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Sammandrag 

En talare som stöter på ett nytt namn kan ha svårt att uttala det korrekt om det innehåller 

främmande språkljud. Syftet med studien är att undersöka SVA-elevers upplevelser av att få 

sina förnamn uttalade. Materialet för studien utgörs av 60 elevers svar på en enkät. Resultatet 

visade att en betydande del av eleverna upplever att deras namn blir felaktigt uttalade. En del 

elever upplever detta som besvärligt medan andra är likgiltiga inför faktumet. Analyserna 

visar att det finns en risk att elever som får sina namn fel uttalade internaliserar en känsla av 

att inte höra hemma. Men också att en lärare som ska uttala ett nytt namn korrekt behöver 

veta vilket språk namnet kommer ifrån, det språkets uttalsprinciper och ha förmåga att kunna 

uppfatta, avkoda och producera de språkljud som ingår i namnet. 

Nyckelord: svenska som andraspråk, namn, uttal, critical race theory, identitet, förnamn 
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1 Inledning 

Namnets funktion ur ett didaktiskt perspektiv är mångfacetterad men, vill jag hävda, central. 

Vissa gånger räknas alla elevers förnamn upp högt i klassrummet i syfte att kontrollera närvaron 

i klassen. Andra gånger uttalas bara en enskild elevs namn för att påkalla dennes 

uppmärksamhet till exempel i syfte att tillrättavisa ett oacceptabelt beteende, formulera en 

begäran om ett önskat beteende eller kanske för att bara hälsa eleven välkommen till 

klassrummet. Om man som lärare stannar upp och ställer sig frågan ”hur stor del av den direkta 

kommunikationen till den enskilda eleven består egentligen av att jag säger dennes namn?” anar 

man nog förnamnets centrala plats i klassrummet. 
 Den här uppsatsen är anknuten till allmänna tankar om betydelsen av människors förnamn. 

Den identitetsmässiga betydelsen – om ett namn till exempel avslöjar något om dess bärare. 

Hur bäraren själv identifierar sig med sitt namn. Den vardagliga användningen av namn – hur 

man kan säga någons namn för att med emfas och värme närma sig någon i till exempel en 

avskedsfras som ”ta hand om dig, Fredrik”. Men i den vardagliga användningen kan namn 

också användas som ett maktmedel. Genom att antingen avsiktligt uttala ett namn fel eller helt 

enkelt låtsas som att man glömt det skapas osäkerhet och underläge för den felaktigt 

benamnade. 

 

 

1.1 Syfte & frågeställning 

I den här uppsatsen presenterar jag en undersökning vars syfte är att undersöka elevers 

upplevelser av att få sina förnamn uttalade av sina lärare. Med bakgrund av namnets kopplingar 

till identitet och makt blir SVA-elever intressanta som studieobjekt på grund av gruppens 

mångkulturella sammansättning och elevernas upplevelser av tillhörighet, eller tillskr iven 

tillhörighet, till minoritetsgrupper. SVA-elevers namn kan också tänkas innehålla språkljud 

eller namnbildningar okända för en lärare i svensk skolkontext vilket gör gruppen intressant 

även ur ett rent språkligt perspektiv. Notera att undersökningen är avgränsad till att undersöka 

just förnamn. Förnamnet är i egenskap av tilltalsnamn av större relevans och intresse än 

efternamn ur ömsom kommunikations- ömsom identitetsperspektiv.  

I uppsatsen vill jag besvara följande frågor: 

1. Hur upplever SVA-elever situationer då deras lärare uttalar deras förnamn fel? 

2. Hur reagerar SVA-elever när lärares uttal skiljer sig från hur eleven själv uttalar det? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Innehållet i denna uppsats presenteras i 6 kapitel. I kapitel 1 presenteras syfte och 

frågeställning. I kapitel två presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter; forskning om 

namn och identitet, analysverktyget critical race theory och forskning om namnskick i olika 

kulturer. 3:e kapitlet behandlar metod och material. Där finns en beskrivning hur jag 

utformade en enkät vilken du hittar i sin helhet i bilaga 1-4. Under kapitel 3 beskrivs också 

det empiriska materialet, urvalet av informanter, uppsatsens representativitet och 

tillförlitlighet, etiska överväganden och hur materialet bearbetats för analys. 4:e kapitlet 

presenterar resultatet av enkätundersökningen medan 5:e kapitlet består av två analyser av 

resultatet. Det 6:e kapitlet innehåller en avslutande kommentar om uppsatsen och förslag på 

vidare forskning. 

 

 

2 Teoretiska utgångspunkter 

Under avsnitt 5 analyseras det redovisade resultatet av undersökningen. I analysen betraktas  

namnrelaterade uttalsfel från ett par teoretiska utgångspunkter. Dessa utgångspunkter finner du 

under 2.1, 2.2, 2.3.  

Inledningsvis, under 2.1, finner du en redogörelse av namn och identitet. Under rubrik 2.2 

behandlas Critical race theory som sedan används som ett perspektiv i analysen av resultatet. 

Under rubrik 2.3 presenteras kort två artiklar: Frändén 2016 och Utne 2012. Dessa har 

anknytning till anpassning av ”främmande” namn i Norden och ger ett språkligt perspektiv till 

analysen av resultatet. 

 

 

2.1 Namn och identitet 

Relevansen av den här uppsatsens undersökning stärks av att det inte bör råda några tvivel om 

att förnamn har betydelse för individens identitet. I sin bok Man är vad man heter beskriver 

Charlotte Hagström, universitetslektor i etnologi vid Lunds universitet, att den finns en 

skiljelinje mellan hur man ser på sig själv, ens självidentitet och hur andra ser på en, ens 

tillskrivna identitet (Hagström 2006:18). Vidare kan man, precis som Hagström också gör, 

hänvisa till sociologen Anthony Giddens som för ett resonemang om att självidentitet och 

tillskriven identitet ingalunda skapas oberoende från varandra. Giddens menar att en individ 
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som skapar sin självidentitet därmed också skapar sociala påverkningar i sin handlingskontext. 

I detta uppstår en växelverkan där vi människor i skapandet av vår egen identitet också genom 

sociala påverkningar står i kontakt med andras självidentiteter (Giddens 1997:10)  

 Det är just i relation till individers uppfattning av sin identitet min undersökning vill verka. 

Den kazakiska forskaren Assem Aksholakova publicerade 2013 en artikel inom det 

utbildningspsykologiska fältet i vilken han formulerade den, kan tyckas, extrema hållningen att 

om namn uttalas eller stavas fel, kan det betraktas som en förvrängning av individens identitet 

och personlighet (Aksholakova 2013:465). Som bevis för sin tes presenterar Aksholakova fem 

kazakstanska individers negativa upplevelser av att få sina förnamn feluttalade i en ryskspråkig 

kontext. 

 

 

2.2 Critical Race Theory 

Critical race theory (CRT) uppstod som forskningsdisciplin i början av 1980-talet vid 

nordamerikanska universitet och inledningsvis utvecklades disciplinen för att analysera och 

bedriva kamp mot rasism genom att studera samhället utifrån ras, lag och makt. En av dem som 

anses stå som grundare för CRT är juridikprofessorn Derrick Bell som i början av 1980-talet 

precis blivit den första afro-amerikanska professorn vid Harvards juridiska fakultet. Bell 

kritiserade det juridiska systemet i stort och Harvard Law School i synnerhet, för att i sig själva 

vara institutionaliserade av rasism men också för att institutionalisera rasism i samhället (Bell 

1995:898). 

 Två forskare, Rita Kohli och Daniel Soloranzo publicerade 2012 studien Teachers, please 

learn our names! där CRT används som ett ramverk för att analysera kvalitativa data. De 

beskriver hur CRT har gått från att vara ett verktyg för att bekämpa strukturell rasism inom 

juridiken till att de senaste tio åren utvidgats och teorin används nu på en räcka akademiska fält, 

däribland, inom utbildningsvetenskapen. De betonar också att CRT är tänkt att användas i syfte 

att väcka medvetenheten om rasism och ojämlikhet (Kohli & Soloranzo 2012:441–450). För att 

lyckas med detta använder författarna fem principer som utvecklats specifikt för CRT-forskning 

om utbildning. Dessa har jag översatt från (Kohli & Soloranzo 2012 och jag presenterar dem 

här: 

1. Ras och rasism är centrala studieobjekt. Detta inkluderar också andra former av 

maktunderordningar exempelvis kön, klass och medborgarskap. 

2. Utmana det dominanta perspektivet. CRT-forskning verkar för att utmana dominanta 

narrativ och åter centrera marginaliserade perspektiv. 
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3. Engagemang för social rättvisa. CRT-forskning måste alltid ha en agenda präglad av 

social rättvisa. 

4. Värdera upplevd kunskap. CRT är en doktrin i vilken muntliga narrativ av inhemska 

eller infödda minoriteter är oumbärliga för att förstå social orättvisa. 

5. Var tvärvetenskaplig. CRT-forskare menar att världen är multidimensionell och 

forskning om världen borde reflektera multipla perspektiv.  

Dessa fem principer har också kommit till att inspirera delar av den här uppsatsen. Däremot har 

jag inte använt mig av ras-begreppet i och med att det inte har samma bäring i en svensk kontext. 

På grund av detta använder jag varken begreppen ras eller rasism i analysen (5.1) av mitt 

material. Däremot vill jag:  

1. söka utmana det dominanta perspektivet (genom att berätta elevernas historia) 

2. låta social rättvisa prägla analysen (genom att söka ansvar hos lärarkåren) 

3.  värdera upplevd kunskap (genom att ta elevernas utsagor i undersökningen på allvar) 

4. vara tvärvetenskaplig (genom att kombinera namnforskning med sociologiska 

perspektiv) 

Kohli & Soloranzos studie är rent kvalitativ (2012:449). Genom massutskick via mejllis tor 

innehållandes ett tusental studenter från motsvarande gymnasieskolor i USA kom de i kontakt 

med 41 lämpliga informanter. Dessa intervjuades via mejl och svarade på tio frågor kopplade 

till upplevelser av att ha fått sitt namn uttalat fel, ändrat eller missaktat i skolan. Syftet med 

analysen var att ge språk åt elevernas upplevelser (a.a. s. 441). I den här teoriöversikten kommer 

dessa upplevelser inte att återges, däremot bidrar Kohli & Soloranzos (a.a. s. 458–459) med 

relevanta slutsatser om hur de anser att vi bör förhålla oss till fenomenet att lärare uttalar elevers 

namn på fel sätt. De menar att fenomenet är en microaggression (kallas hädanefter 

mikroagression) och betonar att det har stark koppling till individens etnicitet. Slutsatserna är i 

korthet:  

1. Majoriteten av mikroaggressioner kopplade till namn uppstår på grund av omedvetenhet 

om vikten av att rätt uttal eller på grund av fonetiska begränsningar i lärares förmåga att 

uttala specifika språkljud. Konsekvenserna av sådana mikroaggressioner kan dock inte 

desto mindre ha en långvarig negativ effekt på elevens välmående och självuppfattning 

och därför måste lärare äga problemet och vara transparanta med sina begränsningar. 

2. Lärare måste erkänna den eurocentriska subjektiviteten i klassrummet.  

3. Lärare behöver både identifiera och expandera sina kulturella gränser (med detta avses 

främst att vara öppen för att ta till sig nya språkljud från andra språkgemenskaper). 
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4. Lärare måste vara ödmjuka inför yrkesrollens inneboende påverkan på elevernas jag-

känsla och världsbild.  

Kohli & Soloranzo menar också att det som händer när en färgad människa (översatt från: 

person of color) som lever som minoritet i en nation blir utsatt för subtila, dagliga 

mikroaggressioner (såsom att få sitt namn fel uttalat) är att en kumulativ effekt uppstår. 

Upprepningen leder till en känsla av att personen börjar höra ett meddelande att denne inte hör 

hemma. Ett meddelande som personen börjar tro på och vilket leder till en internaliserad 

mikroaggression, det vill säga en mikroaggression vars budskap införlivats i individen själv. 

 

 

2.3 Namnskick i olika kulturer 

För att förklara varför lärare uttalar sina elevers namn fel är det relevant att undersöka huruvida 

det är en rent fonetisk aspekt av ett namn som vållar svårigheter för läraren eller om det också 

kan handla om traditioner av hur man bildar ett fullständigt namn som återfinns i elevens 

kulturella bakgrund men inte i lärarens. I syfte att lyfta fram sådana kulturella skillnader redogör 

jag nedan för relevanta delar ur två artiklar. 

 

 

2.3.1 Hur icke-norska namntraditioner anpassas i Norge 

Ivar Utne var namnvårdare och språklig rådgivare när man 2003 klubbade igenom en ny lag 

om personnamn i Norge – navneloven (Utne, 2012:81). Ökande immigration och global 

kommunikation gjorde det angeläget att värna om immigranters namntraditioner när de skulle 

anpassas till det norska namnregistret. Utne gör en utvärdering av de överväganden som 

utgjorde basen för namnlagen i artikeln med det långa namnet, Converting Non-Norwegian 

Name Cultures into the Norwegian National Census Register.  

I ovan nämnda artikel framhåller Utne tidigt att sätten namn stavas, bildas och ges på ofta 

skiljer sig mellan olika kulturer. Gällande stavning sker en så kallad romanisering av namn som 

ursprungligen är skrivna med andra bokstäver än romanska när de ska registreras i det norska 

namnregistret. Detta gäller till exempel namn skrivna med arabiska bokstäver (a.a. s. 83). När 

det kommer till hur namn bildas och ges har man i Norge ett system som troligen är bekant för 

de flesta svenskar. Bland annat är många förnamn könsspecifika, man kräver till exempel att 

varje person har både förnamn och efternamn, man kan också ha dubbla förnamn om de förs 

samman av bindestreck (a.a. s. 83). Men detta system har inte alltid varit så väl anpassat för 
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andra namntraditioner. Motiveringen till tidigare nämnda nya namnlaget var att den skulle 

liberalisera acceptansen av namn och namntraditioner som skiljde sig från traditionell norsk 

namnkultur. 

Utne beskriver bland annat att vissa efternamn kan uppfattas som förnamn av norrmän. I vissa 

kulturer i Asien och Afrika – till exempel i Kina, Sydkorea och Sri Lanka – används fäders 

förnamn som efternamn till sina barn (2012:93). En annan tydlig diskrepans från det norska 

namnregistret framkommer också när Utne beskriver typiska mönster för namnbildning för 

muslimer och somalier. I muslimsk och somalisk kultur är det vanligt att använda både faderns 

och farfaderns namn som tilläggsnamn utöver förnamnet. Dessa registreras enligt Utne som 

mellannamn och efternamn. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att en som inte är bekant med 

mönstret för namnbildning uppfattar till exempel ett efternamn som ett förnamn (2012:88).  

 

 

2.3.2 Hur namnbärare uttalsmässigt anpassar sina efternamn i Sverige 

Märit Fränden arbetar med projektet Släktnamn i smältdegeln i vilket hon undersöker hur 

efternamn som kommit till Sverige genom invandring påverkas i tal och skrift av att använd as 

i det svenska samhället. Frändéns artikel Det är ju så vi alltid har uttalat det är en del i detta 

forskningsprojekt. Artikeln bygger på att Frändén har intervjuat 23 individer med efternamn 

från olika främmande språk. Frändéns intervjuer undersöker hur individerna relaterar till 

originaluttalet av sina namn och hur det svenska uttalet av namnet uppstod. Också aspekter som 

när och varför dessa olika former används, namnbärarnas egna åsikter om de olika 

uttalsformerna och vad de tror kommer hända med formerna i framtiden.  

I intervjuerna framkommer det att individernas relationer till originaluttalet av sina namn 

varierar. En del av informanterna har en utvecklad förmåga att kunna skilja mellan språkljud i 

originaluttalet av namnet och det försvenskade uttalet av namnet. Andra informanter kan av 

olika skäl inte identifiera de språkljud som konstituerar originaluttalet av deras namn.  

 Frändén hävdar att det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att en person som 

möter ett nytt namn ska kunna uttala det i enlighet med originaluttalet. Om personen ser namnet 

i skrift måste denne ha kännedom om vilket språk namnet kommer ifrån och i tillägg till detta 

– språkets uttalsprinciper (2016:125). Vidare menar Frändén att man också måste ha förmåga 

att kunna uppfatta och avkoda vilka språkljud som ingår i namnet. En uppgift som inte är så 

enkel alla gånger eftersom människor i första hand uppfattar språkljud som redan existerar i det 

egna modersmålet. Och även om man faktiskt uppfattar språkljud som inte existerar i ens 
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modersmål måste man också kunna producera dessa. Vilket inte är en självklarhet eftersom man 

under språkinlärningen i barndomen bara lär sig uttala vissa språkljud men inte andra 

(2016:126). Trots att Frändéns artikel saknar didaktiska inslag anser jag att man ändå kan dra 

en parallell mellan de kompetenser som är själva förutsättningen för att kunna uttala ett nytt 

namn till hur lärare möter klasslistor med en uppsättning nya namn och är ålagd att uttala dessa.  

 

 

3 Metod och material 

Om vi blickar tillbaka till studiens syfte kan vi konstatera att enkätens syfte är alltså att 

undersöka två saker; elevers upplevelser av att få sina förnamn uttalade och elevers reaktioner 

när de får sina förnamn fel uttalade. Med detta som utgångspunkt konstruerades en enkät. Man 

kan säga att enkäten har en kvantitativ aspekt som är till för att undersöka om och hur vanligt 

det är att eleverna får sina förnamn fel uttalade och en kvalitativ aspekt som är till för att 

undersöka hur eleverna upplever detta och hur de reagerar. Det empiriska materialet består av 

60 besvarade enkäter.  

För tydlighetens skull presenteras enkäten under 3.1. Urval av informanter presenteras under 

3.2. Därefter (3.3) redogörs för enkätetens reliabilitet och tillförlitlighet. Under 3.4 redogör jag 

för de etiska övervägandena undersökningen har inneburit och under 3.5 beskrivs hur svaren på  

enkäten bearbetats för analys.  

 

 

3.1 Enkätundersökning 

Särskild hänsyn har tagits till begriplighet i språket i konstruktionen av frågor för enkäten. Detta 

eftersom målgruppen för enkäten består av SVA-elever varav vissa kan tänkas ha begränsade 

kunskaper i det svenska språket. Därför har frågekonstruktioner med exempelvis korta 

fundament och verbal stil föredragits framför en vänstertung och nominal stil även om det 

nästan oundvikligen har skett på bekostnad av nyans i frågekonstruktionen. Hänsyn har också 

tagits lexikalt där ett mer alldagligt och modernt språk föredragits framför fackspråk eller 

ålderdomliga uttryck. Vid de tillfällen då jag själv närvarat vid insamlandet av svar uppfattade 

jag förståelsen av enkäten som genomgående mycket god förutom på en punkt. Det näst sista 

påståendet i fråga 10 i enkäten (bilaga 4) innehåller ordet felaktig vars innebörd ett par elever 

var osäkra på. 
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Enkäten består av tio frågor av vilka de första fem (bilaga 1) gäller skola, kön, ålder, språk, 

nationalitet. Dessa fem är klassiska sociolingvistiska variabler och deras syfte är att kunna 

belysa den språkliga frågeställningen genom sin sociala kontext. Den sjätte frågan (bilaga 2) 

lyder ”godkänner du att ditt förnamn publiceras i studien?” varvid informanten antingen kan 

godkänna och skriva sitt namn eller avböja och fortsätta till fråga sju. Härvid föreligger ett etiskt 

övervägande som dryftas under 3.4.  

Fråga sju, åtta och nio rör på olika sätt relationen lärare – elev (bilaga 3). Detta menar jag är 

kärnan i den didaktiska delen av undersökningen och därför blir förståelsen av svaren från 

denna del av yttersta vikt. I sin bok om enkätmetodik, Enkäten i praktiken, skriver Göran 

Ejlertsson att tolkningen av svaret på en enkätfråga inte kan gå längre än vad svarsalternat iven 

medger (2014:51). I konstruktionen av frågor för en enkät gäller det alltså att vara medveten 

om vilka egentliga möjligheter som finns att tolka enkätsvaren. Med detta i åtanke lämnades 

gott om utrymme åt den svarande för min enkät att utveckla sitt svar i fritext. Detta utrymme 

gavs under fråga åtta och nio. Dessa bedömdes vara nödvändiga för att kunna besvara 

undersökningens frågeställningar på ett adekvat sätt. Metoden som använts för bearbetning av 

svar som lämnas i fritext behandlas under rubrik 3.5. 

I enkätens tionde och sista fråga (bilaga 4) får den svarande ta ställning till åtta påståenden. 

Syftet med dessa är att de ska kunna ge nyans och jämförelser till analys av fråga sju, åtta och 

nio.  

 

 

3.2 Urval 

Centralt för studien var att hitta informanter i gymnasieskolan som läste ämnet svenska som 

andraspråk. Med anledning av detta kontaktade jag en handfull lärare. Gruppen bestod av före 

detta kollegor från SVA-undervisning, gamla kursare som nu jobbar i gymnasieskolans SVA-

utbildning och tidigare handledare från verksamhetsförlagd utbildning inom SVA på 

gymnasieskolan. I syfte att maximera antalet informanter lade jag också upp enkäten i den 

slutna facebookgruppen svenska som andraspråk, en grupp för pedagoger/lärare/skolledare 

som undervisar i SVA-elever. Utfallet av detta var att fyra av de lärare jag personligen kontaktat 

var villiga att låta sina klasser delta i studien. I facebookgruppen var det enbart en lärare som 

upplät sin klass delta i studien.  

 Informanterna för studien blev 60 till antalet och dessa tillhörde fem olika klasser. Samtliga 

gick på ett svenskt gymnasieprogram vid tidpunkten för studiens genomförande. Om fler hade 

deltagit i studien skulle det gå att dra mer långtgående slutsatser från dess resultat. Men eftersom 
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antalet informanter omöjligen ens uppnår till 1 % av alla SVA-elever i landet måste det räknas 

till en av studiens svagheter. 

Informanterna kunde delas in i två kategorier. Dels sådana som läser svenska som andraspråk 

inom ett nationellt gymnasieprogram med antingen högskole- eller yrkesförberedande 

inriktning samt sådana som läser svenska som andraspråk inom ramarna för språkintroduktion. 

Indelningen är relevant för den här undersökningens resultat eftersom att nationella program är 

utbildningar som förbereder eleven för antingen studier på högskola eller universitet eller för 

arbetslivet. Språkintroduktion å andra sidan är ett individanpassat program som ska ge 

nyanlända ungdomar möjlighet att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller annan 

utbildning (Skolverket, internetsökning 2017-05-08). Med anledning av detta presenteras, 

utöver statistik för enkätundersökningen i sin helhet, också statistik för de båda kategorierna av 

informanter Statistiken presenteras under rubrik 4.1. Kategorierna betecknas SPRINT för 

språkintroduktion och NP för nationellt program. Däremot vill jag framhålla att huvudmålet för 

den här uppsatsen ändå är att undersöka SVA-elever som grupp och inte att undersöka de två 

kategorierna av SVA-elever i sig. För båda grupperna är just det – SVA-elever. Det är givet att 

skillnaden mellan elever som läser ämnet svenska som andraspråk inom programmet 

språkintroduktion och elever som läser nationellt program visserligen är stor men samtidigt 

omfattas de båda grupperna av samma ämne, det vill säga svenska som andraspråk. Dessa 

faktum gör det viktigt att belysa att det handlar om två olika informantkategorier som omfattas 

av det ämnesområde som är det generella undersökningsobjektet för den här uppsatsen. 

Det faktum att informanterna är relativt jämnt uppdelade i två kategorier vars språkliga 

förutsättning och demografiska sammansättning kan tänkas skilja sig åt gör det aktuellt med en 

redogörelse av relevanta demografiska och språkliga variabler. En sådan redogörelse följer 

under 3.2.1.  

 

 

3.2.1 Kön, ålder, språk, nationalitet 

Undersökningens fem första frågor som rör skola, kön, ålder, språk, nationalitet var tänkta att 

skapa ett underlag som ökar förståelsen för undersökningens följande frågor som rör relationen 

lärare – elev. Frågan om skola redogörs för under 3.3 medan informanternas kön, ålder, språk 

och nationalitet behandlas här nedan. 

 För hela informantgruppen är fördelningen av kön exakt lika: 30 män, 30 kvinnor. Gällande 

kategorierna SPRINT och NP innehåller den förstnämnda 16 kvinnor, 17 män och den 
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sistnämnda 16 kvinnor, 11 män. SPRINT har 34 informanter medan NP har 26 stycken. 

Informanternas ålder varierar mellan 16 år och 21 år. Figur A förklarar åldersfördelningen. 

 

Figur A. Informanternas åldersfördelning 

 

Majoriteten av informanterna är mellan 16 år och 19 år. 5 av informanterna är 20 år eller 21 år 

varav samtliga tillhör SPRINT.  

 Mest relevant för undersökningen vore dock information om informanternas bosatta tid i 

Sverige. En sådan fråga fanns också med i enkäten men den hade mycket låg svarsprocent, 

troligtvis på grund av dess utformning. Frågan löd ”Vilket land är du född i?” och 

svarsalternativen var ”Sverige” och ”Om annat, vilket? Och hur gammal var du när du flyttade  

till Sverige?”. Delfrågan om födelseland hade en fullständig svarsprocent. Däremot var det bara 

43 % som sedan fyllde i hur gammal den var vid flytten till Sverige vilket är en relativt låg 

svarsprocent. Av svaren kan man utläsa att i SPRINT var informanterna mellan 14 år och 16 år 

när de flyttade till Sverige och i NP var informanterna mellan 8 år och 13 år när den kom till 

Sverige. Hur länge eleven bott i landet och i vilket land denne är född i är inte uppsatsens 

huvudfokus och det behandlas inte ytterligare. Däremot finns information om elevers natione lla 

tillhörighet såsom de beskrev den i avsnitt 4.5 i syfte att ge en bakgrund till vilket land elevens 

namn kommer ifrån.   

 Informanternas nationalitet är synnerligen relevant för undersökningen ur ett 

namnperspektiv. Detta eftersom språkljuden som utgör ett namn starkt präglas av det lands 

namnskick och kultur varifrån vilket namnet kommer (Van Langendonck & Van De Velde 
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2016:33). Informanterna i den här undersökningen var nästan uteslutande från utomeurope iska 

länder varav de vanligaste var Somalia, Afghanistan, Irak, Thailand, Syrien, Eritrea och 

Kurdistan. Det är därmed inte sagt att alla informanters namn innehåller språkljud främmande 

för det svenska språksystemet. Informanterna blev ombedda att antingen neka till att deras 

förnamn blev publicerat i studien eller jaka och själva skriva in sitt namn. 50 informanter 

svarade ja, vilket gör att materialet för studien erbjuder en god insikt om vilka namns uttal 

undersökningen faktiskt gäller. Här kan vi passa på att notera att de enda namn som presenteras 

i uppsatsen är de som tillhör elever vilka har svarat på enkätens öppna frågor. Detta görs med 

hänsyn till uppsatsens storlek. Värt att notera är också att enbart ett förnamn i studien kan räknas 

ingår i det traditionella svenska namnförrådet. 

 

 

3.3 Representativitet och tillförlitlighet 

Studien omfattar fem olika gymnasieklasser från tre olika skolor i tre olika län. Även om de 

spridda geografiska förhållandena skulle kunna påverka resultatet i viss mån exempelvis genom 

dialektala skillnader är detta inte något jag har tagit hänsyn till i insamlingen av svar. Värt att 

framhålla är att antalet lärare uppgick till fem stycken, det vill säga en för varje klass. Om vi 

ponerar att undersökningens informanter alla skulle ha en och samma lärare vore utfallet av 

enkäten enbart ett utfall rörande den enskilde lärarens prestationer gällande uttal av sina elevers 

namn. Utifrån detta tankeexempel är det tänkbart att det faktum att klasserna som deltog i 

studien alla har var sin lärare och att antalet skolor uppgår till tre stärker undersökningens 

reliabilitet, det vill säga att den eliminerar en slumpfaktor.  

Jag vill också mena att undersökningens validitet stärks av detta faktum. Den här 

undersökningen gör anspråk på ett visst, om än ganska litet, mått av generaliserbarhet i sitt syfte 

att undersöka SVA-elever som grupp och en förutsättning för detta är att klasserna i så fall har 

olika lärare. Annars skulle ju synvinkeln på elevens situation och hur lärare uttalar dennes namn 

bli snäv.  

 Enkätsvaren samlades in på två sätt. Dels skrevs de ner på papper med penna varefter jag 

samlade in enkäterna, dels också genom en nätversion av enkäten. De olika insamlingssä tten 

gjorde att jag fick ett större material. Frågorna för nätversionen av enkäten var identiska med 

pappersversionen. Vid manuell inhämtning av enkätsvar närvarade jag personligen men vid 

inhämtning av svar via nätet presenterade respektive lärare enkäten. Det går därför inte att 

bortse från att skillnaden i presentationer av enkäten, både mellan mig och lärare och mellan 

lärare och lärare, skulle kunna ha haft betydelse för hur informanterna sedan svarat. I syfte att 
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stävja denna faktors effekt fanns en kort och generell presentation av studien på båda 

versionerna. Min närvaro kan tänkas ha påverkat både elevernas villighet att besvara frågor men 

också deras svar. Jag försökte hålla mig neutral till ämnet men det är svårt att bortse från att 

min närvaro kan ha påverkat eleverna till att svara som de tror att jag önskar. Manuell 

inhämtning användes för 41 av 60 informanter. Övriga informanters enkäter, det vill säga 19 

stycken, inhämtades via nätet.  

 

 

3.4 Etiska överväganden 

När du gör en undersökning i skolmiljö måste du tänka på de etiska konsekvenserna av ditt 

förfarande. I varje klassrum finns en maktrelation mellan lärare och elev där den sistnämnda är 

ålagd att utföra examinerande uppgifter som en lärare samlar in. En undersökning ska inte 

bygga på ett obligatorium utan på samtycke (Ejlertsson 2014:32). För att uppnå detta betonades 

att besvarandet av enkäten skedde frivilligt och inte var en del av en skoluppgift.  

Ett annat givet etiskt ställningstagande för den här specifika undersökningen är; hur göra 

med anonymiteten för informanterna? Deltagare i en studie ska ges största möjliga anonymitet 

vilket innebär att enskilda individer inte ska kunna identifieras av utomstående (Ejlertsson 

2014:32). I syfte att upprätthålla denna princip publiceras enbart elevernas förnamn i uppsatsen.  

Jag publicerar inte heller skolornas eller elevernas hemorter. 

 

 

3.5 Underlag för analys 
Enkäten söker svar på både kvalitativa variabler och öppna frågor. Begreppen förklaras i tur 

och ordning under 3.5.1 och 3.5.2 nedan. 

 

 

3.5.1 Kvalitativa variabler 

Medan en kvantitativ variabel går att mäta i siffror råder motsatt förhållande för en kvalitativ 

variabel. Enbart informanternas ålder var en kvantitativ variabel i den här undersökningen. Att 

antalet kvantitativa variabler är lågt är vanligt i uppsatser (Ejlertsson 2014:122). Den här 

uppsatsens kvalitativa variabler innefattar ja- och nej-frågor och olika typer av skalor på vilka 

informanten får placera sin ståndpunkt. Sammanställningar, eller diagram, med dessa variabler 

presenteras under resultat i avsnitt 4. I dessa diagram varierar innehållet mellan olika 

informantgrupper men också själva presentationen av variablerna varierar. I figurerna 
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presenteras resultatet genom raka uträkningar med siffror medan. Däremot anger jag på vissa 

ställen procentsatser i syfte att tydligare illustrera hur vissa variabler kan tolkas. 

 

3.5.2 Öppna frågor 

När informanten förväntas formulera ett svar på en fråga i fritext svarar den på en öppen fråga. 

Öppna frågor bär dock på en svaghet – det är vanligt att de är besvarade av relativt få (Ejlertsson 

2014:121). I sådana fall kan man inte lägga särskilt stor vikt vid sådana utsagor eftersom 

exempelvis fler informanter möjligen hade sympatiserat med något som andra uppgav i fritext 

om det hade funnits som ett valbart alternativ snarare än något informanten måste söka i sitt 

inre. Enkäten i den här undersökningen innehåller en öppen fråga om födelseland och ankomst 

till Sverige och två öppna frågor som svarar direkt mot undersökningens frågeställningar. Dessa 

två frågors innehåll kan sammanfattas: upplever SVA-elever att lärare uttalar deras förnamn 

rätt och hur reagerar eleven när lärarens uttal är fel. I den här undersökningen är 

svarsfrekvensen för öppna frågor relativt hög. 94 % och 75 % för de två öppna frågorna vilka 

rör undersökningens frågeställningar. Varför den ena har en högre svarsfrekvens än den andra 

kan jag inte ge en definitiv förklaring men däremot ger skillnaden fog för ett resonemang kring 

hur frågorna är ställda.  

Om eleven svarar nej på frågan ”upplever du att lärarna på din skola kan uttala ditt förnamn 

rätt?” Så eleven att beskriva hur detta känns. Om eleven sedan svarar nej på frågan ”skulle du 

rätta en lärare om den uttalade ditt namn fel?” ställs den öppna frågan; ”varför inte?”. Vi kan 

därmed konstatera att gemensamt för konstruktionen av de båda öppna frågorna är att de är 

negativt ställda. Den som svarar på enkäten ges ingen möjlighet att förklara hur det känns när 

någon uttalar ens namn rätt och sedermera erbjuds inte heller någon möjlighet till att förklara 

varför man skulle rätta en lärare om den uttalade ens namn fel. De öppna frågorna konstruerades 

negativt på grund av min bedömning att det är elevens negativa upplevelse av 

kommunikationen med läraren som är den mest relevanta för just den här studien. 

Att få sitt namn uttalat på fel sätt är inte med nödvändighet något som elever uppger är 

negativt, vilket vi återkommer till under resultat 4.5.1.2. Samtidigt kan man påstå att det inte är 

helt givet att en människa förutsätter att ens namn ska uttalas på rätt sätt. Ett sådant synsätt på 

frågan om uttal av namn med främmande språkljud har dock inte varit relevant att utforska i 

den här undersökningen.  
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4 Resultat  

Enkätfrågorna presenteras i samma ordning som de hade i enkäten. Under 4.1 redogör jag för 

elevers upplevelser av att få sina förnamn uttalade vilket främst kopplas till uppsatsens första 

frågeställning. Jämförelser mellan kategorierna NP och SPRINT får framför allt utrymme under 

4.2 men kategorierna återkommer i fler sammanhang. Under 4.3 behandlas elevers reaktioner 

när deras namn inte blir rätt uttalat – det vill säga huruvida de rättar sin lärare eller inte. 

Presentationen av dessa reaktioner svarar mot uppsatsens andra frågeställning. 

Efter de kvalitativa variablerna presenterats redogör jag för elevernas svar på enkätens öppna 

frågor. Dessa syftar mot att fördjupa förståelsen för svaren från de kvalitativa variablerna. 

Svaren på de öppna frågorna kallar jag utsagor för tydlighetens skull.  

 

 

4.1 Elevers upplevelser 

Huvudfokus för den här studien har varit elevers upplevelser av att få sina förnamn uttalade. 

Figur 1 illustrerar den inledande frågan för den del av enkäten som behandlade dessa 

upplevelser. Jag konstruerade frågan som en jämförelse i syfte att starta en mental process hos 

informanten där meningen var att denne skulle reflektera över hur dennes förnamn uttalas. För 

att konkretisera en sådan reflektion riktades frågan mot uttalet hos elevernas SVA-lärare, som 

också var närvarande när eleverna svarade på enkäten.  
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Figur 1. Alla informanters svar på uppmaningen att jämföra sitt eget uttal med sin 

SVA-lärares uttal 

 

Som vi kan se i figur 1 finns fyra svarsalternativ. Förhållandevis få, bara 4 av 60 informanter, 

uppger att de aldrig har brytt sig om uttalet av sitt namn. 19 av 60 upplever att deras SVA-lärare 

har ett mycket likt uttal, 21 av 60 upplever att det är likt och 16 av 60 upplever att det inte är så 

likt. 

 Sedan skulle informanterna besvara en mer allmän fråga. Den var mer allmän i och med att 

eleverna ombads bedöma huruvida lärarna på skolan, det vill säga ingen specifik lärare utan 

elevens lärare generellt sett, kan uttala elevens eget förnamn. Resultatet av den finner vi i figur 

2.  
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Figur 2. Alla informanters svar på frågan om de upplever att lärarna på skolan kan 

uttala deras förnamn rätt 

 

Figur 2 visar att 42 av 60 informanter upplever att lärarna på skolan kan uttala deras förnamn 

medan 18 av 60 upplever att lärarna inte kan uttala deras förnamn på rätt sätt. 

 

 

4.2 Jämförelse NP och SPRINT 

Vid en första anblick framstår enkätunderlaget för de två olika kategorierna av informanter som 

snarlikt. Om vi jämför i procentsatser för att förtydliga informantgruppernas olika storlekar 

framträder en annan bild. I figur 3 kan vi se att 25 av 34 (73 %) SPRINT-elever upplever att 

deras lärare i svenska som andraspråk har ett likt eller mycket likt uttal av deras förnamn. För 

NP-eleverna är antalet 15 av 26 (57 %). Vidare upplever 7 av 34 (21 %) SPRINT-elever att 

SVA-lärarens uttal inte är så likt medan siffran för NP-eleverna är 9 av 26 (35 %).  

Av detta kan vi alltså dra slutsatsen att det finns elever som får sina namn fel uttalade, även 

om en majoritet av eleverna tycker att i alla fall SVA-lärarens uttal är likt eller mycket likt. 

Majoriteten är större i SPRINT-gruppen än i NP-gruppen. 
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Figur 3. SPRINT och NP jämför sitt eget uttal av sitt förnamn med hur deras SVA-

lärare uttalar det  

 

Om vi tittar på svaren för de två informantgrupperna på den mer allmänna frågan om lärarna på 

skolan stärker detta ytterligare bilden av att färre SPRINT-elever än NP-elever upplever att 

lärare uttalar deras namn fel. Av figur 4 framgår att hela 13 av 26 (50 %) NP-elever upplever 

att lärarna på skolan inte kan uttala deras namn på rätt sätt medan bara 5 av 34 (17 %) SPRINT-

elever upplever detsamma. 
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Figur 4. NP och SPRINTs svar på frågan om lärarna på deras skola kan uttala deras 

förnamn rätt 

 

 

 

4.3 Att rätta en lärare 

Den här delen av resultatet syftar till att redogöra för hur informanterna i den här 

undersökningen reagerar när en lärare uttalar deras namn fel. Jag har avgränsat mig till att enbart 

undersöka huruvida de skulle rätta sin lärare eller inte. Detta motiverar jag genom att det kan 

tänkas vara den vanligaste strategin samt att det är mest relevant ur didaktisk synvinkel huruvida 

elever väljer rätta att sin lärare eller inte. För att förenkla begripligheten av frågan, vars utfall 

presenteras i figur 5, valde jag att fråga hur elever ställer sig till när en lärare uttalar deras namn 

fel istället för att använda en mer avancerad konstruktion såsom på ett sätt om inte stämmer 

överens med hur du uttalar ditt namn.  
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Figur 5. SPRINT och NPs svar på om de skulle rätta en lärare 

 

Vi ser att 42 av 60 informanter (70 %) skulle rätta en lärare om deras namn blev uttalat på fel 

sätt medan 9 av 60 (15 %) inte skulle göra det och lika många – 9 av 60 (15 %) uppger att de 

inte skulle bry sig. 

 Om vi jämför informantkategorierna framstår en skillnad, om än en relativt liten sådan. 

SPRINT-elever tenderar att vara mindre benägna att rätta sina lärare; 6 av 34 (18 %) SPRINT-

elever uppger att de inte skulle rätta en lärare om den uttalar deras namn fel medan 3 av 26 (12 

%) av NP-eleverna uppger detsamma. När svaren är nere på 6 respektive 3 informanter är 

siffrorna små vilket gör eventuella slutsatser som dras av detta svagt underbyggda.   
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4.4 Ansvar, förståelse, klasskamrater 

Informanterna fick i enkäten svara på fem påståenden av didaktisk natur. Hur informanterna 

svarat presenteras i figur 6.  

Figur 6. Alla informanters svar på påståenden om lättare namn, hur skulle kännas, 

ansvar, förståelse, klasskamrater  

 

Av figur 6, kolumngrupp 1, går att utläsa att 16 av 60 elever uppger att påståenden om att de 

har haft lärare som kallat dem ett annat namn än deras riktiga för att det var lättare att uttala 

stämmer väl eller mycket väl. I kolumngrupp 2 ser vi att 16 av 60 elever upplever att det skulle 

kännas jobbigt om en lärare uttalade deras namn fel.  

Av kolumngrupp 3 kan vi också konstatera att 40 av 60 elever menar att det stämmer väl 

eller mycket väl att lärare har ett ansvar att uttala sina elevers namn rätt. 10 av eleverna tycker 

att detta inte stämmer alls och resterande 10 har inte tänkt på detta påstående. I och med detta 

blir det extra intressant att få veta vilken förståelse eleverna har för att lärare faktiskt uttalar 

deras namn fel. Kolumngrupp 4 visar att 35 av 60 elever menar att det stämmer väl eller mycket 

väl att de har förståelse för att lärare faktiskt uttalar sina elevers namn fel.  

 Och hur förhåller det sig då med klasskamraterna? Upplever dessa elever att deras 

klasskamrater kan uttala deras namn på rätt sätt? Ja, kolumngrupp 5 visar att 51 av 60 elever 

uppger att det stämmer väl eller mycket väl att deras klasskamrater kan uttala deras förnamn på 

rätt sätt.  
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4.5 Elevernas utsagor 

Eleverns svar på öppna frågor presenteras här i syfte att fördjupa förståelsen för den statistik 

som hittills har presenterats. Jag har valt att redovisa samtliga svar utan någon form av 

kategoriseringsverktyg eller beprövad kategoriseringsmodell. Meningen med redovisningen är 

inte att göra en analys utan att göra innehållet i svaren överskådligt. Därför har jag tilldelat varje 

utsaga en rubrik utifrån min tolkning av utsagornas innehåll. Under rubrikerna presenteras 

elevens utsaga först, sedan presenteras relevant information inom parentes. Elevernas utsagor 

är inte redigerade utan presenteras så som de blev nedskrivna i enkäten det vill säga att den är 

ordagrant återgiven. Avsnitt 4.5.1 svarar mot uppsatsens syfte att undersöka elevernas 

upplevelser medan 4.5.2 svarar mot uppsatsens syfte att undersöka elevers reaktioner. I 

samband med elevernas utsaga redovisas kön, namn (om tillgängligt) och födelseland. 

 I kategoriseringen av svaren från de öppna frågorna har jag kunnat urskilja fyra kategorier 

av hur eleverna tycker att det känns när de får sitt namn fel uttalat; besvärligt, likgiltighet, 

namnskicksvariationer, förväxling. De två första är uttryck för känslor medan de två senare 

snarare är mer eller mindre ingående metareflektioner om lingvistiska skillnader. Det går också 

att urskilja tre olika förhållningssätt till att inte rätta sin lärare; antingen gör man det av artighet, 

för att man inte upplever det som ett problem eller för att man är likgiltig till att någon säger 

ens namn fel.   

 

 

4.5.1 Hur det känns 

De elever som svarade nej på frågan ”upplever du att lärarna på din skola kan uttala ditt förnamn 

rätt?” uppmanades i enkäten att ”använda rutan nedan till att beskriva hur du tycker att det 

känns när en lärare uttalar ens namn fel”. Utsagorna som redovisas under 4.5.1 är elevernas 

svar på denna uppmaning.  

 

4.5.1.1 Besvärligt 

Detta har hänt så många gånger att jag har slutat bry mig när de uttalar fel. Men först så 

skämmdes jag över när de uttalade fel. För att man blev retad över det uttalet. (Man, Shadan, 

Sverige) 

 

Jobbigt (Kvinna, Zharan, Kurdistan) 
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Ibland jobbigt men jag försöker inte ens visa det, går bara vidare med annat. (Kvinna, Saham, 

Iran) 

 

Det spelar ingen roll för mig men ibland är de blir det lite jobbigt. (Kvinna, Zainab, Irak) 

 

4.5.1.2 Likgiltighet 

Spelar ingen roll (Man, Dawit, Eritrea) 

 

Jag känner mig ingenting (Kvinna, Etiopien) 

 

Asså det känns ingenting speciell eftersom det har blivit vanlig för mig. (Man, Calvin, Kongo 

Kinshasa) 

 

De flesta har lärt sig under tiden. (Man, Rohollah, Afghanistan) 

 

4.5.1.3 Varierande namnskick 

Thailand har vi alla smeknamn, därför är det lättare för lärarna att uttala mitt namn. Men vissa 

lärare som uttalar mitt "förnamn" bruka uttala på fel sätt. Mitt namn är Chanakan med vissa 

uttala som "Kanakan". (Kvinna, Chanakan, Thailand) 

 

Vissa vikarier kallar mig Adam, det är mitt efternamn eftersom Adam är mer vanligare namn 

än Maryan. (Kvinna, Maryan, Somailia)  

 

Jag blir inte förvånad om min lärare uttalar mitt namn fel. Mitt namn är vanligt i Sverige, men 

jag skriver det på ett annat sätt därför är det svårt för läraren att uttala mitt namn rätt första 

gången. (Man, Youssef, Irak) 

 

Nej. Eftersom det kan vara att de har aldrig hört mitt namn förut. Det är jättemånga som 

glömmer att uttala den sista bokstaven i mitt namn. (Kvinna Tusnim, Palestina) 

 

Dem brukar säga mitt mellan namn (Kvinna, Hamoon, Somalia) 

 

Ja Mitt Förnamn! Men ibland har vissa svårt för att säga eller stava mitt efternamn (Kvinna, 

Olivia, England, Farsi,) 
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4.5.1.4 Förväxling 

Mina lärare på BF men ibland finns det lärare som blandar ihop mitt mellannamn Hamodi med 

en tjej i klassen Hamoon. (Man, Ahmad, Syrien) 

 

Min lärare brukar förväxla mitt namn med ett annat namn (Kvinna, Ployjaratsri, Thailand) 

 

4.5.2 Varför inte rätta en lärare? 

De elever som svarade nej på frågan ”skulle du rätta en lärare om den uttalade ditt namn fel?” 

fick följdfrågan ”varför inte?”. Gemensamt för alla informanter som inte skulle rätta en lärare 

är att de är män. Det utsagor som redovisas under 4.5.2 är elevernas svar på denna följdfråga.  

 

4.5.2.1 Inga problem och artighet 

Det gör ingen problem för mig (Man, Syrien 17 år, Sverige) 

 

Om hon frågar mig (Man, Afghanistan, 17 år) 

 

För att det är vänligt (Man, Afghanistan, 17 år) 

 

4.5.2.2 Likgiltighet 

Pallar inte bli upprörd över en liten grej (Man, Sverige, 17 år)  

 
 
Jag orkar inte bry mig. (Man, 17 år, Syrien) 

 
 

5 Analys av resultat 
För tolkningen av svaren på enkäten har jag valt att använda Critical race theory och 

namnskicksvariation men andra vetenskapliga perspektiv vore förstås möjliga. Innan jag 

analyserar och tolkar resultaten mer ingående (i 5.1, 5.2) vill jag lyfta fram några aspekter av 

resultatet från undersökningen som särskilt viktiga för att besvara undersökningens 

frågeställningar.  

Vi har konstaterat att majoriteten av eleverna i studien upplever att deras lärare uttalar deras 

namn korrekt men att en betydande del ändå upplever att uttalet inte är så likt (figur 1, figur 2). 

De elever som går ett nationellt program upplever i högre utsträckning att lärarna på skolan inte 



 

28 
 

uttalar deras namn rätt jämfört med de elever som går språkintroduktionsprogrammet (figur 3, 

figur 4).  

Majoriteten av eleverna som deltog i studien var också beredda att rätta en lärare om den 

uttalade deras namn fel medan ett mindre antal inte var det (figur 5). När eleverna sedan skulle 

svara på påståenden (figur 6) visade det sig att även om 67 % av eleverna tycker att läraren har 

ett ansvar att uttala sina elevers namn rätt uppgav 58 % att de har förståelse för att lärare uttalar 

sina elevers namn fel. En stor majoritet, 85 % av eleverna, upplever att deras klasskamrater kan 

uttala deras namn på rätt sätt.   

 

 

5.1 En marginaliserad grupps perspektiv 

De delar av resultatet som antyder att elever har haft negativa upplevelser av att få sina förnamn 

uttalade är relevanta för en analys med Critical race theory och dess teoretiska ramverk. CRT-

forskning syftar ju till att utmana dominanta narrativ och centrera marginaliserade perspektiv. 

I det här fallet betraktar vi det dominanta narrativet som lärarnas och det marginaliserade 

perspektivet som informantgruppens. Utifrån detta menar jag att de 18 elever i studien i 

allmänhet och de 13 elever från gruppen NP som upplever att de får sina förnamn fel uttalade 

har rätt till en problembeskrivning som utgår från att fenomenet innebär en social orättvisa för 

den marginaliserade gruppen. Och även om problemet möts av förståelse från cirka hälften av 

den marginaliserade gruppen är det ingen motsättning mot att lärare har ett ansvar för att uttala 

sina elevers namn på rätt sätt. Ett ansvar som två tredjedelar av eleverna höll med om att lärare  

har.  

Inom området CRT värderas upplevd kunskap högt – narrativen från minoriteter är 

oumbärliga för att förstå social orättvisa. Vi ska alltså ta det på allvar när Shadan (4.5.1.1) 

uppger att han har slutat bry sig när lärarna uttalar hans namn fel för att han skämdes så mycket  

eller att Saham (4.5.1.1) tycker att det är jobbigt att få sitt namn fel uttalat men att hon försöker 

att inte visa det. Vi ska ta förväxlingar av det slag som Hamodi och Ployjaratsri (4.5.1.4) 

upplever på allvar. Inte bara för den sociala rättvisans skull, inte heller bara för att representera  

ett marginaliserat perspektiv utan också för att upplevelser av det här slaget kan få faktiska 

konsekvenser i att det de ger uttryck för riskerar att bli till internaliserade mikroaggressioner. 

Det vill säga; om en elev upplever skam över att få sitt namn fel uttalat blir den internaliserade 

mikroaggressionen att eleven upplever sitt namn som något skamligt. Likaledes skulle en elev 

som ständigt blir förväxlad med sina kamrater kunna internalisera föreställningen om att denne 

är oskiljbar från sina likar. Det går också att beskriva utsagor som Calvins (4.5.1.2) i termer av 
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internaliserade mikroaggressioner. Han beskriver att det, eftersom det blivit så vanligt, inte 

känns något speciellt när någon uttalar hans namn fel. Det är fullt möjligt att det Calvin känner 

är precis inte något speciellt men likaså ger hans utsaga möjligen uttryck för en internaliserad 

uppgivenhet inför sakernas tillstånd, en uppgivenhet inför att lärare ska tilltala honom på ett 

lika korrekt sätt som de elever som inte har ett franskklingande uttal av sitt namn får uppleva.  

Eleverna har olika förhållningssätt till varför de inte rättar sin lärare när de får sina namn fel 

uttalade. Förhållningssätten varierar mellan att eleverna inte ser något problem, rättar bara om 

de blir tillfrågade, eller rättar inte av artighet. En uppger också att han inte orkar bli upprörd 

över petitesser. En annan orkar inte bry sig alls. Oavsett om eleven ser ett problem eller inte är 

risken att eleven internaliserar en känsla av att inte höra hemma. Mikroaggressionernas natur 

är den att de har en outgrundlig förmåga att penetrera människans psyke. Anledningen till detta 

är att de så sällan diagnosticeras som ett bejakande av det dominanta etniska och kulture lla 

perspektivet (Kohli & Soloranzo 2012:448). Den här analysen är ett försök att ställa en sådan 

diagnos vilket jag vill vara tydlig med. I en CRT-analys antas man inta olika perspektiv, i det 

här fallet elevens, i en sorts strävan efter social rättvisa. Den här analysen strävar alltså efter 

social rättvisa och är inte tänkt att fungera som ett tillägg till elevernas utsagor och den gör inte 

heller anspråk på att berätta deras historia.  

 

 

5.2 Namn i olika språk 

Det finns några elevutsagor som är speciellt relevanta att diskutera utifrån den forskning om 

namnskick i olika kulturer som presenterades under 2.3. En del elever visar prov på det Frändén 

kallar metaspråklig medvetenhet (Frändén 2016: 127). Ett exempel är Chanakan som förklarar 

att det är just första stavelsen i hennes namn som vållar bekymmer för vissa lärare. Även 

Youssef visar prov på denna medvetenhet. Han menar att han inte längre blir förvånad om 

någon uttalar hans namn fel eftersom hans namn är vanligt i Sverige med annorlunda stavning. 

Youssef  har ju sin svenska motsvarighet i Josef vilket han menar gör det svårt för läraren att 

uttala hans namn rätt, åtminstone första gången.  

 Tusnim från Palestina berättar att lärare inte brukar uttala sista bokstaven i hennes namn. 

Hennes förklaring är att det kan bero på att läraren aldrig hört hennes namn förut. Därmed sätter 

hon fingret på ett scenario som också Frändén beskriver: Om en person ser ett namn i skrift 

måste denne ha kännedom om vilket språk namnet kommer ifrån och i tillägg till detta – 

språkets uttalsprinciper (2016:125). Vidare menar Frändén att man också måste ha förmåga att 

kunna uppfatta och avkoda vilka språkljud som ingår i namnet. Dessutom är det ju möjligt att 
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det handlar om en reduktion som läraren gör. Det vill säga att denne hoppar över språkljud för 

att underlätta uttalet. Anledningen till att Tusnim reagerar kan vara att sådana reduktioner inte 

görs i hennes modersmål. 

Vidare beskriver Maryan att vissa vikarier kallar henne för hennes efternamn Adam eftersom 

det är ett vanligare namn än Maryan. Här kan vi notera att Maryan och Adam indikerar olika 

kön på svenska vilket gör att bara är en som inte känner Maryan personligen skulle kalla henne 

det. Här framträder alltså en sorts vikarieaspekt. Ordinarie lärare har ju faktiskt möjlighet att ta 

reda på rätt tilltalsnamn till sina elever, samt uttalet av elevernas namn, under loppet av 

terminerna. För en vikarie krävs däremot den särskilda kunskapen och kompetensen som gör 

att du både känner igen namnets ursprungsland, vad som är tilltalsnamn, och kan producera ett 

korrekt uttal för att kunna lyckas uttala namnet i vikariens tillfälliga situation. 

 Hamoon från Somalia menar i sin tur att lärarna brukar säga hennes mellannamn. Här kan 

det tänkas handla om att det i somalisk kultur är vanligt att använda både faderns och farfaderns 

namn som tilläggsnamn utöver förnamnet. De namnen registrerar vi som mellannamn och 

efternamn (Utne 2012:86). 

 Shadan, född i Sverige men föräldrar med kurdisk bakgrund, menar att han har slutat bry sig 

om hur hans namn uttalas eftersom det har hänt så många gånger. Förut skämdes han och blev 

retad när lärarna uttalade hans namn fel. Även i Frändéns studie förekommer känslor av skam 

hos informanter. I det fallet handlade det om en vuxen person som upplever att dennes långa 

och komplicerade namn skapar besvär för andra (2016:136). 

 

 

6 Avslutande kommentar 
De teoretiska utgångspunkterna i avsnitt 2.2 i Kohlis & Soloranzos (2012:458–459) uppfattning 

om hur lärare bör förhålla sig återberättas här kortfattat.  

1. Majoriteten av feluttalade namn uppstår på grund av omedvetenhet om vikten av rätt 

uttal eller på grund av fonetiska begränsningar i lärares förmåga att uttala specifika 

språkljud.  

2. Lärare måste erkänna den eurocentriska subjektiviteten i klassrummet.  

3. Lärare behöver vara öppna för att ta till sig nya språkljud från andra språkgemenskaper.   

4. Lärare måste vara ödmjuka inför yrkesrollens inneboende påverkan på elevernas jag-

känsla och världsbild.  
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Jag har undersökt SVA-elevers upplevelser av att få sina namn uttalade och resultaten och 

slutsatserna jag presenterat vittnar också de om att lärare inte alltid äger förmågan att uttala 

specifika språkljud eller förmåga att urskilja sina SVA-elevers rätta tilltalsnamn. Att erkänna 

en eurocentrisk subjektivitet skulle kunna vara en lösning för att undvika att elever 

internaliserar en känsla av utanförskap. Men vad som konstituerar eurocentrisk subjektivitet 

och hur man bäst erkänner den behandlas inte i den här uppsatsen. Klart är dock att det i den 

här uppsatsen har presenterats utsagor från eleverna som visar att det krävs öppenhet för nya 

språkljud från andra språkgemenskaper och en ödmjukhet inför lärarrollens påverkan på 

elevernas jag-känsla och världsbild. 

 

 

6.1 Vidare forskning 

Ämnet kan studeras ur fler perspektiv. Ett perspektiv kan vara språklig bakgrund, alltså om 

bärare av namn från olika språkgemenskaper har upplevt fenomenet på olika sätt och om dessa 

skillnader går att beskriva. Man skulle också kunna undersöka om män och kvinnor upplever 

fenomenet på skilda eller samma sätt. En större studie som omfattar fler informanter där även 

upplevelser utanför skolkontext undersöktes vore också intressant. 

 Ett motsatt perspektiv, det vill säga SVA-lärares attityder och förhållningssätt till uttal av 

obekanta namn vore givande att studera. Inte minst med tanke på det engagemang och intresse 

jag har mött från yrkesgruppen under arbetet med den här uppsatsen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1, enkätens första sida 
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Bilaga 2, enkätens andra sida 
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Bilaga 3, enkätens tredje sida 
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Bilaga 4, enkätens fjärde sida 

 


