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Sammandrag och nyckelord 

Syftet med denna uppsats är att undersöka upplevelser av flerspråkighet i inlärningen i skolan 

där en jämförelse görs mellan en- och flerspråkiga ungdomars upplevelser av för- och 

nackdelar. Fokus ligger på de flerspråkiga ungdomarnas upplevelser och vad upplevelserna 

beror på. Materialet innehåller en intervju med en flerspråkig gymnasieexaminerad deltagare 

och en enkät med sex enspråkiga och åtta flerspråkiga deltagare spridda i ålder från högstadiet 

upp till gymnasieexaminerade. Undersökningen visar att alla deltagare upplevde generella 

fördelar med flerspråkighet. Flest gånger nämner deltagarna kommunikation med andra 

människor och att man har lättare för språk generellt och i inlärningen i skolan. Nackdelarna 

upplevdes få men handlade om sämre ordförråd, att blanda ihop språk eller inte kunna språk 

perfekt. De mest grundade hypoteserna som diskuteras påverka upplevelsen av flerspråkighet 

i inlärningen i skolan är en individs styrka i svenska språket, utländska skolerfarenheter och 

den generella upplevelsen av flerspråkighet.   

 

Nyckelord 

Upplevelse, fenomenografi, flerspråkighet, flerspråkiga, enspråkiga, inlärning, kognitiva 

effekter 
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1. Inledning 

Med globaliseringen idag växer fler och fler barn upp i flerspråkiga hem och allt fler föräldrar 

väljer att ge sina barn två eller fler språk om de kan. I en intervju med språkforskaren Minna 

Lehtonen som publicerades på Skolverkets hemsida tidigare i år (Sayehli 2020) säger hon att 

mycket av forskningen de senaste årtiondena har visat att flerspråkighet kan leda till vissa 

kognitiva fördelar. Bland annat finns en del belägg för att flerspråkighet gynnar individens 

arbetsminne (se även Flyman Mattsson 2017). Enligt Lehtonen (m.fl. 2018) finns även 

forskning som visar att flerspråkigheten kan medföra vissa nackdelar, exempelvis beträffande 

verbalt flyt. Med verbalt flyt menas jämnt tempo i talet. Lehtonen med flera har börjat 

ifrågasätta den tidigare forskningen vad gäller flerspråkigas kognitiva fördelar. Deras analyser 

av all tidigare forskning kring området visar att det inte finns några signifikanta fördelar för 

flerspråkiga talare jämfört med enspråkiga talare (Sayehli 2020).  

Denna uppsats utgår ifrån tanken om att det är viktigt hur talare själva upplever 

flerspråkighet och flerspråkighetens positiva och negativa följder för individen. Ljung 

Egeland (2018) efterlyser forskning som utgår från skolelevers egna upplevelser av 

inlärningen. Efterlysningen görs med avsikt att hjälpa och utveckla skolans arbete kring 

inlärning och flerspråkigas kapacitet och värde i skolan. I den här uppsatsen undersöks 

flerspråkigas upplevelse av inlärningen för att tidigare forskning gett olika resultat. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ungdomars upplevelser av flerspråkighet i 

inlärningen i skolan där en jämförelse görs mellan en- och flerspråkiga ungdomars 

upplevelser av för- och nackdelar. Flerspråkiga ungdomar definieras i denna studie som att 

växa upp med fler än ett språk i sitt hem och enspråkiga ungdomar som att växa upp med ett 

språk i sitt hem (Flyman Mattsson 2017 s. 111). Studien ska också undersöka grunden till 

varför ungdomar upplever det de upplever om flerspråkighet. Ljung Egeland (2015, 2018) 

och Flyman Mattsson (2017) menar att ungdomars erfarenheter av hur språk används i 

inlärningen och pedagogiken i skolan påverkar elevens upplevelse av flerspråkighet. Denna 

uppsats undersöker därför hur och när deltagarna talar och får tala andra språk än svenska i 

skolan. Detta är en del av det som formuleras Skolmiljö i uppsatsen.  
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I uppsatsen undersöks och besvaras följande frågeställningar:  

    1. Vilka för- och nackdelar upplever en- och flerspråkiga ungdomar att flerspråkighet har i  

         inlärningen i skolan? Vad beror det på? 

2. Hur påverkas elevernas upplevelser av skolmiljön? 

2. Teoretisk inramning och forskningsbakgrund 

Eftersom denna studie undersöker upplevelser kommer det i detta kapitel först ett avsnitt om 

begreppet upplevelser som också fungerar som ram för detta arbete. Sedan följer en rad 

avsnitt med olika områden som tidigare forskning har visat kan påverka eller vara orsaker till 

elevers upplevelser av för- och nackdelar med flerspråkighet i inlärningen i skolan. Områdena 

har var och en för sig ett avsnitt.  

2.1 Fenomenografi – forskning om upplevelser  

Fenomenografi handlar om att skildra individers tolkningar av fenomen i deras omvärld. 

Teorin har vuxit fram och utarbetats som en kvalitativ metod inom pedagogik vid 

institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. Forskningssättet användes mycket 

under 1980-talet (Uljens 1989 s. 7). Fenomenografin kan utformas på olika sätt. Den här 

studien berör främst barns och ungdomars tolkningar av inlärning och hur de upplever ett 

visst fenomen på olika sätt (s. 9). Ordet av är viktigt i sammanhanget då en tolkning av något 

hör ihop med en grundförståelse av något. Om ordet av byts ut till ordet om betyder det enligt 

teorin att man också lagt till en värdering om fenomenet. Därför kan inte ett ord som åsikt 

sättas som synonym till ordet uppfattning. Om det handlar om en åsikt så blir beskrivningen 

”en individs uppfattning om fenomenet” vilket fenomenografin inte behandlar (s. 10).  

Uljens (s. 13) klargör fenomenografins perspektiv med att skilja på två typer av frågor. 

Första typen lyder: Varför klarar sig en del barn bättre i skolan än andra? och är en fråga 

som tillhör pedagogisk psykologi. Den andra typen av fråga är: ”Vad tänker människor om 

varför en del barn klarar sig bättre i skolan än andra?” och är den frågan fenomenografin 

fokuserar på. Den andra typen av fråga belyser alltså människors uppfattningar av något och 

inte verkligheten av något. Fenomenografi skiljer på dessa två perspektiv där första 

perspektivet också kallas första ordningens perspektiv och det andra perspektivet andra 

ordningens perspektiv. Det senare perspektivet är ingångsporten för fenomenografiska studier 

och ligger som grund för denna studie. Därför blir utgångpunkten för denna studie i 
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individernas upplevelser som får forma verkligheten och där olika individers subjektiva 

upplevelser eller verkligheter kan jämföras (s. 14).   

Vidare beskrivs begreppet uppfattning som en bas hos individen vilken tas för givet och 

inte getts någon eftertanke. Handlingar och tankesätt utgår ifrån något självklart och är nära 

identifierat med begreppet kunskap. Begreppet uppfattning indikerar en sysselsättning i 

verbformen att uppfatta som innebär att människan per automatik formar, definierar, sätter 

gränser, skiljer och arrangerar någon typ av ordning vilket ger mening åt det uppfattade. Detta 

arrangerande som människan gör är grunden för förhållandet mellan människan och 

omvärlden och står i centrum för det fenomenografiska perspektivet (s. 19).  

Viktigt inom fenomenografin är hur man ser på något för att det avgör vad man ser. Hur 

man ser på ett fenomen är bundet till individens egna erfarenheter av världen i ett kulturellt 

sammanhang där fenomenografin utgår från den första oreflekterade uppfattningen av ett 

fenomen. Hur en individ uppfattar något formar och avgränsar vad individen uppfattar (s. 23–

24).  Inlärning som behandlas i denna uppsats är ett socialt utformat fenomen som kan 

uppfattas olika av deltagare. Dessutom är en forskningsintervju präglad av hur man uttrycker 

sig språkligt. Dessa två faktorer gör att kvalitativ forskning inte kan försäkra att forskningens 

olika deltagare förstår samma begrepp på samma sätt. Detta är en problematik att ta ställning 

till överlag i kvalitativ forskningsmetodologi (s. 26–27). Något viktigt i detta är också att 

fenomenet eller det valda perspektivet av fenomenet kan vara irrelevant för den intervjuade 

vilken inte kan relatera till det forskade (s. 34–35). Frågan är alltså - På vilken plats står den 

frågade i förhållandet till fenomenet? Deltagaren kan stå och se på fenomenet från ett 

perspektiv forskaren inte gör. Genom att forskaren ställer frågor utifrån den intervjuades 

erfarenheter klargörs var den intervjuade står i förhållande till fenomenet (s. 37–38).  

Dessa platser, eller kontext kan också sägas vara en del av att beskrivningskategorier 

skapas. Eftersom olika individer har olika erfarenheter och bakgrunder, samt att en enskild 

individ kan ha olika erfarenhetsupplevelser formar detta upplevelsen av ett specifikt fenomen. 

Beskrivningskategorier skapas utifrån dessa erfarenheter eller bakgrunder. Kategorierna 

definieras alltså efter deltagarnas utsagor. På så sätt kan man jämföra olika personers 

uttalanden och innehåll (s. 40–41). Beskrivnings-eller uppfattningskategorierna är resultatet 

av analysen i studien där man undersökt grupperna samt sambanden till varandra (s. 43, 59). 

Viktigt att poängtera är att kategorierna dock är gjorda efter ”forskarens uppfattning av ett 

fenomen i dennes omvärld” som Uljens skriver. Tolkningarna forskaren kan göra kan tyckas 

vara oändliga men de är begränsade av ett antal orsaker, bland annat av följande; syftet med 
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undersökningen, den bestämda frågeställning, den fastställda kontexten samt att tolkningarna 

är kommunikativa (s. 43, 45). Inom ramen för detta har fenomenografin som syfte att få en 

överblick av de olika uppfattningarna, alltså variationen som existerar inom en grupp av ett 

fenomen (s. 46).  

2.2 Kognitiva effekter av flerspråkighet 

På Skolverkets hemsida finns en intervju med forskaren Minna Lehtonen om hennes 

forskning om relationen mellan flerspråkighet och kognitiva förmågor (Sayehli 2020). 

Lehtonen har tillsammans med kollegor sammanställt och analyserat data från en stor mängd 

tidigare studier om sambandet mellan flerspråkighet och kognition. Man har bland annat tittat 

på hur startålder för inlärning av ett andraspråk, hur kunskapsnivå, hur ålder på deltagare och 

om vilken sammansättning av språk påverkar kognitionen (Laine & Lehtonen 2018 s. 1209). 

En del studier har exempelvis visat att flerspråkigheten har positiva effekter på arbetsminnet, 

att kunna fokusera och bortse från störande (eller irrelevanta, se Mattson 2017 s.110) moment 

i omgivningen eller att kunna skifta koncentrationen mellan olika arbetsuppgifter (Lehtonen 

m.fl. 2018 s.394). Andra studier har även påvisat positiva effekter på abstrakt och 

konceptskapande tankesätt (Mattson 2017 s. 109). Då flerspråkiga övar sig i de nämnda 

funktionerna när de måste lägga bort ett eller flera språk för att fokusera på det som utövas för 

stunden, är hypotesen att mer träning i detta skapar större effekter på det kognitiva (Laine 

&Lehtonen 2018 s. 1209). Fler och fler resultat har dock visat sig tvetydiga om effekterna 

(Sayehli 2020). Laine och Lehtonen menar att sådant som inlärningsmekanismer, 

sammanhang och annat är faktorer att ta hänsyn till i forskandet kring flerspråkigheten. Bland 

annat görs nu forskning på flerspråkigas olika sammanhangs krav på att skifta mellan språk. 

Sammanhangens krav i en flerspråkig persons liv kan variera mellan allt från att kunna tala ett 

språk för ett specifikt sammanhang, att kunna tala olika språk i samma sammanhang beroende 

på individ, till sammanhang där man växlar språk i samma mening med samma individ. Dessa 

olika sammanhang innebär olika typer av träning i att växla språk och därmed olika träning i 

att skifta fokus kognitivt (2018 s. 1209). Man har inte hittat kognitiva nackdelar med 

flerspråkighet (Sayehli 2020) förutom en minimal begränsning vad gäller flerspråkigas flyt i 

talet. Detta tror man eventuellt kan vara ett resultat av att en flerspråkig individ får mindre 

träning i respektive språk när individen försöker använda sina språk lika mycket. En marginell 

fördel ses också hos flerspråkiga i bland annat arbetsminne. Lehtonens granskning av tidigare 
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studier visar dock att det inte finns nog tydliga bevis för att flerspråkigheten ger en individ 

kognitiva fördelar (Lehtonen m.fl. 2018 s. 394). Flerspråkigheten kan ändå bidra med fördelar 

för en flerspråkig individ. Exempelvis bekräftar Lehtonen att fördelar i kommunikationen 

med människor med olika språk kan leda till att man lär känna fler kulturer (Sayehli 2020). 

Laine och Lehtonen (2018 s. 1209 – 1210) poängterar behovet av fler detaljrika analyser och 

studier med bland annat språkinlärningsprocesser. Metoder förutom subjektiva 

deltagarbedömningar som exempelvis inspelningar av individer i vardagen efterfrågas också 

för att utveckla kunskap om flerspråkighet.  

2.3 Skolans språkideologi samt lärarens bemötande och pedagogik 

Ljung Egeland (2015 s. 189) skriver i sin studie att flerspråkigheten och dess fördelar inte tas 

till vara på i varken skola eller i lärarutbildningarna. När skolan förbjuder elever att använda 

andra språk än svenska missgynnar det de elever som inte har svenska som sitt starkaste 

språk. Flerspråkigheten får då inte en chans att praktiseras och därmed ingen chans att visa på 

fördelarna. Flyman Mattsson (2017 s. 23) pekar på hur viktig lärarens roll är för om 

flerspråkigheten lyfts fram i klassrummet eller inte. I boken Transspråkande skriver Ljung 

Egeland (2018 s.143) att lärare har bristande kunskaper om flerspråkighet vilket skapar rädsla 

i undervisningsplaneringen. Okunskapen ger en negativ inställning till olikheter där man inte 

ser över olikheterna och ger elever med annat modersmål chansen att utöva eller använda sig 

av det. Ett bra exempel på detta (Ljung Egeland 2015 s. 173) är en elevs beskrivning om hur 

det varit förbjudet på skolan att tala modersmålet på lektionstid elever emellan. Eleven 

uttrycker oförståelse för detta då denne menar att det skulle hjälpa honom och hans kamrat i 

lärandet. Lärandet av svenska skulle vara anledningen till förbudet. Detta är något Ljung 

Egeland (2018 s. 144) beskriver som en förtroendebrist och ett kontrollbehov hos läraren. 

Samma elev hade en annan erfarenhet som var anledningen till protesten. På den förra platsen 

eleven bodde på i Sverige fick eleverna tala alla olika språk med varandra hela tiden. Vid den 

tiden hade eleven dock inte modersmålsundervisning vilket eleven har nu. 

Modersmålsundervisningen är ett positivt inslag för eleven där eleven upplever sig lära 

mycket om språket men också om sig själv. Vidare konstaterar Ljung Egeland i sin studie 

(2015 s. 191) att flerspråkigheten ger fördelar för kreativitet, fler valmöjligheter i livet, 

växande syn på saker hos alla barn och är en kompetens. Kompetensen är fördelaktigt och 

starkt kopplat till både samhället och individen men verkar som en nackdel i skolan och kan 
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drabba elevers syn på vem man är, hemvist och livserfarenheter. I sitt senare skrivande (2018 

s.144) följer Ljung Egeland upp resonemanget utifrån de elevintervjuer hon gjort i sin studie 

(2015) där det framkommer skam i en av elevernas familjespråk. Språket används eller talas 

varken i skolan eller i affären, bara hemma. Med den dåliga efterfrågan av familjespråket i 

skolan gör Ljung Egeland språkfrågan till en identitetsfråga Vem är jag? Slutsatsen blir att 

flerspråkighet, språk och migration måste undervisas om mer för både lärare och elever i hela 

Sverige.  

Ljung Egeland (2018 s.144–145) visar alltså med sin studie hur viktigt det är att alla 

elever, oavsett hur många eller vilka språk de har, får ta plats med sina språkliga resurser men 

också att de känner att skolan ger dem plats. Detta för att eleverna ska kunna förmedla sina 

kunskaper och erfarenheter. Med detta menar inte Ljung Egeland att alla lärare och elever ska 

kunna alla elevers språk men att ha en undervisningssyn om hur interaktion föder och formar 

lärande och kunskap där alla elevers språk får ta utrymme genom att talas och skrivas. I denna 

pedagogik bekräftas även identitetsfrågan Vem är jag?  Ljung Egeland föreslår därför 

transspråkande som en lämplig syn och pedagogik i klassrummet, ett sätt som varit 

framgångsrikt i hennes samtal med elever då de fått fram och kunnat uttrycka vad de menar. 

Samtalen får även språkliga innebörder på ett metaspråkligt sätt. 

Förutom en undervisning av interaktion och transspråkande slår Ljung Egeland ett slag för 

berättandet, det narrativa, som hon dels gjorde plats för i sina samtal med elever och dels 

rekommenderar att ha som delar i undervisningen. I det narrativa, skriver Ljung Egeland, 

finns det främsta sättet att lära då känslor lätt kopplas på, förståelse ökar, strukturer upptäcks 

och olika perspektiv uppenbaras av en och samma sak. Ett tips är att elever får berätta om 

saker som intresserar dem eller som de har erfarenhet av. Detta ska förhoppningsvis ge vidare 

motivation att lära sig mer (Ljung Egeland 2015 s.192). Därför menar Ljung Egeland att 

elever även behöver få berätta om sina känslor kring inlärningen och  erfarenheter i skolan, 

precis som hon låtit dem göra i sina samtal med dem, för att skolan ska kunna utvecklas med 

kunskapen av erfarenheterna (2015 s.193).  

2.4 Tidigare skolerfarenheter  

En forskningsöversikt framtagen av Nihad Bunar (2010 s. 66) visar hur varierande 

spridningen på utlandsfödda elever och elever med utlandsfödda föräldrar är. I vissa områden 

i Sverige finns skolor och klasser med långt över hälften så många utlandsfödda elever eller 
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elever med utlandsfödda föräldrar (s. 59) medan andra skolor i samma område har mycket få. 

På andra platser i Sverige är antalet utlandsfödda elever eller elever med utlandsfödda 

föräldrar mer utspritt och jämnt fördelat mellan skolor. Vad som fungerat bäst för elevers 

skolgång och skolresultat är osäkert och är något som behöver forskas mer på (s. 66).  

Vidare har lägre resultat i skolan för elever som har föräldrar födda i ett annat land visats. 

Än sämre resultat har upptäckts i ordinarie prov för svenska, matematik och engelska för de 

elever som anlänt till Sverige efter svensk skolstart. Dock ser man en kulturell skillnad mellan 

de utlandsfödda eleverna och de elever som är födda i Sverige som handlar om olika syn på 

skolan och lärandet. Trots de sämre betygen för utlandsfödda elever tycks de trivas bra, till 

och med bättre i skolan än svenska elever med föräldrar födda i Sverige och Sverigefödda 

elever med utlandsfödda föräldrar (s. 57–58).  

I en undersökning med elever i årskurs nio (s. 61–62) konstateras att det finns en kritisk 

ålder för inlärningen i skolan som är mellan sju och nio år. De som börjat den svenska skolan 

i den kritiska åldern eller tidigare har goda resultat. Resultaten motsvarar även de resultat 

Sverigefödda elever med svenska föräldrar har. Det ska också sägas att elever födda i 

Sydamerika, Mellanöstern och Afrika hade en lägre kritisk ålder än de som kom från 

västvärlden. Studier har även gjorts där man sett att elever som anlänt efter krisåldern kunnat 

vidareutbilda sig och blivit anställda i vuxen ålder men majoriteten av dem var europeiska 

invandrare (s. 63–64). Bunar skriver att startålder i svensk skola och vilken världsdel man 

kommer ifrån är faktorer som behöver forskas mer kring för att se om det finns skillnader. 

3. Metod och material 

I detta kapitel presenteras de två metoderna intervju och enkät som använts i denna studie. 

Därefter presenteras deltagarna och genomförandet samt etiska val. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring de valda metoderna.   

3.1 Kvalitativa undersökningsmetoder 

Två kvalitativa metoder som har använts i denna uppsats är intervju och enkät. Båda 

metoderna beskrivs var för sig nedan. 
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3.1.1 Intervju 

Eftersom uppsatsens huvudsakliga fokus är att undersöka flerspråkiga elevers upplevelser 

kring för- och nackdelar med flerspråkigheten i inlärningen i skolan är kvalitativ 

forskningsintervju en lämplig metod (Kvale & Brinkmann 2014). Detta val för denna studie 

baseras på hur Kvale och Brinkmann beskriver den kvalitativa intervjun som en 

kunskapsproducerande aktivitet i en social praktik (s. 35) och syftar till att just förstå 

intervjupersonens syn på ämnen (s. 41, 44).  

Genom att använda intervjutekniken semistrukturerade intervjuer, inspirerade av 

fenomenologin, försöker man få intervjun att imitera ett vardagssamtal samtidigt som man 

tillämpar en professionell frågeteknik. Tanken med det vardagliga samtalet är att 

intervjupersonen ska kunna ge sin version av det upplevda (s. 41, 45), kunna känna empati 

och ömsesidighet i samtalet och att någon verkligen är intresserad av att lyssna på vad som 

sägs (s. 49, 51). Den professionella delen hör till att teman sätts över intervjun med planerade 

eventuella frågor som ska göra en nytta för undersökningen (s. 45, 52).  

Före intervjun skapades ett antal teman (s. 147) baserade på hypotetiska faktorer som 

skulle kunna svara på frågan om vad deltagarens upplevelser av flerspråkighet beror på (se 

studiens intervjuguide i bilaga 2). Denna metod ska gynna öppenheten att kunna utgå från det 

deltagaren berättar och att kunna ställa följdfrågor till deltagaren. Dessutom ska metoden 

också vara till hjälp för intervjuaren att kunna hålla en röd tråd, ta beslut om att bryta ett spår 

för att gå på ett annat samt att kunna säkra att samtalet tjänar syftet med undersökningen (s. 

87). Ett strikt frågeformulär hade inte kunnat bidra med detsamma (s. 45).  

Intervjuns gång var sådan att det först ställdes några bakgrundsfrågor för att kartlägga vilka 

språk deltagaren talar, när deltagaren började svensk skola samt information om deltagarens 

skolmiljö etc. (se bilaga 2). Inspirerad av Ljung Egelands forskning kring barn med 

migrationsbakgrund (2015 s. 14) fortsatte intervjun med mer öppna frågor där termen berätta 

användes för att åstadkomma känslan av en intresserad intervjuare (s. 66) och locka fram 

deltagarens upplevelser (2018 s. 131). Insikter, tankar, känslor, minnen och hur deltagaren ser 

på världen blev på detta sätt synliga (s. 132). Metoden genererade kännedom om flerspråkiga 

elevers situation i skolan och lärande genom deltagarens erfarenheter (2015 s. 15). En viktig 

ingrediens för intervjun var också att ställa följdfrågor som säkrar rätt tolkning av deltagarens 

utsaga. Detta kunde vara frågor som ”Menar du att…?”. Då hade den intervjuade en chans att 

bekräfta eller motsätta sig tolkningen (Kvale & Brinkmann 2014 s. 43). Exempel på det finns 
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i avsnitt 4.1 i Exempel 4. Intervjun avslutades med korta frågor kring deltagarens upplevelser 

av egna kognitiva färdigheter.  

3.1.2 Enkät 

För att öka studiens trovärdighet och för att inkludera flera olika perspektiv kompletterades 

intervjun med en enkät med både öppna och stängda frågor. Detta ger studien ett mer 

kvantitativt resultat (Lagerholm 2005 s. 29, 30) och dessutom material till att kunna jämföra 

flerspråkiga elevers upplevelser med enspråkiga elevers upplevelser. 

  En digital enkät skapades med hjälp av Google Formulär (Kronkvist 2015). I enkäten 

ingick tre delar: en del om elevernas bakgrund (kön, skolstart, språk som talas i hemmet), en 

del om deras upplevelser av flerspråkighet och skolan, och en del som efterfrågade deras 

uppskattning av ett antal kognitiva förmågor. De kognitiva förmågorna bestod av påståenden 

som exempelvis Jag upplever mig fokuserad på lektionstid där deltagaren uppskattar med 

alternativen Stämmer helt, Stämmer delvis och Stämmer inte alls (se enkätformuläret i bilaga 

4).  

Handledaren för uppsatsen har gått igenom och kontrollerat enkätens utformning, innehåll 

och validitet. En flerspråkig gymnasieexaminerad individ fick genomföra enkäten för kontroll 

av förståelse av frågornas innebörd vilket motsvarade en liten pilotundersökning (Ejlertsson 

2014 s. 90). Resultatet från enkäten har sammanställts genom en fenomenografisk analys med 

beskrivningskategorier som beskrivs i avsnittet Analysmetoder.  

3.2 Deltagare och genomförande 

I undersökningen ingår en intervju med en flerspråkig gymnasieexaminerad elev och en enkät 

som har besvarats av totalt 14 deltagare, åtta flerspråkiga och sex enspråkiga individer. De 

flerspråkiga i enkäten är tre som går på högstadiet, en som går i gymnasiet och fyra som tagit 

gymnasieexamen. De enspråkiga är två som går på gymnasiet och fyra som är 

gymnasieexaminerade. Deltagarexempel från enkäten har plockats ut och getts kodnamn 

Daniello, Laila, Emil, Josef, Nikolaj, Aida och Erik i resultatdelen.  

Intervjudeltagaren är en manlig deltagare som getts kodnamnet Xandor i denna uppsats. 

Xandor kom till Sverige vid fyra års ålder och har växt upp med arabiska och svenska i 

hemmet. Xandor kunde svenska språket när han började första klass. Han gick i en skola med 

många förberedelseklasser och där ingen, varken lärare eller elev, hade svensk bakgrund. 



14 

 

 

Dock var det strikta regler kring att endast få tala svenska språket på skolan. I högstadiet gick 

Xandor i en skola med nästan bara svenskar där endast han och hans syrianska vänner från 

grundskolan på cirka fem personer hade utländsk bakgrund. Skolan hade inga 

förberedelseklasser. I gymnasiet fortsatte han gå med sina syrianska vänner i en skola med 

nästan bara syrianer. Skolan hade få elever med svensk bakgrund och hade dessutom program 

med bara engelsktalande elever.  

Ursprungstanken var att genomföra två intervjuer med två flerspråkiga gymnasieelever och 

att enkäten skulle besvaras av en blandad fler- och enspråkig gymnasieklass med minst 20 

elever. Kriterier för urvalet av deltagare var gymnasieelever på tre grunder; ett; min 

ämneslärarinriktning har denna målgrupp som undervisningsgrupp, två; för mogenheten att 

kunna reflektera över sina upplevelser, tre; denna ålderskategori är mitt uppe i inlärningen på 

gymnasienivå (de är alltså inte gymnasieexaminerade) där upplevelserna är färska.  

 I och med covid-19 begränsades möjligheterna att nå elever på gymnasieskolor och jag 

tvingades därför att göra flera anpassningar. Detta ledde till att materialet endast blev en 

intervju med en gymnasieexaminerad och att enkäten inkluderar svar från högstadie-, 

gymnasie- och gymnasieexaminerade elever.  

Genom chattprogrammet Messenger kontaktades vännen och intervjudeltagaren Xandor. 

Han fick läsa ett informationsbrev (se bilaga 1) om underökningen och villkoren innan 

intervjun. I samband med intervjun spelades Xandors godkännande in. Intervjun (se 

intervjuguide i bilaga 2) varade i ca 45 minuter och genomfördes via videosamtal på 

Messenger. Intervjun spelades in, har transkriberats, kodats och analyserats enligt 

fenomenografisk analys (se Analysmetoder).  

Genom Messenger kontaktades även bekanta och släktingar för enkätdeltagande samt 

etablerades vidare kontakt med Xandors vänner för samma syfte. Handledaren för denna 

uppsats bidrog även med kontakter till enkäten. Ett informationsbrev om undersökningen och 

villkoren (se bilaga 3) samt en länk till enkäten skickades ut till deltagarna via Messenger 

eller mejl. Deltagarna fick godkänna villkoren via en obligatorisk ruta på webbenkäten, 

genomföra enkäten och skicka iväg. Enkäten fick 14 svar av 20 utskick.  
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3.4 Analysmetoder 

Grundförutsättningen för analys i denna uppsats är att betrakta tolkaren med sina hypoteser 

och frågor till den resulterande intervjutexten och enkätsvaren som en medskapare. Tolkaren 

har alltså gjort en tolkning av materialet (Kvale & Brinkmann 2014 s. 245).  

Intervjun har spelats in, transkriberats i sin helhet, kodats och studerats för att se meningen 

med det deltagaren säger (s. 236). Transkriptionen följer i stort sett standardortografin där 

innehållet i vad som sägs och deltagarens upplevelse är i fokus och inte språket i sig. Exakta 

uttal av alla ord, suckar och pauser har därför inte återgivits. Dock har exempelvis ljud som 

”mmm” och ”eeeeh” eller avbruten mening (”…”)  skrivits ut vid vissa tillfällen, dels för att 

visa på att svar inte är självklara och behöver tänkas igenom, dels för att visa på det 

vardagliga samtalet (se s. 41, 45). Valet står därför hos forskaren att orden har 

tolkningsföreträde framför annat uppfattat (Kvale & Brinkmann 2014 s. 227). Någon kontroll 

av det tolkade har inte gjorts av utomstående person av varken det inspelade materialet eller 

det skriftliga. Dock har handledaren sett över de teman och typer av frågor som ställdes (s. 

225).  

Kodningen kartlade först upplevda för- och nackdelar samt vad de berodde på i intervjun 

och enkäten var för sig (s. 236). Efter det kartlades sambanden mellan metodernas resultat i en 

kvantifiering (s. 241) för att skapa beskrivningskategorier (Uljens 1989 s. 41–42). De 

självskrivna kategoriseringarna utifrån studiens frågeställningar var upplevda för- och 

nackdelar samt vad upplevelserna beror på. Kategorierna speglar innebörden i meningarna 

och utsagorna av deltagaren (s. 12). I analysen ges också plats för varierade sätt att förstå det 

som sägs i intervjuerna för att stärka studiens resultat och värde (Kvale & Brinkmann 2014 s. 

254–255).  

Förutom de självskrivna beskrivningskategorierna definieras nya kategorier baserat på 

deltagarnas nämnda upplevelser av fenomenet flerspråkighet i analysarbetet. På så sätt kan 

man jämföra olika personers uttalanden och innehåll (Uljens 1989 s. 40–41). Beskrivnings-

eller uppfattningskategorierna är resultatet av analysen i studien där man undersökt 

kategorierna samt sambanden till varandra (s. 43, 59). Viktigt att poängtera är att kategorierna 

dock är gjorda efter ”forskarens uppfattning av ett fenomen i dennes omvärld”. Tolkningarna 

forskaren kan göra kan tyckas vara oändliga men är begränsade av ett antal orsaker; syftet 

med undersökningen, den bestämda frågeställning, den fastställda kontexten samt att 

tolkningarna ska vara kommunikativa (s. 43, 45). Inom denna ram syftar analysen till att få en 
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överblick över de olika upplevelserna och variationen som kan existera inom en grupp om 

samma fenomen (s. 46).  

3.5 Etiska överväganden 

Enligt informationskravet (Eljertsson 2005 s. 32) har både enkät- och intervjudeltagare fått 

information om undersökningens syfte, om frivilligheten att delta, om att personinformationen 

endast används till studien och är tillgänglig för endast mig, om hur uppsatsen kommer 

exponeras samt om hur de själva kommer att framställas i den så att utomstående inte kan 

identifiera dem (se Bilagorna 1 & 3). Genom att kryssa för en obligatorisk ruta i enkäten har 

enkätdeltagarna gett sitt samtycke. Intervjudeltagaren gav ett inspelat samtycke. Namnen på 

deltagarna i uppsatsen är påhittade. Nämnda namn på skolor och platser har skrivits om till 

allmänna begrepp som exempelvis grundskolan. 

3.6 Metoddiskussion 

I denna fenomenografiska uppsats kunde de subjektiva uppfattningarna och tolkningarna av 

deltagarnas uttalade upplevelser ha diskuterats mer (Uljens 1989 s. 18). Dock har hållningen 

att vara medskapare till ett resultat valts (Kvale & Brinkmann 2014 s. 245) där forskarens 

första intryck av deltagarnas uttalanden fått tolka utsagan utan någon mer reflektion. 

Deltagare i en kvalitativ forskning förutses presentera den verklighet de upplever men den 

valda intervjumetoden i denna uppsats kräver att forskaren också lyckas fånga en deltagares 

upplevelser (s. 52–54). Resultatets kvalité påverkas av hur förberedd forskaren är inför 

intervjun. Både ämneskunskaper kring det som ska behandlas och hur skapandet av ett 

bekvämt och tryggt samtal påverkar resultatet (s. 149). Intervjuns kvalité är också beroende av 

forskarens kompetens i intention och beslutstagande under intervjuandet då intervjuguiden 

inte är ett strikt frågeformulär (s. 142) vilket behöver tas i beaktning. Ett exempel på ett dåligt 

beslut i intervjun i denna uppsats är formuleringen av frågan om det var en rädsla eller 

motivation som drev intervjudeltagaren att fokusera i skolan i avsnitt 4.1 exempel 4. Frågan är 

ledande och styr deltagarens svar mer än en mer öppen och neutral fråga med exempelvis 

formuleringen Vad tror du att ditt fokus berodde på?  

Fyra andra saker att diskutera vad gäller frågor i enkät och intervju är; först, mer specifika 

frågor kring hur kulturella och språkliga förhållanden i skolan påverkat deltagarnas 

upplevelser av flerspråkighet hade stärkt mätningen och slutsatser i uppsatsen. Det hade dock 
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inneburit begränsningar i öppenheten för andra påverkade faktorer. Dessutom hade 

konsekvenser som en längre enkät och större risk för uteblivna svar ökat (Ejlertsson 2005 s. 

40–41) och de specifika frågorna kunde ha påverkat deltagarnas svar mer än de öppna frågor 

som valdes (Uljens 1989 s. 52–53). Det andra gäller enkätfrågan om användning av andra 

språk än svenska på lektionstid som i efterhand upptäckts ge tolkningsmöjligheter för att 

skolämnena engelska, moderna språk och modersmål kan räknas in. Detta gör att validiteten i 

frågan är låg och kunde tagits bort. Det tredje gäller den medvetna risken om hur deltagarnas 

subjektiva upplevelser av deras kognitiva förmågor fått styra resultatet i uppsatsen trots Laine 

och Lehtonen (2018 s. 1209 – 1210) efterfrågan om annan metod. Det fjärde och sista är att 

trots nerskärningen av frågor och strategin att skicka enkäten efter påskens högtid (för att 

elever oftast har det lugnare då) (Uljens 1989 s. 34), har enkäten flera uteblivna svar. 

Intervjuer med dessa individer hade uppenbart gett fler och säkrare svar då frågor utifrån 

deltagarens uttalanden hade kunnat ställas (s. 37–38). Som uppsatsens teoretiska ram 

beskriver kan perspektivet inlärning på fenomenet flerspråkighet vara något deltagarna inte 

har reflekterat över eller kan relatera till (s. 34 – 35).  

Vad gäller inlärning, som denna uppsats behandlar, gäller för hela studien att det är ett 

socialt utformande fenomen som inte kan garanteras ha samma betydelse för alla deltagare. 

Detta är en validitetsfråga mellan tanke och det uttalade och är en problematik i kvalitativ 

forskningsmetodologi överlag (s. 26–27).  

Till sist ska sägas att beskrivningskategorierna som växt fram i analysen av denna 

fenomenografiska undersökning (s. 40–41) har setts över av handledare för att försäkra en 

läsares förståelse kring dem i kommunikationen kring resultatet. Nämnvärt är dock att fler 

tolkningar om samband och faktorer av samma kvalitativa forskningsmaterial säkerligen 

skulle kunna göras i en mer omfattade uppsats (s. 55).  

4. Resultat och analys 

Utifrån intervju- och enkätmaterialet delas detta avsnitt in i Upplevda fördelar med 

flerspråkighet, Upplevda nackdelar med flerspråkighet, Upplevda färdigheter i skolan och 

Språkliga förhållanden i skolan. De två senare temana ska betraktas som möjliga faktorer att 

påverka deltagarnas upplevelser av flerspråkighet. I detta avsnitt nämns språk- och 

ämnesinlärningen som endast inlärningen. I utdragen från intervjun benämns intervjuaren 

(jag) som I: och deltagarens som X (X=Xandor).  
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4.1 Upplevda fördelar med flerspråkighet 

En övergripande analys av intervjun och enkätsvaren visar att de flesta deltagarna i studien 

upplever att det finns flera fördelar med flerspråkighet. Xandor (X=kodnamn) berättade i 

intervjun att han anser att flerspråkigheten gör att man kan prata med och hjälpa fler 

människor. 

Enkätsvaren visar att alla deltagare upplever att det finns fördelar med flerspråkighet. 

Bland de fördelar som deltagarna nämner i enkätsvaren finns att man har lättare att lära sig 

språk, lättare att kunna kommunicera internationellt och att man kan prata med släktingar. 

Allra vanligast är att man nämner att flerspråkigheten bidrar till förbättrad eller ökad 

kommunikation (se i tablå 1 i bilaga 5).  

 

En övergripande analys av intervjun och enkätsvaren visar även att de flesta deltagarna i 

studien upplever att det finns särskilda fördelar med flerspråkighet i inlärningen i skolan. 

Xandor berättar om att flerspråkigheten kan ha en särskilt stor roll på skolor där lärare kan 

förklara något för en elev på elevens modersmål där elevens modersmål är något annat än 

svenska språket. Xandor berättar även att han själv upplever att flerspråkigheten gett honom 

ett bättre fokus i skolan då undervisningen generellt är på svenska. Xandor upplever att 

flerspråkigheten gjort att han kan ta in information bättre och att han dessutom blivit bättre på 

svenska språket än sina klasskompisar som var födda i Sverige. Se exempel 1 nedan.  

Exempel 1:  

I:   Mmm… Eh… Om man, nu nämnde du skolan lite här, om man tar din helhetsuppfattning kring   

      skolan, eh, vad upplever du att flerspråkigheten har för roll i skolan? 

X:  Eeeh, vad den har för roll…  

I:    eller status om det är lättare att prata om status… roll… status 

X:  Asså den har ju stor roll på till exempel skolor som min grundskola, där tog dom in typ bara lärare  

      som kunde arabiska eller syrianska så dom kunde lära ut det, det har en jättestor roll. När jag tänker  

      efter hade vi knappt några svenska lärare, det fanns inte nån som VAR född i Sverige på min  

      grundskola. För dom hade bara invandrarlärare ifall nått behövde förklaras aa kunde dom förklara för  

      dom på ett annat språk. Så jag tror att det har ganska stor roll på vissa platser men andra platser då tror  

      jag inte att det har så stor roll. Så jag vet inte riktigt. Meenee, men för mig var det i alla fall så hära,   

      när jag kunde både arabiska och svenska, jag vet inte hur men jag tror man blir mer fokuserad, man  

      tar in mer information, man vill verkligen inte missa nånting, eller inte förstå, så man var mer  

      fokuserad, jag vet inte om det bara var jag eller om det är så generellt. 

I:   Menar du att du var mer fokuserad när det talades svenska i undervisningen?  

X:  Exakt! Å då lärde jag mig bättre svenska. När jag började ettan kunde jag inte lika bra svenska som 

dom som var födda här, menee nu när jag gått ut gymnasiet kan jag bättre svenska än dom 

klasskamrater jag hade.  

 

Exemplet visar en mer unik erfarenhet av hur både lärare och elever måste använda sig av 

andra språk än svenska. Exemplet visar också på upplevelsen av hur flerspråkighet kommer 

till nytta och bidrar till särskilda fördelar.  
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Enkätsvaren visar att majoriteten enkätdeltagare upplever att flerspråkigheten även har 

särskilda fördelar i inlärningen i skolan (för en översikt, se figur 1 i bilaga 6). De fördelar som 

nämns av deltagarna i enkätsvaren är bland annat att de anser att flerspråkigheten gör att det 

kan vara lättare att förstå även andra språk och att det underlättar för dem i vissa ämnen, som 

till exempel moderna språk. Vanligast är att förbättrad språkinlärning nämns. Xandor minns 

två tillfällen i engelska- och spanskaundervisningen där han kände igen många ord på grund 

av att de liknar ord i arabiskan. Se exempel 2 nedan.  

Exempel 2: 

I:   A, intressant! Jag skulle vilja, skulle du kunna beskriva så detaljerat som möjlig en situation i skolan  

      där du har upplevt att du har fördel med din flerspråkighet, nu tänker jag kanske inte på raster å sånt  

      men liksom i inlärningen helt enkelt? 

X:  Asså ett bra exempel som jag tänker på som jag, jag vet inte varför, det har fastnat i minnet, är att vi  

      hade en engelskalektion en gång ooochee... han skulle säga ord och vi skulle säga vad de betyder på  

      svenska å jag kände igen typ 70 % av orden för de liknade ett ord på arabiska. […] Å samma sak på   

      högstadiet, minns jag också, det var mycke spanskaord som liknade arabiska ord. Jag tror faktiskt det    

      är mer spanska ord som är liknar arabiska än engelska.  

 

Den situationen Xandor beskriver visar att det uteslutande är språkämnena han tänker på som 

fördelar i inlärningen och inget annat. Detta liknar även enkätdeltagarnas svar. 

 

I Tablå 2 redogörs för samtliga enkätsvar avseende upplevda fördelar med flerspråkighet i 

inlärningen i skolan. 
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Tablå 2 Upplevda fördelar med flerspråkighet i inlärningen i skolan 

Flerspråkiga 

respondenter (8) 

Antal 

svar 

Enspråkiga 

respondenter (6) 

 

Antal 

svar 

1. Lättare att förstå språk 

i text och ord samt skriva 

i liknande språk i t.ex. 

moderna språk 

6 1. Enklare för vissa 

ämnen, till exempel 

tredjespråken 

4 

2. Vet inte i inlärningen 1 2. Hjälpa sina 

kompisar i svenska 

eller något annat 

språkämne 

2 

3. Ingen kommentar 1 3. Bättre 

kulturförståelse 

1 

   4. Lättare att förstå 

språk i text och ord 

samt skriva i liknande 

språk i t.ex. moderna 

språk  

1 

  5. Mångspråkighet 

kan leda till fler sätt 

att koppla vissa namn 

på i historia och 

liknande i inlärningen 

1 

  6. Inga 1 

 

En av frågorna i enkäten rörde vem man upplevde har flest fördelar i inlärningen i skolan, 

fler- eller enspråkiga. I intervjun förklarade Xandor att han upplever att flerspråkiga har flest 

fördelar i inlärningen i skolan. Svaren från enkäten visar att även en majoritet av deltagarna 

upplever att flerspråkiga har flest fördelar. Procentuellt upplever fler av de enspråkiga 

enkätdeltagarna att flerspråkiga har flest fördelar och knappt hälften upplever inte det (se 

Tablå 3). 

 

Tablå 3 Flest fördelar i inlärningen i skolan 

Flerspråkiga 

respondenter (8) 

Antal 

svar 

Enspråkiga 

respondenter (6) 

 

Antal 

svar 

1. Flerspråkiga 4 1. Flerspråkiga 4 

2. Enspråkiga 2 2. Ingen skillnad 2 

3. Vet ej  2   

4. Ingen skillnad  1   

 

En övergripande analys av intervjun och enkätsvaren visar att de flesta deltagarna i studien 

upplever att fördelarna med flerspråkighet i inlärningen i skolan beror på egna eller andra 

flerspråkigas erfarenheter. Erfarenheterna är baserade på språkinlärning, användning av språk 

generellt i inlärningen i andra ämnen, språkförståelse och deltagarnas analyser. Xandor har 

berättat tidigare i resultatdelen om hans erfarenheter av hur arabiskan hjälpt honom med ord i 
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engelskan och spanskan. Xandor har även sagt att hans då svagare svenska har gjort honom 

mer fokuserad på lektionstid så att han tagit in mer information samt blivit bättre på svenska 

än klasskamraterna. Xandor säger också att viljan att bli bättre på svenska beror på hans 

skolerfarenhet från sitt ursprungsland där det inte är självklart att få utbilda sig. Se exempel 3 

nedan.  

Exempel 3: 

I:   Varför tror du atteee man har den där… rädslan… eller man kan också se det som en motivation att 

vilja kunna svenska, varför tror du, vad handlar det om?  

X: Jag tror det handlar om motivation, asså man vill ju uppnå nånting här i Sverige, man har fått en 

möjlighet å komma hit då vill man ta vara på den, så jag tror det är så ofta folk tänker när dom börjar 

skolan, att man verkligen vill ta vara på den här möjligheten, för det är inte en självklarhet i våra 

länder att man går i skolan å pluggar å utbildar sig å får ett bra jobb. […] därför... oftast... eeeh... i min 

klass hela tiden, dom som har varit födda här i Sverige å dom var lite mer så här nonchalanta, dom 

kom på lektionerna, dom lyssnade där å då såhär, men dom som inte var födda här i Sverige dom va 

alltid med å antecknade, översatte ord å dom var verkligen, dom satsade verkligen. […] Men sen men 

sen slappnade jag själv av också för jag kände att jag blev som dom andra som va födda här i Sverige, 

jag kunde lika mycket som dom, MER än dom också. 

 

Detta uttalande visar att en flerspråkig med utländsk skolerfarenhet kan drivas till att bli bättre 

i skolan och i svenska språket där drivet mer handlar om att klara sig i livet än att bli bra i 

språk. Exemplet visar också att det kan krävas arbete för att flerspråkigheten ska bli mer 

fördelaktig.  

 

I Tablå 4 redogörs för samtliga enkätsvar avseende vad deltagarna tror de upplevda fördelarna 

med flerspråkighet i inlärningen i skolan beror på.  

 

Tablå 4 Vad upplevelserna om fördelar i inlärningen beror på 

Flerspråkiga 

respondenter (8) 

Antal 

svar 

Enspråkiga 

respondenter (6) 

 

Antal 

svar 

1. Erfarenhet av 

upplevelsen att ha lättare 

i språkundervisningen 

och eller med språket 

generellt i inlärningen i 

andra ämnen 

4 1. Erfarenheter av att 

flerspråkiga i sin 

omgivning har 

fördelar i inlärningen 

3 

2. Vet inte/ingen 

kommentar 

4 2. Egna erfarenheter 

av nytta och kunskap 

i språk, 

språkförståelse och 

analys 

2 

3. Erfarenheter av att 

andra flerspråkiga i sin 

omgivning har fördelar i 

inlärningen 

1 3. Har inte märkt 

någon fördel 

1 

  4. Kan ej uttala mig 1 
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Sammanfattningsvis kan man utifrån intervju- och enkätsvaren sluta sig till att 

kommunikation med fler människor tillhörande andra (språkliga) grupper och nationaliteter 

samt att man har lättare att lära sig nya språk är den generella upplevelsen av flerspråkighet. 

Majoriteten upplever att flerspråkiga har särskilda fördelar i framförallt språkinlärningen i 

skolan. Ännu större roll får flerspråkigheten även betyda när lärare kan förklara för elever på 

andra språk. Upplevelserna beror på egna erfarenheter av språkförståelse och analys eller 

erfarenheter av andra flerspråkigas lätthet i både språkundervisning och i språk generellt i 

ämnesundervisning. 

4.2 Upplevda nackdelar med flerspråkighet 

En övergripande analys av intervjun och enkätsvaren visar att drygt hälften av deltagarna i 

studien inte upplever att det finns några särskilda nackdelar med flerspråkighet. Xandor 

berättade i intervjun att han anser att det enda negativa är att det tar lite längre tid att lära sig 

de olika språken men när man kan dem finns ingen nackdel. 

 

Enkätsvaren visar att det är fler av de flerspråkiga än av de enspråkiga deltagarna som 

upplever att det finns vissa nackdelar med flerspråkighet. Bland de nackdelar som deltagarna 

nämner i enkätsvaren finns att man har smalare ordförråd, att man blir sämre på något mer 

oanvänt språk eller att man blir behandlad på ett negativt sätt på grund av att man är 

flerspråkig. Några nämner att man blir sämre i ett eller alla språk (se Tablå 5).  
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Tablå 5 Generella nackdelar med flerspråkighet 
 

 

En övergripande analys av intervjun och enkätsvaren visar att de flesta deltagarna i studien 

inte heller upplever att det finns några särskilda nackdelar med flerspråkighet för inlärningen i 

skolan. Xandor berättar om att flerspråkigheten kan ha en särskild nackdel om man inte kan 

svenska så bra men att det annars inte finns någon nackdel. Enkätsvaren visar att majoriteten 

enkätdeltagare upplever att flerspråkighet inte har särskilda nackdelar i inlärningen i skolan i 

Figur 2 (bilaga 7). De nackdelar som nämns i enkätsvaren är bland annat att nyanlända inte 

vågar ta för sig eller att man blandar ihop ord och språk. Vanligast är att finns ej nämns. I 

Tablå 6 redogörs för samtliga enkätsvar avseende upplevda nackdelar med flerspråkighet i 

inlärningen i skolan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flerspråkiga 

respondenter (8) 

Antal 

svar 

Enspråkiga 

respondenter (6) 

 

Antal 

svar 

1. Mitt ordförråd är inte 

lika brett som någon med 

ett språk som modersmål 

2 1. Inga 4 

2. Att man kanske inte 

lär sig ett av språken 

bra/perfekt om man inte 

tränar och går i enspråkig 

skola 

2 2. Att bli dömd 

utifrån eller 

behandlad rasistiskt 

eller annorlunda 

2 

3. Har inte upplevt några 

nackdelar 

2 3. Blir sämre på det 

mer oanvända språket 

i längden 

1 

4. Om man inte lär sig 

båda språken blir man 

dålig på ett eller båda 

1   

5. Sliten mellan kulturer 

och ingen tillhörighet. Ej 

välkommen in i en kultur 

trots språkkunskaper, 

sedd "oäkta talare". 

1   

6. Blandar ihop ord 1   

7. Måste gå på 

modersmål 

1   
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Tablå 6 Nackdelar med flerspråkighet i inlärningen i skolan 
Flerspråkiga 

respondenter (8) 

Antal 

svar 

Enspråkiga 

respondenter (6) 

 

Antal 

svar 

1. Finns ej 3 1. Finns ej 4 

2. Man har inte lika brett 

ordförråd i svenska 

1 2. Nyanlända som 

inte vågar ta för sig i 

klassrummet 

2 

3. Ibland svårt att 

använda rätt språk i rätt 

situation 

1 3. Att man blandar 

ihop språken och 

råkar skriva ett ord på 

engelska som stavas 

nästan likadant på 

svenska 

1 

4. Börja underskatta den 

nivån av ansträngning 

som krävs, gör slarvfel 

och tar språket för givet 

1   

5. Blankt svar  2   

 

En övergripande analys av intervjun och enkätsvaren visar att de flesta deltagarna i studien 

upplever att nackdelarna med flerspråkighet i inlärningen i skolan beror på att man själv 

blandar ihop språk, att man själv inte har lika brett ordförråd i svenskan för ingen förälder har 

svenska som modersmål hemma eller att man upplevt att nyanlända inte vågar prata i 

klassrummet. Xandor berättar att han har erfarenheter av att få hjälpa andra klasskamrater 

med svenskan när de inte har förstått och menar därför att det blir till nackdel med 

flerspråkigheten när man inte kan bra svenska.  

 

I Tablå 7 redogörs för samtliga enkätsvar avseende vad deltagarna tror de upplevda fördelarna 

med flerspråkighet i inlärningen i skolan beror på. 
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Tablå 7 Vad nackdelar med flerspråkighet beror på 
Flerspråkiga 

respondenter (8) 

Antal 

svar 

Enspråkiga 

respondenter (6) 

 

Antal 

svar 

1. Det är bara positivt 

med flerspråkighet 

2 1. Jag har inte märkt 

att det blir svårare 

eller negativt när man 

kan fler språk 

4 

2. Har sett nyanlända 

som inte kan svenska 

1 2. Jag har sett att 

nyanlända inte vågar 

ta för sig i många fall 

1 

3. Jag använder språken 

fel för att jag pratar båda 

språken mycket 

1 3. Eftersom jag har 

själv har blandat ihop 

engelska med 

svenskan ett antal 

gånger 

1 

4. Jag har nått högsta 

betyg i både svenska och 

engelska om jag hade 

engagerat mig lite 

1   

5. Jag har inte lika brett 

ordförråd i svenska för 

att båda mina föräldrar 

inte har svenska som 

modersmål så de kan inte 

hjälpa hemma 

1   

6. Blankt svar 2   

7. Vet inte 1   

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån intervju- och enkätsvaren sluta sig till att 

flerspråkigheten generellt har nackdelar som att inte bli behandlad som en svensk, att blanda 

ihop språk och ord, inte ha lika brett ordförråd i sina språk samt att inte kunna svenska så bra. 

Majoriteten upplever att flerspråkiga inte har särskilda nackdelar i inlärningen i skolan men 

att nyanlända kan ha svårt med svenskan. Upplevelserna beror på egna svårigheter med sina 

innehavande språk eller erfarenheter av nyanlända. 

4.3 Upplevda förmågor i skolan 

Deltagarna har fått uppskatta sex kognitiva förmågor hos dem själva för att uppsatsen ska 

kunna undersöka om graden av förmågorna en deltagare besitter har något samband med hur 

deltagarens upplevelse av flerspråkighet är. Förmågorna är exempelvis fokuserad på 

lektionstid, snabb på att skifta fokus mellan uppgifter och abstrakt tänkande. Frågorna var 

utformade som påståenden ” Jag upplever mig…” där svarsalternativen var Instämmer helt, 

Instämmer delvis och Instämmer inte alls (se Enkät i bilaga 4).  
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En övergripande analys av intervjun och enkätsvaren visar att de flesta enspråkiga deltagarna 

anger sig ha fyra av sex förmågor helt och två förmågor delvis av de kognitiva förmågorna. 

De angivna graderna är i genomsnitt högre än de flerspråkigas angivna grader. I intervjun 

visade det sig att Xandor som är flerspråkig var en av de tre deltagarna som upplever sig ha 

högst grad av de kognitiva förmågorna d.v.s. fem av sex förmågor helt och en förmåga delvis. 

Enkätsvaren visar att alla enspråkiga deltagares upplevelser av de kognitiva förmågorna är 

mer jämna mellan varandra jämfört med de flerspråkigas upplevelser som varierar mer. Bland 

de deltagarna som upplever sig ha fem av de sex förmågorna helt och en förmåga delvis fanns 

en flerspråkig och en enspråkig. Vanligast är att uppleva sig ha fyra av sex förmågor helt och 

två förmågor delvis vilket förekom flest gånger hos de enspråkiga.  

 

Nedan ges fyra exempel från enkäten och intervjun som visar att de som uppskattat sig ha hög 

grad av de kognitiva förmågorna vistas i mer mångkulturella skolor och/eller exponerats för 

olika språk, framförallt engelska, i högre grad än andra deltagare. Samma deltagare är även 

övervägande positiva till flerspråkigheten. De tre första exemplen nämner också att de har 

haft, eller alternativt, att man bör ha någon typ av träning eller fokus kring sina språk för att 

kunna bevara flerspråkigheten fördelaktig och undvika att nackdelar växer fram med den.  

 

Exempel 1:  

Daniello upplever sig ha fem av sex förmågor helt och en förmåga delvis. Han har svenska 

och engelska språket hemifrån och upplever att flerspråkiga har flest fördelar. Han går i en 

skola som är cirka 66 %1 mångkulturell, där andra språk än svenska pratas upp till cirka 55 % 

och där de får använda andra språk när och med vem de vill med. Daniello upplever att hans 

flerspråkiga bakgrund har särskilda fördelar som handlar om att det blir enklare att förstå och 

kunna skriva texter på båda språken då han länge tränat på det och bekantat sig med språkens 

struktur. Nackdelen upplever han är om man tycker att språken är lätta, blir lat, tar språken för 

givet och börjar underskatta den ansträngning som kan krävas för att inte göra slarvfel. Om 

han hade engagerat sig lite mer hade han nått högsta betyg. Daniello har mest användning av 

svenska och engelska och upplever att alla språk värderas lika mycket i skolan.   

 

 

 
1 Procentsatsen grundas här och i det följande på individernas egna skattningar. 
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Exempel 2:    

Xandor upplever sig ha fem av sex förmågor helt och en förmåga delvis. Han har arabiska 

och svenska hemifrån och kunde svenska bra när han började årskurs ett. Xandor har gått i en 

mångkulturell skola, en kulturellt svensk homogen skola och i en svensk/syriansk/engelsk 

kulturell skola. Han upplever att flerspråkig har flest fördelar ”… när jag kunde både arabiska 

och svenska (i grundskolan), jag vet inte hur men jag tror information, ja tror man blir mer 

fokuserad, man tar in mer information, man vill verkligen inte missa någonting, eller inte 

förstå, så man var mer fokuserad.” Xandor har svårt att se någon nackdel med flerspråkighet.  

 

Exempel 3:  

Laila upplever sig ha fyra av sex förmågor helt och två förmågor delvis och har engelska, 

svenska och ryska hemifrån. Hon upplever att flerspråkiga har flest fördelar och uppskattar att 

det pratas cirka 44% andra språk än svenska i skolan. Laila menar att flerspråkiga har 

särskilda fördelar som att använda sina språkkunskaper i andra språk för att förstå 

sammanhanget i t.ex. texter lättare. Laila upplever inga särskilda nackdelar men att ”Om man 

inte alltid tränar språken och går i en enspråkig skola blir det svårt att komma ihåg det. Man 

kan blanda ihop ord, men annars finns det bara fördelar.” Laila har mest användning av 

svenska och engelska på skolan.  

 

Exempel 4:  

Emil upplever sig ha fyra av sex förmågor helt och två förmågor delvis. Han är enspråkig och 

har svenska språket hemifrån samt går på en skola som han uppskattar vara cirka 44 % 

mångkulturell. Generellt talas det mest svenska och engelska i skolan men eleverna får 

använda andra språk när och med vem de vill. Emil upplever att flerspråkiga har flest fördelar 

samt särskilda fördelar men inte nackdelar. Fördelarna handlar om ”Enklare för vissa ämnen, 

till exempel tredjespråken. Också kulturförståelse.” Erfarenheterna kommer från 

klasskamrater där ingen har haft problem.   

Enkäten visar att de deltagarna som upplever sig ha de kognitiva förmågorna minst, dvs att ha 

alla förmågor delvis, även är de som inte vet vem som har flest fördelar i inlärningen. De är 

även de deltagarna som generellt har färre svar eller inga kommentarer på de öppna frågorna 

och vet ej-svar på frågor med svarsalternativ i Tablå 8 (bilaga 8). 
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4.4 Kulturella och språkliga förhållanden i skolan   

En övergripande analys av intervjun och enkätsvaren visar att deltagarnas skolor i denna 

uppsats varierar kraftigt i hur mångkulturella de är. Det mångkulturella varierar även stort 

inom de båda fler- och enspråkiga gruppernas skolor. På alla deltagarnas skolor är svenska det 

språk som generellt talas mest. På lektionstid talas andra språk än svenska cirka 22 % av tiden 

på hälften av deltagarnas skolor. En skola uppskattas tala andra språk än svenska upp till 55 % 

av lektionstiden. I intervjun berättar Xandor om hur de tre skolorna han gått på har haft 

varierad mäng av mångkulturalitet men att det varit förbjudet att prata andra språk än svenska 

i alla tre skolor. Se exempel 1. 

Exempel 1: 

X: Ettan till sexan, är det jättemycket nyanlända, nu och när jag gick i skolan. Det finns bara invandrare 

här där jag bor så det är mycket i skolan också. Där fanns det mycket förberedelseklasser, dom fick gå 

på extra lektioner […] På högstadiet var det helt tvärt om. Det var bara bara svenskar. […] De hade 

faktiskt inga förberedelseklasser, så det var det som var skillnaden. Om någon kom in nyligen till 

Sverige och inte kunde så bra svenska så fick de fortfarande gå i vanlig klass. 
I:  Okej, spännande! Och sen då… gymnasiet, hur såg det ut med elever på skolan men också i din klass, 

hur var det kulturella där? 

X: Asså i gymnasiet, det var nästan bara mina vänner från min klass, de flesta var syrianer, hela skolan 

var nästan bara syrianer, så det var jättefå svenskar, men vi hade också linjer med folk som inte kan 

svenska, och då gick varje klass och hade all undervisning på engelska, och man fick inte prata 

svenska på fritiden så folk inte skulle känna sig utanför. Så de här eleverna som gick dessa linjer var 

tvungna att prata engelska hela tiden. 
I:  Jag skulle vilja vet mer om vad som sker på skolan, i klassrummet framför allt, till exempel, har det 

tillåtits att prata, det nämnde du förut, olika språk i klassrummet. 
X: Nej, ofta har det varit jättestrikt att man måste prata svenska, men om läraren ska översätta nånting till 

nån elev då tror jag att det vart okej från början men efteråt då har dom bara sagt svenska, i vanliga 

klasser.  
I:   Har det varit så på alla tre skolor du har varit på? 
X: Aa, aa. Asså det har varit jättestrikt med det dära. Asså i korridorerna har man inte fått prata arabiska. 
I:   På ALLA tre skolor? (Frågar för att säkra att ingen missuppfattning skett). 
X:  Aa, aa. 

 

Exemplet visar att det kan vara obligatoriskt att tala svenska på skolor oavsett hur 

mångkulturell skolan är.  

 

Enkätsvaren visar att alla i den enspråkiga gruppen uppskattar att det talas ungefär 22 % annat 

språk än svenska på lektionstid. I den flerspråkiga gruppen varierar uppskattningen av 

mängden tal i andra språk än svenska. Exempelvis uppskattar en flerspråkig deltagare 55 % 

användning av andra språk än svenska på lektionstid. Vanligast är att andra språk än svenska 

talas på lektionstid är 22 %.  En av frågorna i enkäten rörde också hur mycket eleverna 

upplever att de använder annat språk än svenska i sitt skolarbete. Svaren visar att de 

enspråkiga uppskattar sig använda andra språk än svenska mer än flerspråkiga uppskattar sig i 



29 

 

 

sitt skolarbete. Majoriteten i den flerspråkiga gruppen uppskattar 11 % användning av annat 

språk än svenska i skolarbetet och hälften av den enspråkiga gruppen uppskattar motsvarande 

33 % användning. Endast en enspråkig av alla deltagare uppskattar så högt som 44 % 

användning av annat språk i skolarbetet. Alla svaren visar att en majoritet av deltagarna 

uppskattar användning av annat språk än svenska i sitt arbete mellan 11 – 33 %. Xandor 

berättar att de inte använde något annat språk än svenska i skolarbetet förutom om någon elev 

behövde något förklarat på ett annat språk. En av frågorna i intervjun och i enkäten handlade 

om vad lärarens reaktion var på att det talades andra språk än svenska på skolan. Svaren visar 

att fyra av sex enspråkiga och två av nio flerspråkiga anger att de får tala andra språk än 

svenska när och med vem man vill. Alla de deltagarna har angett att flerspråkiga har flest 

fördelar eller att det inte är någon skillnad mellan enspråkiga och flerspråkiga i inlärningen i 

skolan. De fyra flerspråkiga som inte får möjlighet att prata andra språk än svenska (pga. 

homogen svensktalande skola) eller bara får prata andra språk på rasterna har angett vet ej, det 

är ingen skillnad eller att enspråkiga har flest fördelar i inlärningen. De flerspråkiga som 

angett att flerspråkiga har flest fördelar i inlärningen är de som i större grad fått använda sina 

språk mer än bara på rasterna förutom Xandor. Han berättar i intervjun att lärarna säger åt 

eleverna att prata svenska så att alla förstår på både raster och lektionstid och tycker att 

flerspråkiga har fler fördelar än enspråkiga i inlärningen.  

 

Två avslutande frågor i enkäten rör vilket/vilka språk deltagarna har mest användning för och 

vilket/vilka språk som upplevs värderas högst på deras skolor. Svaren visar att alla deltagare 

har mest användning av svenska språket varav fem deltagare också angett engelska. Förutom 

två deltagare som upplever att alla språk värderas lika mycket upplever alla att svenska 

värderas högst. Fyra deltagare har även angett engelska. Xandor berättar i intervjun att han 

upplever det bra att man bara ska tala svenska i skolan för det är svenska språket man behöver 

om man ska bo i Sverige. Se exempel 2 nedan. 

Exempel 2: 

I:   Hur upplever du det här att det är viktigt med svenskan genom hela skolgången? Hur upplever du det    

      och tänker om det? 
X:  Det är det viktigaste att redan från början att verkligen försöka lära sig svenska hela tiden, när vi går i  

      lågstadiet till gymnasiet, så är det svenska som är viktigast, det är den du kommer ha resten av ditt liv  

      här när du bor i Sverige, det är det enda dom har tänkt på, sen vi va små tills vi tog examen det är  

      svenska. 
I:   Mmm, så du tänker att det är något positivt? 
X:  Aaa 
I:   Har du alltid tänkt så under hela tiden också när du gick i skolan? 
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X:  Aaa, asså när vi gick å hade sån hära förberedelseklasser, och när de bara pratade arabiska arabiska,  

      deras lärare pratade arabiska, dom hade lektionerna på arabiska, HUR ska dom lära sig svenska då?  

      Så jag tycker det va jättebra beslut av dom, att dom förbjöd arabiskan helt och hållet, i      

      förberedelseklasser också, så va man tvungen å säga nånting fastän du inte kunde så va du tvungen att  

      försöka å då hjälpte dom till å det va så man lärde sig, hade dom fortsatt bara prata arabiska arabisk då  

      tror jag inte att dom hade lärt sig nånting. 

 

Exemplet visar att även om man är flerspråkig och går på skolor där man strikt bara får prata 

svenska behöver inte det innebära något negativt för den flerspråkiga. Reglerna kan t.o.m. 

tyckas vara den bästa lösningen med en större bakomliggande motivering som gäller 

individers liv. 

 

Nedan är två exempel från enkäten där två flerspråkiga går i en minimalt respektive maximalt 

mångkulturell skola. Deltagarna har lite olika språkliga förhållanden på skolan men har 

liknande upplevelser av för- och nackdelar för flerspråkiga. 

 

Exempel 3:  

Josef är den deltagaren som går i den mest mångkulturella skolan (99 %) och har syrianska, 

arabiska och svenska språket hemifrån. Han är en av två flerspråkiga deltagare som börjat 

svensk skola senare än förskolan och den enda deltagaren som angett både svenska och ett 

annat språk som generellt mest talat på skolan. Bruket av andra språk än svenska på Josefs 

lektioner är näst högst (44 %) av alla deltagarna. Samtidigt uppskattar Josef den lägsta 

användningen i av andra språk än svenska (11 %) för både lärarna och elevers arbete i 

enkäten. Dessutom får eleverna på Josefs skola bara prata andra språk än svenska på rasterna. 

Josefs generella upplevelser om flerspråkighet är att man klarar sig bättre men att det 

egentligen beror på omständigheterna och att man kanske inte lär sig ett av språken perfekt. 

Josef vet inte vilken språkgrupp elever som har flest fördelar i inlärningen och inte om 

flerspråkiga har särskilda för- eller nackdelar i inlärningen. Han hade ingen kommentar till 

varken för- eller nackdelar som flerspråkig i inlärningen i skolan och kunde inte säga vad inga 

kommentarer berodde på. Josef anger även svenska som det mest användbara och värdesatta 

språket i skolan.  

 

Exemplet visar att Josef som går i en maximalt mångkulturell skola med en högre variation av 

språk på lektionstid än andra deltagare, inte har en speciellt fördelaktig upplevelse av 
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flerspråkighet i inlärningen. Josef har också andra faktorer som kan påverka upplevelsen av 

flerspråkighet. Inslagen är senare skolstart och regeln på skolan om att andra språk än svenska 

får talas endast på raster. 

 

Exempel 4:  

Nikolaj är den flerspråkiga deltagaren som går i den minst mångkulturella skolan (11 %), 

började svensk skola i förskolan och har angett svenska som det mest talade språket på sin 

skola. På lektionstid används andra språk än svenska 33 %, av läraren 22 % och av elever i 

arbetet 11 %. Nikolaj och Josef är de enda som inte vet (eller inte har en upplevelse om) 

vilken språkgrupp elever som har flest fördelar i inlärningen. Angående lärarens reaktion vid 

tal av annat språk än svenska anger Nikolaj att ”Det talas inga andra språk än svenska -total 

svenneskola”. Deltagaren menar att flerspråkighet gör en bra på språk och att man kan prata 

med släktingar men att nackdelen är att ”man måste gå på modersmål”. Vidare vet inte 

Nikolaj (eller har Nikolaj ingen upplevelse av) någon särskild fördel men menar att det inte 

heller finns någon särskild nackdel i inlärningen med flerspråkighet även om han upplever att 

det ibland är svårt att använda rätt språk i rätt situation. Nikolaj vet inte varför han inte vet 

eller kan uppge fördelar i inlärningen men svårigheten vet han är för att han pratar sina två 

språk mycket. Sist anger Nikolaj svenska som det mest användbara och värderade språket i 

skolan.  

 

Exemplet visar att Nikolaj som går i en minimal mångkulturell skola och inte har några andra 

språk än svenska talade omkring sig inte har en speciell fördelaktig upplevelse av 

flerspråkighet i inlärningen. Nikolaj har andra inslag som kan påverka upplevelsen av 

flerspråkighet. Inslagen är att flerspråkigheten gynnar släktskapet, att vara tvingad till 

modersmålsundervisning och att det är svårt att använda rätt språk i rätt situation. 

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån intervju- och enkätsvaren sluta sig till att deltagarnas 

skolor varierar avseende mångkulturalitet, allt från minimalt till maximalt. Svenskan är det 

språk som används mest generellt på skolorna, på lektionstid, av lärare, i elevers skolarbete 

och upplevs vara det språk som är mest användbart och värdesatt på skolorna.  
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5. Diskussion  

Med utgångspunkt i deltagarnas upplevelser enligt uppsatsens fenomenografiska ram (se 

avsnitt 2.1) diskuteras uppsatsens två självskrivna kategoriseringsgrupper (jfr Uljens 1989 s. 

40–41) för- och nackdelar tillsammans med kognitiva effekter av flerspråkighet i det första 

avsnittet. Vidare följer avsnitt med beskrivningskategorier om vad deltagarnas upplevelser 

beror på. Beskrivningskategorin Skolmiljö är första orsaken som diskuteras på grund av 

uppsatsens frågeställning om skolmiljö. Sedan kommer beskrivningskategorierna Kritisk 

ålder och Skolerfarenheter som analyserats fram som orsaker under uppsatsens gång.  

5.1 Fördelar, nackdelar och kognitiva effekter 

Med utgångspunkt i deltagarnas upplevelser av flerspråkighet har de redan utformade 

upplevelsekategorierna (jfr Uljens 1989 s. 40–41) fördelar och nackdelar visat en majoritet av 

fördelaktiga upplevelser både generellt och i inlärningen i skolan (jfr Ljung Egeland 2015 s. 

144). Man får dock ha i åtanke att den ena deltagarkategorin enspråkiga procentuellt höjt det 

fördelaktiga resultatet. En möjlig tolkning till de enspråkigas fördelaktiga upplevelse är att 

fenomenet flerspråkighet inte upplevs inifrån, som för en flerspråkig, utan utifrån. Detta är 

alltså två olika upplevda verkligheter från två olika platser (inifrån och utifrån) av samma 

fenomen (Uljens 1989 s. 40–41).  

I samklang med vad Lehtonen (Sayehli 2020) säger, uppfattar de flesta deltagarna att 

flerspråkiga har en generell fördel i kommunikation med andra grupper i andra delar av 

världen och kan därmed också lära känna fler kulturer. I likhet med eleverna i Ljung Egeland 

(2015 s.191) upplever deltagarna i den här studien att flerspråkiga också har fler 

valmöjligheter i livet som sträcker sig över nationsgränser. Upplevelsen får enligt uppsatsens 

teoretiska ram tolkas vara den oreflekterade grundtanken om flerspråkighet (Uljens 1989 s. 

10, 19). Eftersom fenomenet flerspråkighet kan ha olika aspekter -även om undersökningen 

varit tydlig med att den söker aspekten inlärning i skolan (s. 23–24) - är en möjlig tolkning att 

deltagarna upplever flerspråkigheten i inlärningen i skolan i ljuset av det generella 

perspektivet (s.14). Tolkningen görs av två skäl (se s. 7). Första skälet är att en fördelaktig 

upplevelse av flerspråkigheten generellt är stor bland deltagarna, så också över inlärningen i 

skolan, trots motsägelsefulla faktorer i skolmiljön (jfr Ljung Egeland 2015 s. 191). Det andra 

skälet är att för- och nackdelar i inlärningen tolkas handla om inget mer än kommunikation 

och språkinlärning. Lättheten för nya språk verkar självskriven (Uljens 1989 s. 10, 19) hos 
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deltagarna men är inte något som tas upp i litteraturen som ingår i forskningsbakgrunden. De 

nämnda nackdelarna deltagarna upplever som är språkligt relaterade kan däremot förankras i 

dels Lehtonens forskning (Sayehli 2020) om talets flyt. Ljung Egelands (2015 s. 191, 2018 s. 

144–145) och Flyman Mattssons (2017 s. 23) teori om att flerspråkigheten i skolan (jämfört 

med i samhället) inte ges plats och blir något negativt, kan också vara orsak till de upplevda 

nackdelarna (se mer utförlig diskussion i avsnitt 5.2). 

Än mindre talas det om kognitiva för- och nackdelar bland deltagarna i denna studie. Det 

skulle dock kunna ses som något deltagarna inte upplevt som särskilt eller något de inte 

reflekterat över (Uljens 1989 s.34 – 35). Den grundläggande förståelsen (s. 10) för 

flerspråkighet tolkas (s. 7) vara kunskap som handlar om språk enligt deltagarna. En 

kompletterande metod som exempelvis inspelningar av deltagarnas tal i vardagen skulle 

kunnat ge denna studie ett säkrare resultat för hur deltagarnas kognitiva förmågor kan ha ett 

samband med hur mycket man skiftar språk i sin vardag (se Laine & Lehtonen 2018 s. 1209). 

I de fyra deltagarexemplen i avsnitt 4.3 har dock denna uppsats, med metoden att deltagarna 

fått uppskatta hur mycket andra språk än svenska som talas i skolan, hur mångkulturell den är 

och i hur hög grad de fungerar i kognitiva förmågor, visat ett visst samband. De tre 

flerspråkiga exemplen har en högre flerspråkig och/eller mångkulturell skolmiljö samt en 

högre grad kognitivt fungerande förmågor än övriga flerspråkiga deltagare i studien. Liknande 

resultat visas även i det enspråkiga deltagarexemplet i jämförelse med övriga enspråkiga i 

studien. Sambandet är likväl fortsatt på ett hypotetiskt stadie där forskningen redan uttalat sig 

om komplexiteten i att mäta sambandet. Xandor som är den enda deltagaren som uttalat sig 

om förmågorna, dessutom självmant, är även han osäker på om flerspråkigheten är 

anledningen till de i hög grad fungerade förmågorna han besitter. Om flerspråkigheten är 

orsaken till förmågorna kan det möjligen också ha samband med träningen i och exponeringen 

för språk Daniello, Xandor, Laila och Emil har (jfr Laine & Lehtonen 2018 s. 1209). I 

enspråkige Emils fall kan dock endast högre exponering för engelska språket i 

skolsammanhang uttydas i resultatet (förutom svenska språket). Hur Emil använder och tränar 

på språk visar inte undersökningen och graden av de kognitiva förmågorna är hans egen 

uppskattning, tre faktorer som inte ger nog bevis för att visa på samband mellan flerspråkighet 

och kognitiva förmågor. Dessutom undersöker inte studien hur mycket varje deltagare med väl 

kognitivt fungerande förmågor har exponerats för de olika språken (jfr Laine & Lehtonen). 

Detta hör till komplexiteten och kräver en mer omfattande undersökning med framförallt 

intervjuer men också inspelningar från deltagarnas vardag för att veta. Resonemanget om 
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träning i och exponering för språk håller inte heller eftersom flerspråkiga Laila uppfattar sig 

ha kognitivt fungerande förmågor i samma grad som de flesta enspråkiga deltagarna. Detta är 

resultatet trots att hon tränas och exponeras för fler språk än denna uppsats visar att 

enspråkiga deltagare gör.  

5.2 Beskrivningskategorin: Skolmiljö 

Beskrivningskategorin Skolmiljö har delats upp i ytterligare tre underkategorier 

Flerspråkighet, Lärarens roll och Det kulturella. Uppdelningen har gjorts eftersom 

kategorierna framkommit som enskilda faktorer som ibland har samband och ibland inte. I 

detta avsnitt presenteras de tre underkategorierna. 

5.2.1 Beskrivningskategorin: Flerspråkighet 

Majoriteten av deltagarna har nämnt flerspråkiga fördelar i språkämnena engelska och 

moderna språk. Om endast två ämnen av många ger möjligt till utövande av olika språk 

eleven besitter (Ljung Egeland 2018 s. 144–145) kan utövandet tänkas vara väldigt litet totalt 

sett i skolan undervisning. Deltagarna i denna uppsats är inte nyanlända men hur starka i sina 

språk de känner sig undersöker inte uppsatsen. För att avgöra sambandet mellan hur mycket 

man får använda sina språk och upplevelsen av flerspråkighet (jfr bekymmersam och negativ 

upplevelse om de starkaste språken eleverna har inte använts i Ljung Egeland 2015 s. 189) 

hade frågor om vilket språk deltagarna upplever sig starkast i och hur starka de känner sig i 

svenskan behövt ställas. Aspekten Styrka i svenska språket kan ändå fastställas som en 

beskrivningskategori (Uljens 1989 s. 40–41) för hur upplevelsen blir av flerspråkighet utifrån 

deltagarnas erfarenheter (s. 23–24). Genom tre flerspråkiga deltagares nämnda nackdelar om 

smalare ordförråd i svenska, svårigheter att hitta rätt ord och rätt språk i rätt situation kan 

styrkan i svenska språket konstateras vara en viktig aspekt för en flerspråkig elevs upplevelse 

av flerspråkighet. 

5.2.2 Beskrivningskategorin: Lärarens roll 

Resultaten visade att de flesta av de flerspråkiga deltagarna som upplevde att enspråkiga hade 

fler fördelar än flerspråkiga avseende inlärningen i skolan, eller som inte visste vem som hade 

störst fördelar, går i skolor där andra språk än svenska endast får användas på rasterna. Det 

vill säga att de går i förhållandevis enspråkigt svenska skolor. Därför skulle den inte så 
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fördelaktiga upplevelsen av att vara flerspråkig kunna handla om att flerspråkigheten inte får 

en chans att visa på sina fördelar i skolorna (Ljung Egeland 2015 s. 189). Xandors uttalande 

om att han anser att det är fördelaktigt när flerspråkiga elever uppmanas att företrädesvis 

använda svenska i skolan motsäger dock detta mönster (se s. 29-30). Det som kan ha påverkat 

honom till den positiva inställningen trots de strikta förhållandena kan vara att han har den 

exceptionella erfarenheten från grundskolan om att lärare talar olika språk med elever för att 

hjälpa. Samtidigt kan de andra enkätdeltagarna ha upplevt samma sak utan att det framgår i 

undersökningen.  

Att förvänta sig att alla lärare ska kunna tala flera olika språk är dock inte en realistisk 

förväntning. Däremot råder lärare över hur språkförhållandena är i klassrummen (Ljung 

Egeland 2018 s. 144–145). Trots att flerspråkiga i uppsatsen angett att olika språk används lite 

mer i kommunikationen i skolan jämfört med de enspråkiga deltagarna verkar det inte ge de 

flerspråkiga deltagarna upplevelsen av att flerspråkiga har större fördelar i inlärningen. De 

enspråkiga verkar omvänt uppleva flerspråkig fördel i inlärningen i skolan i denna studie även 

om de enspråkiga deltagarna redovisar en mindre användning av andra språk än svenska 

generellt på lektionstid (jfr Ljung Egeland 2018 s. 143 & Flyman Mattsson 2017 s. 23). I 

samband med lärarnas uttalanden om att prata andra språk på endast raster kan det tänkas att 

de flerspråkiga elevernas upplevelse av flerspråkighet har påverkats negativt trots att de 

generellt angett mer användning av andra språk än svenska på lektionstid än de enspråkiga. 

Det kan även vara så att den flerspråkighet som tycks vara i klassrummen inte är nog (jfr 

Flyman Mattsson 2017 s. 23) som bekräftelse på den flerspråkiga delen hos de flerspråkiga 

deltagarna som Ljung Egeland (2018 s. 144–145) menar.  

Att elever upplever flerspråkigheten i inlärningen olika trots liknande 

språkförhållningsregler och grad av användning av andra språk än svenska i klassrummen kan 

möjligen ha två förklaringar. Första förklaringen är resonemanget som förts tidigare om att de 

flerspråkiga innehar en tillräcklig styrka i svenska språket. Den andra förklaringen gäller 

Xandor och hittas i beskrivningskategorin Skolerfarenheter längre fram i diskussionen. Det 

bästa sättet att ta reda på hur skolans språkregler och utövande påverkar elevers upplevelser 

av flerspråkighet är att i vidare forskning intervjua och möjliggöra följdfrågor som Hur 

upplever du reglerna du angett och varför? och Hur skulle du vilja använda dina språk i 

inlärningen i skolan?  

Sist ska poängteras att några av de flerspråkiga eleverna som likt Xandor har striktare 

språkförhållanden i skolan upplever sig ha lägre fungerande kognitiva förmågor till skillnad 
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från Xandor. Språkförhållandena skulle kunna vara en faktor som påverkar deras upplevelse 

av flerspråkighet negativt.  

5.2.3 Beskrivningskategorin: Det kulturella 

Att Nikolaj inte har en särskild fördelaktig upplevelse av flerspråkighet i inlärningen skulle 

kunna bero på den homogent svensktalande miljön han befinner sig i skolan (se om spridning, 

Bunar 2010 s. 66).  Men eftersom Josef går i en maximalt mångkulturell skola där 

användningen av andra språk på lektionstid är högre än Nikolajs och ändå inte har en speciellt 

fördelaktig upplevelse av flerspråkigheten i inlärningen är hypotesen motsägelsefull. Man 

skulle kunna tänka sig att regeln om att prata andra språk på rasterna gett en negativ syn på 

flerspråkigheten i Josefs fall men då har vi Xandor. Xandor som gått i mångkulturella skolor 

där det strikt skulle talas svenska, även på rasterna, och han har övervägande fördelaktig 

upplevelse av flerspråkighet. I Xandors fall har utländska skolerfarenheter redan konstaterats 

ha positiv effekt på upplevelsen av flerspråkighet. Med de olika resultaten i denna studie kan 

inte ett särskilt samband mellan det mångkulturella i skolorna och hur upplevelsen av 

flerspråkigheten är hittas. Det kan dock finnas andra faktorer som tillsammans med skolans 

kulturella miljö påverkar. Om flerspråkigheten för Nikolaj endast blir en familjeangelägenhet 

(Ljung Egeland 2018 s. 144) på grund av skolans kulturellt homogena miljö där tvång till 

modersmålsundervisning dessutom finns är detta vad (se Uljens 1989 s. 23–24) flerspråkighet 

är för Nikolaj. För att kunna fastställa att det negativa beror på det kulturellt homogena i 

skolan skulle dock en intervju behöva hållas med Nikolaj där hur saker sägs lättare kan tolkas 

och följdfrågor kunnat ställas (Kvale & Brinkmann 2014 s. 43). Vad gäller Josef ska en annan 

beskrivningskategori diskuteras nedan.  

5.3 Beskrivningskategorin: Kritisk ålder 

Förutom att Josef har en maximal spridning av elever med utländsk bakgrund i sin skola (se 

Bunar 2010 s .66) och en användning av andra språk än svenska upp till nästan hälften av den 

generella lektionstiden, har Josef en senare skolstart än de andra flerspråkiga deltagarna. 

Därför kan aspekten (Uljens 1989 s. 40–41) kritisk ålder (se Bunar 2010 s. 61–62, 67) vara en 

viktig komponent att inkludera. Uppsatsen undersöker inte Josefs resultat i skolan eller hans 

upplevelse av skolarbetet men hans senare skolstart kan hypotetiskt ha påverkat honom i hans 

färdigheter i svenska. Ännu ett argument för hypotesen är att Josef precis som Xandor har 
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språk hemifrån som kommer från Mellanöstern. Detta skulle alltså enligt Bunar kräva en 

tidigare inlärningsstart i svenska skolan för att uppnå goda resultat i skolan. Till skillnad från 

Xandor som började svensk skola i årskurs ett och kunde svenska språket bra, kan den senare 

skolstarten för Josef hypotetiskt blivit avgörande för en hämmande upplevelse av inlärning på 

det svenska språket som flerspråkig. Återigen hamnar diskussionen i sambandet mellan 

upplevelsen av flerspråkighet och hur starkt svenska språket är för en flerspråkig individ. För 

att verkligen komma åt Josefs upplevelser och vad de beror på (Kvale & Brinkmann 2014 s. 

41, 44) hade en intervju med följdfrågor (s. 87) som: Kan du ge något exempel på vilka 

omständigheter man som flerspråkig skulle klara sig bättre respektive sämre i? och Känner 

du att du behärskar alla dina språk tillräckligt bra? Vad beror det på? 

5.4 Beskrivningskategorin: Skolerfarenheter 

Skolerfarenhet kom att bli en viktig aspekt (Uljens 1989 s. 40–41) utifrån intervjun i studien. 

Dels uppkom en kategori om språkliga förhållanden bland skolerfarenheter för att 

språkrestriktionerna av lärarna verkade ha ett visst samband med deltagarnas upplevelse av 

flerspråkighet. Dock visade det sig att Xandors upplevelser kraftigt avviker från de andra 

flerspråkigas trots liknande restriktioner. Eftersom deltagarna i enkäten bara uppgav 

språkförhållanden från en skola vet vi inget om deras tidigare skolerfarenheter. Vi vet dock att 

Xandor har erfarenhet av ett strikt förhållningssätt till andra språk genom hela skolgången 

vilket genererat en bra svenska enligt honom själv. Därför kan man tänka sig att de 

flerspråkiga deltagarna som upplever mindre positivitet kring flerspråkigheten motsatt 

Xandors homogena erfarenhet upplevt olika restriktioner eller rent av otydliga restriktioner 

kring språk. Detta kan då ha hämmat deras svenska språkutveckling (jfr Ljung Egelands 

deltagarexempel 2015 s. 173). Det hade behövts en längre enkät för att undersöka de andra 

deltagarnas skolerfarenheter för att kunna dra säkrare slutsatser.  

Skolerfarenheter handlar också återigen om Xandors utländska skolerfarenheter. De 

avvikande positiva upplevelserna Xandor har i förhållande till de strikta språkerfarenheterna 

kan också tolkas stå i ljuset av tacksamheten för skolan Xandor burit med sig (se Bunar 2010 

s. 57–58). Den utländska skolerfarenheten kan ha format sättet att se på skola mer än de 

strikta språkförhållandena påverkat upplevelsen av flerspråkighet (se resonemang Uljens 1989 

s. 37–38). Aspekten användandet av andra språk än svenska kan därför bli mindre relevant 

för Xandor (s. 34–35). Att språkrestriktionerna i sin tur format upplevelsen av att vara bra i 



38 

 

 

svenska språket för honom kan tolkas som en bonus. Slutsatsen är att språkideologin och 

språkpedagogiken Xandor är positiv till om att strikt prata svenska i skolan helt motsätter sig 

vad Ljung Egeland (2018 s. 144–145) lägger fram som förslag. Varför en flerspråkig elev i 

Sverige föredrar de strikta språkförhållandena att bara tala svenska i skolan blir utifrån detta 

uppsatsresultat ett intressant ämne att forska vidare kring.  

6. Sammanfattning 

Med utgångspunkt i de subjektiva perspektiven deltagarna i denna studie ger (Uljens 1989 s. 

14) samt den subjektiva tolkningen som görs av forskaren (s. 43, 45) sammanfattas denna 

studie i att både enspråkiga och flerspråkiga elever upplever att fördelarna med flerspråkighet 

i skolan framförallt rör språkinlärningen. En intressant aspekt om att ha ett bättre fokus och ta 

in information har även lyfts fram av intervjudeltagaren Xandor. Flerspråkigheten är positiv 

för en majoritet av deltagarna, men upplevs särskilt positiv av studiens enspråkiga deltagare. 

De nackdelar som framkommer i studien handlar om nyanlända som inte tar plats och 

flerspråkiga som förväxlar ord och språk samt har svårt att hitta ord.  

De mindre positiva upplevelserna de flerspråkiga har kan delvis ha att göra med att 

deltagarna inte reflekterat över aspekten inlärning av flerspråkighet. Diskussionen landar 

också flera gånger i att styrkan i svenska språket en flerspråkig har påverkar hur positiv eller 

negativ upplevelsen är av att vara flerspråkig i skolan och bildar då vad flerspråkighet är för 

dessa deltagare (s. 23–24). En annan viktig faktor till hur upplevelsen påverkas är utländska 

skolerfarenheter där de handlar om attityder och värderingar kring skolan (Bunar 2010 s. 57–

58). En mindre grundad hypotes som tagits upp angående den positiva upplevelsen av 

flerspråkighet i skolan bland de flerspråkiga deltagarna är att den generella positiva 

upplevelsen av flerspråkighet påverkar trots att flerspråkigheten inte används i så hög grad i 

skolan (jfr Ljung Egeland 2015 s. 191). De kulturella och språkliga förhållandena samt 

kognitiva effekter, kan hypotetiskt ha vissa samband med hur deltagare upplever 

flerspråkighet. Att jobba eller träna på sina innehavande språk, framförallt svenskan, är 

faktorer som deltagare nämnt och som diskuterats som potentiellt bidragande faktorer till en 

fördelaktig upplevelse av flerspråkighet. Upplevelsen skulle då grunda sig på att faktorerna 

gett flerspråkigheten fördelar.  

Som Laine och Lehtonen (2018 s. 1209) hävdar behövs mer forskning på det individuella 

planet där inlärning i sig är komplext (Sayehli 2020). Flerspråkighet är uppenbart mer 
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komplicerat när forskning än idag inte kan fastställa vad som gör upplevelserna av inlärningen 

hos flerspråkiga olika. Metodförslag är att genomföra en mängd olika intervjuer med 

flerspråkiga där frågor om bakgrund och upplevelser ställs. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev intervju  

 

Informationsbrev till dig som deltar i min studie om flerspråkighet 

Hej! 

 

Först vill jag bara TACKA dig för att du vill ställa upp och bidra med dina kunskaper och 

erfarenheter till denna studie om flerspråkighet.  

Varför kontaktar jag dig? 

Jennifer heter jag och studerar ämnet svenska som andraspråk på ämneslärarprogrammet på 

Uppsala universitet. Nu skriver jag en uppsats med syftet att utvidga kunskapen om 

flerspråkigas upplevelser av inlärningen i skolan. Jag har sökt deltagare till denna studie som 

har pratat mer än ett språk hemma i uppväxten och ser nu fram emot att samtala med dig om 

detta.  

Hur genomför vi intervjusamtalet? 

I dessa covid-19-tider kommer du och jag mötas i ett videosamtal vid en bestämd dag och 

tidpunkt då så lite kontakt med människor är rekommenderat nu. Jag kommer fråga dig lite 

om din bakgrund sedan fortsätter vi samtala om din syn och ditt perspektiv på bland annat 

flerspråkighet utifrån dina erfarenheter. Intervjusamtalet kommer spelas in och tar max 45 

min. 

Vad händer med materialet? 

Genom det inspelade materialet kommer jag sammanställa vårt intervjusamtal och sedan ta ut 

delar från det som blir relevanta att redovisa för uppsatsens syfte. Det är bara jag som 

kommer att ha tillgång till materialet där ingen annan kan ta del av det. Materialet ska endast 

användas till denna studie och ingenting annat. När uppsatsen är färdig och godkänd kommer 

jag radera inspelningen samt de uppgifter jag har om dig. Endast de uppgifter som finns 

skrivna i resultatdelen i studien är kvar. Främst kommer studien läsas av min handledare, min 

uppsatsbedömmare samt några kurskamrater. När studien är färdig kommer den vara 

tillgänglig på en uppsatsportal diva-portal.org för de som letar studier om olika ämnen.  

 

Dina rättigheter och mina skyldigheter 

I studier som denna finns det flera principer som ska uppfyllas och tas hänsyn till främst för 

att skydda dig som deltagare. Här är de följande:  

1. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätta att när som helst avbryta din medverkan i 

studien utan någon som helst förklaring från din sida och invändning eller påtryckning 

från min sida. Detta betyder även att du har rätt att dra tillbaka allt material jag fått av 

dig så att det inte används i min studie på något sätt. 
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2. Du som enskild människa ska inte kunna identifieras av utomstående genom det 

material som redovisas i studien. Därav byts exempelvis ditt namn ut till ett påhittat 

namn.  

3. Om du önskar får du ta del av det jag tänkt publicera i min studie innan studien lämnas 

in. Jag kommer fråga dig om det vid intervjutillfället.  Det är mycket möjligt att också 

jag hör av mig till dig om jag exempelvis blir osäker på att jag tolkat dig rätt i något av 

dina uttalanden.  

4. För att kunna genomföra detta intervjusamtal och publicera studien behöver jag ditt 

samtycke (se längst ner på sidan). Detta betyder att du godkänner allt som tagits upp i 

denna information. Självklart kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. 

 

Tveka inte att höra av dig om du undrar något!  

Mina kontaktuppgifter är: 

Mejl:Jennifer.Bergnorqvist.7873@student.uu.se 

Telefonnummer: 073 945 34 45 

 

Dina upplevelser för denna studie är högst värdefulla! 

Jennifer Berg Norqvist 

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av ovanstående information angående studien om flerspråkighet och jag 

förstår mina rättigheter.  

 

Här med samtycker jag deltagande i studien. 

Ort, datum och underskrift:  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:Jennifer.Bergnorqvist.7873@student.uu.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Tema: Flerspråkighet 

Underteman:  

1. Deltagarens bakgrund (inkl. skolsituation) 

 

- Ålder (går på gymnasiet eller inte?)? 

- Född eller tidpunkt för ankomst till Sverige?  

- Vilka språk har talats i hemmet under uppväxten och hur mycket? 

- Föräldrars yrken? 

- Tillgång till böcker, tidningar, tv, film. -Vad ser ni på? Läser? 

 

- Svensk skolstart? 

- Olika skolor? Plats för skola (stad) 

- Mångkulturellt? Språksituation? Finns enspråkiga? 

- Modersmålsundervisning/handledning/extra hjälp? 

 

2. Flerspråkighet 

 

A) Berätta! Vad tänker du generellt om flerspråkighet?  

- Vad det är? Vad betyder det för dig? 

- Uppfattar du att finns för- och nackdelar? Vad upplever och uppfattar du? 

 

B) Vad upplever du flerspråkigheten har för roll i skolan? Status?  

- Vad beror det på? 

- Olika på olika skolor? 

 

C) Kan du beskriva så detaljerat som möjligt en situation i skolan där du 

upplevde en fördel med din flerspråkighet i inlärningen? 

      

D) Kan du beskriva så detaljerat som möjligt en situation i skolan där du 

upplevde nackdel med din flerspråkighet i inlärningen? 

 

Så du menar att…  

fördelen/nackdelen var på grund av att… 

 

E) Finns det fler tillfällen som du upplevt för- och nackdelar i inlärningen 

generellt?  

- Vad beror det på? 
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3. Transspråkande 

 

A) Vad är lärares reaktion på att det talas andra språk i klassrummet? (Olika 

skolor, ämnen och lärare) 

B) Får du skriva och tala på ett annat språk än svenska i ditt arbete? (Olika 

skolor, ämnen och lärare) 

C) Får du använda olika språk i talet på lektionen med andra och med läraren 

när du ska beskriva/förklara något? (olika skolor, ämnen, lärare) 

D) Vad upplevde du då i dessa tillfällen? Hur gick tankar/känslor? 

 

4. Skolans olika ämnen och funktioner 

 

A) Vilka ämnen tycker du är lätta och svåra? Varför tror du det? 

B) Är det lika för de enspråkiga/flerspråkiga? 

 

C) Upplever du att det finns skillnader mellan en- och flerspråkiga talare 

angående för- och nackdelar i olika ämnen? 

 

5. Förmågor  

 

Upplever du att du har lätt att... 

  

- Vara fokuserad på lektioner? Vara uppmärksam på det läraren säger? Behålla fokus i 

stökiga miljöer? Bättre än enspråkiga? 

- Ta ut det som är relevant/viktigt i en undervisning eller från något du läser och strunta 

i annat?  

- Skifta fokus mellan saker som görs? Vara flexibel? (Ex: Typ lämna det man håller på 

med och direkt ge sig på något annat som någon kanske avbryter med.) Bättre än 

enspråkiga? 

- Kommunicera med andra med annat språk? Bättre än enspråkiga?  

- Med Problemlösning? Som i matematik eller något tekniskt? Bättre än enspråkiga?  

- Kreativ i ditt sätt att tänka? I t.ex. matte, språk? Bättre än enspråkiga? 

- Tänka abstrakt eller konkret? Teoretiskt eller praktiskt? 

- Veta hur du ska lära dig saker? 

- Ta in undervisning och komma ihåg den? 
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Bilaga 3. Informationsbrev enkät 

Informationsbrev till dig som deltar i min studie om flerspråkighet 

 
Hej! 

Först vill jag bara TACKA dig för att du vill ställa upp och bidra med dina kunskaper och 

erfarenheter till denna studie om flerspråkighet.  

 
Varför kontaktar jag dig? 
 

Jennifer heter jag och studerar ämnet svenska som andraspråk på ämneslärarprogrammet på 

Uppsala universitet. Nu skriver jag en uppsats med syftet att utvidga kunskapen om 

flerspråkigas elevers upplevelser av inlärningen i skolan där även en jämförelse med 

enspråkiga elever görs. Jag söker dig som går på högstadiet, gymnasiet eller tagit examen för 

max 2 år sedan och som har pratat ett eller fler än ett språk hemma i uppväxten. Då forskning 

kommit fram till olika resultat i ämnet är Dina erfarenheter viktiga och jag ser med stort 

intresse fram emot ditt bidrag.  
 
Hur genomför du enkäten? 
 

Du kommer få ett mejl med en länk i skickad till dig, tryck på den länken så kommer du till 

enkäten. Formuläret tar ca 5 minuter att genomföra. Formuläret börjar med ett antal 

bakgrundsfrågor och fortsätter sedan med frågor kring dina upplevelser, din syn och ditt 

perspektiv på flerspråkighet och enspråkighet relaterat till inlärningen i skolan. När du svarat 

på alla frågor och känner dig färdig skickar du in formuläret via knappen ”Skicka” som finns 

längst ner i formuläret. En länk kommer skickas till din mejl efter inskickat svar där du kan 

redigera dina svar i efterhand om du ändrar dig eller svarade fel på något sätt. 

 

Vad händer med materialet? 
 
Svaren sammanställs direkt i genom Google Formulär automatiskt som bara jag har tillgång 

till. Jag kommer i min tur sammanställa resultatet och ta ut de delar från resultatet som blir 

relevanta att redovisa för uppsatsens syfte. Det är bara jag som kommer att ha tillgång till 

materialet där ingen annan kan ta del av det. Materialet ska endast användas till denna studie 

och ingenting annat. De personuppgifter som kommer synas om dig i uppsatsen är kön och 

ålder, vilket inte kan identifiera dig av någon utomstående. Din mejladress jag använt för att 

skicka ut enkätlänken kan inte heller kopplas med ett specifikt svar av alla svar på enkäten. 

När uppsatsen är färdig och godkänd kommer jag radera din mejladress vilket är den enda 

uppgiften jag har om dig. Endast de uppgifter som finns skrivna i resultatdelen i studien är 

kvar. Främst kommer studien läsas av min handledare, min uppsatsbedömmare samt några 

kurskamrater. När studien är färdig kommer den vara tillgänglig på en uppsatsportal diva-

portal.org för de som letar studier om olika ämnen.  
 

Dina rättigheter och mina skyldigheter 
 

I studier som denna finns det flera principer som ska uppfyllas och tas hänsyn till främst för 

att skydda dig som deltagare. Här är de följande:  
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1. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan i 

studien utan någon som helst förklaring från din sida eller invändning och 

påtryckning från min sida. Detta betyder även att du har rätt att dra tillbaka allt 

material jag fått av dig så att det inte används i min studie på något sätt. 

2. Du som enskild människa ska inte kunna identifieras av utomstående genom det 

material som redovisas i studien. Därav redovisas bara de personuppgifter jag nämnt 

ovan.  

3. Om du önskar får du ta del av det jag tänkt publicera i min studie innan studien 

lämnas in. Om du önskar detta är du välkommen att höra av dig till mig på någon av 

mina kontaktuppgifter nedan.  

4. För att kunna genomföra denna enkät och publicera studien behöver jag ditt samtycke 

vilket betyder att du godkänner informationen och villkoren i detta brev. 

Godkännandet ger du genom att sätta ett kryss för samtycke längst upp i enkäten. 

Självklart kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke (se nr. 1 ovan). 

 

Tveka inte att höra av dig om du undrar något!  

Mina kontaktuppgifter är: 

Mejl:Jennifer.Bergnorqvist.7873@student.uu.se 

Telefonnummer: 073 945 34 45 

Min handledares kontaktuppgifter är:  

Natalia Ganuza 

natalia.ganuza@nordiska.uu.se 

 

Dina upplevelser för denna studie är högst värdefulla!  

Återigen TACK! 

 

Jennifer Berg Norqvist 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jennifer.Bergnorqvist.7873@student.uu.se
mailto:natalia.ganuza@nordiska.uu.se
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Bilaga 4. Enkät  

  

Upplevelser om flerspråkighet i 

inlärningen i skolan  

- 3 avsnitt  

- Begreppsförklaring: "Enspråkig" motsvarar individ som växt upp med ETT språk I HEMMET i 

denna enkät.  

"Flerspråkig" motsvarar individ som växt upp med FLER än ett språk I 

HEMMET i denna enkät.  

*Obligatorisk  

 

1. Tack för att du deltar i den här enkäten. Genom att kryssa i rutan nedan bekräftar 

du att du har tagit del av informationsbrevet om studien och samtycker till att delta. 

*  

Markera alla som gäller.  

  

 Samtycker  

  

Avsnitt 1/3: Bakgrund  

Detta avsnitt handlar om din bakgrund  

  

2. Kön *  

  

Markera endast en oval.  

  
Tjej  

Kille  

Annan  

  

3. Årskurs *  

  

Markera endast en oval.  

  
Högstadiet  

Gymnasiet  

Har tagit gymnasieexamen  
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4. Hur många språk har ni talat hemma under din uppväxt? *  

  

Markera endast en oval.  

  
1 språk  

2 eller fler språk  

  

  

5. Vilket/vilka språk har ni talat hemma under din uppväxt? Skriv språket/språken! *  

  

 

  
  

6. När började du i svensk skola? *  

  

Markera endast en oval.  

  
Förskoleklass  

Klass 1-3  

Klass 4-6  

Klass 7-9  

Gymnasiet  

 

 
  

 

7. Hur mångkulturell är din högstadieskola/ditt gymnasium? Uppskatta! *  

  

Markera endast en oval.  

  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  

 
 

  

Avsnitt 2/3:  

Flerspråkighet  

och din skola   

  

Detta  avsnitt handlar om flerspråkighet och din nuvarande skola. (Om du är  
gymnasieexaminerad svarar du på frågorna utifrån gymnasieskolan).   

0 %   100 %   



49 

 

 

8. Vilket/vilka språk talas generellt mest på din högstadieskola/ditt gymnasium? Sätt 

kryss på ett eller flera alternativ! *  

9.  

Markera alla som gäller.  

  
Svenska  

Engelska  

Annat språk  

Alla språk talas lika mycket  

  

10. Hur ofta talas andra språk än svenska på lektionstid generellt på din 

högstadieskola/ditt gymnasium? Uppskatta! *  

  

Markera endast en oval.  

  

  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  

 
  

11. Hur ofta talar/använder lärarna andra språk än svenska i undervisningen på din 

högstadieskola/ditt gymnasium? Uppskatta! *  

  

Markera endast en oval.  

  

  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  

 
  

12. Hur ofta talar/använder sig elever av andra språk än svenska i sitt arbete på din 

högstadieskola/ditt gymnasium? Uppskatta! *  

  

Markera endast en oval.  

  

  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  

 
  

Aldrig   0 %   100 %   Alltid   

Aldrig   0 %   100 %   Alltid   

Aldrig   0 %   100 %   Alltid   
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13. Vilka fördelar upplever du att det finns generellt med att vara flerspråkig? Skriv 

ditt svar på raderna nedan! *  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
  

14. Vilka nackdelar upplever du att det finns generellt med att vara flerspråkig? Skriv 

ditt svar på raderna nedan! *  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

15. Upplever du att det finns särskilda fördelar med att vara flerspråkig vad gäller 

språk- och ämnesinlärningen i skolan? *  

Markera endast en oval.  

  
Ja  

Nej  

Vet ej  

  

16. Vilka fördelar med flerspråkighet upplever du att det finns vad gäller språk- och 

ämnesinlärningen i skolan? Skriv ditt svar på raderna nedan! *  
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17. Vad beror dina upplevelser på i föregående fråga tror du? *  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
  

18. Upplever du att det finns några särskilda nackdelar med att vara flerspråkig vad 

gäller språk- och ämnesinlärningen i skola? *  

Markera endast en oval.  

  
Ja  

Nej  

Vet ej  

  

19. Vilka nackdelar med flerspråkighet anser du att det finns vad gäller språk- och 

ämnesinlärningen i skolan? Skriv ditt svar på raderna nedan! *  
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20. Vad beror dina upplevelser på i föregående fråga tror du? *  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
21.  

Vilka elever upplever du har flest fördelar i språk- och ämnesinlärningen i skolan?  

* Markera endast en oval.  

Flerspråkiga  

Enspråkiga (i svenska)  

Det är ingen skillnad mellan flerspråkiga och enspråkiga (i svenska)  

Vet ej  

 

22. Vad är lärarens reaktion på att det talas andra språk än svenska på din skola? 

Kryssa i ett eller flera alternativ! *  

 

Markera alla som gäller.  

  
Totalförbjudet  

Vi får endast använda andra språk på rasterna  

Vi får endast använda andra språk som hjälp i skolarbetet  

VI får använda andra språk elever emellan men inte med läraren  

Vi får använda andra språk när och med vem vi vill  

Övrigt:  
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23. Vilket/vilka språk har du mest användning för i din skola? Kryssa i ett eller flera 

alternativ! *  

 

Markera alla som gäller.  

  
Svenska  

Engelska  

Något/några andra språk  

 

24. Vilket/vilka språk upplever du värderas högst på din skola? Kryssa i en eller flera 

alternativ! *  

  

Markera alla som gäller.  

  
Svenska  

Engelska  

Något/några andra språk  

Alla värderas lika mycket  

  

Avsnitt 3/3: Förmågor  

  

25. Jag upplever mig ... *  

 

          Markera alla som gäller. 
                                                                                     Instämmer               Instämmer            Instämmer inte  

   

helt   delvis   alls   

  

fokuserad på lektionstid    
  
som någon som lär   

si

  sig   nya  saker   
snabbt  

  
som någon som  plockar 

ut 
    ut viktig  

information   snabbt  

  
snabb på att  skif ta  fokus mel lan  ol ika  

uppgifter    

  
som en problemlösare    

  
som abstrakt tänkande/teoretisk  lagd   

Detta avsnitt handlar om dina upplevelser om dig själv   
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Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.  

  

 Formulär  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Bilaga 5 Tablå 1 

Tablå 1 Generella fördelar med flerspråkighet 

Flerspråkiga 

respondenter (8) 

Antal 

svar 

Enspråkiga 

respondenter (6) 

 

Antal 

svar 

1. Man blir bra på språk 

och lättare att lära sig fler 

4 1. Att man kan 

kommunicera 

internationellt och bli 

mer tillgänglig med 

människor som inte 

bara talar svenska 

4 

2. Kunna förstå, känna 

samhörighet & 

kommunicera med andra 

grupper 

4 2. Lättare att lära sig 

ännu fler språk och 

språkkunskaper när 

man redan har gjort 

det 

2 

3. Lättare med 

kommunikation och 

förståelse utomlands i 

andra delar av världen 

3 3. Samtalet kan bli 

mer tydligt och 

närmare 

1 

4. Kan prata med 

släktingar 

1 4. Alltid bra att kunna 

mera språk 

1 

5. Man klarar sig bättre, 

beror egentligen på 

omständigheterna  

1   
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Bilaga 6 Figur 1 

 

 

Figur 1 Särskilda fördelar med flerspråkighet 
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Bilaga 7 Figur 2 

 

Figur 2 Särskilda nackdelar med flerspråkighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

Bilaga 8 Tablå 8 

Tablå 8 Jämförelse mellan upplevelser av för- och nackdelar och kognitiva förmågor 

Flerspråkiga 

respondenter  

Flest 

fördelar i 

inlärningen 

Fördelar/ Nackdelar i 

inlärningen.  

 

Vad beror din 

upplevelse av f/n 

på? 

Grad av 

kognitiva 

förmågor 

Nikolaj (flerspråkig) Vet ej Vet ej/ Ibland svårt 

att använda rätt språk 

i rätt situation 

Vet inte/att jag 

pratar båda språken 

Alla 

förmågor 

delvis 

Josef (flerspråkig) Vet ej Inga 

kommentarer/blankt 

svar 

Inga 

kommentarer/Blankt 

svar 

Alla 

förmågor 

delvis 

Aida (flerspråkig) Enspråkiga Lättare att förstå 

språk som liknar de 

språk jag kan/Blankt 

svar 

Blankt svar/Blankt 

svar 

5 

förmågor 

delvis 

och 1 

förmåga 

helt 

Erik (enspråkig) Det är ingen 

skillnad 

mellan fler- 

och 

enspråkiga 

Inga/ Inga Jag har inte märkt 

att det blir 

lättare/svårare när 

man kan fler språk 

5 

förmågor 

delvis 

och 1 

förmåga 

helt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


