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Modersmålets positiva inverkan på identitetsuppfattning och skolframgångar har påvisats i

en rad studier. En förutsättning för att barn ska fortsätta att använda modersmålet är att

föräldrarna är medvetna om riskerna för språkförlust och vidtar aktiva åtgärder för att  

bevara språket. Syftet med denna studie var att genom intervjuer undersöka på vilka sätt

mödrar  från  Somalia  respektive  Syrien  stöttar  sina  barns  modersmålsutveckling.  Av  

resultatet framgick att mödrarna från Somalia föredrog läsning av böcker och sagor, och 

mödrarna från Syrien diskuterade nyheter med barnen på modersmålet. Det framgick också

att  mödrarna  från  Somalia  framhävde  modersmålets  betydelse  för  barnens  identitets-

utveckling  medan  mödrarna  från  Syrien  framhävde  den praktiska  nyttan  av  arabiskan.

_________________________________________________________________________

Nyckelord: modersmål, andraspråk, attityder, språkutvecklande aktiviteter
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1  Inledning 

När  en  människa  bryter  med  sina  rötter  och  flyttar  till  ett  nytt  land  är  det  många  

utmaningar och nya erfarenheter som väntar. Att lära sig landets språk är ofta det första

steget för individen i strävan att bli en del av det nya samhället. Språket ger lättare tillgång

till  arbete,  kontakt  med  andra  medborgare  och större  delaktighet  i  samhällsfrågor. För

föräldrar är det nya språket ofta en nödvändighet för att kunna ta del av barnens skolgång.

Samtidigt finns hos föräldrarna och barnen redan ett etablerat språk. Ett språk kopplat till

minnen, känslor och en annan kultur, men också ett verktyg för inlärning. Att barn med

annat modersmål än det som talas i skolan gynnas av att få fortsätta utveckla och använda

modersmålet  i  undervisningen  är  forskarna  idag  överens  om.  Men  når  forskarnas

kunskaper och insikter ut till föräldrarna? Jag ställer mig tveksam till att föräldrar alltid vet

hur de ska hantera språkfrågan. Både i skolan och privat har jag stött på en stor osäkerhet

hos föräldrar med annat modersmål. När barnen uppvisar svårigheter i skolan pekas ofta

brister i svenska språket ut som orsaken, vilket gör att föräldrar tvekar i huruvida de borde

fortsätta prata modersmålet hemma eller satsa mer på svenska. Denna tveksamhet leder till

negativa konsekvenser för barnen. Utbildade lärare kan istället med sina kunskaper erbjuda

föräldrar den hjälp och det stöd de behöver för att bevara modersmålet och göra det till ett

fungerande verktyg för barnen, vilket i förlängningen stöttar barnens kunskapsutveckling.

För att möjliggöra detta måste vi först ta reda på hur utgångsläget ser ut. Vilka attityder har

föräldrar idag till sina barns utveckling av modersmålet? Vilka språkutvecklande aktiviteter

genomför de i hemmen redan nu? I detta arbete har jag valt att intervjua fyra mödrar på

utbildningen för svenska för invandrare, SFI, om synen på deras modersmål somaliska och

arabiska. Språken är två av de största invandrarspråken i Sverige och SFI är ofta den första

kontakten invandrare har med svenska skolsystemet, därför valdes det som utgångspunkt.  
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1.1  Syfte och frågeställningar
Syftet är att undersöka hur SFI-studerande mödrar från Somalia respektive Syrien stöttar

sina barns modersmålsutveckling. Syftet leder fram till följande frågeställningar:

 Vilka  attityder  har  mödrarna  till  utvecklandet  och  bevarandet  av  sina  barns  

modersmål?

 Vilka språkutvecklande aktiviteter utför mödrarna med sina barn i hemmet? 

 Kan man se skillnader i attityder och i typ av aktivitet mellan mödrar från Somalia

och mödrar från Syrien? I så fall vilka?

1.2  Definition av begrepp 
Med  modersmål  avses  det/de  språk  som  en  människa  först  tillägnar  sig,  i  hemmet.  

Begreppet är  mångsidigt  och förknippas ofta med individens starkaste språk vilket inte

alltid överensstämmer med verkligheten. Många av barnen i denna studie har utvecklat en

starkare behärskning av svenskan. Här räknas ändå somaliska och arabiska som barnens

modersmål.

Termen andraspråk syftar på den kronologiska följd i vilken individens språk lärs in.

I denna studie har barnen först kommit i kontakt med somaliska och arabiska, och deras

andraspråk är därför svenskan.

Domän  syftar i denna studie på de miljöer och sammanhang, eller  kontexter, där  

talaren kommer i kontakt med sitt modersmål.

1.3  Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 ges en forskningsbakgrund om modersmålets betydelse för individen, på vilka

sätt föräldrars attityder till modersmålet kan påverkas samt vad som krävs för att bevara ett

modersmål.  Kapitel  3  behandlar  metodval  och undersökningens genomförande samt  de

etiska ställningstaganden som legat till grund för studien. I kapitel 4 presenteras resultatet

av intervjuerna och i kapitel  5 diskuteras resultatet  i ljuset av forskningsbakgrunden. I  

kapitel  5  förs  också  en  metoddiskussion  och en avslutande  diskussion  med  förslag  på

framtida forskning.
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2  Forskningsbakgrund 

Forskningsbakgrunden delas in i tre avsnitt. I första avsnittet behandlas begreppet attityder

i  förhållande  till  modersmålsinlärning,  med  underkategorierna  Kognitiva  effekter,  

Emotionella effekter, Modersmål och identitet  samt  Modersmål och skolframgång.  Andra

avsnittet behandlar hur föräldrars attityder till modersmålet kan påverkas av omgivningen.

Sista avsnittet tar upp vad som krävs för att modersmålet ska kunna bevaras i mötet med ett

nytt språksamhälle. 

2.1  Attityder till modersmål 
Attityder är ett svårdefinierat begrepp som kan ha olika innebörd i olika sammanhang. Förr

såg man attityder och motivation som ungefär samma sak när det gällde språkinlärning.

Senare kom man att definiera motivation som viljan att lära sig ett språk och graden av 

ansträngning  som läggs  ner  för  att  klara  uppgiften,  medan  attityder  snarare  kom att  

definiera inlärarens värderingar och tankar om de olika språken, om den egna inlärningen

i sig och om språkinlärning i allmänhet (Abrahamsson, 2009).

Människors värderingar och tankar kan grundas på olika saker och behöver inte ha

vetenskapliga belägg. Forskning och nya upptäckter kan dock förstärka värderingar eller få

oss att förkasta tidigare uppfattningar. När det gäller ämnen som berör många människor,

till  exempel  skolfrågor,  väcks  ofta  debatt.  Den svenska  debatten  om språk  och språk-

utveckling har varit mycket aktiv både vetenskapligt och politiskt sedan början av 60-talet

och är fortfarande en aktuell fråga inom skolan. Forskningen har bland annat undersökt på

vilka sätt människans kognitiva och emotionella utveckling påverkas av flera språk. Det

har rått delade meningar om huruvida barn som flyttat till ett nytt land gynnas av att bevara

och utveckla modersmålet tillsammans med det nya språket eller istället bör satsa helt på

andraspråket. Nedan följer en sammanställning av forskning som behandlar flerspråkig-

hetens  kognitiva  och  emotionella  effekter,  och  modersmålets  betydelse  för  identitets-

utveckling och för skolframgång.
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2.1.1  Kognitiva effekter
Att ett barn inte fick grundläggande begrepp enbart på sitt modersmål ansågs länge ha  

negativa effekter på den kognitiva utvecklingen. Man tänkte sig att de olika språken hos

flerspråkiga motarbetade varandra och försämrade förmågan att formulera upplevelser och

problem på ett språkligt adekvat sätt, vilket fördröjde inlärningen och skapade kunskaps-

luckor. Som bevis för att detta stämde i praktiken låg studier där forskare med hjälp av

olika tester undersökte vad människor egentligen kunde på sina olika språk. Resultaten  

visade ofta på en oroväckande låg behärskningsgrad i något eller båda av språken, vilket

gav upphov till termer som halvspråkig eller dubbelt halvspråkig.  Med tiden började dessa

termer dock att användas med försiktighet. Språkbehärskning är ett komplext begrepp som

inte låter sig mätas på något enkelt och rättvist sätt, och den äldre forskningen bör ses med

kritiska ögon. Man insåg att språk fyller  olika funktioner i olika domäner, och talarens

språkförmåga ligger mer i hur väl han eller hon förmår använda sig av sina olika språk  

efter olika ändamål (Allwood, MacDowall & Strömqvist, 1982).

En viktig studie i brytpunkten mellan den äldre, negativa forskningen och den mer

nyanserade forskningen är Peal och Lamberts studie av tvåspråkiga barn i Kanada år 1962.

Barnen i undersökningen lärde sig tidigt både engelska och franska och jämfördes i olika

tester  med sina enspråkiga kamrater. Resultaten  var  slående:  De tvåspråkiga presterade

bättre i samtliga test, både verbala och icke-verbala. Kritiska röster höjdes dock även mot

denna studie på grund av det faktum att både engelska och franska var högstatusspråk,  

vilket kunde förklara den goda behärskningen. 

Efter Peal och Lamberts undersökning ökade efterfrågan av studier som tog hänsyn

till fler variabler, såsom individens allmänna språkbegåvning, den etniska gruppens särart

och  status,  modersmålets  karaktär  och  status,  socioekonomiska  faktorer,  skol-

undervisningens utformning samt individens attityder till sina olika språk. Många studier

genomfördes och i början av 2000-talet fanns det, enligt Cummins (2001), inte mindre än

150  studier  från  olika  länder,  med  olika  språk,  hos  blandade  samhällsklasser  och

genomförda med olika metoder som kunde visa att flerspråkighet har positiva effekter på

människans  

tänkande så länge inlärningen sker i en stimulerande miljö. 

De positiva effekterna tycks kunna förklaras med olika teorier (Allwood, MacDowall

& Strömqvist, 1982). För det första är språket i sig ett viktigt medel för utvecklandet av
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barns intellekt. I interaktion med andra kan barnet analysera och förstå omvärlden. Fler

språk leder till fler sätt att tala om saker, och följaktligen till större möjlighet att utvecklas

intellektuellt.  Dessutom verkar tvåspråkiga barn ha lättare att  inse begrepps bredd och  

begränsningar, vilket leder till större nyansrikedom i både språk och tanke (a.a.). Resultat

som  stödjer  den  här  tesen  kan  bland  annat  hittas  i  Hills  (1995)  studie  av  gymnasie-

ungdomar som fått modersmålsundervisning hela eller delar av sin utbildning. I studien

undersöktes  ungdomarnas  förmåga  att  handskas  med  kunskap,  begrepp  och  genera-

liseringar.  Samtliga  elever  som  visade  förmåga  att  göra  generaliseringar  hade  läst

modersmål oavbrutet eller med ett sent uppehåll (efter årskurs fem). Hill pekade därför på

samband mellan utveckling av modersmålet och hanterandet av språkliga begrepp.

2.1.2  Emotionella effekter
Studier kring de emotionella effekterna följer ungefär samma mönster som studier av de

kognitiva effekterna.  I den tidiga forskningen konstaterades att flerspråkighet ledde till

emotionell störning hos barn till följd av de inte kunde uttrycka sina känslor på ett tillfreds-

ställande sätt (Allwood, MacDowall & Strömqvist, 1982). Som grund för detta låg studier i

barngrupper  där  små  barn  som konfronterats  med  sitt  andraspråk  plötsligt  uppvisade  

negativa beteenden, såsom aggressivitet, passivitet och rädsla. Man antog då att barn måste

lära  sig  att  tala  om  känslor  på  sitt  modersmål  först  för  att  inte  bli  känslomässigt

handikappade. De äldre barnen, 4–6 år gamla, visade inte upp samma beteende då de redan

utvecklat emotionell trygghet genom sitt modersmål. Senare förkastade man denna teori

och menade att små barn inte har något behov av att tala om känslor. Det är en förmåga

som tar  tid  att  utveckla  oavsett  modersmål.  Små  barns  behov  består  mer  i  en  tydlig,

ickeverbal  kontakt  med  vuxna  i  omgivningen.  De  behöver  känna  sig  trygga  och

accepterade och få sina grundläggande behov tillfredsställda. De negativa beteenden som

uppvisades i studierna antogs bero på skillnader i hur vuxna i olika kulturer bemöter och

kommunicerar med barn. De äldre barnen hade redan hunnit utveckla fler sätt att visa och

uttrycka känslor och behov, varpå den kulturella chocken mildrades för dem. 

Tvärtemot vad den tidiga forskningen visade verkar det istället vara så att barn som

får utveckla fler språk också utvecklar en större förmåga att läsa av och tolka emotionella

uttryck. De har också större känslighet för andra människors behov, vilket kan ses i test där
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flerspråkiga och enspråkiga barn ombetts förklara enkla lekar för kamrater som tillåtits ha

ögonkontakt eller fått sina ögon förbundna. De flerspråkiga barnen visar större förmåga att

anpassa sig och sitt  språk till  olika situationer, troligen eftersom de tidigare  försätts  i  

situationer där språkväxling är avgörande för att göra sig förstådd. Det gäller inte bara att

lära sig att avgöra vilka människor i omgivningen som förstår vilka språk och växla mellan

dem. Det kan också vara stor skillnad på modersmålets och andraspråkets taltempo, sätt att

tilltala olika typer av människor, samtalsmarkörer, osv. Om barn med annat modersmål får

möta sitt andraspråk i en trygg tillvaro är utsikterna goda för att dessa positiva förmågor

ska  utvecklas.   Är  miljön  otrygg  kan  den  språkliga  och  kulturella  chocken  däremot  

framkalla de försvarsmekanismer som barnen i de tidigare studierna använde (Allwood,

MacDowall & Strömqvist, 1982). 

2.1.3  Modersmål och identitet
Språket är en viktig del av vår identitet. I tidig barndom är modersmålet det som sätter ord

på våra sinnliga upplevelser. Genom smak, lukt, hörsel och känsel utforskar vi vår omvärld

medan de vuxna i vår omgivning ger oss ord för alla intryck. Det här är starka upplevelser

för den lilla människan. Kanske därför kan dofter skapa tydliga minnen från barndomen,

och kanske därför upplever många att de skiftar från andraspråket till sitt modersmål när de

hamnar i känsliga situationer. I denna tidiga socialisation lär sig barnet gruppens gemen-

samma värderingar och associationer, och språket blir en markör får dess grupptillhörighet

(Nauclér, Welin & Ögren, 1988).  I en finländsk studie (Kovero,  2012) framgick detta  

tydligt när 1 780 barn och ungdomar fick svara på frågor om sin språkliga och kulturella

identitet. Deltagarna kom från enspråkigt finska hem, enspråkigt svenska hem, tvåspråkiga

hem  och  immigranthem  och  studerade  i  svenska  skolor.  På  frågan  vilken  betydelse

modersmålet har för människan svarade barnen och ungdomarna bland annat: ”det kan i

många  fall  vara grunden för  ens  identitet”  (s.16),  ”det  är  på  modersmålet  de  starkaste

känslorna t.ex. ilska får utlopp” (s.20), ”det påverkar ens identitet redan i ung ålder, man

känner att man tillhör en viss grupp” (s.92) och ”varje människa bör ha rätten att tala sitt

modersmål, för det är en del av identiteten” (s.97). Dessa och flera liknande citat visar hur

en  stor  del  av  barnen  och  ungdomarna  lyfte  fram  språkets  betydelse  för  den  egna

identiteten. Studien visade dock att den identitetsskapande processen är mycket komplex
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och att  identiteten är  föränderlig.  Valen av språklig tillhörighet  verkade se olika ut  för

ungdomar i olika åldrar och påverkades av omgivningen. Viljan att känna samhörighet med

omgivningen och att identifiera sig med en speciell grupp gjorde identiteten dynamisk, och

det tycktes vara viktigt för ungdomarna att kunna byta mellan och omförhandla sina olika

identiteter. Kovero menar att en balanserad språklig identitet och god självkänsla är viktigt

för individen, men också avgörande för framgångar i skolan. Därför måste både hem och

skola värdesätta barnens olika språk. Detta gäller under hela skolgången från förskola till

gymnasium.      

Hill (1995) menar att aktiviteterna i den svenska förskolan redan på 90-talet blev mer

verbala, vilket försatte de flerspråkiga barnen i ännu fler situationer där språket inte räckte

till. Samtidigt som kraven på de yngre barnen med tiden har höjts har modersmålsstödet

minskat. På 80-talet fick ungefär 60 % av förskolebarnen med annat modersmål än svenska

modersmålsstöd. Det kan jämföras med år 2000 då så lite som 12,7 % av de berättigade

barnen fick stöd. Trenden vände sedan och utvecklingen blev mer positiv, och år 2010 fick

21,5 % av barnen modersmålsstöd. Siffran är dock långt ifrån den på 80-talet och år 2010

var  det  fortfarande  bara  39  % av  Sveriges  kommuner  som erbjöd  modersmålsstöd  i  

förskolan (Skolverket, 2011). Detta trots att det i 4 kap § 10 i skollagen står att ”Förskolan

ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både

det svenska språket och sitt modersmål” (SFS 2010:800). Avsaknaden av modersmålsstöd

försvårar inte bara språkinlärningen utan får också negativa konsekvenser för barnen som

individer. För ungdomarna i Hills (1995) studie betydde modersmålstränaren mycket: han

eller hon representerade tryggheten. Genom sitt språkliga och kulturella tolkande möjlig-

gjorde modersmålstränaren ett samspel mellan barnen och deras kamrater och personal. De

korta stunder tränaren var på förskolan kände sig barnen ”hela”. Om barn tvingas lämna

modersmålet hemma under skoldagen lämnar de en bit av sin identitet, eller som Cummins

(2001) uttryckte det: ”To reject a child's language in the school is to reject the child” (s.5). 

2.1.4  Modersmål och skolframgång
Under rubriken ”Kognitiva effekter” framkom att flera språk har en positiv inverkan på

barnets kognitiva utveckling. Barn som får saker benämnda för sig på olika språk verkar

tidigare  nå  insikt  om  skillnad  mellan  form  och  innehåll,  vilket  kan  tänkas  utveckla  

förmågan att  formulera  hypoteser  som inte  är bundna till  den omedelbara  situationen. 
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Läsforskare menar att detta har stor betydelse för läsinlärning och läsförståelse.  Studier

visar  att  flerspråkiga  barn kan ligga  så mycket  som två  tre  år  före enspråkiga  i  dessa

kompetenser. Trots detta är det ett faktum att många av eleverna med annat modersmål

klarar sig dåligt i skolan. Flerspråkiga barn kan ligga månader eller år efter de enspråkiga i

såväl språk som teoretiska ämnen,  menar  Allwood, MacDowall  och Strömqvist  (1982).

Denna paradox  kan  förklaras  med  en  rad  komplexa  faktorer  av  både  psykosocial  och

kulturell natur (Hyltenstam, 2007). Bland annat elevernas sociala integration, motivation

till skolan samt deras egna och föräldrarnas tidigare erfarenheter av skola och utbildning i

andra kulturella kontexter påverkar elevernas skolframgång. 

Tvingstedt  (2011)  refererar  i  sin  studie  till  Nauclér  (2004)  som menar  att  olika  

etniska och kulturella grupper har olika syn på språklig socialisation. Deltagandet i skol-

verksamheten kan därför tänkas ske på olika villkor för elever från olika grupper, vilket

också kan påverka elevernas  skolframgångar. Exempelvis  har  den skrivna litteraturen  i

Somalia en relativt kort historia. Arabiska var det språk som användes för skrift innan  

landet övergick till det latinska alfabetet år 1972 (Diriye Abdullah, 2001). Skrivna verk på

arabiska behandlade till  största delen religiösa texter och var inget som majoriteten av  

befolkningen kunde läsa och ta till sig. Trots att utbudet av skriven litteratur på somaliska

var begränsat, och är så än idag, har Somalia en mycket rik muntlig litteratur. Sagor och

historier har en viktig  plats  i  den somaliska kulturen och förs vidare i  generation efter

generation.  Obondo  (2005)  refererar  till  Ahmed  (1996)  som förklarar  att  det  finns  en

skillnad mellan mäns och kvinnors berättande. De historiska berättelserna, som betraktas

som sanna och beskriver verkliga händelser och personer, är männens konst. Kvinnorna

berättar sagor och historier i syfte att underhålla eller ge moraliska tankeställare. För både

män och kvinnor är det vanligt och högt värderat att kunna underbygga argument med citat

från kända historier. Även idag föredrar många somaliska poeter, trots att de är litterata, att

läsa in sina verk då det är mer uppskattat att kunna lyssna på en poets ord än att läsa dem i

text (Diriye Abdullah, 2001). I många arabisktalande länder har den skrivna litteraturen

däremot, till skillnad mot i Somalia, funnits i varierat utbud och använts i stor utsträckning

av stora delar av befolkningen. Tvingstedt (2011) undersökte i sin studie 93 arabisktalande

familjer i Sverige och deras läsvanor. Familjerna kom ursprungligen från Irak, Libanon,

Palestina,  Syrien  samt  ett  fåtal  från  andra  arabisktalande  länder.  Av  de  deltagande

föräldrarna  uppgav  majoriteten  (två  tredjedelar)  att  de  läste  böcker  mycket  ofta  eller
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ganska ofta för sina barn. Tvingstedt kunde inte fastställa på vilket sätt läsningen skedde då

den kunde tänkas ske på olika sätt beroende på hur mycket familjernas dialekter skiljde sig

från standardarabiska. Läsning var dock en central del av familjernas vardag. I detta arbete

finns  inte  möjlighet  att  göra  genomgående  jämförelser  mellan  somaliers  och  syriers

språkliga socialisation, men Obondo och Benckert (2000) menar att det på grund av den

här typen av skillnader är viktigt för lärare att komma ihåg att barn med olika bakgrund har

socialiserats in i olika mönster. När de deltar i skolans aktiviteter socialiseras de in i en

annan kulturs språkliga vanor. 

Det  är  svårt  att  dra  generella  slutsatser  om  varför  barn  med  annat  modersmål  

presterar sämre i skolan.  Olika orsaker kombineras på olika sätt hos eleverna, och det är

därför viktigt att  utgå från varje enskilt fall.  Också Skolverkets lägesbedömning (2013)

poängterar  att  elever  med  annat  modersmål  är  en  heterogen  grupp  med  olika

förutsättningar. De delar in eleverna i tre undergrupper: elever med utländsk bakgrund som

är födda i Sverige, elever födda utomlands som kommit till Sverige innan skolstart samt

elever födda utomlands som kommit till Sverige efter skolstart. Av dessa är det framförallt

elever  som  kommit  efter  skolstart  som  visar  upp  lägre  betyg  än  elever  med  svensk

bakgrund.  Elever  med  utländsk  bakgrund  som  är  födda  i  Sverige  och  elever  födda

utomlands  som  kommit  innan  skolstart  har  något  lägre  betyg  än  elever  med  svensk

bakgrund, men skillnaderna har minskat under perioden 1998–2011. Trots lägre betyg på

gruppnivå bör det poängteras att elever med utländsk bakgrund visar upp stora skillnader i

meritvärde på individnivå.  Här finns både elever med högre betyg än genomsnittet  och

elever som inte når godtagbara kunskaper (Skolverket, 2013).

Allwood,  MacDowall  och  Strömqvist  (1982)  och Hill  (1995)  drar  i  sina studier  

slutsatsen att det inte är flerspråkigheten i sig som är orsaken till de låga skolresultaten.

Däremot skriver författarna om de negativa och positiva spiraler som flerspråkiga och fler-

kulturella barn kan hamna i. Barn som från början mött låga förväntningar och uppnått låga

resultat sänker förväntningarna ytterligare på sig själva och hamnar i en neråtgående spiral.

Högpresterande barn verkar däremot ha hamnat i en positiv spiral där föräldrar har varit

motiverande,  där  språken  mötts  med  positiva  attityder  och  där  lärarna  motiverat  och  

stimulerat till en fortsatt god utveckling. 

Att just modersmålet spelar en viktig roll i den positiva spiralen framkom tydligt i

Hills (1995) studie, där 42 gymnasieungdomar med tio olika modersmål intervjuades om
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sin skolgång. Samtliga hade fått modersmålsundervisning, men i olika stor utsträckning.

Av de intervjuade ungdomarna kunde 45 % kategoriseras i gruppen ”Utan avbrott”, dvs. de

hade fått modersmålsundervisning oavbrutet från förskolan till gymnasiet. Vidare kategori-

serades 18 % i gruppen ”Tidigt avbrott”, vilket innebar att de varit tvungna att avbryta

modersmålsundervisningen före mitten av mellanstadiet  och sedan fortsatt  igen efter en

kortare eller längre tid. Resterande elever, 29 %, hade gått i modersmålsundervisning fram

till högstadiet och sedan gjort ”sent avbrott”. Av resultaten kunde Hill göra en koppling

mellan god skolframgång och kontinuerlig modersmålsundervisning. Eleverna i gruppen

”Utan avbrott” hade haft  högre betyg i år 9 än svenska enspråkiga barn i samma årskull.

Eleverna som gjort tidigt avbrott däremot hade lägre betyg än de svenska med så mycket

som ett  helt  betygssteg.  De som avbrutit  modersmålsundervisningen sent  hade ungefär

samma betyg som de svenska eleverna.  För att försöka förklara de tydliga skillnaderna

mellan elevernas resultat tog Hill hänsyn till flera olika tänkbara orsaker. I tidigare studier

har goda studieresultat hos invandrarelever ofta förklarats med att eleverna kommit från en

socioekonomiskt  gynnad  grupp,  att  föräldrarna  varit  högutbildade  och/eller  att  båda  

elevernas språk varit högstatusspråk. Dessa kriterier stämde dock inte in på eleverna i Hills

undersökning. Det som däremot kan sägas är att förutsättningarna i samhället på 70- och

80-talet var gynnsamma. Som nämnts tidigare satsades stora samhälleliga resurser under

den här tiden på modersmålsstöd redan från förskolan och en stor andel av de berättigade

barnen fick stöd (60% 1980 jämfört med 21,5 % 2010 (Skolverket, 2011)). Eleverna som

undersöktes tillhörde familjer som hade invandrat för att arbeta och deras motivation och

ambition  att  lyckas  väl  i  skola  och i  arbete  var  hög.   Eleverna  själva  uppgav att  just

modersmålsundervisningen hade haft en avgörande betydelse för deras skolframgång. 

2.2  Hur föräldrars attityder kan påverkas av omgivningen
Worthy och Rodriguez-Galindo (2006) undersökte latinamerikanska föräldrar i USA och

deras attityder till modersmålet spanska. Det rådde ingen tvekan om att samtliga föräldrar

(16st)  var  mycket  positiva  till  bevarandet  och  utvecklandet  av  modersmålet.  Spanskan

förknippades  med  intimitet,  möjligheten  att  kommunicera  med  släktingar,  kulturell

medvetenhet och tillhörighet, etnolingvistisk stolthet och en positiv självbild. Attityderna

till  andraspråket  engelska  var  också  positiva.  Å  ena  sidan  ansåg  sig  föräldrarna  klara
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vardagen utan att behärska engelska eftersom de flesta tjänster fanns på båda språken i

deras område. Å andra sidan förstod de att en hög nivå på engelska skulle öka barnens

chanser  till  bra  jobb och ge dem större  möjligheter  att  själva  bestämma  över  sina liv.

Föräldrarna  hade  både  hört  och  sett  att  tvåspråkiga  var  attraktiva  på  arbetsmarknaden.

Båda språken värderades med andra ord högt från början, men attityderna till modersmålet

förändrades  hos  vissa  på  grund av  yttre  påtryckningar.  Föräldrarna  uppgav att  de  fick

motstridiga budskap från omgivningen om hur de skulle hantera språkfrågan. Släktingar,

och även lärare, menade att spanskan skulle ha negativ inverkan på engelskinlärningen om

båda  lärdes  in  samtidigt.  Detta  ledde  till  osäkerhet  i  frågan  och  en  reservation  mot

modersmålet. Känslan av att gå emot experterna oroade föräldrarna och fick dem att börja

söka efter bevis på hur barnens språkutveckling egentligen gick. Välfyllda skrivböcker och

rapportering från lärare kunde lugna, men i andra situationer tvivlade föräldrarna likväl.

Till exempel märkte föräldrarna att barnen inte fullt ut kunde tolka vid läkarbesök eller att

de inte  kunde förklara  på spanska vad det  stod i  engelska  böcker  eller  tvärtom.  Detta

utlöste oro hos många av föräldrarna över att deras metoder orsakat halvspråkighet hos

barnen.  Efter  några år i  skolan tappade barnen dessutom allt  oftare  ord och kände sig

konstiga när de tvingades använda spanska. När barnen började tala engelska syskonen

emellan  gav många föräldrar helt  upp sina försök att  bevara modersmålet.  Worthy och

Rodriguez-Galindo menar att språkbyte på dessa grunder kan leda till att kommunikationen

försvåras och att känslomässiga klyftor uppstår föräldrar och barn emellan.

Även Cummins (2001) påpekar att det inte är ovanligt att föräldrar får motstridiga

budskap om hur de ska förhålla sig till modersmålet när de flyttar till ett nytt land. Trots att

forskning har visat att så mycket som 50 % av undervisningstiden i skolan kan ske på

modersmålet,  utan  negativ  inverkan  på  andraspråket,  så  framförs  ofta  argumentet  att

andraspråket behöver mer tid och att modersmålet ”stjäl” viktig tid. För att ge mer tid till

andraspråket  lockas  många föräldrar  att  tala  andraspråket  så  gott  de förmår  i  hemmet.

Föräldrarnas input på andraspråket i hemmet blir dock ofta överflödig och förvirrande för

barnen, och många föräldrar upptäcker med tiden att  de inte längre kan stötta barnen i

språkutvecklingen. Det var fallet i Yu’s (2013) studie, där mödrar till autistiska barn i USA

fick uppmaningen att endast tala engelska med barnen trots att modersmålet var kinesiska.

Mödrarna hade alla en önskan om att  barnen skulle prata kinesiska och ansåg det vara

viktigt, men experternas råd fick dem att tveka. Alla bestämde sig för att lyda experternas
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råd för att inte förvirra barnen. Vissa mödrar i studien fick problem redan från början då de

upptäckte att engelskan inte kom ut naturligt i vardagssituationer. I sin profession använde

de  engelska  obehindrat  på  en  hög  nivå.  Vardagsspråket  upplevdes  dock  som  mer

oförutsägbart, och i hemmet uppkom ständigt situationer där de inte hade passande ord.

Andra mödrar upplevde tvärtom den första tiden som enkel. Deras barn utvecklades väldigt

långsamt språkmässigt, kanske till följd av sin diagnos, och gav ingen direkt respons på tal

den  första  tiden  i  USA.  ”it  was  like  I  was  talking  to  a  robot”  (s.20),  menade  en  av

mödrarna.  När hennes barn sedan utvecklades blev det svårt att uttrycka mer komplexa

saker och språket hindrade all kommunikation henne och barnet emellan.  Att endast tala

engelska med barnen blev med tiden alltså ohållbart för samtliga familjer. Att inte lyckas

med att följa experternas råd om vad som var bäst för barnen skapade känslor av skuld och

otillräcklighet hos mödrarna. När de senare fick veta av andra experter att modersmålet

visst kunde, och borde, bevaras trots autismen blev det en lättnad för dem, och de återfick

sina positiva attityder till modersmålet. 

2.3  Vad krävs för att bevara ett modersmål?
För att bevara olika språk i ett samhälle krävs det att språken innehar någon slags status

och att språken är användbara för talarna. Barn vars modersmål inte är högstatusspråk, och

som inte erbjuds rika möjligheter att använda språket i olika sammanhang, tillägnar sig

vanligtvis  andraspråket  på  relativt  kort  tid  men  visar  samtidigt  en  snabb  nedgång  i

modersmålet (Worthy & Rodríguez-Galindo, 2006). Cummins (2001) menar att det kan gå

så  fort  som  2-3  år  i  skolan  för  att  barnet  ska  tappa  förmågan  att  kommunicera  på

modersmålet.  Förmågan  att  förstå  kan  finnas  kvar,  men  barnen börjar  svara  på andra-

språket.  I  tredje  generationen  brukar  modersmålet  fullständigt  ha  förlorats,  vilket  kan

orsaka emotionella klyftor mellan barnet och äldre släktingar. 

För  att  förhindra  språkförlusten  hos  barn  tycks  två  saker  vara  av  extra  vikt:  

föräldrarnas attityder och deras ihärdighet. I Hills (1995) studie framkom att föräldrarna

haft  positiva attityder  till  bevarandet  av modersmålet  från början och placerat  barnen i

förskolor med modersmålsstöd. En del av dem hade sedan börjat tveka och flyttat barnen

till svenska klasser. Det var främst barnen till de tvekande föräldrarna som fick låga betyg,

hade  låg  behärskning  av  svenska  och  som  hade  minst  positiva  attityder  till  det  egna
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modersmålet  och  till  tvåspråkighet  i  allmänhet.  Liknande  mönster  går  att  hitta  i  flera

studier världen över. 

Även  Cummins  (2001)  och  Worthy  och  Rodríguez-Galindo  (2006)  menar  att  

föräldrarnas  roll  i  språkutvecklingen  är  avgörande.  Föräldrar  ska  dock inte  själva  bära

ansvaret  för  barnens  språkutveckling,  de  måste  få  hjälp.  Lärare  och  experter  besitter

kunskap  som  de  flesta  föräldrar  inte  har,  och  deras  ansvar  är  att  informera  om  och

tillhandahålla  redskap för språkinlärning.  Tillsammans bör lärare och föräldrar klargöra

vilka mål som ska sättas för modersmålet och hur målen bäst kan uppnås. I USA har man

börjat  ta  fasta  på detta  och upprättat  så kallade  Home Start Programs för föräldrar  av

språkliga  minoriteter. Där  stöttas  föräldrarna att  bli  ”modersmålslärare”  för sina barn i

hemmet. Det har visats att utökandet av modersmålstalande domäner runt barnen utanför

skolan i vardagen har stor effekt på inlärningen (Cummins, 2001). Att skapa tydliga ramar

för vilka språk som talas i vilka sammanhang verkar underlätta för barnen samtidigt som

det ökar chanserna att båda språken aktiveras och upplevs som användbara. Om föräldrar

talar  olika  språk  fungerar  principen  ”en  förälder  –  ett  språk”  bäst,  så  att  föräldrarna

konsekvent talar sitt modersmål till  barnet. På liknande sätt kan man upprätta regler för

vilka språk som talas på olika platser, t.ex. i hemmet, hos släktingar, med kamrater och på

lekplatsen. Detta kallas funktionell differentiering.

Av de 16 föräldrarna i Worthy och Rodríguez-Galindos (2006) studie var det endast

tre som, istället för att ge vika för den utökade engelskan, själva utökade de spansktalande

domänerna runt sina barn. De började gå i spansktalande kyrka,  läste bibeln och andra

böcker för barnen dagligen och upprättade täta kontakter med släktingar i Mexico via nätet.

En av föräldrarna ställde höga krav på skolan och krävde att dottern skulle läsa så många

ämnen  som möjligt  på  spanska.  Barnen  till  de  här  föräldrarna  utvecklade  mycket  god

språkbehärskning i båda språken. Resten av barnen i studien, vars föräldrar gav vika för

engelskans utbredning, uppvisade varierande behärskning av de två språken. Tydligt var att

modersmålet var det svagaste språket. 

Cummins (2001) ger liknande förslag på språkutvecklande aktiviteter som de som

användes av föräldrarna i ovan nämna studie: kontakt med släktingar, resa till hemlandet

om  det  är  möjligt,  besöka  religiösa  samfund  eller  kulturella  föreningar  och  anordna

lekträffar med barn som talar samma språk. I hemmet kan modersmålet stärkas genom

aktiviteter  som sagoläsning,  sånger,  lekar  och  diskussioner  beroende  på  barnens  ålder.
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Aktiviteter på modersmålet gynnar i förlängningen inlärningen av andraspråket. Ett starkt

ordförråd  på  modersmålet  och  en  utvecklad  omvärldskunskap  förser  barnen  med

”kognitiva krokar” där begrepp på andraspråket senare kan få fäste. 

Ofta  när  det  i  skolan diskuteras  hur man ska lyckas  bevara elevernas  modersmål

kommer  antalet  olika  språk  på  tal.  Många  menar  att  det  i  Sverige  finns  för  många

modersmål representerade för att man ska kunna satsa på alla. Som kontrast till detta kan

man titta på studier från Papua Nya Guinea, det mest språkligt skiftande landet i världen.

Cirka sex miljoner invånare talar över 800 språk, med engelska, Tok Pisin och Hiri Motu

som  landets  lingua  franca.  Trots  mångfalden  upprättade  myndigheterna  år  1995  ett

modersmålsbaserat  språkprogram  som  innebar  att  barnens  modersmål  skulle  vara

undervisningsspråk de tre första åren i skolan (Malone & Paraide, 2011). Bakgrunden till

programmet var bland annat många föräldrars frustration över att all undervisning skedde

på ett språk barnen inte behärskade, om en kultur som barnen kände sig främmande inför.

De upplevde att barnen efter något år tog avstånd från hemkulturen och allt som var deras

eget och började se ner på sina föräldrar. Nu fick barnen istället  lära sig om sina egna

traditioner  och  seder  och  utveckla  sitt  modersmål.  Pilotskolor  som  införde  språk-

programmet visade positiva resultat omgående. Nu, snart 20 år senare kunde man därför

förvänta  sig  en  fungerande  utbildningsmodell  som övriga  världen  kunde  se  upp  till.  I

verkligheten har man dock inte lyckats uppnå de positiva resultat som förväntades. Kraven

från allmänheten att få införa det språkprogram som visat så goda resultat i pilotskolorna

ledde till en snabbare spridning än planerat. Framställningen av material och utbildningen

av lärare sackade efter. Osäkerheten inför metoden fick många lärare och rektorer att hålla

sig till bara engelska trots myndigheternas beslut. Många var också negativt inställda till

projektet  från början eftersom de ansåg att  modersmål  inte  hörde hemma i  skolan och

skulle försämra elevernas engelska. Det tycktes, enligt Malone och Paraide, som att det

generella  mönstret  för  flerspråkighet  gällde  även  i  Papua  Nya  Guinea,  nämligen  att

övertygande  forskningsresultat  om  flerspråkighetens  positiva  inverkan  stannar  hos

experterna och inte når ut till allmänheten. Slutsatsen i deras studie blev ändå att forskarna

inte  längre  är  oense:  välplanerad  modersmålsbaserad  undervisning  fungerar.  
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3  Metod

I detta kapitel behandlas undersökningens metodval, som är kvalitativa djupintervjuer. En

bakgrund till urvalet och en presentation av informanterna ges, samt en beskrivning av hur

intervjuerna genomfördes och hur materialet bearbetades. Vidare diskuteras de forsknings-

etiska principer som övervägdes i samband med val av metod.  

3.1 Kvalitativ intervju
Denscombe  (2000)  menar  att  kvalitativa  djupintervjuer  lämpar  sig  väl  när  syftet  med

undersökningen är att ta del av personers uppfattningar och åsikter. Det stämde överens

med den information jag sökte, nämligen mödrars attityder  till  modersmål, varpå denna

metod ansågs mest passande. Genom semistrukturerade frågor fick intervjun formen av ett

samtal med utrymme för följdfrågor och vidareutveckling. Enskilda intervjuer hölls för att

informanterna inte skulle påverkas av varandra och för att bearbetningen skulle underlättas.

Metoden valdes också på grund av att informanternas nivå på svenska inte var så hög

och  de  skulle  ha  behövt  hjälp  med  att  läsa  enkätfrågor.  Den  delen  av  intervjun  som

behandlade  aktivitetsfrekvensen  fick  dock  utformandet  av  en  tabell  där  informanterna

tillsammans med mig uppskattade hur ofta de genomförde vissa aktiviteter. Detta eftersom

det på testintervjun framgick att testinformanten behövde något konkret att hålla sig till för

att inte blanda ihop aktiviteter.

3.2  Urval
Urvalet av informanter bestod av fyra kvinnor som studerar svenska för invandrare. Kravet

var att informanterna skulle ha barn och ha en tillräckligt god nivå på svenska för att klara

intervjun. Från början ställdes inget krav på att informanterna skulle vara just kvinnor, men

när det visade sig att det fanns tillräckligt många som uppfyllde kraven valdes bara kvinnor

för att undvika att behöva göra jämförelser mellan mödrars och fäders svar. Att antalet blev

fyra berodde på att varje intervju beräknades ta minst 30 minuter och generera ett relativt

utförligt material, och att intervjusvar från två informanter från respektive land då skulle
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vara  tillräckligt  som  underlag  för  jämförelser  mellan  dessa  grupper.  Informanternas

ursprung, Somalia och Syrien, valdes med tanke på att många av Sveriges nyanlända har

sina  rötter  i  dessa  länder.  Arabiska  är  det  vanligaste  modersmålet  bland  SFI-elever  i

Sverige, följt av somaliska (Skolverket, 2013), och därför ansåg jag att det var intressanta

språk att fokusera på.

Utbildningscentret  där  informanterna  studerade är bara ett  av flera som tillhanda-

håller kurser i svenska för invandrare i kommunen och valdes eftersom jag kände till det

sedan tidigare.  Urvalet  av  informanter  sköttes  av  undervisande lärare  eftersom de bäst

kunde avgöra elevernas nivå av svenska. Urvalet kan därför sägas vara ett bekvämlighets-

val  från  min  sida  och  subjektivt  urval  från  lärarnas  sida  (Denscombe,  2000).  Av de

tillfrågade eleverna valde alla att ställa upp och något bortfall fanns därför inte.

Informanterna var i medelåldern och deras barn mellan 1,5 och 16 år gamla.

3.3  Mottagandet i kommunen
De intervjuade informanterna var bosatta och studerade i en mellanstor kommun. Antalet

mottagna flyktingar har varierat de senaste åren, men kommunen tillhandahåller ca 700

platser per år (Migrationsverket, 2014). 

Barn och ungdomar som nyligen anlänt kommer först i kontakt med en mottagnings-

enhet. Där görs en bedömning som omfattar såväl tidigare skolbakgrund som psykosociala

frågor. Det är sedan upp till rektor på mottagande skola att bestämma, utifrån bedömningen

och i samråd med mottagningsenheten, om eleven ska placeras direkt i svensk klass eller i

en  introduktionsgrupp.  För  de  yngre  barnen  ska  det  finnas  möjlighet  att  börja  på

introduktionsförskola. De flesta nyanlända i skolålder hamnar i introduktionsgrupp där de

studerar i ca 1 år. Hamnar eleven direkt i svensk klass ska det finnas tillgång till stöd i form

av inskolningsassistent och studiehandledare. Alla elever i introduktionsgrupp ska ha rätt

till minst 80 minuter studiehandledning på modersmålet varje vecka, men de större språken

har ofta mer. Dessutom utökas studiehandledningen på många av skolorna till att omfatta

även den ordinarie undervisningen för att  kunna stötta eleverna under flera år. Kontakt

mellan  hem  och  skola  ska  ske  med  hjälp  av  modersmålslärare  eller  studiehandledare

(Skolverket, 2012). 
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3.4  Genomförande
Innan  jag  kontaktade  informanterna  genomförde  jag  en  så  kallad  testintervju  med  en

testinformant. Detta för att kunna uppge den ungefärliga tiden för intervjun samt för att se

om frågorna gav de svar jag sökte. Några frågor formulerades om och jag insåg att jag

kunde  behöva  ha  översättningar  av  vissa  ord  och  fraser  till  hands  under  de  riktiga

intervjuerna. 

För att komma i kontakt med informanterna ringde jag till ansvarig för utbildningen i

svenska för invandrare. Hon kontaktade sedan berörda lärare och kontakten fortsatte via

email tills det att ett datum för intervjuer kunde fastslås.

Intervjuerna inleddes med att jag presenterade mig och informerade om undersök-

ningen och deltagarnas bidrag i den. Efter det fick deltagarna samtycka till att inspelning

skulle ske, och ingen hade något emot det.  

Intervjuerna  spelades  in  med  mobiltelefon  och  säkerhetskopierades  på  dator.  

Fördelen med ljudupptagning är att intervjuaren inte missar något i informanternas svar

och att materialet finns bevarat. Nackdelen är att det icke-verbala i kommunikationen inte

syns (Denscombe, 2000). Därför kompletterade jag med anteckningar där jag upplevde att

något i kontexten var viktigt.

3.5  Bearbetning av data
Efter  intervjuerna  lyssnade  jag  på  materialet  och  skrev  ner  det  mesta  som  sades.

Fullständiga transkriptioner ansåg jag inte behövas. I semistrukturerade intervjuer händer

det att informanter berättar väldigt utförligt  om något som inte är av direkt intresse för

intervjun och vid sådana tillfällen skrev jag reducerat det som sagts. Däremot markerade

jag tidpunkten (minuttalet i uppspelningen) på flera ställen för att enkelt kunna lyssna igen.

I efterhand kan jag tycka att det nog hade tagit lika lång tid att transkribera hela samtalen

från början som att lyssna flera gånger. Å andra sidan tyckte jag att omlyssningarna var

givande och fick mig att uppmärksamma detaljer jag först inte tänkt på. Intervjuerna var ca

30 minuter långa och arbetet var ganska tidskrävande. 

21



3.6  Analysmetod
När avskrivningen var  klar  ordnade jag så att  svaren  från varje  respondent  hamnade i

samma ordning som intervjufrågorna var skriva, även om frågorna ställts i annan ordning.

Det  gav  en  bra  överblick  mellan  de  fyra  respondenterna.  Sedan  började  jag  leta  efter

återkommande teman, för att undvika att presentera svaren fråga för fråga. Stukát (2011)

menar att det ger ett mer bearbetat intryck av arbetet och ger en klar struktur. Efter mycket

läsning kunde jag urskilja fyra teman:  Flera språk samtidigt – går det?, Varför bevara

modersmålet?, Modersmål och moderskap samt  modersmålets plats i skolan och skolans

ansvar i bevarandet av modersmålet.

Med  utgångspunkt  i  ovanstående  teman  skrev  jag  resultatdelen  där  vissa  citat  

förekommer. Enligt Denscombe (2000) ska forskaren återge ordagrant informantens ord i

citat. Enligt Stukát (2011) ska man däremot ”snygga till” språket såvida inte språket i sig är

relevant för forskningen. Jag valde att korrigera ytterst lite eftersom mina citat ändå var så

korta. 

3.7  Forskningsetiska principer
Enligt  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  (2002)  måste  respondenterna

informeras om det villkor som gäller för deras deltagande i undersökningen och samtycka

till  att  medverka.  Lärarna på utbildningen tillfrågade eleverna om de var villiga att  bli

intervjuade.  Samtycke  fanns  således  innan  jag  kom dit.  Lärarna  var  noga  med  att  de

forskningsetiska principerna skulle följas även från min sida och jag försäkrade att även

jag skulle informera eleverna om dem, vilket jag gjorde. 

Eleverna fick, enligt  samtyckeskravet,  själva bestämma om och hur länge de ville

medverka. Jag uppgav den ungefärliga tiden, ca 30 minuter, men poängterade att de fick gå

tillbaka till lektionen istället om de behövde göra det. Alla stannade dock tiden ut.

Enligt  konfidentialitetskravet  informerades  eleverna  att  om deras  riktiga  namn  ej

kommer användas. Att helt utesluta att använda uppgifter som kan kopplas till person går

inte då informanternas lärare, om viljan fanns, skulle kunna lista ut vilka uppgifter som

uppgetts av vem. Det borde dock inte hända eftersom lärarna själva krävde att de etiska

principerna följs. Vidare är uppgifterna inte av sådan känslig natur att det finns risk för

deltagarnas integritet kränks.
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Jag informerade om att jag bara kommer att använda deltagarnas svar i detta arbete

och gav mina  kontaktuppgifter  utifall  de  ville  ändra  eller  ta  bort  något  de  sagt  under

intervjun.    

3.8  Trovärdighet
När  undersökningar  gäller  uppfattningar  och  åsikter  är  det  svårt  att  kontrollera  

informanternas uppgifter (Denscombe, 2000). Mitt syfte är just att ta reda på vilka attityder

informanterna har, med andra ord vilka tankar, värderingar  och åsikter de har, inte hur

saker och ting med t.ex. modersmålsundervisning egentligen ligger till i samhället. Denna

begränsning i  syfte  gör  att  jag kan besvara  mina  frågeställningar  enbart  med  hjälp  av

informanternas svar. Å andra sidan gör syftet undersökningen begränsad. Att dra generella

slutsatser som kan överföras på alla mödrar från Somalia och Syrien är därför omöjligt. 

När det gäller reliabiliteten, om undersökningen mäter det den var tänkt att mäta, så

tror jag att den är godtagbar. Intervjufrågorna formulerades efter syftet och genererade de

uppgifter  jag  eftersökte.  Analysen  genomfördes  enligt  teman  i  ljuset  av  forsknings-

bakgrunden  och  jag  försökte  att  inte  dra  alltför  generella  slutsatser.

4  Resultat

Resultatet  presenteras  i  två  delar  som motsvarar  uppsatsens  två  första  frågeställningar,

nämligen  vilka  attityder  mödrarna  har  till  modersmålet  och  vilka  språkutvecklande

aktiviteter de utför i hemmen. Första delen delas upp i fyra underrubriker motsvarande de

teman som kunde kopplas till attityder:  Flera språk samtidigt – går det?, Varför bevara

modersmålet?, Modersmål och moderskap samt Modersmålets plats i skolan och skolans

ansvar i bevarandet av modersmålet. 

I varje tema behandlas informanternas uppgifter blandat, dvs. utan att dela upp svaren

efter informanternas ursprung. Detta eftersom det sällan gick att se mönster i svaren, vilket

kommer att diskuteras närmare i diskussionsavsnittet. 
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För  att  skydda  informanternas  identitet  och  för  att  underlätta  för  läsaren  har  

informanternas  namn  fingerats  så  att  mödrarna  från  Somalia  har  fått  namn  på  A och

mödrarna från Syrien namn på B. Nedan följer en kort presentation av mödrarna.

Anisa: Kom till Sverige för ca 5 år sedan. Ensamstående. Tre barn i åldrarna 11, 10 och 9.

Ingen skolbakgrund i Somalia.

Amal: Kom till Sverige för 4,5 år sedan. Ensamstående. Fyra barn i åldrarna 13, 10, 4 och

1,5. Hon har 4-5 års skolbakgrund från hemlandet Somalia.

Bahar: Kom till Sverige för 4,5 år sedan. Gift. Två barn i åldrarna 16 och 13. Hon har

studerat på gymnasienivå i Syrien.  

Beyan: Kom till Sverige för 1 år och 2 månader sedan. Gift. Tre barn i åldrarna 15, 11 och

5. Hon har läst 12 år i skola i Syrien. 

4.1  Attityder
Attityder beskrevs i forskningsbakgrunden som inlärarens  värderingar och tankar om de

olika  språken,  om  den  egna  inlärningen  i  sig  och  om  språkinlärning  i  allmänhet

(Abrahamsson,  2009).  Under  intervjuerna diskuterades  först  vilka  tankar  informanterna

hade om hur det fungerar att lära sig flera språk samtidigt:

4.1.1  Flera språk samtidigt – går det?
Samtliga informanter svarade att det inte finns något som helst problem med att som vuxen

kunna flera språk. Att behärska olika språk tycktes tvärtom ge flera fördelar. Problemet låg

snarare i att bestämma i vilken ordning språk bör läras in när det gäller barn. Av de fyra

informanterna var det endast en, Beyan, som ansåg att språk bör läras in parallellt med

varandra. Hon menade att barn utan problem kan lära sig fyra språk samtidigt. Barn som

har två språk från början bör få lära sig dem samtidigt så att de kan tänka på båda språken.

Övriga tre informanter ansåg att barn som kommer till Sverige som mycket små bör

lära sig svenska först. Detta eftersom svenskan är en förutsättning för att få kontakt, hitta

kompisar, klara skolan och för att så småningom få ett jobb. 
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Särskilt Amal var mycket tydlig med att barn inte kan hantera flera språk. De blir

förvirrade  och  orkar  inte.  Därför  måste  man  fråga  sig  vilka  språk  som  är  viktigast.

Dessutom måste man utgå från de enskilda barnen i frågan om att bevara modersmålet.

Amals äldsta barn kom till Sverige när de var ungefär sex och åtta år gamla. De hade inte

gått i skola i Somalia och därför fanns det enligt Amal inget utvecklat språk att bevara.

Modersmålet kan därför få vara ett vardagsspråk som finns ”någonstans bakom huvudet”,

som hon uttryckte det.  

Både Anisa och Amal tycker att upplägget i skolan är ganska logiskt: Svenska och

engelska får många undervisningstimmar, sedan kommer modersmålet med en timme per

vecka och sist introduceras ytterligare ett språk som franska eller spanska. Bahar å andra

sidan sätter modersmålet på andra plats efter svenskan. Svenskan är viktig i Sverige och

med arabiskan klarar sig barnen i stora delar av världen. På min fråga om barn kan lära sig

så mycket som fyra olika språk samtidigt skrattar Bahar och säger att det är alldeles för

mycket. När hon sedan tänker efter ångrar hon sig och menar att det kan de nog. Hennes

barn läser också engelska och spanska i skolan och de gillar  det,  så fyra språk kanske

fungerar ändå.

4.1.2  Varför bevara modersmålet?
Alla fyra informanter ansåg att modersmålet var viktigt och önskade att deras barn lär sig

det.  Hur  de  motiverade  detta  skilde  sig  däremot  åt  mellan  mödrarna.  Mödrarna  från

Somalia svarade först att alla kulturer har sitt språk, och om man glömmer modersmålet så

glöms historien och minnena från den kulturen bort. De menade att barn som växer upp

alltid kommer till en punkt då de frågar sig själva vilka de är och vilka deras förfäder var,

så de måste få lära sig varifrån de kommer och vilket som är deras språk. ”Språket det är

känsla,  det är  jätteviktigt,  mina rötter  vilka är dom? Det är viktigt!”,  förklarade Anisa.

Mödrarna från Syrien å andra sidan svarade båda två först att modersmålet är viktigt för att

kunna prata med släkt och vänner i Sverige och i hemlandet. De höll senare med om att

modersmålet hjälper till att svara på frågor om identiteten när jag ställde ledande frågor om

det, men de utvecklade inte sina svar. Beyan lät inte heller övertygad, vilket kan bero på att

hon kanske inte förstod helt och hållet.
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4.1.3  Modersmål och moderskap
När  informanterna  fick  frågan  hur  det  känns  när  barnen  börjar  glömma  modersmålet

uppstod  blandade  reaktioner.  Anisa  visade  laddade  känslor  inför  barnens  begränsade

modersmålsbehärskning. Hon förstår att barnen inte kan tala somaliska perfekt. När barn

kommer  till  Sverige i  4-6 års ålder, som hennes barn gjorde,  kan de ännu inte  allt  på

modersmålet. De lär sig nya saker här och får benämningarna på svenska från början. När

barnen frågar om vardagliga ord blir Anisa däremot orolig att de håller på att glömma allt,

vilket hon också uttrycker till barnen. Hon påminner dem då att de måste prata moders-

målet mer. Anisa menar att det blir problematiskt om barnen och föräldrarna inte kan förstå

varandra helt och hållet. Om barnen inte förstår samma ”regler” som föräldrarna blir det

svårt för dem att växa upp.

Amal har redan upplevt svårigheterna med att hon och barnen talar olika språk. Hon

kände sig ett tag maktlös över att barnen enbart pratade svenska hemma. Att inte förstå vad

barnen sa eller vad de skrev på nätet var jobbigt eftersom hon som förälder vill ha kontroll.

Barnen  kunde  öppet  prata  hemligheter  med  varandra  och  säga  ”mamma  du  kan  inte

svenska,  tyst!”  när hon ville  veta  vad de sa,  vilket  hon upplevde som mycket  jobbigt.

Istället för att låta sig nedslås av situationen blev hon däremot motiverad att själv studera

mer svenska. Hon berättade att hon har tjatat sig trött på barnen att de ska prata somaliska

och att det inte finns något hon kan göra längre. Hon nyanserade också problemet och

menade att man måste förstå barnen att de inte vill prata somaliska. Allt de känner till och

tycker om är på svenska. De älskar sina svenska sagoböcker, sin skola och sina svensk-

talande kamrater, och de älskar att se på svenska filmer och bio. I Somalia hade de inte

detta. Att de älskar sin svenska och att det går bra för dem i studierna gör att Amal inte kan

vara  ledsen  över  somaliskan.  Det  handlar  om att  få  vardagen  att  gå  ihop,  och  Amal

förklarade att hon har fått omförhandla modersrollen för att det ska fungera. Hon behöver

mycket hjälp av sina barn och därför fungerar det inte att  hon som mor ska bestämma

allting. Hon måste lyssna på barnen och de på henne, och på så sätt finns det respekt från

båda hållen, resonerade hon. Vidare menade hon att det är problematiskt att  hon måste

agera tolk när barnen ska prata med sin mormor. Direktkommunikation är inte möjligt med

barnens låga förståelse av somaliska. Sist en somalier kom på besök stängde ett av barnen

in sig på rummet  och sa ”jag kan inte träffa  somalier, jag kan inte  somaliska!”,  vilket

bekymrade Amal.  
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Bahar  visade  också  laddade  känslor  över  att  barnen  ibland  inte  klarar  saker  på  

arabiska.  Sonen,  som var  ca  11 år  när  familjen  kom till  Sverige,  klarar  det  mesta  på

arabiska både muntligt och skriftligt. Dottern, som inte hunnit fylla nio år innan familjen

flyttade, kan däremot inte läsa och har ibland problem med förståelsen. Bahar blir orolig

och tjatar på dottern att hon måste göra mer saker på arabiska, men det klarar hon inte.  

Beyan, som bara varit i Sverige i drygt ett år, visade ingen oro över att barnen skulle

glömma arabiskan. Barnen gick många år i skolan i Syrien och deras arabiska är bra. Att

barnen kommer att glömma språket är enligt Beyan normalt. Språk glömmer man lätt och

det kommer att hända henne och fadern också. Hon känner sig inte ledsen över det och

menar att livet är i Sverige nu, och i Sverige talar man svenska. Inte ens om hon födde ett

barn här som aldrig lärde sig arabiska skulle hon bli ledsen, det är som det ska vara.

4.1.4  Modersmålets plats i skolan och skolans ansvar 
Samtliga informanter ansåg att det är viktigt att barnen deltar i modersmålsundervisningen

i skolan, som är en timme i veckan. Ingen av mödrarna tyckte dock att antalet timmar bör

utökas. Det finns inte tid till det, och barnen är trötta på eftermiddagarna.

På frågan om det kunde vara en god idé att ha böcker och material på modersmålet

tillgängligt för alla skolans ämnen lät Anisa mest positiv. Speciellt barn utan skolbakgrund

borde få lära sig läsa på sitt modersmål. Anisa kämpade själv med svenskan utan framgång

innan hon lärde sig läsa på somaliska. Barn som förstår två språk från början, som hennes

yngsta barn gör, kan däremot få lära sig på svenska i skolan. 

Amal  ansåg  inte  att  barnen  behöver  få  läsa  ämnen  på  sina  modersmål.  Lärarna  

förklarar nya saker för barnen och då kan de göra det på svenska direkt. Dessutom menade

hon att det finns så många elever som behöver hjälp att hon inte tror att alla kan få det på

sitt modersmål.  Hon tyckte också att hjälp på modersmålet för hennes barn skulle vara

överflödigt. De klarar sig utan stöd eftersom deras svenska är tillräckligt bra.

Bahars barn fick studiehandledning på arabiska de första åren i skolan. Idag är hon

osäker om sådan hjälp skulle göra någon nytta för dem då de klarar sig på svenska. 

Beyan ansåg inte heller att barnen behöver läsa alla ämnen på arabiska, det skulle

vara alltför mycket för dem. Det saknas tid och motivation i skolan. Hon är ändå glad att
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barnen har studiehandledare i skolan och att yngsta dottern har arabisktalande personal på

förskolan.   

Alla  fyra  informanterna  var  överens  om att  ansvaret  att  lära  barnen modersmålet

ligger på föräldrarna,  inte på skolan. Det finns dock saker som skolan kan göra för att

underlätta för familjer av minoritetsspråk. För det första är det bra om lärarna informerar

om vikten av att bevara modersmålet, vilket lärarna till informanternas barn tycks ha gjort.

Ingen av informanterna gav dock något exempel på vilka råd eller tips de fått förutom att

fortsätta tala språket hemma. 

Enligt både Bahar och Beyan är kontakten mellan skolan och hemmet det viktigaste,

och även det som saknats mest. Bahar berättade att hon själv fick kontakta skolan i frågor

om modersmålsundervisning  och  studiehandledning  för  sina  barn.  Skolan  informerade

ingenting om sina rutiner utan det var andra syrier som tipsade henne hur de själva hade

gjort med sina barn. Här har skolorna ett stort ansvar, tyckte Bahar. 

Beyan menade att det visserligen finns kontakt mellan henne och barnens lärare men

att modersmålet inte diskuteras där. Hon känner inte heller att hon har mycket att säga till

om och hon vet inte om det som läraren säger om hennes barn är sant. Skolan har ett

system utan läxor vilket gör att Beyan inte har någon insikt i vad barnen läser eller gör.

”Läraren säger att det går bra för min dotter, men jag vet inte. Läraren säger så och så, vi

säger okej. Bara okej.”, skrattar hon uppgivet. Hon tycker att det vore bättre om kontakten

sköttes av studiehandledaren som talar arabiska. Av studiehandledaren har Beyan också fått

uppmaningen att höra av sig till skolan ofta för att få veta hur det går, men till det finns

ingen tid.  

Ingen av informanterna kunde ge svar på vad lärarna på SFI anser om modersmål.

Lärarna har inte gett några tips och råd, vilket informanterna inte heller verkar ha förväntat

sig. Anisa förklarade detta med att lärare är stressade och att det inte finns tid att prata om

precis allting. Lärarna på SFI är bra på att ge tips hur eleverna ska lära sig svenska och det

är huvudsaken, menade hon.   

4.2  Aktiviteter
Under den del av intervjun som undersökte vilka språkutvecklande aktiviteter mödrarna

utför med barnen hemma berättade mödrarna en del om sig själva och sina livssituationer.
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De förstod kanske att jag som intervjuare valt ämnet för att jag anser att det är viktigt med

aktiviteter hemma. Kanske ville de därför ge en förklaring till varför det inte alltid finns tid

till det i en stressig vardag. Jag upplevde ändå att de var ärliga i sina svar, och i de fall jag

tvekade kommer en förklaring ges. Aktiviteterna har jag valt att presentera en och en.

4.2.1  Läser böcker 
Anisa och Amal uppskattade att de läser böcker med sina barn några gånger i veckan på

somaliska.  De tycker  att  utbudet  är  ganska bra på biblioteket  men båda har  köpt egna

böcker också. Anisa uppgav att hon, trots att barnen är äldre nu (9, 10, 11 år) läser böcker

för dem innan läggdags. Amal berättade först entusiastiskt om de sagoböcker hon köpt,

men när jag frågade igen om barnen läser med henne talade hon om att barnen inte vill läsa

med henne. När hon tar fram en somalisk bok tar de fram en svensk, och bara ibland

förhandlar de fram att läsa en bok av varje språk. De två yngsta barnen förstår inte mycket

somaliska och visar inget intresse för böcker.

Bahar och Beyan sa att de aldrig läser böcker på arabiska. Ingen av dem har varit på

biblioteket i staden, men de är ganska nyinflyttade. Bahar förklarade att de läste mycket

böcker i Syrien men inte här i Sverige.

4.2.2  Berättar sagor 
Både Anisa och Amal berättade om hur sagoberättande gick till när de själva var barn och

gav mig  exempel  på återkommande sagoteman.  Deras  mödrar  kunde många sagor och

Anisa och Amal försöker föra sagorna vidare till sina barn. Anisa trodde att det blir ca 30

minuter varje eller varannan dag. Hon började med det när barnen var små eftersom hon på

den tiden inte kunde läsa. Oftast berättar hon innan barnen ska sova, men hon har märkt att

det fungerar bra att berätta när barnen äter frukost, för då äter de bättre utan bråk. Amal

försöker också berätta sagor men barnen visar lågt intresse.

Bahar uppgav att hon berättar sagor för barnen innan de går och lägger sig, men det

finns  en  risk  att  svaret  inte  är  helt  rättvisande.  Dels  kan  hon  ha  missuppfattat  sago-

berättandet som allmänt pratande med barnen och dels upplevde jag det som att hon ville

kompensera för att ha svarat att hon aldrig läser böcker med barnen. Hon kan ha menat att

hon berättade för dem när de var små. Hon ger inga exempel på sagor och inte heller hur
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barnen upplever aktiviteten. Beyan berättar aldrig sagor för sina barn och gjorde inte heller

det när de var yngre. 

4.2.3  Sjunger eller lyssnar på musik 
Anisa och Amal lyssnar på somalisk musik hemma varje dag. Anisas barn sjunger sällan

och gillar inte musiken så mycket eftersom de inte förstår vad som sjungs. Det är mycket

kultur och känsla i musiken som de kanske inte förstår sig på, resonerade hon. Amals barn

tycker inte heller om musiken speciellt mycket, men de vill titta på somalisk dans på teve

och de älskar att sjunga själva. 

Bahar uppskattade att de lyssnar på arabisk musik varje dag och att barnen gillar det,

och att de även kan sjunga ibland. Beyan berättade att de tycker om att sjunga i familjen

men att de inte ofta lyssnar på arabisk musik.

4.2.4  Tittar på film eller teve 
Anisas barn tittar på barnprogram på somaliska och hon tror att de ser något på somaliska

varje dag. Hon själv tittar också på somaliska program. Amal däremot måste slåss med

barnen om fjärrkontrollen eftersom hon vill titta på somalisk parabolteve och barnen vill se

svenska program. Teven är igång varje dag men nästan alltid på svenska. 

Bahars familj  tittar  sällan på film eller  teve,  och det gäller  både föräldrarna och  

barnen. Beyans barn tittar på teve varje dag. Yngsta dottern tittar på arabiska barnprogram

och sonen tittar på serier på arabiska. Dottern har lärt sig att prata som på teven, vilket

enligt Beyan är avancerad arabiska. 

4.2.5  Tittar eller lyssnar på nyheter 
Anisa tittar inte på nyheter med barnen. Barn har inget intresse av det, menade hon. Amals

barn däremot älskar Lilla Aktuellt och vill ibland diskutera nyheter, men då pratar de bara

svenska.

Bahar och Beyan tittar på arabiska nyheter varje dag med sina barn (Bahar tittar på

datorn). Sedan diskuterar de läget i hemlandet. De tycker att barnen förstår vad de pratar

om och visar intresse. 
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4.2.6  Gör läxor tillsammans 
Anisa och Amal uppgav att barnen har många läxor och att de försöker göra läxorna med

barnen flera gånger i veckan. När Anisa just kommit till  Sverige och inte kunde någon

svenska anordnade hon läxhjälp av en somalisktalande student från högskolan. Han kom

två gånger i veckan och läste läxor med barnen. Nu försöker hon läsa läxor med dem själv

men menar att det är svårt för henne som saknar skolbakgrund.

Bahar sa att de gör läxor tillsammans hemma någon gång i veckan. Då kan hon bara

hjälpa till  med matematiken eftersom hennes svenskkunskaper inte räcker för att  förstå

andra ämnen. Beyan var den enda som uppgav att hon aldrig hjälper barnen med läxor, av

den anledningen att barnen inte har några. De studerar bara i skolan och tar aldrig hem

uppgifter. Upprördheten och uppgivenheten över detta framkom tydligt och hon beskrev

hur annorlunda det var i skolan i Syrien där det fanns mer disciplin.  

4.2.7  Går i moské eller kyrka 
Anisa går med sina barn i somalisktalande moské varannan lördag. Amal gick i moskén i

Somalia, men barnen var inte med då, och här i Sverige går de inte i moské. Barnen vet

inte vad moskén är, och det skäms Amal lite för eftersom många somalier tar för givet att

de ska veta det. De läser inte koranen hemma. 

Bahar  och Beyan  går  med  hela  familjen  i  kyrkan  på  söndagar  och där  talar  de  

arabiska.  

    

5  Diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka  hur SFI-studerande mödrar från Somalia

respektive Syrien stöttar sina barns modersmålsutveckling. I det här avsnittet  diskuteras

resultatet  av  undersökningen  utifrån  arbetets  tre  frågeställningar  och  i  förhållande  till

forskningsbakgrunden. Vidare diskuteras den kvalitativa intervjuns lämplighet som metod-
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val för denna typ av undersökning, och sist förs en avslutande diskussion med förslag på

framtida forskning.   

5.1  Resultatdiskussion 
Intervjusvaren  delas  upp  i  tre  avsnitt  där  respektive  avsnitt  motsvarar  en  av  under-

sökningens tre frågeställningar. 

5.1.1  Vilka attityder har mödrarna till sina barns utveckling av 
modersmålet?

Alla informanterna hade positiva attityder till modersmålet. Det förknippades med möjlig-

heten att kommunicera med släkt och vänner och var nödvändigt för att svara på viktiga

frågor  kring  identiteten.  Att  flera  språk  skulle  kunna  utgöra  en  risk  för  emotionella  

störningar var det ingen som trodde, däremot hade en informant (Amal) tankar om att flera

språk kunde ha negativ inverkan på den kognitiva utvecklingen. 

Till skillnad mot vad som framgick i forskningsbakgrunden där föräldrar i vissa fall

oroade sig för halvspråkighet och negativ inverkan på andraspråksinlärningen (Worthy &

Rodríguez-Galindo,  2006,  Yu,  2013),  verkade  det  i  denna  studie  i  första  hand  vara  

tidsåtgången som oroade mödrarna när det gällde inlärning av modersmålet. Hemma var

det ont om tid och i skolan behövdes undervisningstiden till svenskinlärningen. Det är detta

som Cummins (2001) menar när han säger att föräldrars och pedagogers oro ofta handlar

om att modersmålet ”stjäl” viktig tid från andraspråket, trots att studier visar att så mycket

som  

50 % av undervisningen kan ske på modersmålet utan negativ inverkan på andraspråket.

Av intervjusvaren  visade det  sig  att  denna oro kan ha större  inflytande  än de positiva

attityder och tankar föräldern har om bevarandet av modersmålet. Inte ens Beyan, som var

övertygad om att barn utan problem kan lära sig fyra språk under uppväxten, trodde att det

skulle vara bra att införa mer modersmål i skolan i form av material på arabiska eller fler

modersmålstimmar. Detta just på grund av tidsbrist och låg motivation. Anisa var den enda

som trodde att det kunde gynna barnen att få böcker och material på modersmålet i skolan.

Intressant i frågan är att Amal tror att det finns för många elever som behöver hjälp för att

alla ska kunna få hjälp på sitt modersmål. Det verkar även på de andra som att de inte  
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förväntar sig kunna kräva för mycket av skolan utan att det är de själva och barnen som 

istället måste klara sig på svenska. Detta blir en kontrast till studien om den modersmåls-

baserade undervisningen i Papua Nya Guinea (Malone & Paraide, 2011), där man valde att

satsa på alla elevers modersmål trots att det talas över 800 olika språk i landet. Sverige har

långt ifrån 800 språk representerade i skolan, och somaliska och arabiska räknas ändå till

de största.

Trots skilda uppfattningar om modersmålets plats i skolan verkar informanterna vara

överens om att  modersmålet bör försöka bevaras i hemmet.  Det visar sig, precis som i

tidigare studier, inte vara en enkel uppgift. Tre av mödrarna upplever sig som tjatiga med

barnen att de inte får glömma modersmålet. Amal har gett upp kampen och svenskan har

nu helt  tagit  över.  I  hennes  fall  var  det  när  barnen sinsemellan  började  prata  svenska

hemma som hon bestämde sig för att  själv satsa mer på svenskan. Detta  motsvarar  de

slutsatser som Worthy och Rodríguez-Galindo (2006) drog i sin studie av latinamerikanska

föräldrar i USA, där flera föräldrar uppgav att bevarandet av spanskan blev som svårast när

barnen konsekvent började tala engelska hemma. Två av mina informanter beskrev också

de  kommunikationssvårigheter  och  känslomässiga  klyftor  som Worthy  och  Rodríguez-

Galindo menade kan uppstå mellan föräldrar och barn i sådana situationer. Anisa menade

att barnen kan få svårt att växa upp om de inte förstår samma regler som föräldrarna. Amal

upplevde det som mycket jobbigt att barnen pratade ett språk hon inte förstod, och valde

därför att satsa på svenskan. 

I  Worthy  och  Rodríguez-Galindos  studie  var  det  föräldrar  som  stod  emot  

påfrestningen och höll fast vid modersmålet vars barn lyckades bäst med att utveckla båda

språken. Därför drog de slutsatsen att föräldrars attityder och deras ihärdighet är avgörande

för barns språkinlärning. I denna studie, som visserligen är mycket begränsad, skulle Anisa

kunna utgöra exemplet på detta. Hon har hittills inte gett efter för den utökade svenskan

utan  istället  hittat  tillfällen  där  somaliskan  kan  användas.  Hon  talar  endast  somaliska

hemma, har infört rutiner med sagoberättande vid frukost eller läggdags och försöker göra

läxorna tillsammans med barnen. Detta är anmärkningsvärt då Anisa kom till Sverige som

analfabet och inte själv kunde hjälpa sina barn i skolan den första tiden. Istället för att be

om hjälp  i  form av svenskstöd  ordnade hon istället  läxhjälp  på  somaliska  för  barnen.

Barnen behärskar  nu båda språken och är  framgångsrika  i  skolan,  enligt  Anisa.  Också

Amal har kort studiebakgrund och uppger att hennes barn klarar sig bra, dock har de tappat
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nästan all somaliska. Bahar har längst studiebakgrund. Hennes barn klarar sig bra i skolan,

men hon är orolig för dotterns låga behärskning av arabiska.  Variationen i behärskning

skulle  kunna  stödja  den  tes  som  Worthy  och  Rodríguez-Galindo  (2006)  har  om  att

föräldrars  attityder  och  ihärdighet  har  större  betydelse  för  positiv  språkutveckling  än

föräldrarnas studiebakgrund. Även Hill (1995) diskuterade olika variabler i sin studie och

kom även hon fram till att hennes positiva resultat inte kunde kopplas till studiebakgrund

eller  socioekonomisk  bakgrund hos  föräldrarna,  vilket  tidig  forskning ofta  menade  var

avgörande. 

Samtliga informanter uppger att modersmålslektionen i skolan är viktig, men anser

att en timme i veckan är tillräckligt. Alla fyra antyder att ansvaret att lära ut modersmålet

till barnen ligger på föräldrarna, inte på skolan. Skolan har dock en annan typ av ansvar

enligt informanterna. Lärares uppgift är att informera om modersmålets betydelse och hur

undervisningen går till, samt att hålla en god kontakt med hemmen. Här finns en positiv

avvikelse jämfört  med Worthy och Rodríguez-Galindos (2006) och Yus (2013) studier,

nämligen  den  att  mina  informanter  bara  har  fått  budskapet  från  barnens  skolor  att

modersmålet  är  viktigt  och  att  de  bör  fortsätta  tala  det  hemma.  Föräldrarna  i  tidigare

studier hade ofta fått rådet att bara prata på andraspråket med barnen, och de som inte

klarade att följa experternas råd fick skuldkänslor och mådde dåligt.  Det kan därför ses

som att skolan kommit en bit på vägen om man anser att modersmålet bör bevaras. 

Det som fattas är nu, enligt informanterna, det brobyggande som Cummins (2001)

menar måste ske mellan skolan och hemmet.  Informanterna har bara blivit  tillsagda att

fortsätta tala modersmålet och att det är viktigt, men inte fått några konkreta tips och råd

hur de bäst kan jobba med språket hemma. 

I Worthy och Rodríguez-Galindos (2006) och Yus (2013) studier framgick tydligt hur

föräldrar lyssnade på lärare och aktivt sökte bevis på hur barnens språkutveckling gick. Att

några  av  mina  informanter  uppger  att  kontakten  och informationen  mellan  skolan  och

hemmet  inte  fungerar  tillfredsställande,  och att  det i  Beyans  fall  framkom att  hon inte

riktigt litar på lärarens bedömning av dottern, är därför oroväckande. Utan bekräftelse från

skolan  finns  risken  att  mödrarna,  i  likhet  med  föräldrarna  i  Worthy  och  Rodríguez-

Galindos studie,  själva börjar dra slutsatser om barnens språkbehärskning.  Detta  skulle

kunna leda  till  att  de  ser  oroväckande  språkbrister  där  det  i  själva  verket  handlar  om

exempelvis olika språkliga domäner som barnen ännu inte lärt sig funktionerna av. Oro och
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tvivel var några orsaker till  att föräldrarna i Worthy och Rodríguez-Galindos studie gav

upp sina försök att bevara modersmålet, och kan alltså leda till negativa konsekvenser för

barnen.  I  denna  studie  har  det  inte  funnits  möjlighet  att  kontrollera  de  uppgifter

informanterna  gav  om hur  skolorna  organiserade  olika  typer  av  språkstöd  och  vilken

kontakt som fanns mellan hem och skola. Skolverket (2012) beskrev i sin granskning av

den berörda kommunen att modersmålet var centralt för alla nyanlända elever och att det

även var det språk som skulle användas vid kontakt mellan hem och skola (se kap. 3.3).

Det är därmed inte sagt att det i praktiken fungerar på samma sätt på alla skolor och min

uppfattning är att mina informanter inte var helt nöjda med hur information och kontakt

förmedlats mellan dem och deras barns skolor. 

Att skolan inte lyfter fram modersmålet mer kan i förlängningen vara en bidragande

faktor till att ingen av mina informanter kopplar modersmålet till fördelar i yrkeslivet, till

skillnad  från  föräldrarna  i  Worthy  och  Rodríguez-Galindos  (2006)  studie.  De  latin-

amerikanska föräldrarna i USA både såg och hörde att tvåspråkigheten var attraktivt på

jobbmarknaden,  vilket  påverkade  deras  attityder  till  bevarandet  av  modersmålet.  Utan

denna insikt är det troligt att forskningen får rätt i utsikterna för modersmålet, nämligen att

modersmålet fullständigt kommer att ha förlorats i tredje generationen. 

   

5.1.2  Vilka språkutvecklande aktiviteter utför mödrarna med sina barn i
hemmet?

I  forskningsbakgrunden gavs  några förslag  på hur  föräldrar  kan utöka  de modersmåls-

talande domänerna runt sina barn: upprätta språkregler, hålla kontakt med släktingar, resa

till hemlandet om det är möjligt, besöka religiösa samfund eller kulturella föreningar samt

anordna lekträffar med barn som talar samma språk. Jag valde att bara undersöka vissa av

dessa förslag, nämligen om mödrarna upprättat några språkregler och om de besöker något

religiöst samfund. Att fråga om de planerat att resa till  hemlandet kändes inte passande

bland annat med tanke på det krig som råder i Syrien.  Att fråga om mödrarna planerar

”lekträffar” med modersmålstalande barn kändes inte heller relevant eftersom fenomenet

lekträff inte alls är lika vanligt i Sverige som motsvarigheten ”play dates” är i andra länder.

Utöver dessa aktiviteter valde jag att undersöka aktiviteter som jag anser att lärare

kan ha nytta av och i någon mån kan påverka. Vetskapen om vilka preferenser familjerna

35



har när det gäller böcker, filmer och musik kan underlätta brobyggandet mellan hem och

skola. Musik, sagor och lekar kan användas på förskolor, och litteratur kan ingå i teman i

skolan. Införandet av kulturella inslag i det vanliga skolarbetet kan kanske förhindra att

barn förkastar sin kultur. Lärare kan tipsa om var föräldrar kan hitta böcker och material på

båda språken och som motsvarar  ett  arbetsområde som behandlas  på lektionerna.  Med

detta i åtanke formulerade jag intervjufrågorna, och svaren var på många sätt överraskande.

Ett resultat som inte motsvarade mina förväntningar var att  Amal och barnen inte

gick i moské och att barnen inte ens visste vad det var. Under mina praktikperioder har jag

kommit i kontakt med många somalier som alla har sett besöket i moskén som en självklar

aktivitet. Amal själv berättade i intervjun att andra somalier tar för givet att familjen ska gå

dit  och att  hon skäms  lite  över  att  barnen inte  känner  till  moskén.  Hennes  svar  är  en

påminnelse om att inte ta saker för givet utan att se till den enskilda familjen. Övriga tre

informanter  beskriver  dock  moskén  och  kyrkan  som  viktiga  platser  för  familjerna  att

umgås. Enligt dem utgör de religiösa samfunden gemenskaper där modersmålet används

aktivt,  bland  annat  genom  samtal,  sång  och  läsning  av  bibeln/koranen.  Lärare  för

nyanlända kan, i min mening, behöva en större förståelse för att religionen för många av

eleverna inte bara är en trosfråga utan något som påverkar hela deras liv och som kan vara

viktigt för både identitets- och språkutvecklingen. 

Ytterligare  ett  resultat  som  förvånade  i  frågan  om  aktiviteter  var  de  somaliska  

mödrarnas intresse för böcker. Att den muntliga berättarkulturen är stark i Somalia och att

det ofta finns ett  intresse för sagor framkom i forskningsbakgrunden (Diriye  Abdullah,

2001;  Obondo,  2005),  och  mina  somaliska  informanter  var  inga  undantag.  De  talade

entusiastiskt om sagor som gått i arv i generationer. Att de läste så mycket böcker (några

gånger i veckan till varje dag) var däremot inte ett förväntat svar utifrån tidigare forskning

som framhävt hur begränsad den somaliska litteraturen har varit. Det ger dock en positiv

bild av nuläget  i  Sverige,  åtminstone  i  den berörda kommunen.  Både Anisa och Amal

ansåg att utbudet av böcker på biblioteket var stort. Amal var dock tvungen att förhandla

med barnen om att läsa de somaliska böckerna och menade att de yngsta barnen inte visade

något  intresse  för  böckerna.  Att  mödrarna  från  Syrien  båda  uppgav att  de  aldrig  läser

böcker och att barnen varken läser på arabiska eller svenska var oväntat och skiljde sig från

tidigare  studier  (Tvingstedt,  2011).  Enligt  mödrarna  finns  det  inte  tid  och  det  finns

omständigheter i livssituationen som gör att de inte finner ro att läsa. 
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De enskilda  familjernas  situationer  spelar  förmodligen  en  avgörande  roll  när  det

gäller i vilken omfattning de ägnar sig åt aktiviteter och vilka aktiviteter de väljer. Man kan

exempelvis ställa sig frågan vilken betydelse det har att båda de somaliska informanterna

är skilda. Enligt Obondo (2005) finns det i den somaliska kulturen en klar skillnad mellan

mäns och kvinnors förhållande till litteratur, där kvinnor ägnar sig åt sagoberättande och

männen till historiskt berättande. Hur barnens kontakt med manliga landsmän ser ut och

hur det kan ha påverkat dem språkligt att växa upp endast med modern är frågor som inte

kan besvaras i denna studie. På samma sätt kan man fundera över hur situationen ser ut i de

gifta kvinnornas (syriernas) familjer och vilken uppdelning av sysslor som finns mellan

dem och deras makar. Vilka språkliga aktiviteter makarna utförde med barnen i hemmen

undersöktes inte, och ingen av informanterna gav några upplysningar om det.

Av mina fyra informanter var det bara en, Amal, som berättade att hon hade försökt

upprätta  en  språkregel  om att  bara  prata  somaliska  hemma,  men  misslyckats  eftersom

barnen vägrade. Bahar och Anisa å andra sidan uppgav att de bara pratade modersmålet i

hemmet oavsett vilket språk barnen pratade på. Det verkade för mig som att det handlade

mer om mödrarnas  egen nivå på svenska än om en medveten regel,  de var helt  enkelt

tvungna att tala på modersmålet. Beyans barn pratar bara arabiska fortfarande så hon hade

inte behövt tänka på någon regel. 

5.1.3  Kan man se skillnader i attityder och i typ av aktivitet mellan 
mödrar från Somalia och mödrar från Syrien? I så fall vilka?

Det är svårt  att peka ut skillnader mellan mödrarnas svar baserat på deras ursprung då

svaren  skiljer  sig  ganska  mycket  åt  mellan  alla  fyra.  Det  som framkom tydligast  var

skillnader i tankar om modersmålets betydelse för individen. Somalierna framhävde mer

modersmålet  som  viktigt  för  att  inte  glömma  bort  historien  och  de  etniska  rötterna.

Mödrarna från Syrien framhävde mer nyttan av modersmålet, att barn behöver kunna det

för att prata med släktingar. 

Det verkade inte som att alla mödrarna hade funderat mycket på huruvida olika språk

kan och bör läras in samtidigt. Beyan var övertygad om att språk kan läras in samtidigt,

medan Amal var övertygad om motsatsen. Med lite eftertanke ändrade sig Amal dock en

aning och menade att det kanske går. Också Bahar antydde först att mer än två språk är för
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mycket, men ändrade sig sedan och funderade om inte barn kan lära sig fyra språk. Därför

går det inte att dra någon slutsats om skillnader mellan mödrarna på etnisk grund i denna

begränsade studie.  

I  övrigt  verkar  det  som  att  mödrarna  hyser  samma  attityder  till  modersmålet,  

nämligen att det är bra att bevara det åtminstone som ett vardagsspråk. Utvecklandet av det

är i första hand föräldrarnas ansvar men skolan spelar också en viktig roll.

Gällande skillnader i språkutvecklande aktiviteter kunde man se, som nämnts ovan,

att de somaliska mödrarna visade störst intresse för sagor, både muntliga och nedskrivna i

böcker.  Mödrarna  från  Syrien  läste  aldrig  böcker.  De  tittade  däremot  på  nyheter  på

modersmålet  varje  dag  och  diskuterade  händelser  med  barnen,  vilket  de  somaliska

mödrarna  inte  gjorde.  Angående  skolarbete  och  läxor  verkade  mödrarna  från  Somalia

hjälpa barnen i större utsträckning än mödrarna från Syrien.  Bahar menade att hon inte

kunde hjälpa till med annat än matematik på grund av språket, och Beyan ansåg att hon

inte hade någon insikt alls i vad barnen gjorde i skolan.

5.2  Metoddiskussion
Kvalitativa intervjuer ger unika resultat som i stor utsträckning påverkas av deltagarna och

intervjukontexten.  Informanternas  benägenhet  att  svara  beror  dels  på  ämnet  och  hur

frågorna ställs, och dels på relationen mellan intervjuaren och informanterna (Denscombe,

2000).  I  den  här  studien  var  förhållandet  språkmässigt  ojämlikt  eftersom  svenska  är

informanternas inlärarspråk medan det är mitt starkaste språk. Informanterna ursäktade sin

låga  behärskning  av  svenska  och  verkade  vid  några  tillfällen  hämmade  av  språket.

Denscombe menar att intervjuaren bör upprätthålla en passiv och neutral roll för att inte

färga  respondenternas  svar,  men  menar  också  att  det  i  vissa  situationer  krävs  att

intervjuaren går in i verklig dialog med respondenterna, vilket jag kände krävdes i mina

intervjuer. Det var svårt att få igång informanterna att svara på alla frågor. Vissa frågor

krävde många omformuleringar och blev därför väldigt styrda av mig.  Kanske färgades

svaren därför mer av mina förväntade svar än vad som skulle ha varit fallet om informan-

terna varit mer språkligt självständiga. När jag märkte att det höll på att ske försökte jag

som följdfråga få reda på vad informanterna tyckte om motsatsen till det de just svarat för

att  få en bättre bild  av vilka åsikter de egentligen hade.  Därför anser jag ändå att  den
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kvalitativa  intervjun var ett  lämpligt  val  eftersom det,  jämfört  med enkäter, gav denna

möjlighet till omformuleringar och följdfrågor.

5.3  Avslutande diskussion och framtida forskning
Det  här  arbetet  har,  trots  sin  begränsning,  kunnat  belysa  viktiga  aspekter  kring  

svårigheterna med att bevara ett modersmål i ett nytt land. Tydligt är att det inte är positiva

attityder  eller  vilja  som  saknas  hos  de  intervjuade  mödrarna  att  stötta  sina  barns

modersmålsutveckling. De gör så gott de kan under de förhållanden som råder. Mödrarna

är  medvetna  om  att  föräldrar  har  ett  stort  ansvar  i  modersmålsutvecklandet,  men  det

framkommer även att skolan har en stor och viktig inverkan på hur väl familjen kommer

att lyckas. Det faktum att mödrarna tvekar i frågan huruvida barn kan och bör lära in flera

språk samtidigt visar att det finns ett behov av att informera om modersmålets fördelar för

individen  och  för  skolframgångarna.  Vetskap  om  hur  föräldrar  själva  stöttar  barnens

modersmålsutveckling  kan  underlätta  arbetet  för  lärare  att  bevara  minoritetselevers

modersmål,  och förhoppningsvis har detta  arbete  bidragit  med någon ny infallsvinkel  i

frågan.

Undersökningen visade att brobyggandet mellan skola och hem kan förbättras så att

föräldrar får större insikt i barnens skolarbete, hjälp med att hitta material på modersmålet

samt tips på språkutvecklande aktiviteter. Kanske borde vi studera närmare de Home Start

Programs (Cummins, 2001) som utvecklats i USA för att upprätta ett samarbete mellan

hem  och  skola.  Ett  förslag  på  framtida  forskning  är  att  tillämpa  programmen  på

undersökningsgrupper i Sverige och se vilka delar som skulle kunna fungera i våra skolor.  

På  grund  av  arbetets  begränsade  omfattning  har  många  faktorer  inte  kunnat  

undersökas. Det vore exempelvis intressant att  noggrannare ta reda på mer om barnens

språkbehärskning  i  olika  sammanhang.  Mödrarnas  uppskattning  av  barnens  kunskaper

kanske  inte  överensstämmer  med  vad  barnen  själva  (och  deras  studie-

handledare/modersmålslärare)  uppskattar  att  de kan.  Barns och föräldrars  svar  på vilka

aktiviteter som utförs i hemmet kan tänkas se väldigt olika ut. Dessutom vore det av extra

vikt för lärare att få veta från barnen själva vad de anser vara de bästa aktiviteterna för

inlärning. Vidare kan det behövas uppgifter från andra invandrargrupper, t.ex. grupper vars
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modersmål är så små att tillgången på material utanför hemlandet är väldigt begränsad.

Detta kan vara en utgångspunkt för framtida forskning inom ämnet. 

Avslutningsvis kan det i alla  fall  konstateras att  modersmålet  har en betydelsefull

plats i det nya landet, åtminstone för mödrarna i denna studie.
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Bilagor

Intervjufrågor

Bakgrundsfrågor
Vilken utbildning har du?
Vad har du för yrke?
Hur länge har du och din familj varit i Sverige?
Hur många barn har du? Ålder på barnen och när de kom till Sverige. 
Frågor
Vilka språk talas i familjen och av vem? 
Vilket språk tycker du barnen ska lära sig först?
Vad är det som är bra med att barnen kan prata modersmålet när de bor i Sverige?
Vad finns det för problem med att ha flera språk?
Får barnen studiehandledning eller modersmålsundervisning i förskolan/skolan?
På vilket sätt kan modersmålet vara en hjälp för barnen i skolan?
Hur gör du för att ta del av barnens skolarbete?
Vilka råd har du fått från dina lärare för att förbättra dina barns modersmål? 
Om barnen pratar svenska hemma, hur känns det då?

Varje
dag

Någon
gång/vecka

Någon
gång/månad

Aldrig

Läser böcker

Berättar sagor

Sjunger/ Lyssnar på musik

Tittar på film eller
TV

Tittar eller lyssnar på nyheter

Gör läxor tillsammans

Går i moské, kyrka eller kulturell förening
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