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Sammandrag  !
Studien syftade till att undersöka attityder till flerspråkighet i allmänhet och till den egna språkliga 

repertoaren hos elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet. Syftet var också att 

undersöka elevernas uppfattningar om andras attityder till flerspråkighet. Metoden som valdes för 

undersökningen var en semistrukturerad intervju. Intervjuerna utfördes enskilt med åtta elever från 

två olika skolor. Frågorna till intervjuerna var fasta men eleverna hade också möjlighet utveckla 

sina svar. Resultaten är uppdelat i tre olika delar: elevers egna attityder till flerspråkighet, elevers 

uppfattningar om andras attityder samt elevers uppfattningar om lärares attityder. Resultaten visade 

att elever för det mesta är positiva till flerspråkighet i allmänhet, men också till den egna språkliga 

repertoaren. Trots att eleverna är positiva i allmänhet uppgav  de också att de inte använde sig av 

hela sin språkliga repertoar just nu. Eleverna bedömde också att de flesta i deras omgivning verkar 

ha positiva attityder gentemot flerspråkighet. Några elever ansåg att lärare kunde vara positiva 

gentemot flerspråkighet i allmänhet men att de fick en känsla av att lärare i vissa fall såg elevernas 

flerspråkighet som ett hinder. Precis som tidigare forskning visat används inte hela den språkliga 

repertoaren aktivt i undervisningen.  
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1 Inledning 
Elever med annat förstaspråk än svenska har generellt sämre skolresultat än elever med svenska 

som förstaspråk (Greppa språket 2012:3, 9). Det finns många skäl för detta, men en viktig del i det 

hela är att språket ofta är nyckeln till kunskap. Elever med ett annat förstaspråk har ofta inte fått 

baskunskaperna i svenska innan de börjar skolan, vilket betyder att de måste ta till sig 

(bas)kunskaper i språket samtidigt som de tillägnar sig kunskaper i andra ämnen. De har helt enkelt 

mycket mer att lära sig än elever som har svenska som förstaspråk. Samtidigt är det vanligt att 

lärare har låga förväntningar på dessa elever (Einarsson 2009:224), vilket i sig leder till att dessa 

elever presterar sämre än andra elever.  

Vidare har det under många år forskats en hel del på om huruvida modersmålsundervisning är 

något som främjar eller hämmar en inlärares kunskapsutveckling. Det har exempelvis talats om 

modersmålets eventuella negativa inverkan på andraspråket, men tvärtom har det visat sig att goda 

kunskaper i modersmålet vid sidan av andraspråksundervisning gynnar elever på alla sätt: både 

språkligt och kunskapsmässigt. Modersmålsundervisningen är därför väldigt viktig (Greppa språket 

2012: 111). Men fastän forskning tydligt pekar på modersmålsundervisningens yttersta vikt, finns 

det fortfarande många som tror att modersmålet har en negativ inverkan på andraspråksinlärningen. 

Det kan till exempel vara föräldrar som hindrar sina barn att delta i modersmålsundervisning därför 

att de tror att eleven missgynnas av detta. Samtidigt erbjuder inte skolan de bästa förutsättningarna 

för att elever ska kunna läsa sitt modersmål. Undervisningen är till exempel ofta lagd efter ordinarie 

skoltid och elever får ibland åka långt för att kunna delta (Duek 2017:50). Därför är det intressant 

att undersöka attityder kring modersmål, flerspråkighet och språkliga repertoar både bland elever 

själva men också deras uppfattningar om attityder hos människor runt omkring dem.  

Idén till min undersökning uppstod när jag undervisade en grupp andraspråkselever i engelska 

under en tre veckor lång sommarskola. Många av eleverna hade inte godkänt i engelska, och jag 

funderade på vad det kunde bero på att nästan hela gruppen som hade ett annat modersmål än 

svenska visade upp svårigheter. Min första tanke var att svenskan hade tagit över både elevernas tid 

och intresse för sin övriga språkliga repertoar. Men är det så att fokus ska ligga på enbart svenska 

bara för att en person har flyttat till Sverige? Enligt vissa forskare (Garcia & Wei 2014:42) är det till 

och med så att elever har nytta av hela sin språkliga repertoar, genom translanguaging,  när nya 

språk lärs in.  

En språklig repertoar är en individs alla språk på alla nivåer, det vill säga alla de olika språk som 

en person använder sig av i olika situationer. I och med att kunskapsutveckling gynnas av just goda 
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kunskaper i språk, skulle det vara intressant att veta om elever faktiskt utnyttjar sin språkliga 

repertoar. Det skulle också vara intressant att se i vilka områden och domäner elever får användning 

av sina språk, samt om den språkliga repertoaren tillvaratas i skolan av lärare i olika ämnen. Denna 

undersökning kommer därför att fokusera på elevers uppfattningar och attityder om sin egna 

språkliga repertoar, samt elevernas uppfattningar om vad andra tycker och tänker om den.  

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka attityder till och uppfattningar om den egna språkliga 

repertoaren hos elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet. Med språklig repertoar 

menas här alla språk som eleven tycker sig behärska eller använder sig av mer eller mindre. 

Uppsatsen syftar även till att ta reda på elevernas uppfattningar om andras syn på den språkliga 

repertoaren samt att undersöka hur elever har fått möjlighet att utveckla sin språkliga repertoar i 

undervisningen.  

1.2 Frågeställningar  
!
Undersökningen ämnar att besvara följande frågeställningar:  !
1. Hur ser elever på den egna språkliga repertoaren och hur uppfattar de att människor i 

omgivningen ser på den?  

2. Anser eleverna att de har användning av sin språkliga repertoar och i så fall på vilket sätt  har 

den gynnat/missgynnat dem? 

3. Hur har eleverna fått möjlighet att använda och utveckla sin språkliga repertoar i skolan?  

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel och är disponerad enligt följande: I kapitel 2 behandlas teoretiska 

begrepp inom andraspråksforskning som kan behöva klargöras för att få förståelse för flerspråkighet 

samt attityder till språk. Dessutom redogörs för den tidigare forskning som använts  för grund för  

undersökningen. I kapitel 3 beskrivs den metod och material som använts, samt hur urvalet av 

informanter har gått till och de etiska aspekter som beaktats. I kapitel 4 redovisas de resultat som 

framkommit. I kapitel 5 analyseras resultaten i en diskussion och i kapitel 6 finns slutligen en 

avslutande reflektion.  
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2 Bakgrund och teoretiska begrepp 
Följande kapitel är indelat i tre delar. De två första delarna behandlar olika begrepp inom 

andraspråksforskning vilka är av vikt för att förstå komplexiteten i ämnet. Den tredje och sista delen 

redogör för tidigare forskning som ligger till grund för studien.  

2.1 Modersmål, förstaspråk och andraspråk 
Inom språkvetenskap pratas det ofta om förstaspråk eller modersmål, och dessa två begrepp brukar 

ofta likställas med varandra. Ett förstaspråk eller modersmål är det språk en person först tillägnar 

sig och det tillägnas genom föräldrar eller andra personer som står en individ nära (Abrahamsson 

2009:13). Detta betyder inte alltid att det är det språk som individen behärskar bäst. Enligt 

Abrahamsson (2009:13) är det ”tvärtom […] vanligt i immigrationssammanhang att framförallt 

barn i slutändan kommer att behärska andraspråket bättre än förstaspråket, åtminstone i de fall då 

andraspråket är majoritetsspråket i det samhälle barnet lever i”. Det är heller inte ovanligt att en 

person har två eller fler modersmål. En person kan ha flera modersmål genom att föräldrar eller 

liknande ”konsekvent” talar flera olika språk med barnet (Abrahamsson 2009:14). Abrahamsson 

(2009:14) hävdar också att ”behärskningsgraden” eller ”i vilken ordning en talare identifierar sig 

med sina olika språk” inte spelar någon roll när man pratar om förstaspråk eller modersmål.  

Modersmålsbegreppet är dock ett begrepp som forskare har olika uppfattning om. Exempelvis 

menar Duek (2017:19) att det finns olika definitioner av modersmål, vilka har olika utgångspunkter: 

ursprung, attityd, kompetens och funktion. Det vill säga att en modersmålstalare kan  identifieras 

som modersmålstalare av ett språk genom att hen tycker att det stämmer överens med hens 

ursprung, genom att talaren själv anser att det är det språket som hen identifierar sig mest med, eller 

att hen helt enkelt har störst kompetens i det språket (Håkansson 2003 i Duek 2017). Detta är 

intressant eftersom dessa olika uppfattningar av vad modersmål faktiskt är kan påverka hur elever 

svarar på frågor angående modersmål. En annan anledning till att modersmålsbegreppet kan vara 

problematiskt är att det oftare kopplas till minoritetsgrupper än majoritetsgrupper (Vetenskapsrådet 

2012:302).  

Ett andraspråk däremot är vilket språk som helst som tillägnas efter förstaspråket (Abrahamsson 

2009:13). Detta tillägnande är enligt Abrahamsson ”ett ytterst komplext och mångfasetterat 

fenomen” (Abrahamsson 2009:11) och en allmän definition för begreppet skulle kunna vara ’det 

naturliga och informella tillägnandet av implicit kompetens i något språk utöver 

modersmålet’” (Abrahamsson 2009:26).  
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En av de faktorer som spelar stor roll vid tillägnandet av ett andraspråk är språkbrukarens 

socioekonomisk status. Det påverkar både hur fort en individ lär sig ett målspråk och hur bra 

individen behärskar det (Abrahamsson 2009:198). Något som också påverkar 

andraspråksinlärningen är etnisk och språklig identitet (Abrahamsson 2009:199). Enligt 

Vetenskapsrådet (2012:273) påverkas första-och andraspråksinlärningen av sociokulturella 

sammanhang som barn befinner sig i, samt familjens och närståendes attityder till språket.  

2.2 Attityder 
Forskning om språkattityder började på 1960-talet. Ordet attityd kommer från latinska aptitudo 

samt actus vilka betyder benägenhet respektive handling eller beteende (Bijvoet 2013:123).  

Språkattityder är enligt Bijvoet (2013:128) värderande inslag i människors reaktioner gentemot 

språkliga varieteter eller deras talare.  

Bijvoet (2013:124) menar också att attityder är inlärda snarare än medfödda benägenheter att 

”reagera på ett konsekvent sätt” när det kommer till en viss företeelse eller beteende.  Vidare 

beskrivs  att attityder består av en kognitiv, en affektiv och en konativ komponent, och att dessa tre 

komponenter ofta hör ihop (Bijvoet 2013:125). Den kognitiva komponenten handlar om personens 

vetande, den affektiva komponenten om personens känslor och den konativa komponenten handlar 

om personens handlingsberedskap (Bijvoet 2013:125-126).  Det finns  ofta ett samband mellan en 

persons attityd, vetande eller inställning samt personens handlingar. Bijvoet (2013:127) skriver att 

dessa olika komponenter fyller olika funktioner och hjälper oss att organisera och förstå omvärlden.  

Så fort vi hör en människa prata börjar vi kategorisera och aktivera olika former av 

bakgrundskunskap för att lättare kunna placera in personen i fråga i olika fack utifrån vår egen 

föreställning om hens ålder, klass, kön och regionalt eller etniskt ursprung (Bijvoet 2013:122). 

Bijvoet menar alltså att en persons sätt att tala ”i hög grad styr hur [hen] blir bemött i olika 

situationer.”(Bijvoet 2013:122). Inom skolan finns det forskning som visat att elever med ”någon 

form av icke-standardspråk” ofta bemöts med lägre förväntningar än elever med ”standardspråk” 

både när det gäller elevens personlighet och skolframgång (Edwards 1982, van Reyt 1997 i Bijvoet 

2013:122). Även Einarsson (2009:224) skriver om lärares förväntningar, och menar att dessa är av 

stor betydelse. Han anger också att lärares förutfattade meningar om elever ofta har sin grund i 

elevens språk, snarare än hur elever ser ut eller presterar.  
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Språkattityder kan riktas mot språk på olika nivåer (Bijvoet 2013:129). Exempelvis kan det 

handla om attityder mot språkval, språkvårdande åtgärder och språkpolitiska beslut, men också om 

språkliga varieteter och enskilda språkljud. 

2.3 Translanguaging 
Garcia & Wei (2014) är två forskare som riktat in sig på translanguaging. Från början innebar 

begreppet translanguaging att elever fick växla mellan sina olika språk när de övade sig i olika 

färdigheter (Garcia & Wei 2014:41) men med åren har många olika forskare definierat 

translanguaging på andra sätt (se Blackledge & Creese 2010, Lewis, Jones & Baker 2012a i Garcia 

& Wei 2014:42). Garcia & Wei (2014:43) menar dock att vi måste tänka bortom idén om två 

(separata)  språk, och att  translanguaging istället handlar om ”nya språkliga praktiker” som vävs 

samman till en enda helhet. Idén är helt enkelt att vi inte har ett, två, tre eller fler olika språk utan att 

vi istället använder oss av en enda, men mer omfattande, språklig repertoar. Inom undervisning är 

målet med translanguaging att använda elevers hela språkliga repertoar för att vidareutveckla de 

delar av den språkliga repertoaren (alltså det vi kallar ett språk) som behöver utvecklas. På så vis 

kan  translanguaging exempelvis användas genom att elevens förstaspråk utnyttjas för att stärka ett 

andraspråk.  

Enligt Garcia & Wei (2014) är denna typ av undervisning gynnsam då det kan användas med alla 

typer av elever och i olika typer av undervisningssammanhang (Garcia & Wei 2014, 35), men det 

kan också användas av lärare oavsett vilket förstaspråk eller andraspråk läraren behärskar (Garcia & 

Wei 2014:155). Detta kan låta knepigt, men till exempel kan en lärare som inte behärskar 

exempelvis arabiska försöka lära sig några ord på arabiska, för att sedan använda dem när elever 

ska lära sig ett målspråk. Detta visar elever att det är accepterat att hen använder sina olika språk 

även om dessa inte behärskas till 100 procent. Kanske kan det utmana elever och få dem att våga 

mer. Garcia & Wei (2014:146 ) menar också att translanguaging medför att ”röster frigörs” och 

elever får möjlighet att utforska sin egen kreativitet. Translanguaging  är intressant i det här fallet 

eftersom denna studie ämnar att undersöka om elevers olika språk, det vill säga elevernas språkliga 

repertoar, tas tillvara i undervisningen och i så fall på vilket sätt.  

2.3 Tidigare forskning 
I Catarina Economous (2015) studie ”’I svenska två vågar jag prata mer och så’ - En didaktisk 

studie om skolämnet svenska som andraspråk” undersöks och diskuteras huruvida skolämnet 
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svenska som andraspråk (sva) behövs eller inte. Economou (2015) tittar närmare på elevers och 

lärares uppfattningar om ämnet samt problematiserar skolans bemötande av flerspråkiga elever.  

Resultaten i studien visar bland annat att elevers olika erfarenheter och språkliga repertoar inte 

tillvaratas i särskilt stor utsträckning. Economou (2015:77-78) påpekar dessutom, utifrån de resultat 

som framkommit, att elevers erfarenheter och ”olika språkkunskaper” inte synliggörs och tillvaratas 

tillräckligt varken i svenska eller i andra ämnen i skolan. Samtidigt påpekar lärare i studien vikten 

av att elever med svenska som andraspråk måste ”få möjlighet att vidga de svenska 

referensramarna”, och att de får utveckla sina modersmål (Economou 2015:78) samt att elevers 

tidigare erfarenheter måste utnyttjas. Studien visar också att lärarna ser svenska som andraspråk 

som ett ämne som till stor del existerar för att ”kompensera brister” (2015:78).   

Linnea Hammarstrands (2015) studie ”Måste man välja? - Attityder till flerspråkighet och till 

modersmålet hos elever med svenska som andraspråk” fokuserar på attityder gentemot 

flerspråkighet. Syftet med Hammarstrands studie var att studera elevers attityder till sin egen 

flerspråkighet samt deras syn på sitt modersmål i relation till svenska. Hammarstrand (2015) utgick 

ifrån en enkätbaserad kvantitativ metod, och fann att de flesta elever hade en positiv syn på sin 

flerspråkighet och till sitt modersmål. Hammarstrand undersökte även elevers attityder gentemot 

”det internationella statusspråket” engelska, vilket är extra intressant eftersom det är något som 

undersökts även i denna studie. Hammarstrands (2015) hypotes var att svenska skulle ha en högre 

status jämfört med engelska, men resultaten visade tvärt om att engelska rankades högst bland de 

språk elever själva ansåg vara viktigast att lära sig.   

Tore Otterup (2005) undersöker bland annat elevers attityder till flerspråkighet hur elever 

använder sin flerspråkighet samt vilka språk som enligt eleverna ansågs viktiga. Otterup (2005:85) 

menar att det går att se flera olika tendenser gällande informanternas syn på språk. Dels att de 

klassiska högstatusspråken som engelska, tyska, franska och spanska är de språk som verkar vara 

populärast, dels att engelska är det språk som elever anser sig ha mest nytta av. Samtidigt tyckte 

eleverna att svenska var viktigt, och att behärska det språket anses som en nödvändighet för att 

kunna bo i Sverige. Även modersmålet var viktigt för att kunna kommunicera med familj och 

anhöriga. Något som kan tyckas intressant i Otterups studie är att många elever ”uppger en nytta” i 

att kunna språk som inte hör till högstatusspråken i Sverige, exempelvis turkiska och arabiska 

(2005:85). Otterup menar att det tyder på att dessa elever har vänner som talar dessa språk, att viljan 

att kunna språken har att göra med att de vill kunna kommunicera med dem och att detta är en 

”viktig drivkraft” till att lära sig nya språk (Otterup 2005:85). Dessa elevers ”otraditionella” syn på 
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språk menar Otterup  (2005:85)  kan ha påverkats av att de dagligen möter så pass många olika 

språk.   

Anna Sörensen (2012:5) redovisar i sin studie ”’Helt olika mindsets’- Om språkanvändning och 

språkliga attityder bland flerspråkiga i Sverige” vad hon kallar ”en sorts ’lättviktig’ 

attitydundersökning”. Syftet med undersökningen var att studera hur flerspråkiga individer 

använder sig av sina olika språk i vardagen, och hur deras attityder till flerspråkighet ser ut i 

allmänhet. Hennes resultat visar att de flesta informanterna i studien anser att flerspråkighet är en 

”positiv aspekt” i deras liv (Sörensen 2012:40). Nästan alla informanter hade deltagit i 

modersmålsundervisning, och av de som inte deltagit var det endast en som avstått på  grund av 

bristande intresse hos personen själv. De andra individernas ”val” att avstå berodde på att skolan 

inte erbjudit modersmålsundervisning eller att föräldrar ansett att det var onödigt (Sörensen 2012, 

41). Sörensens resultat visar också att modersmål verkar talas mer frekvent med individernas fäder  

än med deras mödrar, att media inte används till särskilt stor del, samt att modersmålet till störst del 

talas med ”den äldre generationen”. Svenska anses ofta vara det språk som informanterna behärskar 

bäst. 

 I Lisa Gustafssons (2018) examensarbete undersöks lärares attityder när det kommer till 

nyanlända elevers språkliga resurser. Gustafssons resultat visade att lärares attityder  tenderar att 

vara negativa gentemot elevers språkliga resurser, dels eftersom elevers språkliga resurser i svenska 

inte anses tillräckliga och dels eftersom elevens övriga språk inte utnyttjas tillräckligt 

undervisningen. Samtidigt ansåg lärarna själva att de inte hade tillräckliga kunskaper i hur 

stöttningen av nyanlända elever skulle gå till.  

I Dueks (2017) doktorsavhandling undersöks nyanlända barns deltagande i olika 

litteracitetspraktiker. Syftet med hennes studie var att utifrån ett flerspråkighetsperspektiv 

synliggöra barns litteracitetspraktiker i olika ”arenor”, det vill säga i hemmet, förskola och skola 

(Duek 2017:14). Duek (2017:11) menar att det finns en ”allmän konsensus” om att barn påverkas av 

det som sker i barnets omgivning före och under barnets skolgång. Hennes resultat visar att det 

kring barnen skett ”ett stort mått av anpassning” till enspråkiga och homogena normer genom  

barnens deltagande i skolans praktik (Duek 2017:203).  

Resultaten i undersökningen visar att det finns en ”starkt rotat monokulturell och enspråkig 

norm” i de klassrum som undersöks. Vidare menar Duek (2017: 213), precis som Economou 

(2015), att elevers modersmål och kulturella bakgrund inte ges plats i undervisningen. Dessutom 

verkar det som att elevernas tidigare erfarenheter och sociokulturella bakgrund inte tillvaratas.  Det 
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finns en  enspråkig norm, och elevers övriga språk, det vill säga deras språkliga repertoar, tillvaratas 

inte i tillräckligt stor utsträckning. 	

Duek (2017:215) ställer sig också frågan varför normen för litteracitet i svenska skolor är ”så 

ensidigt ’svensk’” samtidigt som 25% av eleverna har migrationsbakgrund. Dessutom finner hon att 

det verkar vara mer accepterat att bära slöja eller tillhöra en annan religon och tala ett annat språk 

hemma, än att använda sig av ett annat språk i skolan. Barnen i undersökningen verkar ha ”uppfattat 

tysta regler eller normer” som de förhåller sig till genom att ”kamouflera sitt ursprung sin 

sociokulturella bakgrund och sina tidigare erfarenheter…” (Duek 2017:214). Enligt Duek 

(2017:213) anstränger eleverna sig hårt för att anpassa sig till ”den svenska normen”. 

Dueks resultat visar också på svårigheter i kommunikation mellan lärare och föräldrar, och att 

det finns brist på kunskap om den andra arenan, det vill säga skolan och hemmet. Hon hävdar att 

”haltande kommunikation” är den mest avgörande faktorn som orsakar denna brist på kunskap 

(Duek 2017:204). Vidare anser Duek att det behövs en ”vidgad syn” på hemmet som en grund för 

elevers lärande (Duek 2017:204). Hennes resultat, till skillnad från tidigare forskning, visar 

föräldrars villighet och kapacitet att hjälpa sina barn med skolarbete (Duek 2017:218).  

Föreliggande studie ämnar att bidra med ökad kunskap om attityder till flerspråkighet. Den  

tidigare forskning som ligger till grund för studien är till stor del kvantitativ, men också till viss del 

kvalitativ. Den kvalitativa forskningen är utförd genom fältarbete med ett etnografiskt perspektiv. I 

denna studie utgår jag ifrån intervjuer och jag hoppas kunna bidra till en djupare förståelse för 

elevers tankar och åsikter om sin egen flerspråkighet och om andras attityder till den.  

!
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3 Metod och material 
I föreliggande kapitel redogörs för val av den metod som använts för utförande av studien samt för 

hur undersökningen har gått till. Därefter följer en redogörelse för de etiska riktlinjer som jag har 

utgått ifrån vid genomförandet och redovisningen av studien.  

Den valda metoden för föreliggande studie är en kvalitativ intervju. Intervjun är delvis 

strukturerad (Lantz 2007:30), vilket innebär att frågorna som ställs är formulerade i förväg, men det 

finns också utrymme för spontana följdfrågor och informanternas egna utvecklingar av svar. I en 

strukturerad intervju är det ofta ett specifikt fenomen eller begrepp som intervjuaren avser att 

studera (Lantz 2007:31), vilket också är en anledning till varför denna metod valts. Studiens syfte är 

att undersöka elevers attityder till samt uppfattningar om andras attityder till sin egen språkliga 

repertoar. Begreppen språklig repertoar och attityder skulle kunna vara, för informanterna, nya 

begrepp, och därför är det viktigt att inte förutsätta att de vet vad som menas med dem. I en delvis 

strukturerad intervju kan specifika fenomen undersökas utan att eleverna egentligen vet exakt 

betydelsen av specifika begrepp.  

Enligt Lantz (2007:32) kan intervjuer innehålla frågor som skapar möjlighet för både kvalitativ 

och kvantitativ analys, och det som avgör är inte alltid frågornas form, utan snarare utformandet av 

svarsalternativ. I intervjuerna i denna studie ställs olika slags frågor: dels frågor med svarsalternativ, 

där eleven ger ett svar på en skala 1-5, dels frågor där eleven får svara helt öppet (se bilaga 1). De 

frågor med förutbestämda svar är frågor som rör exempelvis till vilken nivå en elev anser sig själv 

kunna behärska ett visst språk. Syftet med att använda denna typ av frågor och svarsalternativ är för 

att få en mer generell överblick av elevers egna uppfattning om sin språkbehärskning och om språk 

i allmänhet. Detta ger en mer kvantitativ analys, och själva svaren på dessa frågor redovisas ej helt i 

undersökningen.  De frågor där informanterna förväntas svara helt öppet ställs för att kunna göra en 

mer kvalitativ analys som det skapar möjligheter för att få ny förståelse av olika fenomen och att 

analysera fenomenet på ett ”differentierat” sätt (Lantz 2007:34).  

I intervjuerna deltog åtta elever från två olika gymnasieskolor: en i en större stad (benämns från 

och med nu Fröbergaskolan) och en på en liten ort (från och med nu Backaskolan). Dessa två skolor 

valdes eftersom jag hade haft personlig kontakt med dem båda genom praktik och sommarskola. 

Jag bad lärare på de olika skolorna om hjälp att fråga elever om de kunde ställa upp. Att få elever 

intresserade visade sig vara svårare än tänkt och det som skulle att bli en undersökning med fem 

elever från varje skola blev i slutändan tre elever från en skola och fem elever från den andra. Syftet 

med undersökningen var emellertid inte att jämföra de olika skolorna, utan snarare att titta på 
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elevers uppfattningar och attityder generellt, och därför spelar valet av skola mindre roll. Samtidigt 

är jag medveten om att elevernas attityder skulle kunna påverkas av vilken skola de har gått på och 

därför kommer detta att diskuteras om sådana resultat visas.  

Inför intervjuerna användes ett informationsblad (se bilaga 2) med information om vad 

undersökningen handlade om. Detta skickades ut till lärarna på de båda skolorna och 

vidarebefordrades till eleverna. De första intervjuerna gjordes på Backaskolan och det fanns ingen 

möjlighet att åka dit i förhand för att träffa eleverna för att informera om undersökningen själv. 

Eftersom det gick bra med intervjuerna på Backaskolan gjorde jag på samma sätt på 

Fröbergaskolan. På Backaskolan hade jag personliga kontakter, och det är möjligt att eleverna 

kände sig mer trygga i och med att de visste att det fanns en personlig relation mellan deras lärare 

och den som intervjuade. Detta skulle kanske kunna varit en orsak till att flera elever på 

Fröbergaskolan inte ville vara med eller ångrade sig,  helt enkelt eftersom de inte träffat mig och 

inte visste vem jag var. Om jag själv hade gått dit i förväg, pratat med eleverna och berättat om 

undersökningen hade kanske fler elever velat ställa upp. Något som var intressant var dock att 

elever på Backaskolan var väldigt entusiastiska över att bli intervjuade och jag märkte en stolthet 

hos dem.  

Innan varje intervju fick eleverna läsa igenom ett informationsblad (se bilaga 3) som såg ut 

ungefär som det de tidigare fått se, och skriva under att de hade förstått vad undersökningen gick ut 

på, samt deras rätt att när som helst kunna avsluta sitt deltagande. 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum med en elev i taget. För att kunna lägga fokus på att 

ställa relevanta följdfrågor till eleverna användes en mobiltelefon för att spela in intervjuerna. 

Intervjuinspelningarna raderades från mobiltelefonen jag hade använt och sparades i en mapp på 

min dator. För varje elev togs också extra anteckningar, exempelvis om elevernas egna 

uppfattningar om sina språkkunskaper, för att smidigare kunna analysera resultatet. Intervjuerna 

bestod av 28 fasta frågor vilka eleverna kunde svara helt fritt på. Dessa frågor fokuserade på 

attityder till flerspråkighet generellt, elevernas modersmål, svenska samt engelska. Om eleverna 

hade fler språk än så utökades frågorna. Även dessa frågor var förutbestämda, men användes inte 

om eleverna inte hade fler språk. Utöver det skulle eleverna rangordna sina olika språk utefter vilket 

språk de ansåg att de behärskade bäst till vilket de behärskade minst, samt bedöma sina olika 

färdigheter i de olika språken. Intervjuerna tog mellan 13 till 30 minuter, beroende på hur många 

språk eleverna ansåg att de behärskade samt hur mycket de ville dela med sig av.  

För att bearbeta det insamlade materialet transkriberades alla intervjuer. Därefter användes en 

lathund för kvalitativa metoder från Uppsala universitet (1996) för att dela in den insamlade 
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informationen i olika teman och kategorier. För varje elev uppfördes ett dokument med en tabell 

indelad i användning, användning i skolan, egna attityder, andras attityder samt lärares attityder att 

få en överblick av vilka elever som hade uttryckt vad om flerspråkighet, modersmål, svenska, 

engelska samt övriga andraspråk. Detta gjorde att jag fick en bra överblick om elevers generella 

uppfattningar men jag fick också bättre ordning på vad varje elev hade haft för uppfattningar. Även 

elevernas mest intressanta citat skrevs ner i varje dokument.  

3.2 Etik 
När intervjuer genomförs är det viktigt att informanterna är medvetna om vad de har gett sig in på. 

Det finns fyra huvudkrav när det kommer till det grundläggande individskyddskravet inom 

forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6).  

Informationskravet innebär att den som utför studien ska informera undersökningsdeltagare om 

deltagarens uppgift i undersökningen samt vilka villkor som gäller. Exempelvis är det viktigt att 

förmedla att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet 2002:6-7). I denna undersökning fick 

intervjudeltagarna ta del av ett informationsblad innan de bestämde sig för om de ville delta i en 

intervju eller ej. Informanterna fick även information muntligt om intervjun och om deras rätt att 

när som helst dra sig ur. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver informantens samtycke för deltagande. Om 

exempelvis en informant är under 15 eller undersökningen berör [känsliga ämnen]  kan det krävas 

vårdnadshavares underskrift. I mitt fall är alla elever över 15 år. Vetenskapsrådet påpekar att 

”[s]ärskild försiktighet bör iakttagas då det gäller omyndiga eller sådana personer som själva ej kan 

tillgodogöra sig given information.” (Vetenskapsrådet 2002:9). Det är också viktigt att tänka på att 

varje deltagare har rätt att när som helst dra sig ur en undersökning (2002:10). Även detta har 

eleverna fått information om i informationsbladet.  

Konfidentialitetskravet innebär att ”etiskt känsliga uppgifter” ska behandlas på ett sätt som är 

etiskt försvarbart. Personuppgifter bör antecknas och behandlas så att utomstående personer ej kan 

identifiera deltagare i studien (Vetenskapsrådet 2002:12). I denna studie används till exempel inte 

deltagarnas riktiga namn  men det är inte alltid det är tillräckligt för att en deltagare ska vara helt 

anonym. Det är därför viktigt att vara så noga som möjligt med att försöka anonymisera deltagarna. 

I mitt fall är till exempel även studieort och skola anonymiserade.  
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 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som tas fram i undersökningen enbart får användas till 

det ändamål som initialt utlovats (Vetenskapsrådet 2002:14). Även detta får eleven information om i 

det informationsblad som delats ut.  

!
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4 Resultat  
I följande kapitel redovisas resultaten från de genomförda intervjuerna. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för urvalet av informanter. Därefter följer flera underrubriker: egna attityder, 

uppfattningar om andras attityder, uppfattningar om lärares attityder till flerspråkighet och slutligen 

sammanfattning av resultat. Frågeställningarna kommer sedan att besvaras i kapitel 5 utifrån de 

resultat som presenteras i detta kapitel.  

4.1 Informanterna  
För att förhålla sig till konfidentialitetskravet (se avsnitt 3.2) används istället för elevernas riktiga 

namn koder för eleverna: F1, F2 och F3 för eleverna på Fröbergaskolan samt B1-B5 för eleverna på 

Backaskolan. Eleverna gick alla teoretiska program men i olika årskurser. Något som visade sig 

under intervjuerna var att alla elever varit i Sverige och gått i skola i tre till  fyra år, och alltså 

räknas som nyanlända elever.  Eleverna visade sig också behärska en hel del olika språk. Bland de 1

språk eleverna tyckte sig behärska fanns bland annat arabiska, dari, zahari, tigrinska, tyska och 

persiska. Urvalet av informanter gjordes utifrån elevernas olika förstaspråk och den gemensamma 

nämnare att de läser svenska som andraspråk på gymnasiet. Tanken var att undvika att intervjua 

elever med samma modersmål, men detta gick inte helt att undvika. Bland de elever som i slutändan 

deltog i undersökningen var det fyra elever som hade arabiska, en som hade  tigrinska, en som hade 

spanska och en som hade dari som modersmål. En elev kunde inte själv svara på om hens 

modersmål  var hazari, persiska eller dari.  

4.2 Egna attityder  
Elevernas attityder till sin egen flerspråkighet skilde sig inte nämnvärt. De flesta av eleverna 

verkade vara mer eller mindre positiva till sin flerspråkighet. Flera av dem ansåg att det var bra med 

flera språk för att kunna kommunicera med olika människor världen över och att flerspråkigheten 

öppnar upp för bättre jobb.  En av frågorna som ställdes i intervjun var ”Tycker du att det är en bra 

grej att kunna många språk, och i så fall på vilket sätt?”. En elev (B2) svarade att hon hade nytta av 

sina olika språk i vardagen och berättade att flerspråkigheten är bra för all sorts kommunikation, 

samt att språket är ett hjälpmedel för att lära sig ett lands kultur.  

!16

 Definitionen av en nyanländ elev är enligt skollagen 3 kap. 12 a § SFS 2010:800 : en person som varit 1
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!
(1) Elev B2: Jag känner att man kan kommunicera med människor, man kan lära sig många saker om 

språket om man läser språket till ett land exempelvis, så lär man sig kulturen o allt sånt så. Jag gillar 
att veta mer och mer.  !

En annan elev (B3) tyckte att det fanns många positiva effekter med att kunna flera språk och 

uttryckte speciellt nyttan i att kunna använda sina olika språk i inlärningen av nya språk:  

!
(2) Elev B3: Aa, jag tycker det är bra. Väldigt bra! Asså det har ju positiva effekter. Till exempel när jag 
först lär mig svenska så kunde jag använda engelska ord samtidigt för att lära mig svenska. Så det blir 
lättare för mig att kunna svenska bättre. Och när jag lär mig spanska, då använder jag också engelska, då 
använder jag också svenska. Så att lära sig nytt språket, kan jag använda det gamla som jag har så. !

En annan elev (B1) såg på flerspråkighet som något som alltid är bra att ha för att kunna 

kommunicera med andra människor, men också som något som är bra för framtiden, exempelvis vid 

jobbsökande.  
!

(3) Elev B1: Asså, det är alltid bra typ o ha språk, man kan typ kommunicera med flera människor. Det är 
jättebra för framtiden också. Till exempel om man söker jobb dom tar hellre nån som kan flera språk alltid  !

Vid frågan ”Är flerspråkighet något positivt?” svarade han:  

!
(4) Elev B1: Ah absolut, ah tycker att varje språk asså är en man. Om du har typ tre språk så är du tre 
män, det är så typ.  !!

Citatet i exempel 4 diskuteras vidare i kapitel 5.  

Eleverna verkade eniga om att flerspråkighet i sig är någonting positivt, men elevernas attityder 

till sin egen språkliga repertoar skilde sig däremot en hel del. De flesta ansåg att de hade nytta av 

sin språkliga repertoar varje dag, men några elever uttryckte att de inte hade särskild stor 

användning av den. Vissa elever föredrog att prata sitt modersmål medan andra föredrog att prata 

svenska. Det verkade som att många elever tyckte att de hade stor nytta av delar sin språkliga 

repertoar, medan vissa inte utnyttjade den till särskilt stor del alls just nu.  

Alla elever ansåg att det är viktigt att lära sig svenska, men de använde sig av språket olika 

mycket och i olika situationer. Vissa använde sig helt uteslutande av svenska medan andra valde att 

mestadels använda sig av sitt modersmål. Eleverna var ense om att svenskan var viktig för deras 

skolresultat.  

När det kom till engelska hade eleverna skilda åsikter till viss del. Många elever ansåg att 

engelska var det viktigaste språket samtidigt som de hävdade att svenska var det viktigaste språket 
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för dem själva. Många elever la mycket fokus på just svenskan och utnyttjade kanske inte den 

språkliga repertoaren tillfullo för tillfället.  

!
(5) Elev B1: Nä jag tycker för att jag bor i ett land där alla snackar svenska, så jag måste också lära mig 
det här språket. Inte att bara typ lära sig engelska.  !
(6) Elev B4: Nä, för jag bor i Sverige, jag kan inte prata perfekt så… Första steget för mig är att lära mig 
perfekt svenska, och sen medan jag lär mig svenska så engelska också lite grann. Annars är svenska för 
mig det viktigaste. Men engelska också efteråt kommer. !
(7) Elev B2:  Ja absolut, för jag skulle klara skolan å.. asså framtiden här i Sverige, jag bor i Sverige så 
jag måste kunna svenska !
(8) Elev B5: Mm, jag tycker engelska är bästa, alltså bättre än svenska. Jag känner att engelska är det 
viktigaste språk som man behöver kunna, men det är jättesvårt att lära mig jag vet inte varför. För du vet, 
engelska använder man i hela världen. !

Av de elever som tyckte att de utnyttjade sin språkliga repertoar var det många som använde sig av 

sitt modersmål hemma och med släktingar, av svenska i skolan och i samhället i stort, samt av sina 

övriga språk till viss mån både i skolan och i exempelvis syskonrelationer. En elev pratade engelska 

med sina syskon för att, enligt eleven själv, förbättra sitt språk. 
!

(9) Elev B2: Ibland läser jag engelska, jag kollar på engelska filmer, youtubers och såna här saker. Ibland 
som jag sa jag pratar med mina syskon engelska för att förbättra mitt språk. !

En annan elev (Elev B5) som också utnyttjade sin språkliga repertoar menade att hon pratade både 

svenska och arabiska i skolan med kompisar och blandade in engelska uttryck i båda språken. 

Dessutom använde hon och sin syster sig av tyska uttryck hemma, mest för att öva sig i språket. 

Frågan: När använder du dig av tyska? fick svaret: ”Lektioner, ibland vissa uttryck med min syster, 

för hon läser tyska också”.  

Ett exempel på en elev som inte utnyttjade sin språkliga repertoar var en elev som var född i 

Afghanistan, uppvuxen i Pakistan och som sedan flyttat till Sverige via Turkiet. Han menade att 

hans förstaspråk var hazari, men att han även pratade dari och persiska. Han blandade dock de olika 

språken vilket gjorde att människor i hans omgivning som talade något av dessa språk ansåg att 

hans språk inte var tillräckligt bra. Detta var en av anledningarna till att han helst pratade svenska. 

På frågan om när eleven använde sitt modersmål svarade han:  

!
(10) Elev F3: När nån kommer, när nån jag träffar kommer från samma land och jag ser att han … om nån 
kommer från mitt hemland och de pratar på svenska, då jag blir glad. För jag tycker det här jag är bättre 
än persiska. För att, ja det är många som skrattar när jag pratar mitt hemspråk, för att jag är från ett annat 
land. Men jag är samma, ursprungligen från samma land, men jag är uppväxt på annat. Så ja.. svenska, jag 
gillar att dom pratar svenska. !
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Eleven i exempel 10 tycker alltså att han är bättre på svenska än på sitt modersmål och väljer därför 

att prata svenska så ofta som möjligt.  

Elev B1 i exempel 11 pratade mest svenska eftersom han mestadels umgicks med personer som 

pratade svenska, men hade han själv fått välja hade han hellre valt att prata arabiska. 
(11) Elev B1: Just nu det är svenska, mina kompisar är svenska som jag umgås med. Om jag fick välja,  
det är absolut lättare att använda arabiska. !

4.3 Uppfattningar om andras attityder  
När det kom till elevernas uppfattningar om andras attityder var inte de heller märkbart olika. De 

flesta eleverna tyckte att de hade fått positiva intryck av andras attityder till flerspråkighet. På 

frågan ”Vad tror du att människor runt omkring dig tänker om att du kan många språk?” svarade en 

elev: 
!

(12) Elev B2: Ja, jag beräknar mig inte att jag kan många språk för jag är inte så duktig på engelska. Inte 
på svenska heller. Det syns när jag pratar. Jag vet inte, men asså jag tror att människor tycker att det är bra 
att man läser fler språk och det blir vanligare och vanligare att en människa kan flera språk, asså till 
exempel det är nästan ovanligt att hitta en person som kan bara svenska eller som kan bara arabiska. 
Oftast kan man minst två språk.  !

Elev B2 i exempel 12 tyckte att flerspråkighet var något helt normalt och att det i hennes omgivning 

knappt var någon som inte kunde fler än ett språk, vilket talar emot den enspråkighetsnorm som 

både Duek (2017) och Economou (2015) skriver om.  En annan elev (F1 i exempel 13) trodde att de 

flesta tyckte att flerspråkighet var något positivt och han uppfattade det som att många var 

intresserade och ville lära sig av honom. 
!

(13) Elev F1: Asså, dom tycker det att det är intressant och vill lära sig. Asså dom som inte är araber, dom som 
går i min klass till exempel dom säger till mig ’lär mig lär mig’  om några ord och sånt, så dom är intresserade 
faktiskt.  !

Flera elever menade att de trodde att de flesta runt omkring dem tyckte att flerspråkighet var något 

häftigt och bra. Precis som eleven i exempel 12 var det fler som inte ansåg att det var en ”så stor 

grej” med att ha flera språk. Följdfrågan som ställdes när eleven B3 sagt att hon trodde att de flesta 

tycker att det är bra att hon kan många språk var: ”Tror du de är avundsjuka?”. Eleven svarade:  

!
(14) Elev B3: Hm, för de jag umgås med kan ju också samma som jag flera språk som jag kan, vi har inte 
haft nån som bara kan ett språk. alla kan ju, alla har ju egna språk. Så jag tycker att vi, det är normal. !!

Eleven menade däremot att hon och hennes vänner kunde bli svartsjuka på varandras språk.  !
!19



 !
(15) Elev B3: Vi kan bli svartsjuka om den andra kan språket fast jag inte kan den, så blir det åh jag vill 
också kunna det, så försöker man lära sig. !

En elev berättade att hans familj var positiva gällande hans flerspråkighet. Samma elev uttryckte 

också att han ofta kände sig som en ”duktig kille” på grund av sina olika språk.  

!
(16) Elev F2: Från min familj, jag har hört från dom att åh det är något häftigt jag kan mer än två språk, 
jag kan mycket. Sen för dom andra har jag inte hört så mycket men jag tror att de tänker ah det är bra att 
du kan flera språk så.  !

En annan elev menade att flerspråkigheten var en anledning för folk att tro att han var extra duktig 
och hade lätt att lära sig.  !

(17) Elev F3: De kan kanske tro att jag är kunnig, eller har lätt att lära mig… är på nåt sätt duktig. !
Elev F3 uttryckte också i intervjun att människor runt omkring honom tyckte att han blivit 

”svennig”, men detta verkade inte påverka honom negativt. 

4.4 Uppfattningar om lärares attityder till  flerspråkighet  
Eleverna hade något mer skilda uppfattningar när det gällde lärares syn på elevernas flerspråkighet.  

En elev påpekade att lärarens uppfattning var att flerspråkigheten medförde att det var svårare för 

eleven att förstå ämnet i fråga. Samma elev menade att lärare ansåg att det tog extra lång tid för 

flerspråkiga elever att lära sig. När frågan om lärares attityder till flerspråkighet kom upp svarade 

eleven:   
(18) Elev B1: Dom kanske tänker att det är alltid, typ, jag vet inte, kanske tar, det är lite svårare att förstå 
typ, att jag ska förstå svenska än dom andra kanske, så typ, jag tror dom tänker mest så. Det blir alltid typ 
svårare för mig att typ plugga o så.  !

Frågan är om det som eleven uppfattade som lärarens attityd till flerspråkighet snarare hade att göra 

med det faktum att eleverna ännu inte hade kommit ”tillräckligt” långt i sin språkutveckling i 

svenska än att läraren i sig tyckte att alla elever med flera språk har svårare att lära sig. En 

följdfråga som ställdes var: ”Tänker du att de ser det som ett hinder då eller tänker de att det är 

någonting som du kan ha nytta av?”. Eleven svarade:  

!
(19) Elev B1: Jag tror typ dom tänker det tar lite extra tid för mig, och kanske, jag vet inte, lära mig om 
man ska typ plugga o så, ord ordförråd o sånt här.  !

Flera andra elever hade mer positiva uppfattningar om lärares attityder till deras flerspråkighet. En 

elev som var positiv var elev B3 i exempel 20: 

!
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(20) Elev B3: Dom tycker det är väldigt bra faktiskt, om det är någonting nån fråga som inte kan förklara 
på svenska eller förklarar på svenska o jag förstår inte fortfarande, så kan de förklara den engelska som 
jag har eller försöker de visa bilder, så där kan jag, om jag får se bilder, så kan jag direkt förstå på mitt 
språk ’ah det menar du!’ men om det är bara svenska o kan jag inte, de kan inte förklara så bra svenska så 
kan man se det.  !

Elev F1 i exempel 21 menade att lärare uppmuntrade dem till att använda sin flerspråkighet. Han 

menade att det var [själv]klart att lärare tyckte att flerspråkighet var något bra som elever kunde ha 

nytta av. Ett exempel eleven gav var att lärare uppmuntrade till flerspråkighet genom att använda 

sig av översättning: 
(21) Elev F1: […] asså, när jag inte förstår nåt ord på svenska eller engelska dom säger till mig översätt 
till arabiska så det blir lättare för mig.  !

Elev F3 i exempel 20 uttryckte att lärare fokuserade mycket på hans bakgrund, men att 
flerspråkighet är något bra i deras ögon.  !

 (22) Elev F3: Det är alltid bra, det är inte dåligt… att man ska lära sig språk.  
  
Andra elever hade mer obestämda uppfattningar om lärares uppfattningar om elevernas 
flerspråkighet, som elev B5 i exempel 23.  !

(23) Elev B5: Jag vet inte faktiskt, de tycker nog det är bra… Jag tror dom accepterar det, för… de tänker 
bra saker om mig. !

Elevernas olika uppfattningar om lärares attityder till deras flerspråkighet stämde väl överens med 

hur mycket eleverna ansåg att deras flerspråkighet togs till vara i undervisningen. Få elever ansåg 

exempelvis att deras modersmål användes i undervisningen i andra ämnen utöver modersmål.  

!
(24) Elev B1: Nej det är bara svenska.  !
(25) Elev B2:  Nej det tror jag inte, vi pratar svenska  
  !

De flesta eleverna menade att det visserligen mestadels var svenska som användes i undervisningen, 

men tyckte dock att de kunde ha användning av sina olika språk på andra sätt. De exempel som 

gavs var snabb översättning och inom naturvetenskapliga och estetiska ämnen, men också som hjälp 

vid diskussioner med andra elever.  Detta var något som de flesta lärare verkade acceptera, men inte 

uppmuntra. 

!
(26) Elev B4: När jag ska skriva eller lyssna på nåt, på svenska eller engelska så automatiskt jag 
översätter på mitt modersmål, när jag ska skriva jag tänker först på mitt språk, dari och sen jag översätter 
till svenska eller engelska eller tyska !
(27) Elev B4: Jaja, det kan vi göra lätt, och det har vi gjort många gånger.  
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(28) Elev B3: Mm, nej faktiskt. i matten kan jag använda mig av, för vi har, matte är typ alltid lika. men 
inte när det är kemi och andra ämnen. !
(29) Elev B2: Nej, jag och min kompis, jag har en kompis som talar arabiska, vi talar alltid på lektioner. 
Läraren säger ingenting, så det är ok. !!

Däremot var det flera elever som inte hade någon annan med samma modersmål att diskutera med, 

varför de egentligen mestadels utnyttjade sin flerspråkighet genom enkel översättning eller enstaka 

ord inom naturvetenskapliga och estetiska ämnen. 
!!
(30) Elev F1: Finns bara en som kan arabiska, vi pratar typ aldrig arabiska, men det är många som går 
sprint här, som jag känner, och dom kan inte svenska än, eller de skäms när de pratar svenska, så jag tar 
det på arabiska med dem. !
(31) Elev F2: Nej, det bara jag. Min klasskamrater kan bara lite. Så det är få gånger jag [pratar] med dem 
på spanska. Några gånger förstår andra inte, så jag måste specificera på svenska. nej, om det är nåt ord jag 
kan inte jag kollar på svenska  !

Elev F1 pratar mest svenska, men använder sig av arabiska för att hjälpa andra elever i andra klasser 

eller kompisar utanför skolan med översättning. Även elev F2 var ensam i sin klass om att kunna 

sitt modersmål och tyckte därför inte att han hade så stor användning av spanskan i skolan utöver 

modersmålundervisningen.  

4.5 Sammanfattning av resultat  
Sammanfattningsvis går det att säga att eleverna till stor del hade liknande uppfattningar när det 

kom till sin egen flerspråkighet. Många ansåg att flerspråkighet var någonting bra som de kunde ha 

nytta av både i skolan och vidare i arbetslivet. De tyckte också att flerspråkighet var bra när man 

skulle kommunicera med andra människor världen över. Samtidigt var många elever noga med att 

påpeka att svenska var det absolut viktigaste språket för dem just nu, och att engelska var viktigt i 

ett bredare perspektiv. Modersmål och övriga språk tenderade att komma i skymundan. När det kom 

till uppfattningar om andras attityder till flerspråkighet var även de ungefär lika. De flesta eleverna 

hade uppfattningen att människor runt omkring dem var positiva till flerspråkighet. Gällande lärares 

attityder var elevernas tankar och uppfattningar mer skilda. Vissa ansåg att lärare uppmuntrade till 

flerspråkighet medan andra tyckte att lärare hade uppfattningen om att flerspråkigheten var en börda 

som försvårade elevers inlärning i andra ämnen. Andra elever var mer osäkra och obestämda kring 

lärares attityder till elevers flerspråkighet och menade att lärare ”accepterar” flerspråkighet men inte 

mer än så.  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5 Diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka elevers attityder till sin egen flerspråkighet samt deras 

uppfattningar om andras attityder till flerspråkighet i allmänhet. Mer specifikt undersöktes elevers 

uppfattningar om attityder hos människor runt omkring dem, exempelvis föräldrar och vänner i 

deras omgivning, samt hos lärare. I detta kapitel diskuteras de frågeställningar som studien syftade 

att besvara. Frågeställningarna fokuserade på elevers syn på den egna språkliga repertoaren och hur 

de uppfattar att människor i sin omgivning ser på den, men också på huruvida elever anser att de 

haft nytta av sin flerspråkighet samt på vilket sätt de haft möjlighet att använda och utveckla den i  

skolan.  

Av de resultat som studien visat går det att se att elevers egna attityder och deras uppfattningar 

om andras attityder i princip är desamma. De flesta eleverna var positiva till flerspråkighet och till 

den egna språkliga repertoaren, och menade att de flesta i deras omgivning var positiva till 

flerspråkighet samt att det var något att värna om och vara stolt över.  Trots att eleverna verkade 

positiva till sin flerspråkighet och ansåg att de flesta i deras närhet också var det, visar resultaten att 

eleverna inte använde sig av sin flerspråkighet i motsvarande utsträckning till hur positiva de var till 

den. När det gällde lärare hade de flesta elever, med några undantag, uppfattningen om att de var 

positiva till flerspråkighet i sig, men att de ansåg att det kunde ge svårigheter för eleverna.  

5.1 Elevers attityder till den egna språkliga repertoaren 
Elevernas attityder skiljde sig inte särskilt mycket mellan skolorna. Exempelvis var det en elev från 

Backaskolan (Elev B1) och en elev från Fröbergaskolan (Elev F3) som i regel inte använde sig av 

sitt modersmål. Utöver dessa exempel var de flesta elever på båda skolor positiva till sin språkliga 

repertoar. Några elever som var positiva till sin språkliga repertoar och till flerspråkighet i 

allmänhet var eleverna i exempel 1, 2 och 3. De ansåg att flerspråkighet var bra för all sorts 

kommunikation, för framtiden, och att språk i sig är viktigt för att kunna lära sig ett lands kultur.  I 

likhet med denna undersökning fann både Hammarstrand (2015) och Sörensen (2012) att elevers 

attityder till flerspråkighet var positiva, och elever ansåg att de hade användning av att kunna många 

språk.  

I denna undersökning verkade eleverna positiva till de flesta av de språk de behärskade och 

därmed även modersmålet. Eleverna använde sitt modersmål i olika domäner:  i skolan, hemma och 

i kyrkan, men det som var gemensamt för nästan alla elever var att modersmålet användes i 

kommunikation med den äldre generationen. Även om de flesta verkade vara positiva till sitt 
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modersmål var det flera elever som hade avslutat sin modersmålsundervisning, ofta på grund av att 

de ville lägga mer fokus på andra språk. Några elever hade läst modersmål men hade nu slutat av 

flera olika anledningar: någon hade läst färdigt, det fanns inte lärare i modersmålet, eller så tyckte 

eleven att det var för lätt med modersmål. Dessa resultat stämmer delvis överens med det som 

Sörensen (2012) fick fram i sin undersökning. Sörensen (2012) studerade hur elever använder sig av 

sin flerspråkighet och i hennes undersökning hade de flesta eleverna läst modersmål i skolan. Bara 

en enda elev i hennes undersökning hade avstått modersmålsundervisning frivilligt, vilket visar på 

att det finns en positiv attityd gentemot modersmålet. Sörensen (2012) fann, precis som resultaten 

från denna undersökning visat, att många elever använde sig av sitt modersmål i hemmet, med sina 

föräldrar och äldre släktingar. Även Otterup (2005:81) fann att elever till störst del använde sig av 

modersmål i hemmet med en äldre generation, men såg också att ett mindre antal elever även 

använde sig av svenska när de pratade med sina föräldrar. I denna undersökning var det ett fåtal 

elever som använde sig av svenska hemma, men då oftast när de kommunicerade med sina syskon.  

5.1.1 Attityder gentemot svenska 

Även om de flesta eleverna i denna undersökning verkade tycka att modersmål var viktigt, var både 

svenska och engelska ännu viktigare för dem. När det gällde svenska var det tydligt att eleverna 

ansåg att det var av största vikt för att kunna studera vidare, få ett jobb och kunna leva i Sverige. I 

vilka situationer eleverna använde sig av svenska skilde sig åt till viss del.  

Flera elever använde sig mestadels av svenska, som elev F3 och elev B1, men anledningarna till 

att dessa elever valde svenska var helt olika: Elev F3 kände sig osäker på sitt modersmål och ville 

därför inte använda det av oro att människor runt omkring honom skulle skratta, medan elev B1 

egentligen helst talade sitt modersmål arabiska men ansåg att det var viktigt att prata svenska så 

mycket som möjligt för att lära sig mer och mer. Även Hammarstrand (2015) fann att de flesta 

eleverna uppfattade svenska som viktigt att kunna. Till skillnad mot denna undersökning visade 

hennes studie dock att ett antal elever inte uttryckte några sådana känslor över huvud taget, men i 

denna undersökning uttryckte alltså alla elever svenskans yttersta vikt. Anledningen till att eleverna 

kände en så stark vilja att prata och lära sig mer svenska skulle kunna vara att det råder en 

enspråkighetsnorm både i skolan men också i samhället i stort. Hos elev F3 var det också tydligt att 

han inte var medveten om att modersmålet skulle kunna påverka andraspråksinlärningen positivt. 

Det fanns snarare en oro över att modersmålet skulle ha en negativ inverkan, och ta för mycket tid 

som han egentligen ville lägga på att lära sig svenska. Enligt Otterup (2005:80) kan den 

utsträckning elever använder sitt modersmål ”säga något om deras möjlighet att bevara och utveckla 
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sina ursprungsspråk som minoritetsspråk i det svenska samhället, […] vilket samtidigt gör det 

möjligt för dem att upprätthålla kontakter med ursprungskulturen”.  Elev F3 var en av de elever som 

bodde ensam och därför inte hade någon att tala modersmålet med hemma. Om hans 

boendesituation hade sett annorlunda ut och han exempelvis hade bott med sin egen familj som 

talade samma modersmål, hade kanske hans attityder till modersmålet varit annorlunda. 

Modersmålet är ofta kopplat till människors identitet, men denna elev verkade inte vilja att hans 

modersmål skulle vara en del av hans identitet. Kanske hade hans modersmål kunnat utvecklas 

parallellt med svenskan, och kanske hade han då känt starkare för modersmålet och 

ursprungskulturen. Duek (2017:213) påpekar att elevers modersmål och kulturella bakgrund ofta 

inte får ta tillräckligt mycket plats i undervisningen, men i detta fall verkade det inte som att eleven 

ville ta del av ursprungskulturen. En fråga som måste ställas är då om det är rimligt att lärare ska 

försöka involvera och använda sig av elevers olika bakgrund och kulturer i undervisningen om det 

är något som elever inte vill ta del av. Det kan tänkas att en sådan involvering av elevers olika 

kulturer skulle skapa en ovilja att delta i undervisningen hos de elever som tagit till sig stora delar 

av majoritetskulturen. Samtidigt menar Economou (2015) att det inte läggs tillräckligt mycket fokus 

på elevers olika erfarenheter och att deras språkliga repertoarer i skolan (Economou 2015:78) och 

påpekar också att ”olika sätt att inkludera andraspråkselevernas modersmål i undervisningen 

kan ge styrka åt deras självkänsla och identitet” (Economou 2015:15). En sådan involvering 

och ett tillvaratagande av elevers olika erfarenheter skulle kunna minska risken för att elever ser på 

samhället och skolan som monokulturellt med en enspråkig norm.  Resultatet av ett sådant 

tillvaratagande skulle kunna bli att elever försöker bevara sin ursprungskultur och samtidigt är en 

del av den nya majoritetskulturen. 

5.1.2 Attityder gentemot engelska  

Resultaten från denna studie visade att elevernas attityder gentemot engelska skilde sig åt mer än 

när det gällde svenska. Många ansåg att engelska var ett viktigt språk att kunna behärska, 

framförallt eftersom det är ett språk som fungerar i många olika länder och i olika domäner. Flera 

elever tyckte att engelska var det viktigaste språket, men hade samtidigt uppfattningen att svenskan 

var det viktigaste för dem själva just nu. Detta överensstämmer delvis med det Hammarstrand 

(2015) fann i sin studie. Hammarstrand (2015:6) antog att svenskan i Sverige har en ”mycket hög 

status” jämfört med andra språk och att denna statusskillnad skulle ha en inverkan på elevers 

attityder till flerspråkighet och modersmål. Resultaten i Hammarstrands studie visade dock att 
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elevers attityder till engelska var mycket positiva. Exempelvis visade enkätsvaren i hennes studie att 

samtliga elever tyckte att engelska är det viktigaste språket att bli bättre på.  

Många elever i min  undersökning uttryckte att engelska var det viktigaste språket att lära sig. 

Frågorna som ställdes kring engelska i denna studie handlade om elevers attityder till engelska, 

samt elevernas uppfattningar om andras attityder till engelska. Sammantaget går det att säga att 

flertalet elever ansåg att engelska var viktigt för dem, men också att det ofta ansågs vara lite extra 

coolt eller häftigt. Flera elever uttryckte att de önskade att de var bättre på engelska, samt att 

människor runt omkring dem använde det mer än de själva gjorde. Hos dessa elever fanns det en 

önskan om att dels behärska engelska bättre och dels kunna använda det på samma sätt som sina 

kompisar, t.ex. genom att blanda in engelskan i svenskan. Detta stärker det Hammarstrand 

(2015:29) och Otterup (2005:85) skriver om engelskans höga status jämfört med svenskan. Något 

som är intressant är att elevernas egna uppfattningar om sin egen språkbehärskning inte spelade 

särskilt stor roll för hur viktigt varje språk var för de olika eleverna. Exempelvis tyckte elev B5 att 

hon inte var särskilt duktig på engelska, samtidigt om hon tyckte att det var det viktigaste språket, 

vilket också bekräftar engelskans höga status.   

5.1.3 Betydelsen av flerspråkighet  

Något som är intressant är att ingen av eleverna i denna studie ansåg att modersmålet eller något 

annat språk än svenska eller engelska var det viktigaste språket. Trots att flera av eleverna räknade 

in tyska, spanska, franska, persiska och dari i sin språkliga repertoar var det inte någon av eleverna 

som tyckte att något av dessa språk var det viktigaste. Otterup (2005:85) beskriver några av dessa 

språk som de mest populäraste, men fann också att engelskan var det viktigaste språket för eleverna  

(Otterup, 2005:81). Att eleverna ändå räknade in dessa språk i sin språkliga repertoar skulle kunna 

tyda på att eleverna ändå tycker att dessa språk är viktiga, om än inte viktigast. Eleverna visade, 

precis som i Otterups studie, att flerspråkighet var gynnsamt för dem, och förutom svenska och 

engelska ansågs de flesta språk vara likställda.  

5.2 Andras attityder till flerspråkighet  
När det kom till andras attityder till flerspråkighet hade eleverna ungefär samma uppfattningar. De 

flesta verkade tycka att människor runt omkring dem var positivt inställda till flerspråkighet 

generellt. Elevers uppfattningar om andras attityder verkade inte skilja sig nämnvärt i de olika 

skolorna. Några elever ansåg att flerspråkighet var det normala för dem och människor i deras 
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omgivning. Eleverna i exempel 12 och 14 uttryckte att de flesta människor runt omkring dem talade 

två eller flera språk, och att det ansågs som något positivt och helt normalt. På så vis skulle en 

kunna säga ett dessa elever har gynnats av sin flerspråkighet, och att de har haft nytta av sin 

språkliga repertoar.  

Att många elever ansåg att flerspråkighet var något helt normalt och att flera elever till och med 

uttryckte en vilja att kunna fler språk och vilja lära sig sina skolkamraters språk stärker det Otterup 

(2005:85) skriver om elevers otraditionella syn på flerspråkighet. Eleverna har vänner som talar 

andra språk än de själva, och samtidigt finns det en önskan om att kunna kommunicera med sina 

vänner på ett effektivt sätt vilket då är en drivkraft för att vilja lära sig fler språk. Eleverna tyckte 

helt enkelt att de hade nytta av sin egen flerspråkighet, och genom att lära sig av varandra skulle 

flerspråkigheten kunna utvecklas. Samtidigt verkade det inte som att elever fick användning av sin 

flerspråkighet i vardagen jämfört med hur positiva de var gentemot den.  

Som tidigare nämnts påpekar både Duek (2017) och Economou (2015) att det finns en enspråkig 

norm i skolan, vilken elever anpassar sig efter. Eleverna i denna studie verkade inte till fullo 

anpassa sig efter denna enspråkiga norm, även om den tydligt ger avtryck hos några elever. Någon 

som definitivt hade anpassat sig till en enspråkig norm var elev F3. I hans fall verkade det som att 

han hade delade uppfattningar om svenska. Dels tyckte han själv om att prata svenska, dels  var han 

orolig att människor i hans omgivning tyckte att han blivit ”svennig”, och dels trodde han också att 

folk omkring honom tyckte att han var extra duktig och smart bara för att han kunde flera språk. 

Hans anledning till att mest prata svenska var att han ansåg sig ha bristande kunskaper i sina andra 

språk. Här blir det ganska tydligt att han ”valt” att anpassa sig till en enspråkig norm, eftersom han 

själv inte tyckte att det var värt att lägga tid på sina andra språk då svenskan var det viktigaste för 

honom.  

Vidare visat resultaten från denna studie att eleverna och människor runt omkring dem verkar 

positiva till flerspråkighet i allmänhet, även om de flesta elever påpekar vikten av att lära sig 

svenska. Det var ingen elev som uttryckte att någon i deras omgivning hade något emot svenska, 

utan snarare att det uppmuntrades till användning och att eleven skulle försöka lära sig mer och mer. 

Alla var överens om att svenska behövdes om en skulle bo i det svenska samhället. Detta var kanske 

väntat, framför allt med tanke på elevernas egna attityder till svenska och att ens egna attityder 

påverkas av andra. Dessutom är  attityder ”inlärda benägenheter” att reagera på ett visst sätt  

(Bijvoet 2013:124), vilket betyder att en persons attityder påverkas av omgivningen.  
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5.3 Lärares attityder till flerspråkighet  
Elevernas uppfattningar om lärares attityder var de resultat som verkade skilja sig åt mest mellan 

eleverna.  Elevernas uppfattningar skiljde sig däremot inte på nämnvärt mellan de olika skolorna. 

Vissa elever ansåg att lärare tyckte att flerspråkighet var ett hinder för dem, och att den gjorde att 

elever tog längre tid på sig att lära sig samt att de inte alltid förstod. I dessa fall skulle man kunna 

anta att eleverna inte gynnats av sin flerspråkighet, eftersom lärarna kanske inte haft de 

förväntningar på eleverna som de behövt, vilket i många fall leder till att elever presterar sämre än 

vad de skulle gjort om en lärare haft höga förväntningar (Einarsson 2009:224). Med tanke på det 

Bijvoet (2013:122) påpekar om att en persons sätt att tala påverkar hur personen blir bemött samt 

det Einarsson (2009:224) skriver om att språket är det som mest påverkar en lärares attityd till en 

elev, skulle det inte vara osannolikt att elevernas uppfattningar om lärares attityder till elevers 

flerspråkighet stämmer. Inte på så vis att lärare faktiskt har negativa uppfattningar om elevers 

flerspråkighet i sig utan snarare att elever kanske uppfattar en negativitet hos lärare på grund av 

lärarnas låga förväntningar som uppstått genom förutfattade meningar. De elever som ansåg att 

lärare hade dessa låga förväntningar på dem var dock få. De flesta eleverna hade uppfattningarna att 

lärare var positiva till deras språkliga repertoar. Att vissa elever uttryckte att vissa lärare var negativt 

inställda till flerspråkighet stämmer överens med det Hammarstrand (2015:30) fann om elevers 

uppfattningar om omgivningens (i allmänhet) attityder till flerspråkighet. Hon menade dock att 

vissa elever inte hade reflekterat över eller hade någon uppfattning om detta över huvud taget.  

Ett antal elever ansåg att flerspråkighet var något som de kunde ha nytta av varje dag, både när 

det kom till användandet inom ämnen men också för översättning och i diskussioner med andra 

elever. Samtidigt var det många elever som ansåg att de enbart använde modersmålet på 

modersmålsundervisningen samt att det enbart var svenska som gällde i alla andra ämnen förutom 

engelska och moderna språk. Engelska användes inte i undervisningen utöver på engelsklektioner, 

enbart inom några få ämnen där det svenska vokabuläret inte räckte till. Det kunde exempelvis 

användas inom ”gaming” eller handla om specifika ämnesrelaterade ord inom kemi. Det går därmed 

att säga att elevernas språkliga repertoar inte tillgodoses i särskilt stor utsträckning, vilket går helt i 

linje med vad tidigare forskning visat. Exempelvis menar Economou (2015:77-78) att det inte läggs 

tillräckligt mycket fokus på elevers olika erfarenheter och att deras språkliga repertoarer inte 

utnyttjas i några ämnen. Hon hävdar att elevers erfarenheter och olika språkkunskaper […] i ringa 

grad [blir] synliggjorda i svenskämnet eller i skolans ämnen i allmänhet. Economou (2015:78) 
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studie visade också att eleverna måste få utveckla sina modersmål samt vidga sina ”svenska 

referensramar”.  

5.4 Att utnyttja den språkliga repertoaren i undervisning 
Alla elever i denna studie räknas som nyanlända elever, och det var det tydligt att varken deras 

modersmål eller övrig språklig repertoar utnyttjades i undervisningen. Flera av de frågor som 

ställdes angående hur mycket elevers språkliga repertoar utnyttjas i skolan fick svar som enligt dem 

själva verkade helt självklara. I vissa fall kändes det som att de tyckte att mina frågor hade 

självklara svar, därför att det var uppenbart för eleverna att det enbart var svenska som gällde på 

alla lektioner. Om detta är en sådan självklarhet för eleverna beror det säkerligen på att lärare lyfter 

svenskan och dess betydelse. Visst är det så att svenskan är det viktigaste redskapet för att 

andraspråkselever ska kunna ta till sig kunskap i skolan, men troligtvis går det att arbeta utifrån 

andra principer, där svenskans betydelse påpekas men där elever får ta tillvara på sitt modersmål 

och sin övriga språkliga repertoar. Eleverna i denna undersökning uppmuntrades inte till att använda 

sig av sitt modersmål förutom i modersmålsundervisning vilket tyder på en enspråkig norm. Det är 

också tydligt att inga delar av translanguaging används strategiskt i undervisningen. Snarare skulle 

det gå att säga att lärare arbetar på ett sätt som är motsatsen till translanguaging.  Flera elever ansåg 

dock att de kunde använda sig av sitt modersmål i undervisningen och att lärare accepterade det, 

men att det snarare var en fråga om acceptans än om uppmuntran till användning. Därför (tror jag) 

att det är viktigt att alla lärare oavsett ämne får mer insikt i hur en som lärare kan använda sig av 

olika språk i undervisningen. Kanske kan  en som lärare utveckla sitt eget ordförråd i de olika språk 

som eleverna behärskar, och ha nytta av det i undervisningen.  

Uppfattningarna om lärares attityder hos de flesta eleverna i denna undersökning stämmer bra 

överens även med det Gustafsson (2018) kom fram till i sin studie. Gustafssons fann att lärare ansåg 

att nyanlända elevers resurser i svenska inte var tillräckliga, och att elevers övriga språkliga 

repertoar inte utnyttjas. Hon menade dock att anledningen till detta till stor del berodde på okunskap 

om hur stöttningen för nyanlända elever bör gå till. Som tidigare nämnts, kan okunskap var en orsak 

till att elevers språkliga repertoar inte utnyttjas även i min studie. Även elevernas egna attityder till 

flerspråkighet kunde vara raka motsatsen till vad som menas med translanguaging. Elev B1 

beskriver till exempel hur han anser att ”varje språk är en man”. Här blir det tydligt att varje språk 

ses som en enhet som är separerad från andra språk. Likaså väljer samma elev att använda sig av sitt 

modersmål för att översätta ord från sin övriga språkliga repertoar, och han är noga med att prata 
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just svenska så mycket som möjligt eftersom det är det viktigaste språket för honom. Att denna elev 

rättar sig efter en enspråkig norm blir därmed tydlig. 

 Translanguaging är ett relativt nytt begrepp  och politiska beslut inom språk och skola tar lång 

tid att genomföra, vilket skulle kunna vara en anledning till varför inte fler lärare försökt använda 

sig av sådan undervisning. En lärare kanske har hört talas om begreppet men har samtidigt inte har 

tillräcklig kunskap om det pedagogiska tillvägagångssättet för hur undervisningen ska gå till. Det 

skulle också kunna vara så att translanguaging tidigare inte har behövts i lika stor utsträckning, 

eftersom vi inte haft lika många flerspråkiga elever som nu. I och med att antalet flerspråkiga elever 

ökar, kanske behovet av, och intresset för translanguaging skulle kunna bli större. Samtidigt är det 

kanske att ta ett väldigt stort kliv att börja använda sig av translanguaging helt och hållet. Som 

Duek (2017) och Economou (2015) påpekar, och som denna studie visat, används inte elevers olika 

språk och tidigare erfarenhet i särskilt stor utsträckning i undervisningen och ett inkluderande 

tillvägagångssätt där elevers hela språkliga repertoar och olika erfarenheter tillvaratas vore något att 

sträva efter.  

Duek (2015:49) menar att ”vad som ska räknas som transspråkande eller som olika former av 

flerspråkiga förhållningssätt är möjligen en gränsdragningsfråga”. Eleven i exempel 26 är intressant 

därför att det dels motsäger idén med translanguaging, och dels verkar det som att eleven använder 

sig av translanguaging i sitt eget lärande. Idén med translanguaging är att vi ska använda oss av en 

enda, större, språklig repertoar. Hur som helst verkar det som att eleven i sitt eget lärande använder 

sig av hela sin språkliga repertoar, men samtidigt är det tydligt att eleven delar upp sin språkliga 

repertoar i separerade entiteter. Vidare är det intressant att tänka sig att det finns vissa tendenser av 

translanguaging i elevernas egen inlärning i undersökningen, men att de kanske inte tillgodoses 

eller uppmuntras till särskilt stor del av lärare. Kanske skulle lärare tänka lite mer som eleverna gör 

och försöka använda hela sin språkliga repertoar för att elever och lärare ska kunna använda hela 

den språkliga repertoaren i klassrummet.  

!

!
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6. Avslutande reflektion  
Resultaten från denna undersökning visar på en allmänt positiv attityd till flerspråkighet och den 

egna språkliga repertoaren, men den utnyttjas inte i skolan, precis som tidigare forskning visat. Som 

visats i undersökningen finns en enspråkig norm, men var kommer den ifrån och varför finns den 

om människor i allmänhet är så positivt inställda till flerspråkighet?  

Att elever med ett annat förstaspråk än svenska skulle vara positiva till flerspråkighet är kanske 

inte förvånande med tanke på att språk är en viktig del av en människas identitet. Vidare är det 

kanske inte heller helt förvånande att en flerspråkig person från en minoritetskultur exempelvis 

känner sig stolt och positivt inställt till den egna kulturen och därmed de olika språk som finns inom 

den eftersom en människas attityder påverkas av andras attityder.  

Det är också intressant att många elever i denna undersökning var positiva till flerspråkighet i 

allmänhet, men ändå ansåg att vissa språk var viktigare än andra. Elevernas attityder till 

flerspråkighet tenderade dessutom i vissa fall att vara en aning ambivalenta. Några ansåg att 

engelskan var det viktigaste språket men ändå var svenskan viktigast för dem själva. Attityder är 

enligt Bijvoet (2013:24) ”inlärda benägenheter" att ”reagera på ett konsekvent sätt”. Dessa attityder 

till språk är givetvis  påverkade av att det finns en enspråkig norm som eleverna möter varje dag i 

vårt samhälle. 

Varför denna enspråkiga norm fortfarande existerar är svårt att svara på, men en möjlig 

anledning skulle kunna vara att det helt enkelt tar lång tid för ett samhälle att anpassa sig till de 

förändringar som sker genom exempelvis migration. Exempelvis menar Economou (2015:15) att 

den svenska skolan inte i tillräckligt stor utsträckning har anpassat sig till den ”språkliga, etniska 

och kulturella heterogenitet” som nu är verklighet.  

 Hos eleverna i undersökningen verkar det både finnas en vilja att lära sig svenska men samtidigt 

en vilja att bevara sitt modersmål och övriga andraspråk men omvärlden verkar inte riktigt hänga 

med i svängarna. För många elever ansågs det helt normalt med flerspråkighet och kanske måste vi 

helt enkelt tänka lite mer åt det hållet genom att försöka undvika att hamna i den enspråkiga norm 

som denna undersökning, samt tidigare forskning, påvisat. Just eftersom eleverna i denna 

undersökning var såpass positiva till flerspråkighet skulle translanguaging kunna vara ett alternativ 

för att kunna utnyttja hela den språkliga repertoaren. På så vis används både lärares och elevers 

språkliga repertoar i undervisningen och flerspråkighet blir det normala även för dem som inte 

själva är flerspråkiga. Vi måste helt enkelt bli bättre på att anpassa oss och utnyttja flerspråkigheten 

till allas fördel.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjufrågor  
!
Frågor till intervjuundersökning:  !
Bakgrund !
1. Hur gammal är du och vilken årskurs går du i? 
2. Vilket gymnasieprogram läser du? 
3. Har du bott någon annanstans än i Sverige? Var? 
4. Vilket är ditt förstaspråk? 
5. Vilket eller vilka språk talas hemma hos dig? 
6. Vilka språk utöver det talar/använder du dig av?  
7. Tycker du att det är en bra grej att kunna många språk? På vilket sätt?  
8. Har du användning av att kunna  flera språk i vardagen?  
9. Vilket språk använder du helst? 
10. Vad tror du att människor runt omkring dig tänker om att du kan många språk?  
11. Vad tror du att lärare tänker om din flerspråkighet? 
12. Hur uppfattar du att undervisningen har varit i dina olika språk?  !
På en skala 1-5  !
1. Rangordna dina språk, det du är bäst på enligt dig själv är nr 1 och det du anser vara ”sämst” på 

är nummer 5 (eller fler om du har fler språk) 
2. Vad behärskar du i respektive språk? Rangordna följande: skrivande, prata, lyssna, läsa 1-5  !
Modersmål !
1. När använder du dig av ditt modersmål?  
2. Läser du eller har du läst modersmål i skolan? Hur länge?  
3. Kan du använda dig av ditt modersmål i andra ämnen i skolan?  
4. Är det någon lärare i något ämne förutom i modersmålsundervisningen,  som uppmanar till att 

tala något annat språk än svenska eller det språk som undervisas (alltså engelska eller moderna 
språk)?  

5. Händer det att ni diskuterar saker (skolrelaterat) på lektioner på annat språk än svenska? Vad 
säger läraren då?  !

Svenska !
1. När använder du dig av svenska? 
2. Vad tycker de du bor med (förälder eller annat) om svenska? 
3. Pratar ni svenska hemma? 
4. Vad tycker människor runt omkring dig om svenska? 
5. Tror du att din attityd mot svenska påverkas av andras?  
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6. Tror du att svenskan är viktig för dina skolresultat?  !
Andraspråk  !
1. När använder du xx? 
2. Läser du xx i skolan? 
3. Tycker du att xx används på ett bra sätt i andra skolämnen? 
4. Vad tänker du att andra tänker om xx?  !
Engelska  !
1. När använder du engelska? 
2. Hur många år har du läst engelska i skolan?  
3. Kan du använda dig av engelska i andra ämnen i skolan? 
4. Vad tycker du att engelska har för ”status” i skolan och bland dina vänner? 
5. Känner du att du vill använda mer av engelska än exempelvis svenska eller ditt modersmål? !
Bilaga 2: Informationsblad till lärare och elever  
!
Hej! !
Jag läser min åttonde termin på ämneslärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Denna termin ska 
jag skriva en uppsats och skulle därför behöva din hjälp med att genomföra en studie. I min studie 
vill jag undersöka hur elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet ser på sin språkliga 
repertoar. Språklig repertoar innebär t ex en persons första och andraspråk men också främmande 
språk  (exempelvis engelska) som en lär sig i skolan. Frågorna i intervjun kommer handla om just 
detta.  !
I intervjun kommer jag inte att kräva att du svarar på frågor som du inte vill svara på. Jag vill också 
påpeka att det inte finns några svar som är rätt eller fel i intervjun, jag är bara intresserad av vad du 
tänker och tycker om ämnet i fråga.  !
I studien kommer du självklart att vara anonym. Ditt namn kommer att fingeras, och jag kommer 
inte skriva ut varken den ort eller skola du kommer ifrån. Om studien blir färdig och godkänd 
kommer den att publiceras i DiVA, som är en databas som är tillgänglig för vem som helst. Om du 
någon gång under studiens gång ångrar ditt beslut att delta i intervjun har du rätt att säga till om det, 
och då kommer din intervju inte att användas i den slutgiltiga uppsatsen.  !
Om du har några frågor kan du höra av dig till mig på mobilnummer: 076-1640277 eller via mail: 
agnesoweling@gmail.com  !
Hoppas att du vill delta!  
Hälsningar 
Agnes Oweling !
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Bilaga 3: Informationsblad och samtyckesblankett för elever  
Projektinformation  

Hej! 

!
Jag läser min åttonde termin på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Denna termin ska jag 
skriva en uppsats och skulle därför behöva din hjälp med att genomföra en studie. I min studie vill 
jag undersöka hur elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet ser på sin språkliga 
repertoar. Språklig repertoar innebär t ex en persons första och andraspråk men också främmande 
språk  (exempelvis engelska) som en lär sig i skolan. Frågorna i intervjun kommer handla om just 
detta.  !
I intervjun kommer jag inte att kräva att du svarar på frågor som du inte vill svara på. Jag vill också 
påpeka att det inte finns några svar som är rätt eller fel i intervjun, jag är bara intresserad av vad du 
tänker och tycker om ämnet i fråga.  !
I studien kommer du självklart att vara anonym. Jag kommer inte skriva ut varken den ort eller 
skola du kommer ifrån. Om studien blir färdig och godkänd kommer den att publiceras i DiVA, som 
är en databas som är tillgänglig för vem som helst. Om du någon gång under studiens gång ångrar 
ditt beslut att delta i intervjun har du rätt att säga till om det, och då kommer din intervju inte att 
användas i den slutgiltiga uppsatsen.  !
Om du har några frågor kan du höra av dig till mig på mobilnummer: 076-1640277 eller via mail: 
agnesoweling@gmail.com  !
Vänliga hälsningar 
Agnes Oweling !
Samtycke till deltagande  

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i en intervjustudie och att de uppgifter jag lämnar får 

användas, anonymiserade, i forskningssyfte. Jag är medveten om att jag när som helst kan kontakta 

Agnes för att avbryta min medverkan.  

!
Underskrift:_________________________________________________________ 

!
Namnförtydligande:___________________________________________________ 

  

E-post: _____________________________________________________________ 

!
Datum och ort:_______________________________________________________
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