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Abstrakt 

Läroplanen för förskolans strävansmål gör att arbetet kring modermålsutvecklingen 

kommer upp till diskussion allt mer. I studiens region har yttre stöd i form av 

modermålspedagoger tagits bort och uppdraget ligger nu enbart på förskolans pedagoger. 

Barn med annat modersmål än svenska är en utmaning för pedagogerna.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrarna upplever att modersmålsstöd fungerar 

för barn med finska som modersmål. Forskningsfrågan var: hur upplever de finsktalande 

föräldrarna att deras barns språkutveckling i finska stöds i förskolan? Vad händer med 

barnets modersmål när pedagogerna inte talar finska utan bara erbjuder barnen att ta del 

av olika kulturuttryck på sitt modersmål. 

 

På Gotland finns 610 invånare med finskt ursprung. Det finns en modersmålslärare, 15 

grundskoleelever och 4 gymnasieelever som har modersmålsundervisning i finska. I den 

gruppen finns 12 föräldrar, som alla fick enkäten varav 10 svarade. 

 

Studiens slutsats är att föräldrarna tycker att det inte fungerar med det modersmålsstöd 

som erbjuds nu. Det räcker inte med olika kulturuttryck på barnens modersmål med 

svensktalande pedagoger för att bibehålla språket, det behövs finsktalande pedagoger 

flera gånger i veckan i förskolan. Det är då språkinlärningen är som intensivast och det 

stödjer även andraspråksinlärningen. 

 

TIIVISTELMÄ 

Esikoulun (tässä päiväkodin) opetussuunnitelman toiveet merkitsevät sitä, että 

äidinkielen kehitystyö nousee yhä enemmän keskusteluun. Tutkitussa kunnassa tuki 

äidinkielenopettajien muodossa on poistettu ja tehtävä on nyt yksinomaan esikoulun 

opettajilla. Lapset, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, ovat haaste esikoulun opettajille. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten vanhemmat kokevat suomenkielisten 

lasten äidinkielen tuen toimivan. Tutkimuskysymys oli: miten suomenkieliset 

vanhemmat kokevat, että heidän lastensa kielen kehitystä tuetaan esikoulussa?  
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Mitä tapahtuu lapsen äidinkielelle, kun esikoulunopettajat eivät puhu suomea, vaan 

tarjoavat sen sijaan lapsille mahdollisuuden osallistua erilaisiin kulttuuri-ilmaisuihin 

omalla äidinkielellään?  

 

Gotlannissa on 610 alkuperältään suomalaista asukasta. Äidinkielenopettajia suomen 

kielessä on vain yksi, äidinkielen oppilaita on 15 peruskoulussa ja 4 lukiossa. Tässä 

ryhmässä vanhempia on 12, joille lähetin kyselylomakkeen, johon sain 10 vastausta. 

 

Tutkimuksen johtopäätös on, että vanhempien mielestä äidinkielen tuki nykyisessä 

muodossaan ei riitä.  Eri kulttuuri-ilmaisuihin osallistuminen ruotsinkielisten 

esikouluopettajien kanssa äidinkielen ylläpitämiseen ei riitä, vaan tarvitaan 

suomenkielisiä esikoulunopettajia useita kertoja viikossa esikoulussa. Silloin kielen 

oppiminen on kaikista tehokkainta ja tukee myös toisen kielen oppimista. 

Nyckelord: modersmålsstöd, tvåspråkighet, finska språket, minoritetsspråk, föräldrars 

åsikter, enkätstudie 
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1 Inledning 

Allt fler familjer i Sverige är tvåspråkiga, vilket innebär att många barn i förskolan har ett 

annat modersmål än svenska. På Gotland bor det 610 personer som är födda i Finland eller 

födda i Sverige med båda föräldrarna födda utanför Sverige (region Gotland 2017). Det finns 

inget modersmålsstöd i form av pedagoger eller personal som talar finska i förskolan, utan 

man får först modersmålsundervisning i årskurs ett.  

 

Jag är intresserad av tvåspråkighet, hur man bäst lär sig två språk som barn och ville därför 

undersöka om modersmålsstöd eller hur bristen på modersmålsstöd i förskolan påverkar 

språket och användandet av finska som modersmål. Tidigare studier visar att det är viktigt 

med stöd i förskolan för att barnen ska bibehålla sitt modersmål. Det räcker inte med att man 

pratar sitt modersmål hemma eftersom barnen är på förskolan större delen av dagen. 

Föräldrarna är de som bäst ser resultatet av språkinlärningen och tillfrågades därför i en 

enkätundersökning om deras upplevelser av modermålsinlärning och modersmålsstöd. 

 

 

 

2 BAKGRUND 

2.1 BARNETS SPRÅKUTVECKLING 

 

Barnets första kontakt med språket sker i sjätte graviditetsmånaden, när hörseln utvecklats. 

Mammas röst ger trygghet för barnet både i magen och efter födseln. Det nyfödda barnet är 

lyhört för språket i sin omgivning och kommunicerar genom ögonkontakt, men även genom 

kroppsrörelser t. ex. då det känner igen rösten på sin förälder. Mellan sex och tolv veckor 

visar barnet tydligt att det kommunicerar och de första kommunikationsförsöken består av 

arm-hand-fingerrörelser samt mun- och tungrörelser (Svensson 2007 s.73). 
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Ålder Språkutveckling 

0 - 6 veckor enkla vokalljud, skrik, gråt 

6 – 16 veckor skratt, lek med ljud, blåser med slutna läppar 

6 - 10 månader kombinerar konsonanter och vokaler t. ex.  dada, joller 

1 år hela ord, som ibland betyder en hel mening 

1,5 - 2 år kombinerar ord 

2 år ca 300 ord 

3 år ca 1000 ord 

Figur 1.Talutveckling enligt Chomsky (Arnberg 2004) 

 

Efter 7 månader ökar turtagningen mellan barnet och föräldrarna, då deltar barnet mer aktivt 

och barnet förstår att det kan meddela sig, de första orden kommer och barnets ordförråd 

utökas långsamt. Vid ett års ålder kan turtagningen pågå i flera minuter. Forskare menar att 

det första ordet kommer när barnet är mellan 9 månader upp till 18 månader, men att det är 

vanligast kring ett år (Svensson 1998).  

    

De första orden är korta, konkreta sådana som barnet har erfarenhet av, som ’leka’, ’pappa’, 

’lampa’. Då kommer också långa ljud efter varandra med olika tonfall. Det är en imitation 

av vuxna som pratar och liknar ett samtal. Samspelet mellan föräldrar och barnet är under 

följande utvecklingsstadier av stor betydelse. Det passiva ordförrådet är stort, medan det 

aktiva ordförrådet kanske består av två till fem ord. I början är utvecklingen instabil, ord som 

barnet sagt tidigare kan komma igen först flera månader senare. Barnet uppfattar språket bra 

och man kan be det om t.ex. bollen (Svensson1998).  

 

De första orden kan vara både verb och substantiv, medan vissa lär sig fort att böja ord, så 

böjer andra barn inte alls och håller sig till samma form av ordet. En del barn talar tidigt i 

utvidgade satser, medan andra under en längre period talar med korta satser. Vid 18 månaders 

ålder kan barnet ca 20 ord och börjar tala i tvåordssatser, det utelämnar artiklar, delar av 

substantiv och andra ord av liten betydelse. Barnet kan 200 ord vid 21 mån och använder sig 

mer av sitt språk, men det förstår mer än det kan uttrycka. Den språkliga utvecklingen 

exploderar mellan 2-5 år. Flerordssatser börjar barnet med vid 2,5 till 3 år och    samtidigt 

börjar barnet förstå de grundläggande grammatiska reglerna, det börjar använda ändelser vid 

flertal och använder dessa på allt tex blåbärar (Bunkeholdt 1995). 
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 I 3-4 års ålder känner barnet själv att det börjar behärska språket och använder det från 

morgon till kväll aktivt, det njuter av att kunna uttrycka sig, leker med språket och använder 

rim och ramsor. Det använder nya komplicerade ord, inte alltid i rätt sammanhang, gillar att 

berätta och gärna med stora överdrifter. Ordförrådet vid 4 års ålder är omkring 1000 ord, 

meningarna är längre och mer komplicerade. Vid 5 års ålder anpassar barnet språket till 

personen den pratar med. ”Barnet kan följa med i längre berättelser, återberätta och redogöra 

för vad det hört och sett” (Svensson 1998 s.80). 

 

 Vid 6 år infaller en aktiv och lekfull period, då det är intresserat av slang, nonsensord, 

svordomar, rim och ramsor och många barn har blivit intresserade av det skrivna ordet. 

Barnets aktiva ordförråd är 1600-2000 (Erasmie) medan det passiva är ungefär 14 000 

(Crais). ” Det är i och för sig inte speciellt viktigt att veta hur många ord ett barn kan, om det 

inte är synnerligen stora problem. Däremot kan det vara bra att ha en viss kunskap om barnets 

ordförståelse för att veta att budskapet når fram till barnet” (Svensson 1998 s.81).  

 

Genom modersmålet lär sig barnet inte bara ordförråd och grammatik utan även regler, 

normer och värderingar, även språkliga sådana som tillhör familjens uppväxtvillkor. Genom 

modersmålet socialiseras barnet in i en kultur, ett speciellt sätt att leva och förhålla sig inom 

familjen och släkten. För att kunna vara en del av en grupp och bli medlem, gäller det att tala 

gruppens språk (Calderon 2006 s.18). 

 

2.2 SAMSPELET 

I boken Samspelets kraft tar Monica Hedenbro m.fl. upp begreppet anknytning som en röd 

tråd i förståelsen barnets samspel med sina föräldrar och senare sin omgivning (2000 s.22). 

Att knyta an är en drivkraft barnet har med sig när de föds, men den är dock varierande i 

styrka och tydlighet. Anknytningen förstärks till vårdaren då samspel och omsorg utvecklas 

med hjälp av barnets anknytningsbeteende. Hedenbro m.fl. menar vidare att 

”anknytningsprocessen är en ömsesidig process som sker över tid” (2000 s.23). Kvaliteten 

på anknytningen är beroende av det gensvar barnet får. Barnets anknytningsbeteende är inte 

fullt utvecklat förrän vid 9-12 månaders ålder. Det skapas en dialog mellan parterna som 

består av ömsesidighet som gör det möjligt att få delta på sina egna villkor. Detta har vissa 

likheter med hur kommunikation i samspelet formas, inom spädbarnsforskningen kallas det 
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för turtagning. Turtagning är en central process då föräldern och barnet påverkar och 

påverkas av varandras beteende. Barnet har från födsel förberett sig till att ingå i en dialog. 

Den första dialogen är nyanserad och finstämd och sker av små läten, ögon och munrörelser 

och kroppsuttryck. Oftast svarar den vuxne på barnets ljud och därmed får barnet en reaktion. 

Den vuxne blir bland annat tydlig i mimik och ögonrörelser, går ner i tempo är nära barnet 

så att barnet kan uppfatta ansiktet och väntar på barnets svar. ”Det är den vuxnes ansvar att 

försäkra sig om att dialogen utvecklas” (Hedenbro 2000 s.28). 

 

Spegling betyder att föräldern svarar barnet genom att förmedla något av det som barnet sa 

eller en känsla som gör att samspelet förs vidare. Barnet tar eget initiativ och föräldern 

speglar initiativet genom att imitera och lägga till en känsla i sitt svar till barnet. Spegling är 

inte en process som enbart hör till spädbarnstiden utan till alla olika åldrar då vi blir 

påverkade i samspelet med andra. Mechtild Papousek som har studerat föräldrars och barns 

interaktion hävdar, liksom Robert Ende, att man bör se föräldrars och barns kommunikation 

som ett system där barnet får bekräftelse av positiva föräldraeffekter (Hedenbro 2000). 

 

Den ryske psykologen Vygotskij är samtida med den franske psykologen Piaget och de är 

båda intresserade av barnets allmänna kognitiva utveckling. Vysotskij betonar interaktionens 

viktiga roll för begreppsbildning och språkutveckling. Barnet upptäcker språket genom den 

sociala samvaron med andra. I samtal med vuxna får de det stöd som behövs för att språket 

ska utvecklas, då det inte kan ge innehåll till ord på egen hand menar Vysotskij. Avståndet 

mellan barnets egen språkliga nivå och den nivå som är närmast över kalla Vygotskij den 

proximala utvecklingszonen. Det är här utvecklingspotentialen ligger (Håkansson,1998). 

Vygotskij betonar i hög grad de sociala erfarenheternas betydelse för språkutvecklingen. För 

att språket ska utvecklas krävs ett socialt samspel, det är först i ett fungerande socialt 

sammanhang som barnets språk kan utvecklas. Vygotskij anser att det är viktigt att barnet 

deltar i verksamheter som leds av en mognare och mer kunnig person, som hjälper barnet att 

öka tankeförmågan i sociala sammanhang. Rika upplevelser av olika slag ger barnet mycket 

att kommunicera om, detta leder i sin tur till en god språkutveckling (Svensson 1998). 

 

Piagets (Håkansson 1998) skiljer mellan inlärning, som har att göra med speciella färdigheter 

och utveckling som innebär mer allmänna tankemekanismer, hans utgångspunkt är i första 

hand människans kunskapsutveckling. Dessa processer hänger ihop, man måste ha nått ett 
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visst utvecklingsstadium för att kunna lära sig något. Han beskriver inlärningsprocessen som 

en växelverkan mellan bearbetningsperioder, assimilation, då barnet bearbetar information 

från omvärlden och ”språng” ackommodation, när barnet integrerar den nya informationen i 

den tidigare kunskapen. En av grundstenarna i Piagets resonemang är att inlärning är ett 

resultat av aktivitet, barnet agerar mot omvärlden. Barnet går under sin utveckling genom 

flera stadier, från ett egocentriskt perspektiv till ett socialt perspektiv, där barnet ansätta sig 

in i olika tankegångar Piaget kallar den första perioden den sensomotoriska perioden (0-2 

år), då provar barnet sina sinnen genom att manipulera föremål och ta emot sinnesuttryck 

från omvärlden. Först upplever barnet sig som centrum i universum och förstår inte att 

skeendena äger rum utanför den egna världen. Så småningom förstår barnet att föremål som 

göms under en duk ännu finns kvar. Det är ett viktigt steg mot decentralisering, medvetenhet 

om att föremål har en oberoende existens. I slutet av den egocentriska perioden skymtar 

språket fram. Perioden efter, preoperationell intelligens (2-7 år), så arbetar barnet med 

symboliska aktiviteter, som kommer i uttryck i drömmar, lekar och bildskapande. Piaget 

menar att barnet ännu inte kan tänka logiskt. 

 

Språket är en social funktion men även en ”mycket viktig faktor för den kognitiva förmågan 

eftersom det påverkar vårt tänkande” (Svensson,1998 s.12). Genom språket kan vi lära oss 

saker och företeelser. Talet är ett sätt att uttrycka sig på och hjälper till att lösa våra konflikter. 

Det finns två strategier enligt Svensson för att barnet ska lära sig språket. Det är individuellt 

sökande och praktisk vägledning genom andra. Barnet lär sig i samspelet och i dialogen från 

första början.  

 

Dialogen är en grundläggande händelse av en persons inre menar också forskaren Bråthen 

(Hedenbro, 2000). ”Barnet måste få språkliga erfarenheter av människor i sin omgivning. 

Den sociala situation i vilken språkinlärningen äger rum är av stor betydelse, och det är 

sociala erfarenheter som skapar barnets förståelse av språkets struktur” (Hwang m. fl. 2003 

s.162) 
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2.3 TVÅSPRÅKIGHET 

Vad är tvåspråkighet? Man kan dela upp tvåspråkighet i två begrepp: ”simultan 

tvåspråkighet” och ”successiv tvåspråkighet”. Vad som kan definieras som simultan 

tvåspråkighet eller successiv tvåspråkighet beror på litteraturen. Enligt Gisela Håkansson 

(Tvåspråkighet hos barn i Sverige 2003) syftar simultan tvåspråkighet till att båda språken 

lärs in samtidigt före 3-årsålder och med successiv tvåspråkighet menas (enligt Håkansson) 

att man lär sig ett språk först och sedan ett annat. Skolverkets (2002:5) definition på vad det 

innebär att vara tvåspråkig, är när barn och vuxna har ett annat modersmål än svenska. 

 

 Vad säger forskningen angående språkinlärning och kognition hos två- eller flerspråkiga 

barn? I rapporten Tre decenniers modersmålsstöd (2003) av Skolverket kan man läsa att det 

under 1970- och 1980-talen ansågs av språkforskare att modersmålet hade ”(..)en 

grundläggande betydelse för barns personlighetsutveckling, såväl socialt som känslomässigt 

och intellektuellt(..)” (Skolverket 2003:18). Barnen som hade en känslomässig relation till 

sitt modersmål och dessutom hade ett gott ordförråd och klara begrepp på sitt språk, skulle 

lära sig sitt nya språk på ett naturligt sätt och förstå ordens innebörd och mening (Skolverket 

2003:18). 

 

Den moderna forskningen visar att tvåspråkiga individer har en förmåga att utnyttja sina 

modersmål i ett samspel som är gynnsamt för det kognitiva tänkandet. 

Enligt Baker (Baker 2006 s.157) visade resultaten från Bialystoks (1987b) studie där man 

undersökte hur ord bearbetades och när man blev medveten om vad ett ord är att tvåspråkiga 

barn utvecklar förmågan att skilja på ord tidigare än enspråkiga barn. 

Kroll & Bialystok skriver i artikeln Understandning the consequences of bilingualism for 

language processing and cognition (2013) att den senaste tidens forskning har visat att 

tvåspråkiga har en förmåga att kombinera information om sina båda språk även när de bara 

använder ett av språken i fråga. Studier har också visat att i tester som kräver att man bortser 

från irrelevant information och där uppgifter växlas har de tvåspråkiga fått bättre resultat än 

enspråkiga (Kroll & Bialystok 2013).  

 

I sin doktorsavhandling Simultan tvåspråkighet i svensk-finsk kontext (1991) undersöker 

Leena Marjatta Huss hur språkvalet ser ut för 23 svensk-finska barn under en period på tre 
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år. Barnen var från 1 år 8 mån till 5 år 7 mån vid undersökningens början. Gemensamt för 

alla barnen var att de hade både en finsk och en svensk förälder. Alla familjer hade aktivt 

tagit beslutet att uppfostra sina barn tvåspråkigt. Dessutom talade föräldrarna dagligen var 

sitt språk till barnen. En del av barnen fick två timmars ”hemspråksträning” per vecka i 

förskolan, några hade en finsk dagmamma och resten av barnen vistades i endast 

svenskspråkig förskolemiljö eller hade ingen barnomsorg alls utanför hemmet.  

 

Avhandlingens huvudsyfte var att ta reda på dels vilket språk barnen väljer att tala till sina 

föräldrar, dels hur föräldrarnas språkplanering och deras förhållningssätt till respektive språk 

påverkar barnets val av språk. Slutsatsen visade att det svenska språket tenderar att bli ett 

majoritetsspråk för barnen, även i samtal med den finska föräldern. Detta tror Huss beror 

huvudsakligen på föräldrarnas språkplaneringsstrategier, som till exempel om föräldrarna 

använder sig konsekvent av strategin ett språk - en förälder samt om de accepterar kodväxling 

och språkblandning eller inte. Vidare visade Huss undersökning att det dominerande språket 

kunde skifta från svenska till finska under en period beroende på till exempel en längre 

vistelse i Finland bland finskspråkiga släktingar och vänner eller om barnen började i 

finskspråkig barnomsorg eller om de började med hemspråksträning ett par timmar i veckan. 

Arbetet visar tendenser till att hemspråksträning-modersmålsstöd påverkar de flerspråkiga 

barnens språkliga utveckling.  

 

Även om det viktigaste arbetet med barns två- eller flerspråklighet sker i hemmet skulle barns 

språkutveckling eventuellt kunna gynnas utifrån, till exempel från barnomsorgen. En stor del 

av barnens generella språkutveckling sker ändå i förskolan, eftersom de tillbringar mycket 

tid där. Det skulle kunna ge de barn som är lite osäkra i sin flerspråkliga identitet en positiv 

uppmuntran till att utvecklas till flerspråkiga individer om de fick tillgång till mer input. 

 

Precis som enspråkighet är tvåspråkighet sällan ett fritt val. För blivande föräldrar som talar 

olika språk finns förstås en möjlighet till ett aktivt val ifall de väljer att tala de olika språken 

med barnet eller bara ett språk. Men genom att bara prata ett språk finns risken att 

kommunikationen begränsas med den delen av släkten som eventuellt inte förstår det valda 

språket (De Houwer 2009 s.38). 
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2.4 FÖRSKOLANS ROLL 

Från och med 1977–78 blev det möjligt för sexåringar och 1979–80 för femåringar att delta 

i hemspråksträning. Detta tack vare att riksdagen beslutat om statsbidrag till kommunerna 

för antalet invandrarbarn som deltog i hemspråksträning minst fyra timmar per vecka (Negrin 

Arnberg 1996 s.189). Sedan 1970-talet har antalet invandrar- och flyktingbarn i förskolan 

ökat, däremot ökade inte andelen barn som får hemspråksstöd i samma takt. Antalet barn 

som deltar i hemspråksstödet i förskolan minskat kraftigt sedan 1984 (Negrin Arnberg 1996 

s.191). Statsbidraget för modersmålsstöd slopades under 1990-talet och ersattes av ett 

generellt statsbidrag till kommunerna, vilka till följd minskade resurserna till 

modersmålsstödet (Rapporten Tre decenniers modersmålsstöd 2003 av Skolverket). 

 

Förskolan är en plats för alla barn och ska därmed anpassas efter dem. Det är där grunden 

läggs för livslångt lärande. I den nya läroplanen Lpfö98 (Lpfö98:7) står att förskolan är en 

social och kulturell mötesplats där förekommande av olika kulturer finns till. Därför ska 

förskolan förbereda barnen för ett alltmer mångkulturellt samhälle och spegla hur samhället 

ser ut idag. Genom att göra barnen medvetna om sin egen kultur samt se andras kulturer 

lägger detta grunden till att barnen utvecklar förmågan att förstå andras värderingar och leva 

sig in i andras villkor. ”Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella 

minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell 

tillhörighet.”(Lpfö98:7). 

 

Språk och lärande hänger oskiljbart ihop. Lpfö 98 (Lpfö98:8) menar att det är av stor vikt att 

förskolan stimulerar varje barns språkutveckling och tar till vara på barns intresse och 

nyfikenhet på skriftspråket. De barnen med ett annat modersmål än svenska ska framgås av 

förskolan till att medverka att de får möjligheter att utveckla sitt modersmål samt för det 

svenska språket. Lpfö98 (Lp98:8) beskriver hur betydelsefullt barn som utvecklar sitt 

modersmål är, då det inte bara ger möjlighet att utveckla sitt första språk utan även i att 

utveckla det svenska språket samt kunskap inom andra områden i förskolans värld. Av detta 

framgår vikten av att ha ett stabilt modersmål för att på så sätt lägga grunden för att utveckla 

även andra språk och lärande. Ett tydligt strävansmål som förskolan i Lpfö98 ska sträva mot 

är att barn” som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.”(Lpfö98:12). Med detta 
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framgås att det ska finnas möjligheter i förskolor i Sverige som ger tillgång till att barn med 

utländsk bakgrund får det stöd som behövs att utveckla sitt modersmål. Det som ligger inom 

förskollärarnas ansvar inom språkutveckling är bl.a. att arbetet i barngruppen genomförs så 

att barnen ”stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling”(Lpfö98:12). 

 

Skolverket (2002:14) menar att forskning bevisar att språkutvecklingen är som mest intensiv 

under förskoleålder. Det är då förutsättningarna för att utveckla en aktiv tvåspråkighet hos 

barn är som störst (Skolverket 2002:14). Skolverket (2002:6-7) skriver att deras kartläggning 

tyder på att det är nödvändigt och ytterst relevant att förskolor och skolor ges de 

förutsättningar som behövs för att uppmärksamma de flerspråkiga barnen och eleverna. Detta 

för att de ska kunna utveckla avancerade språkfärdigheter i sina olika språk och för att uppnå 

detta ska goda förutsättningar ges. Med detta menas att genom modersmålsstöd kan barnen 

uppnå goda språkkunskaper på sina respektive språk både i förskolan samt i skolans 

verksamhet. Skolverket beskriver att fördjupade kunskaper i fler språk är positivt för hela 

samhället (Skolverket 2002:6-7). Därför anser Skolverket (2002:18) att modersmålsstödet 

ska regleras i förordning och det ska vara obligatoriskt för förskolorna att i kommunen 

anordna modersmålsstöd för barn från och med ett års ålder om det är en önskan från 

föräldrarnas sida. 

 

Skolverket (2002:7) betonar modersmålsstödets och modersmålsundervisningens betydelse 

för barnen/elevernas identitetsutveckling, modersmålet som ett av de flerspråkiga 

barnens/elevernas språk samt att modersmålet ses som ett verktyg och redskap för lärande 

och utveckling för barnen/eleverna. Med detta framgår vikten av att språket är ett nära 

betingat begrepp till identiteten. En trygg identitet är en förutsättning för en positiv självbild 

och därför är det av stor betydelse att lyfta fram de flerspråkiga barnen. Att barnen/eleverna 

får stöd i att utveckla sitt modersmål samt stimulans att uppnå nya kompetenser i även sitt 

andra språk medför att barnen/eleverna utvecklar tvåspråkighet. Genom flera 

språkkunskaper ökar individens möjligheter att fungera i ett mångkulturellt samhälle och 

öppnar vägar för internationella samhällen. Skolverket (2002:19) skriver att genom 

kompetensutveckling för förskolans personal skulle det bidra till en ökad kompetens för att 

kunna arbeta i mångkulturella grupper och allt som rör mångkulturalitet. 
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Modersmålsstödet kan organiseras på olika sätt. En ambulerande lärare kan komma till 

förskolan och jobba med barnet en eller flera gånger i veckan. En annan form är att anställa 

flerspråkiga pedagoger i förskolan (Skolverket 2002:24). Skolverket (2002:33) menar att det 

är en tillgång med flerspråkiga fastanställda pedagoger då andra förutsättningar finns för dem 

att kunna planera, följa upp och utvärdera modersmålsstödet till skillnad från ambulerande 

modersmålspedagoger. De menar att genom forskning och erfarenhet inom förskolan har de 

flerspråkiga barnen större förutsättningar att utvecklas och lära sig sitt modersmål under 

sådana omständigheter. (Skolverket 2002:16). Skolverket (2002:19) skriver om de effekter 

som modersmålsstödet kommer ha för de tvåspråkiga barnen på förskolan på längre sikt. Och 

enligt deras bedömning kommer de föreslagna satsningarna på utveckling av 

modersmålsstödet att ge positiva effekter och påföljder både för de enskilda barnen och för 

samhället generellt. 

 

3 STUDIENS UTFÖRANDE 

3.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrarna upplever att modersmålsstöd fungerar för 

barn med finska som modersmål. Forskningsfrågan är: hur upplever de finsktalande 

föräldrarna att deras barns språkutveckling i finska stöds i förskolan? Vad händer med 

barnets modersmål när pedagogerna inte talar finska utan bara erbjuder barnen att ta del av 

olika kulturuttryck på sitt modersmål. 

 

3.2 METOD OCH ETIK 

Jag valde att göra en kvalitativ studie, en enkätundersökning för att kunna ta del av föräldrars 

upplevelser, erfarenheter och åsikter om modersmålsinlärning hur de själva gjort och vilket 

stöd de fått i att utveckla barnets finska modersmål i förskolan. Gotland är en ö och därmed 

en naturlig avgränsning. Det finns endast en modersmålslärare på Gotland och i hennes grupp 

av föräldrar presenterade jag mig och mitt syfte samt att jag skulle skicka ut en enkät per 

brev. Undersökningen var frivillig och att den var anonym. Ingen information om namn, kön 

och ålder lämnas ut. De ska inte heller gå att lista ut vem som sagt vad i de sammanställda 
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svaren. Därför har jag valt att i ändra i vissa föräldrars svar, när de angett kön så har jag bytt 

till hen och tagit bort barnets nuvarande ålder.  

Föräldrarna kallas för F 1 - F 10.  

 

På Gotland finns det just nu 15 elever i grundskolan och 4 elever på gymnasiet som har 

modersmålsundervisning. 

Årskurs Antal elever 

1 1 

2 4 
3 0 

4 3 

5 3 
6 1 

7 0 

8 3 
9 0 

 Tabell 2. Antal elever i grundskolan med modersmålsundervisning i finska  

3.3 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Studiens tillförlitlighet kan diskuteras då jag valde utgå från en kvalitativ forskningsmetod. 

Reliabiliteten visar hur bra mätinstrumentet är på att mäta studiens undersökning (Stukat 

2011:133), i detta fall en enkätundersökning. Stukat menar att man kan använda sig av ordet 

mätning även för en kvalitativ undersökning men då genom forskarens tolkningar genom en 

tex olika intervjumetoder. Vad som kan komma att diskuteras som reliabilitetsbrister genom 

en intervjumetod är främst feltolkningar av både frågor och svar hos den granskade, även 

felskrivning vid behandlingen av svar. I och med att jag valde en enkätundersökning på 

papper kunde jag gå tillbaka till undersökningspersonens skrift och kontrollera svaren. Alla 

fick samma frågor och intervjufrågorna var av öppna former, man hade möjlighet att 

kommentera. 

 

4 RESULTAT  

Enkäten bestod av sju frågor och dessa redovisas nedan. 
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Det handlar om förälderns delaktighet; om förskolans engagemang; om för-och nackdelar 

med att vara tvåspråkig i förskoleålder och vad föräldrarna önskar eller skulle ha önskat för 

stöd i förskolan för utveckling av sitt barns modersmål i finska. 

4.1 FÖRÄLDERNS ROLL KRING STÖDET AV BARNETS 

SPRÅKUTVECKLING 

I undersökningen ställdes frågan ”Hur gör du hemma för att stödja ditt barns 

språkutveckling?” för att undersöka detta. 

 

Det är de vuxna som förmedlar det tidigaste verbala språket, hur dialogen mellan vuxen och 

barn utformas är av stor betydelse hur barnet utvecklar sitt språk. De tre första åren är 

viktigast i ett barns språkutveckling. Genom att sjunga och läsa böcker lär sig barnet att 

använda språket samtidigt som det lär sig nya ord. ”Genom att lyssna på barnet och visa att 

man förstår det, får barnet lust att uttrycka sig verbalt” (Svensson 1998 s.74). Första 1-2 åren 

är barnen oftast hemma, då är det föräldrarna som ”står för” språkutvecklingen för sitt barn. 

De flesta föräldrarna uppger att de läser, sjunger, samtalar och lyssnar till sitt barn. Genom 

att föräldern använder sånger och böcker lär sig barnet att använda sitt språk samtidigt som 

det lär sig nya ord. Fox (2003) menar att det är av stor vikt att prioritera tid för att samtalet 

med barnet. En stunds högläsning tillsammans med sitt barn ger barnet bevis för att det äger 

förälderns kärlek, omsorg och uppmärksamhet. Vid detta tillfälle utestänger föräldern resten 

av världen, slappnar av och stärker därmed banden till sitt barn. 

Undersökningen visar att föräldrarna har aktivt tagit del i barnens språkutveckling, många är 

medvetna om hur viktigt det är med språket redan när de är små. Nästan alla samtalar, läser, 

sjunger eller använder/eller har använt rim och ramsor hemma. ”Rim och ramsor var mer 

aktuella när barnen var bebisar, Jag väljer alltid finska som språk när barnen ser på tv” (F4)”. 

 

 En förälder tyckte det var svårt att veta hur den skulle prata finska med barnet, det kändes 

ovant. ”Tyckte det är svårt att veta hur jag skulle göra pratade bara ibland finska när barnet 

var litet, men det kändes konstigt att prata finska hela tiden, då jag inte pratat hemma (pga. 

att mina föräldrar gått bort) innan jag fått barn”(F2). En annan förälder prioriterade inte 

språket just då. ”Just nu så gör en stressig livssituation att jag inte prioriterat att prata finska 

med barnen utan gör det endast sporadiskt när jag kommer ihåg”(F1). Föräldrarna bär det 

största ansvaret och det är viktigt att de pratar finska i så stor utsträckning som möjligt 
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hemma och så tidigt som möjligt. ”Jag började med rim och ramsor, sjöng och läste böcker, 

när mitt barn var bebis/litet barn. Ju äldre hen blivit, har det blivit att jag bara pratar med hen 

(x år nu). Uppmuntrar hen att prata finska även fast hen tycker att det är pinsamt.”(F8). 

 

Två av föräldrar uppgav att barnen såg på finska program eller valde finska som språk på tv. 

Det är viktigt med daglig språkkontakt och ju mer input desto bättre. Janulf (1998 s.138) 

resultat visar att en sverigefinsk elev som endast får modersmålsundervisning en gång i 

veckan, inte fullt ut kommer att komma upp i liknande aktiv tvåspråkighet som t.ex. en 

finlandssvensk elev, bosatt i Finland, som där utsätts för finska hela tiden. Det visar att 

omgivningen har stor betydelse, att komma i kontakt med språket dagligen och då kan appar, 

tv och radio vara ett stöd, utanför och i hemmet. 

 

3 av 10 hade inte kryssat i att de samtalar med sitt barn, kan de vara så att de förlorat barnets 

intresse för sitt finska modersmål? Eller kanske känns det konstigt som F2 uttryckte det, har 

man själv som förälder börjat tappa sitt modersmål, så kan det vara svårt att hitta ord och 

kännas ovant, men det kan ju också vara ett sätt att träna sitt eget språk. Precis som 

enspråkighet är tvåspråkighet sällan ett fritt val. För blivande föräldrar som talar olika språk 

finns förstås en möjlighet till ett aktivt val ifall de väljer att tala de olika språken med barnet 

eller bara ett språk. Men genom att bara prata ett språk finns risken att kommunikationen 

begränsas med den delen av släkten som eventuellt inte förstår det valda språket (De Houwer 

2009 s.38)”  

 

 

4.2 FÖRSKOLANS ROLL 

I undersökningen ställdes frågan ”Har du fått information om ditt barns rätt till 

modersmålsstöd?”. 

 

6 av 10 har inte fått information om deras rätt till modersmålsstöd ”inte från regionen, man 

kan så klart hitta information på nätet”(F4). ”ja, själv tagit reda på”(F10).”Ja från 

modersmålsläraren”(F6). ”fanns ingen plats före 7 års ålder”(F2)”Ja när mitt barn började 

förskoleklass började han få finskundervisning en gång per vecka och fortsätter tills 
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vidare”(F8). Förskolan ska informera om modersmålsstöd. Enligt förskolans läroplan ska 

förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska, får möjlighet att utveckla 

det svenska språket och sitt modersmål samt får möjlighet till modersmålsstöd i förskolan. 

Det är inte självklart som förälder att man kan få stöd och inte heller ska man behöva söka 

informationen själv. 

 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnets förståelse för olika språk och kulturer, 

inklusive de nationella minoritet minoriteternas språk och kulturer. Barn som tillhör de 

nationella minoriteterna ska även stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella 

minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska 

därigenom bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur. Barn 

med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt 

modersmål. Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas 

efter sina förutsättningar. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. 

(Lpfö18) 

 

 

I undersökningen ställdes frågan ”Vad upplever du att förskolan gör för ditt barns 

språkutveckling?” 

 

Många av föräldrar är missnöjda över att inte ha fått stöd, tydligt är att förskolan inte klarar 

av att fullfölja sitt uppdrag att stödja barnen i sitt modersmål. 2–3 av 10 uppger att förskolan 

samtalar och lyssnar, läser böcker, sjunger, använder rim och ramsor eller använder sig av 

något språkstimulerande material. ”De lånar nån enstaka bok ifrån oss. För övrigt gör de inte 

så mycket. På samlingen räknar de barnen på olika språk, man har frågat barnet om hen vill 

räkna på finska och när hen säger nej har de inte insisterat. Jag upplever det som ett ”skämt” 

eller helt ogörligt att förskolan utan språkkunskaper förväntas bistå i barnens 

språkutveckling!!!”(F1). Det stöd som barnet får i sitt hemspråk av föräldrarna räcker oftast 

inte. Dels vistas barnet större delen av sin vakna tid utanför hemmet. Dels är det delvis olika 

saker man talar om hemma i familjen och den övriga omgivningen. Om barnet inte får lära 

sig nya ord och begrepp i förskolan parallellt på sina båda språk kan det bli två språk för två 

skilda världar och avstånd i stället för närmande mellan kulturerna.” (Skolverket 2003:18).  
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I rapporten Tre decenniers modersmålsstöd (2003) av Skolverket kan man läsa att det under 

1970- och 1980-talen ansågs av språkforskare att modersmålet hade”(,,) en grundläggande 

betydelse för barns personlighetsutveckling, såväl socialt som känslomässigt och 

intellektuellt(..)” (Skolverket 2003:18). 

 

 Eriksen Hagtvet (2004 s.155) anser att under goda förutsättningar kan barn lära sig flera 

språk samtidigt och barn som fått modersmålsstöd utvecklar ett bemästrat svenskt språk. 

 Ett av barnen slutade tala finska, från att det varit dess starkaste språk, efter att inte fått 

tillräckligt med stöd. Risken för språkbyte finns hela tiden. Om barnet får en större möjlighet 

att använda sitt modersmål även utanför hemmet, skulle språkbyte eventuellt fördröjas 

(Baker 2006).” På Gotland fanns ingen modersmålsundervisning för förskolebarn, vilket 

gjorde att mitt barn efter 2 år på ön inte längre talar finska, vilket var hens starkaste språk 

vid flytten till ön. Hen var 4 år när vi flyttade till ön.”(F7).  

 

Många tycker att det är väldigt lite stöd från förskolan. ”Mycket lite. Någon gång har de 

sjungit i kanon Broder Jakob och kommit in på den finska varianten”(F10). ”De använder en 

app på paddan. Men de gör faktiskt inte så mycket, upplever jag. När mitt äldsta barn var 

litet, hade hen pedagoger som jobbade mycket med barnens modersmål, men de jobbar nu 

med annat. Det blev en enorm skillnad sedan de slutade”(F4). Föräldrarna uttrycker ett stort 

behov av ett aktivare stöd från förskolan. De som har haft stöd i form av personal eller 

pedagoger har märkt en stor skillnad. Det räcker inte med enstaka sånger eller att barnet får 

sitta vid paddan, risken finns att barnen slutar tala sitt modersmål. Risken för språkbyte finns 

hela tiden. Om barnet får en större möjlighet att använda sitt modersmål även utanför 

hemmet, skulle språkbyte eventuellt fördröjas (Baker 2006). 

 

 Lpfö 98 (Lpfö 98:8) beskriver betydelsen av att utveckla ett rikt modersmål då detta ger 

upphov till att utveckla det svenska språket också, förskolan ska stimulera varje barns 

språkutveckling. Benckert et al. (2008:26) påpekar att modersmålsstödet inte enbart ska vara 

en integrerad del just vid det tillfället i veckan som barnet får modersmålsstöd utan att man 

också den resterande tiden synliggör barnens modersmål. Flerspråkiga pedagoger kan 

planera, följa upp och utvärdera modersmålsstödet med barnen på ett annat sätt, till skillnad 

från en ambulerande modersmålspedagog kommer till skolan en gång i veckan. Det är ju 

möjligt att man inte kan få flerspråkig personal till varje förskola, men kanske kan man ge 
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de finskspråkiga barnet en möjlighet att välja en förskola där det finns finskspråkig personal? 

Eller kanske erbjuda de finskspråkiga barnen att vara på samma förskola så de kan prata med 

varandra och på så sätt få språklig stimulans. 

 

Även om förskolan mötet med barnet har ett medvetet förhållningssätt för att stödja barnets 

identitetsskapande och språkutveckling tar stöd av föräldrarna i arbetet med flerspråkighet, 

kultur och identitetsskapande, utvecklar flerspråkiga lekar, synliggör olika kulturer och 

modersmål i verksamheten genom. ex föremål, bilder och böcker och erbjuder barnen att ta 

del av kulturuttryck på sitt modersmål som t.ex. sagor sång, musik och drama så stärker det 

kanske barnets identitet men inte språket, interaktionen blir annorlunda med en finskspråkig 

pedagog, vilket också Skolverket uttrycker. Föräldrarna uttrycker att det behövs finsktalande 

pedagoger eller lärare. Språkinlärningen är som snabbast i förskolan och är därför viktigast i 

förskolan. 

 

4.3 MODERSMÅLSSTÖDETS BETYDELSE 

I undersökningen ställdes frågan ”På vilket sätt tror du modersmålsstöd skulle hjälpa dig och 

ditt barn i barnets språkutveckling i finska?” 

 

Nästan alla föräldrar uttrycker att modersmålsstöd skulle ha hjälpt finskan. 

” Göra det normalt och vanligt och inget konstigt för de minsta. Vad menas med 

detta??(modersmålsstöd). Nu ska en person åka runt och ”stödja ”personalen i att utveckla 

barns utveckling i ett språk de inte behärskar!!!(F1). ”Barnet språk skulle ha varit mer 

flytande och självklart. Hade varit bra att åtminstone fått hjälp för att veta hur mycket man 

skulle prata eller tips och råd. T.ex. böcker, tidningar eller program på finska.”(F2) 

 Calderon (2006 s.15) menar att flerspråkiga pedagoger är viktiga för de tvåspråkiga barnens 

språkutveckling och även samarbetet med barnens föräldrar bör understödjas där känslan av 

en viss gemensam kulturell och språklig bakgrund uppstår. 

 

Nästan alla föräldrar tycker att de fått för lite stöd i förskolan och att stödet skulle ha utvecklat 

barnets språk, det skulle ha varit lättare att få barnet att prata finska, upprätthålla de 

språkfärdigheter barnet har och barnet skulle ha ett rikare ordförråd. Ett barn har förlorat sitt 

modersmål, hen förstår med pratar inte. ”Det är absolut nödvändigt för att uppehålla 
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språkkunskaper. 1g/vecka är inte tillräckligt för att utveckla språket, det räcker knappt till att 

uppehålla det.  Som det var åren 2019–2021 gjorde avsaknaden av finsk undervisning att 

mitt barn helt tappade språket/förstår men talar inte. Barnet gick fram till 4-årsålder i 100% 

finskspråkig förskola”(F7). När barnen blir lite äldre och går i skolan kan stödet från 

läraren/undervisningen stödja föräldern och stimulera barnet att bibehålla språket. ”Mitt barn 

lyssnar ju på läraren, säger inte emot är ”tvungen” att prata och lära sig ord, grammatik etc. 

Hemma blir det lätt att barnet inte ”vill” lyssna på sin mamma. Läxor på finska är bra, så 

märker man hur utvecklingen språkmässigt går framåt”(F8). 

 

 Många föräldrar uttrycker att det är viktigt med stöd från förskolan/skola för att hålla kvar 

barnets intresse att bibehålla finska språket. ”Om hen får en början, att lära sig finska, ord, 

meningar och sammanhang på finska från modersmålsundervisningen, då kanske det blir mer 

intressant för barnet att prata med mig”(F10). ”Barnet måste få språkliga erfarenheter av 

människor i sin omgivning. Den sociala situation i vilken språkinlärningen äger rum är av 

stor betydelse, och det är sociala erfarenheter som skapar barnets förståelse av språkets 

struktur” (Hwang m. fl. 2003 s.162).  Eftersom de tillbringar så mycket tid på förskolan så 

skulle finsktalande personal eller pedagoger vara av stor betydelse. 

 

4.4 FÖRÄLDRARNAS ÖNSKEMÅL OM MODERSMÅLSSTÖDET 

I undersökningen ställdes frågan ”Vilket stöd skulle du som förälder önska/önskat för att 

utveckla ditt barns finska?”. 

 

De önskar också mer stöd/undervisning än en gång i veckan, möjlighet till aktiviteter eller 

andra sammanhang där intresset skulle gro och uppmuntra barnet till att tala finska, ”helt 

enkelt språkbad” som en förälder uttrycker det. ”Förskola eller skola på finska, eller 

åtminstone vissa ämnen, eller på förskolan fritidspersonal som är finsktalande och kan prata 

språket med barnet medvetet/aktivt. Jag vill helt enkelt ha möjlighet till språkbad. Alltså att 

barnet kan vara i en helt finsk miljö, det är det bästa. Nu varande moders- och 

minoritetsspråkfokus och utbildning är otillräcklig och under all kritik. Vilket Sverige fått 

upprepad kritik för utan att göra något.”(F1).  
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En förälder hade önskemål om att hen hade haft andra föräldrar att umgås med i samma 

situation. ”Jag önskar att jag hade haft några andra föräldrar i samma situation att umgås med 

regelbundet”(F6).  

 

En förälder uttrycker ”Att man blir beviljad semester, extra dagar alltså när man åker till 

Finland. Orsaken är att mina släktingar inte alls pratar svenska och då är mitt barn tvungen 

att prata, lyssna och läsa allt på finska. Språkkurs, som märks ha gett nya kunskaper efter 

varje resa”(F8).  Huss (1991) visade att det dominerande språket kunde skifta från svenska 

till finska under en period beroende på till exempel en längre vistelse i Finland bland 

finskspråkiga släktingar och vänner eller om barnen började i finskspråkig barnomsorg eller 

om de började med hemspråksträning ett par timmar i veckan, att förhindra ett språkbyte kan 

bidra till en ökad kulturell samhörighet och en önskan om att värna om det gemensamma 

språket 

 

4.5 FÖRÄLDRARNAS ÅSIKTER OM FÖR-OCH NACKDELAR MED 
FLERSPRÅKIGHET 

I undersökningen ställdes frågan ”Vilka för-och nackdelar ser du med att vara flerspråkig i 

den åldern 1–5 år?”. 

 

Undersökningen visar att de flesta föräldrar ser mest fördelar med tvåspråkighet, några 

uttrycker att man kanske kan få försenat tal eller inte lär sig språket ordentligt.  

”Det finns bara fördelar utvecklingsmässigt och det är forskningen ense om. Just i Sverige 

kan skolans och samhällets inställning vara skadlig då det egna språket och därmed 

identiteten inte uppskattas och förstärks, vilket kan ge dåligt självförtroende eller 

avstängning av delar av en själv som oönskade” (F1).  

 

De flesta föräldrarna uttrycker att det är mest positivt med flerspråkighet, man lär sig andra 

språk lättare och man får ett bredare socialt liv, man behöver sitt språk för att stärka sin 

person. Flera tror att en nackdel kan vara att barnet kanske inte utvecklar något språk 

ordentligt eller att talet förenas. ”Det går att utveckla två eller fler språk om föräldrarna är 

konsekventa. Nackdelen är att barnet kanske inte utvecklar något språk ordentligt”(F6). 

”Talet kan tydligen ”försenas” för barn i flerspråkiga familjer. Dock finns en möjlighet till 
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bredare sociala förhållanden om släkt och vänner talar ett annat språk än det som generellt 

talas i landet. Ju fler språk man behärskar desto lättare att lära sig nya språk. Barn i 

flerspråkiga familjer kan lära sig flera språk bristfälligt i stället för ett språk ordentligt”(F3).  

 

Tvärtom är det fördelar med lära sig två språk. Att talet försenas är en myt och det finns 

mycket forskning som visar det bl.a. kan man läsa om det i Colin Bakers “Foundations of 

Bilingual Education and Bilingualism” (2006) eller i Monica Bravo Granströms bok I Love 

svenska ”Myt 8: Barn börjar tala senare om de växer upp med flera språk. Barn som växer 

upp med flera språk börjar inte tala senare. Om ett barn börjar tala senare beror det på andra 

faktorer, som inte har med flerspråkigheten att göra. Senare kan det hända att barnets språk 

inte utvecklas i samma takt som enspråkiga barns språk, men det beror på att barnet har fler 

språk att arbeta med och mindre tid (input) med vart och ett av språken.” 

 

Men det finns de som anser att den språkliga utvecklingen i modersmålet blir ett hinder för 

barnets andra språk, som tex svenskan. Eriksen Hagtvet (2004 s.155) skriver att det hävdats 

att modersmålet är ett hinder och hot för att barnet ska lära sig andraspråket och även tvärtom, 

att inlärningen av andraspråket kan ses som ett hot mot modersmålet. Men Eriksen Hagtvet 

(2004 s.155) menar att under goda förutsättningar så kan barn lära sig flera språk utan att det 

ena språket tränger ut ett annat och detta bör ske i goda miljöer samt under goda 

utgångspunkter. Det sägs att tvåspråkiga barn som fått modersmålsstöd också utvecklar ett 

behärskat svenskt språk. Dvs att tvåspråkiga barn som har en god uppfattning av sitt 

modersmål också visar goda kunskaper i det svenska språket (Eriksen Hagtvet 2004:86). 

 

Däremot kan ett tvåspråkigt barn kan få problem med sina respektive språk ifall ett av 

språken inte används alls (Ladberg 2003 s.32). Det handlar således inte om att det blir 

förvirrande och för mycket språk för barnen utan vanligtvis om att det finns dåliga 

förutsättningar för att det språket ska komma till användning. 

 

Enligt Baker (2006 s.157) visade resultaten från Bialystok (1987b) studie där man undersökte 

hur ord bearbetades och när man blev medveten om vad ett ord är, att tvåspråkiga barn 

utvecklar förmågan att skilja på ord tidigare än enspråkiga barn. Kroll och Bialystok skriver 

i artikeln Understanding the consequenses of bilingualism for language processen and 

cognition (2013) att den senaste tidens forskning har visat att tvåspråkiga har en förmåga att 
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kombinera information om sina båda språk även när de bara använder ett av språken i fråga. 

Studier har också visat att i tester som kräver att man bortser från irrelevant information och 

där uppgifterna växlas har de tvåspråkiga fått bättre resultat än enspråkiga (Kroll&Bialystok 

2013). Den moderna forskningen visar att tvåspråkiga individer har en förmåga att utnyttja 

sina modersmål i ett samspel som är gynnsamt för det kognitiva tänkandet. 

 

4.6 KONSEKVENS MED SPRÅKVAL 

I undersökningen ställdes frågan ”Hur är man konsekvent med språkval som förälder?”. 

 

En förälder uttrycker att ”man talar ett språk med barnen alltid, utan att växla hela tiden. Jag 

talar endast svenska med mina barn endast om situationen kräver det, dvs om någon annan 

behöver förstå vad som sägs”(F6). ”Att prata ett annat språk just i Sverige än svenska kräver 

otrolig beslutsamhet speciellt om båda föräldrarna inte pratar språket och det inte handlar om 

engelska. Det är ett aktivt beslut och val som kräver otroligt tålamod. Kräver en daglig 

intention och beslut. Nyt pitää puhua Suomea!!”(F1). ”Vi har haft som princip att bor vi i 

Sverige så pratar vi finska hemma bor vi i Finland pratar vi svenska. När vi flyttade tillbaka 

till Sverige var det jättesvårt att växla om till finska efter ca 10 år med svenska som 

hemmaspråk”(F3). Också föräldrar kan ha svårt med språkbyte. 

 

De flesta föräldrar uttrycker att man ska prata ett språk hela tiden. Någon uttrycker att man 

som förälder inte alltid kanske hittar ord och det kan ta lång tid och barnet hinner kanske 

tappa koncentration eller tålamod att lyssna. ”För att vara konsekvent med språkvalet i 

hemmet kan vara svårt om man som den enda föräldern i familjen talar ett annat språk som 

man vill att ens barn ska lära sig. Då menar jag att om jag t.ex. kom till Sverige som mycket 

liten kan det vara svårt att finna korrekta ord på hemspråket vilket i sin tur gör att 

överföringen till mitt barn tar för lång tid och barnet hinner tappa koncentrationen/eller 

tålamodet att lyssna.”(F9) 

 

 Det svenska språket tenderar att bli majoritetsspråk för barnen, även i samtal med den finska 

föräldern. Detta beror huvudsakligen på föräldrarnas språkplaneringsstrategier, som till 

exempel om föräldrarna använder sig konsekvent av strategin ett språk - en förälder, samt 

om de accepterar kodväxling och språkblandning eller inte. Det dominerande språket kan 
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skifta från svenska till finska under en period beroende på till exempel en längre vistelse i 

Finland bland finskspråkiga släktingar och vänner eller om barnen börjar i finskspråkig 

barnomsorg eller om de börjar med hemspråksträning ett par timmar i veckan, att förhindra 

ett språkbyte kan bidra till en ökad kulturell samhörighet och en önskan om att värna om det 

gemensamma språket (Huss 1991). 

 

Oavsett hur mycket hjälp man får utifrån, kommun och skola så är det fortfarande upp till 

var och en att aktivt delta i den finskspråkiga verksamheten. 

5 DISKUSSION 

I denna enkätstudie undersöktes hur föräldrar uppfattar sitt barns utveckling i sitt modersmål 

finska och hur de uppfattar modersmålsstödet i förskolan. Föräldrarna är de som ser 

resultatet. Jag skickade ut enkäter till 12 föräldrar och fick 10 svar. På Gotland finns 15 barn 

med modersmålsundervisning i finska i grundskolan och 4 på gymnasiet, inga barn i 

förskolan får modersmålsstöd av finskspråkiga pedagoger. I och med att det var en stor 

spridning av barnens åldrar så får man också olika perspektiv från föräldrarna. 

Frågeställningen var att ta reda på hur föräldrarna upplever sitt tvåspråkiga barns 

modersmålsutveckling i finska, hur/om modersmålsstödet fungerar. Syftet var att visa hur 

oerhört viktigt det är att tvåspråkiga barn får modersmålsstöd i förskolan, eftersom 

språkinlärningen är som intensivast då och förutsättningarna för att utveckla en aktiv 

tvåspråkighet hos barn är som störst då. Eftersom det på Gotland inte erbjuds pedagoger eller 

modersmålslärare i förskolan är det den svenskspråkiga personalen på förskolan som ska 

stödja barnet i sin utveckling av finska språket.  

 

 Föräldrar som svarat på enkäterna är en grupp föräldrar som valt att söka modersmålsstöd 

och modersmålsundervisning och de är högt motiverade. De har i de flesta fall själva fått ta 

reda på sitt barns rätt till stöd i sitt modersmål. Det kan finnas föräldrar som valt bort att ha 

modersmålsstöd eller - undervisning och föräldrar som inte känner till att det ska finnas en 

möjlighet till modersmålsstöd. Intressant vore att undersöka om de barnen talar finska eller 

om de helt valt bort språket. Det vore också intressant att ta del av hur man gör i förskolan i 

tvåspråkiga länder, som Finland och Kanada. 
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 Föräldrarna i studien har själva jobbat med språket med sina barn men upplever hinder då 

de inte får tillräcklig modermålsutvecklande stöd från förskolan, ett barn har slutat tala 

finska. Föräldrarna hade velat ha pedagoger eller modersmålslärare flera timmar i veckan 

eller helt finskspråkig förskola. Även om förskolan i mötet med barnet har ett medvetet 

förhållningssätt för att stödja barnets identitetsskapande och språkutveckling, tar stöd av 

föräldrarna i arbetet med flerspråkighet, kultur och identitetsskapande, 

utvecklar flerspråkiga lekar, synliggör olika kulturer och modersmål i verksamheten så 

stärker det kanske barnets identitet men inte språket!  

 

Interaktionen blir annorlunda med en finskspråkig pedagog, vilket också Skolverket 

uttrycker. Det behövs finsktalande pedagoger eller lärare. Språkinlärningen är som 

intensivast i förskolan och därför också viktigast i förskolan. Risken för språkbyte finns hela 

tiden. Om barnet får en större möjlighet att använda sitt modersmål även utanför hemmet, 

skulle språkbyte eventuellt fördröjas (Baker 2006). Där uppstår en fråga varför kommunen 

inte satsar på de yngsta barnen. Vill vi inte ha flerspråkighet i samhället?  

 

Sammanfattningsvis visar både teori och undersökning att det vore positivt för barnets 

språkutveckling om hen får kvalitativt stöd i sitt finska modersmål även i förskolan. Det är 

dock upp till varje individ och familj att besluta om den individuella språkplaneringen och 

graden av engagemang för att använda sitt språk utanför hemmet. 
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Bilaga 1 

 

Enkätundersökning om ditt barns språkutveckling gällande 

finska. Samspel och kommunikation mellan ditt barn och dess 

föräldrar.  

 
Enkätundersökningen är frivillig och anonym och resultatet kommer att användas 

konfidentiellt och enbart i undersökningens syfte.  

 
1. Hur gör du hemma för att stödja ditt barns språkutveckling? 

 

[  ] Samtalat och lyssnar 

[  ] Läser böcker 

[  ] Sjunger 

[  ] Använder rim och ramsor 

[  ] Annat/ Utveckla gärna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Vad upplever du att förskolan gör för ditt barns språkutveckling? 

 

[  ] Samtalat och lyssnar 

[  ] Läser böcker 

[  ] Sjunger 

[  ] Använder rim och ramsor 

[  ] Använder sig av något språkstimulerande material exvis språklådor 

[  ] Annat/Inget/utveckla gärna’ 
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3. Har du fått någon information om ditt barns rätt till modersmålsstöd? 

 

[  ] ja 

[  ] nej 

 

Om ja, har du fått det och på vilket sätt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. På vilket sätt tror du modersmålsstöd skulle hjälpa dig och ditt barn i 

barnets språkutveckling i finska? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Vilket stöd skulle du som förälder önska/önskat för att utveckla ditt barns 

finska? Utveckla gärna. 
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6. Vilka för och nackdelar ser du med att vara flerspråkig i den åldern 1-5 

år 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hur är man konsekvent med språkval som förälder? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av ansvariga Ulla Garvén, 

mobil:0703979101 eller mail ulla.garven@bahnhof.se 

Min handledare heter Riitta-Liisa Valijärvi vid Uppsala Universitet 

riitta-liisa.valijarvi@moderna.uu.se 

 

 

mailto:riitta-liisa.valijarvi@moderna.uu.se
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                     Bilaga 2 

Medgivandeblankett 

 

Information om en enkätundersökning vars syfte är att undersöka hur föräldrar gör för 

att hjälpa sina barn med sitt modersmål finska. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

 

Jag skriver en C-uppsats i ämnet modersmålsinlärning för tvåspråkiga finska barn ur 

föräldern synvinkel, hur de gör, vilket stöd de får/fått i förskolan. 

Till den C-uppsatsen genomför jag nu en enkätundersökning. Syftet med 

enkätundersökningen är att undersöka hur föräldrar gör för att stödja sitt barns 

modersmålsutveckling. Jag har sökt information om finska föräldrar genom finska 

föreningen och genom modersmålsläraren i finska på Gotland.  

Undersökningen kommer presenteras i form av en uppsats vid Uppsala Universitet. 

Enkätundersökningen är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

motivering. Dina svar är anonyma och resultatet kommer endast användas i 

undersökningens syfte.  

 

Visby 2022-03-02 
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Jag har tagit del av syftet med undersökningen och deltar frivilligt 

 

 

…………………………………… 

ditt namn 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av ansvariga Ulla Garvén, mobil:0703979101 eller mail 

ulla.garven@bahnhof.se 

Min handledare heter Riitta-Liisa Valijärvi vid Uppsala Universitet 

riitta-liisa.valijarvi@moderna.uu.se 

 

mailto:riitta-liisa.valijarvi@moderna.uu.se
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