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Sammandrag   

I den här studien undersöks somaliska ungdomars attityder till modersmålet och andraspråket 

svenska samt eventuella samband dem emellan. Även faktorer som identitet, 

språkbehärskning och språkdomäner behandlas. Genom strukturerade intervjuer framkom att 

informanterna har positiva attityder till det svenska språket. Attityderna till modersmålet 

varierar mellan informanterna men den generella tendensen verkar vara att man närmar sig det 

svenska språket samtidigt som modersmålet får mindre relevans i den nya livssituationen. 

Undersökningen har också visat att det råder samband mellan hur man förhåller sig till de 

olika språken. De informanter som mer aktivt använder modersmålet visade sig ha en mer 

mångfasetterad motivation till att lära sig det svenska språket. 
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1  Inledning  

I den här uppsatsen behandlas attityder till modersmålet och andraspråket samt eventuella 

samband dem emellan. Forskning visar att elevers intresse för att delta i 

modersmålsundervisningen tenderar att avta när de deltagit i undervisningen under en period 

jämfört med när de började (Sahaf 1994). En anledning till det skulle kunna vara den låga 

status ämnet har i skolornas verksamhet. Speglar det dalande intresset som elever uppvisar 

inför modersmålsundervisningen också ett minskat intresse för modersmålet i stort eller är det 

isolerat till skolämnet och den problematik som finns runt omkring det? 

 

Grupper och individer kommer till Sverige av olika anledningar och troligen påverkar detta 

också vilken inställning man har till det svenska språket och till sitt modersmål. Ser man 

flytten till Sverige som en tillfällig lösning i väntan på att man kan återvända till sitt hemland? 

Togs beslutet att flytta till Sverige i samråd med familjen eller var det något föräldrarna 

bestämde mot barnens vilja? Tänker man fortsätta sina studier på ett universitet i ett annat 

land? Har man i sitt hemland tvingats studera på ett språk som den sittande regimen bestämt 

skall vara det officiella undervisningsspråket? 

 

Attityden till det svenska språket påverkas också av många faktorer. En viktig faktor är vilket 

bemötande man får av samhälle och skola. Ses man som en belastning med små möjligheter 

att bli självförsörjande eller ses man som en resurs med en potential att berika och utveckla? 

En annan viktig faktor är bemötandet eleverna får av enskilda lärare. Ser läraren elevens 

kultur och tidigare skolkunskaper som något värt att bevara och bygga vidare utifrån, eller ses 

det som oviktigt bagage? 

 

Det som fick mig att välja att undersöka somaliska ungdomars attityder till svenska och 

somaliska är att somalier ofta pekas ut som en svårintegrerad grupp i det svenska samhället. 

Problemet för de somaliska ungdomarna är att de visat låg måluppfyllelse i den svenska 

skolan. Det har fått mig att fundera kring vilka attityder som finns kring språk hos ungdomar 

med somaliskt ursprung. En särskilt intressant grupp är ungdomar i övre tonåren då det är en 

period i livet som präglas av identitetssökande och skapande av attityder som många gånger 

följer en genom livet.  
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1.1  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka somaliska ungdomars attityder till modersmålet 

respektive andraspråket svenska, samt eventuella samband dem emellan. Även identitet, 

språkbehärskning och språkdomäner hos eleverna kommer att undersökas, eftersom de alla är 

faktorer med betydelse för attityden till språk.  

 

2  Bakgrund  

I det här kapitlet presenterar jag ett urval av tidigare forskning om attityder och 

attitydbildning. Jag gör även en kort tillbakablick på hur staten Sverige förhållit sig till 

minoritetsspråk och kulturer under de senaste decennierna. De för attityder relevanta 

begreppen identitet, språkbehärskning och språkdomäner beskrivs. Därefter ges en kort 

sammanfattning av somalisk språkhistorik.  

 

2.1  Om attityder 

Forskningen kring språkattityder tog fart på 1960-talet när sociolingvister började reflektera 

mer över kontexten kring språkinlärning. Tidigare var forskning kring attityder och dess 

släktingar, fördomar och stereotyper, något som hörde till språksociologin. I Sverige gjordes 

till en början många undersökningar om attityder till olika dialektala varianter av det svenska 

språket men i slutet på 1980-talet började forskarna även intressera sig för varieteter med 

olika utländsk brytning. 

Baker (1992:11) skriver att attitydbegreppet, som ursprungligen kommer från 

socialpsykologin, är en sammansättning av de två latinska stammarna ”aptitudo” som betyder 

belägenhet och ”actus” som betyder handling eller beteende. Nelly Kostoulas-Makrakis 

understryker att begreppet är komplext och att det inte råder någon konsensus om definitionen 

(Kostoulas-Makrakis 1995:24). I sin avhandling 1998 skriver Ellen Bijvoet att begreppet har 

fått olika definitioner av olika forskare men gemensamt för dem alla, oavsett om det tillskrivs 

en enhetlig eller komplex natur, är att attityder anses vara inre villkor för yttre beteende 

(Bijvoet 1998:31). De som menar att begreppet är enhetligt, det vill säga bara har en 
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komponent, sätter likhetstecken mellan attityd och den emotiva inställningen (Osgood, Suci & 

Tannenbaum 1957:189-191). Bland de forskare som istället hävdar en mer komplex natur ges 

attitydbegreppet tre beståndsdelar (Bijvoet1998:31). Hon beskriver de tre beståndsdelarna på 

följande sätt. Den kognitiva delen är den sammanlagda kunskap som en person har om ett 

objekt ifråga, den emotiva delen är den känslomässiga och den konativa delen är 

handlingsmässig. Vid attitydskapande kopplas den kognitiva delen samman med den emotiva 

och utfallet av detta kan bli negativt, positivt eller neutralt. I den konativa delen omvandlas 

kognitiv och emotiv information till vilja, beredskap eller handling (Bijvoet 1998:31.). En del 

forskare har ifrågasatt relevansen av kopplingen till den konativa delen eftersom många 

studier visar att den inte alltid korrelerar med det faktiska beteendet, speciellt inte när det 

gäller språkligt beteende.  

R.C. Gardner (1985:9) hävdar dock att attitydbegreppet har relevans i ett 

andraspråkssammanhang. 

Some authors have argued that the concept of attitude is of limited value since individual 

differences in attitudes do not correlate that highly with behavior (see Wicker 1969), but should be 

emphasized that they do not state that it does not correlate with behaviour. The accumulated 

evidence in the area of second language acquisition indicates that attitudes are related to behavior, 

though not necessarily directly  

(R.C.Gardner 1985:9). 

Gardner menar att det inte går att sätta likhetstecken mellan attityd och beteende men menar 

ändå att attityder och beteende har ett släktskap som är relevant i ett andraspråkssammanhang. 

Baker (1992) är också en förespråkare av attityders relevans vid inlärning av ett andraspråk. 

Han anser att språksociologins försök att definiera begreppet tenderar att glömma dess 

uppenbara betydelse i praktiska sammanhang. Han medger att det inte finns en direkt 

korrelation mellan attityd och beteende men tycker ändå inte att man kan förkasta sambandet 

mellan inlärning av ett andraspråk och attityd. 

När man talar om attityders betydelse för inlärandet av ett andraspråk är attitydens mål av 

betydelse. Gardner (1985:41) menar att man måste göra en distinktion mellan attityden till 

språksamhället där språket talas och attityden till själva inlärandet av språket. Han talar om 

utbildningsmässiga och sociala attityder. Till de utbildningsmässiga räknar han exempelvis 

attityder till läraren, kursen, inlärning av språket och så vidare. De sociala attityderna riktas 

mot de kulturella aspekterna i språkinlärningen.  
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Det har visat sig lättare att i studier hitta samband mellan de rent utbildningsmässiga 

attityderna och språktillägnande än samband mellan språktillägnande och attityd till 

språksamhället (Gardner 1985:39-42). Stern (1983 i Kostoulas-Makrakis 1995:24) gör en 

liknande indelning av attityderna enligt följande i: 

(1)Attitudes towards the community and people who speak the foreign language, which he has 

called group specific attitudes; (2) attitudes towards the language to be learnt; and (3) attitudes 

towards languages and language in general (Stern 1983; i Kostoulas-Makrakis 1995:24). 

Gardner har också funnit att flickor har en mer positiv attityd till inlärning av ett andraspråk 

och generellt är flickor bättre på att lära sig språk (Gardner 1985:43). Det går i linje med vad 

man kan läsa på skolverkets hemsida om skillnader i skolframgång mellan könen. Flickor 

presterar bättre i skolan oavsett etnicitet eller klasstillhörighet. Flickorna lyckas alltså bättre i 

alla skolämnen inte bara i språkstudier knutna till ett andraspråkssammanhang (Norman 

2009). 

Motivation hör nära samman med attityder. Gardner (1985:10) menar att begreppet 

motivation ofta missförstås på så sätt att man ofta inkluderar en positiv attityd i uttryck som 

”If the students are motivated to learn the language, they will” (Gardner 1985:10). ”Effort 

alone does not signify motivation” skriver Gardner (1985:10) och med det menar han att en 

elev kan sträva efter att lära sig ett språk av många andra anledningar än en positiv attityd till 

språkinlärningen. Det kan exempelvis vara en sträng lärare, en önskan att göra läraren glad 

eller för att få höga betyg. I den studie som Gardner gjorde med Wallace Lambert 1959 

(Gardner and Lambert 1959 i Gardner 1987) introducerade de ett mätinstrument för 

motivation. Det mätte integrativ motivation och instrumentell motivation. Med integrativ 

motivation menade man att informanterna uttryckte en önskan att lära sig språket så att de 

kunde bli en del av språkgemenskapen.  Instrumentell motivation är när informanterna ser 

språkinlärningen som ett instrument för att uppnå något annat, till exempel för att få ett arbete 

eller för att kunna gå vidare till högre utbildning. Gardner och Lambert och flera andra 

forskare har funnit att den integrativa motivationen var fördelaktigare än den instrumentella 

vid språkinlärning (Gardner 1982:134-135).  

Rod Ellis (1997) tillskriver precis som Gardner och Lambert motivation en integrativ och en 

instrumentell del men ger begreppet två ytterligare komponenter, en resultativ del och en inre 
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del. Den resultativa delen innebär att inlärningssituationen i sig själv kan vara orsaken till en 

mer negativ eller positiv attityd hos inläraren. En elev som uppnår bra resultat är förmodligen 

mer benägen att vara positiv till inlärarspråket och den tillhörande kulturen. Den inre delen 

utgår från att eleven inte har någon attityd till språket eftersom denne inte tidigare haft någon 

kontakt med dess talare eller landets kultur. Då blir inlärningssituationen avgörande. En 

meningsfull undervisning blir då den faktor som motiverar eleven men på motsvarande vis 

kan meningslösa aktiviteter i undervisningssituationen göra inläraren omotiverad. Ellis 

tillskriver också den instrumentella motivationen något högre betydelse vid inlärningen av ett 

andraspråk än vad Gardner och Lambert gör. Ellis skriver:”In some learning contexts, an 

instrumental motivation seems to be a major force in determining success in L2 learning” 

(Rod Ellis 1997:75). 

Bijvoet (1998:39) menar att attityder undersöks empiriskt i huvudsak med tre olika 

undersökningstyper. Direkt observation, eller innehållsanalys som den också kallas, går ut på 

att man observerar talare av språkvarianten man vill undersöka genom att observera dess 

sociala ställning, vilka som talar den och i vilket sammanhang den används. Den andra typen, 

indirekta studier, innebär att man utsätter försökspersoner för en språkvariteter och mäter 

deras respons till densamma. Den tredje undersökningstypen är direkta frågemetoder i form 

av enkäter eller muntligt ställda frågor i en intervjusituation (Bijvoet 1998). 

Ellen Bijvoet (1998) har i en avhandling behandlat attityder och stilistisk känslighet hos den 

enskilt största invandrargruppen i Sverige, finska invandrare. Vad beträffar attityddelen av 

undersökningen framkom inga tydliga skillnader mellan kontrollgrupperna som helhet. 

Skillnaderna mellan könen visade sig också vara marginella. Unga svenskar och unga 

sverigefinnar visade sig ha nästan identiska attityder till enskilda talare. En annan del av 

studien undersökte den stilistiska känsligheten hos kontrollgruppen. Skillnader i känslighet 

kunde tydligt observeras mellan den sverigefinska gruppen och den svenska gruppen, där det 

visade sig att den helsvenska gruppen hade betydligt bättre uppfattning om stilistisk variation. 

När grupperna delades in utifrån ålder och kön framkom ännu tydligare skillnader. 

Sverigefinska vuxna, i synnerhet männen, skiljde ut sig som en grupp som hade en mer diffus 

uppfattning om undersökningsordens stilistiska och konnotativa betydelse i förhållande till 

den svenska gruppen. Den stilistiska känsligheten kommer dock inte att behandlas vidare i 

den här uppsatsen. 
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2.1.1  Attityder från och till andraspråkssamhället 

Attityder i ett andraspråkssammanhang kan vara minoritetsgruppens attityder till 

majoritetsspråket eller majoritetsgruppens attityder till minoritetsspråket. Oavsett åt vilket håll 

attityden är riktad har den betydelse i inlärningssituationen av ett andraspråk. 

Det var först på 1960-talet som de två då rådande utbildningspolitiska strategierna 

uteslutningsstrategin och assimilationsstrategin till minoritetsspråk började ifrågasättas i 

Sverige. Metoderna kan tyckas väldigt annorlunda men de syftar båda till att anonymisera 

etniskt annorlunda grupper i samhället (Cummins 2000:5.). Det var tack vare en växande 

internationell medvetenhet kring jämlikhet och mänskliga rättigheter som Sverige blev 

tvunget att ompröva förhållningssättet till minoritetsgrupper (Phillipson 2000, Skutnabb-

Kangas 2000 och Skutnabb-Kangas & Phillipson 1995 i Cummins 2000:5). Det var inte bara 

språkpolitiska framsteg som gjordes. Forskningen om de socialpsykologiska aspekterna kring 

andraspråksinlärning, då främst språkattityder, tog fart på allvar på 60-talet (Bijvoet 1998:33).  

Hyltenstam skriver att det var på 1960-talet som modersmålsundervisningen startade i 

Sverige. Finska elever kunde läsa finska som tillvalsämnen i årskurs 7 och 8 från och med 

1962 och kommunerna fick från 1966 stadsbidrag för att bedriva stödundervisning till 

utländska och statslösa. Från 1968 var det upp till varje kommun om de ville bedriva 

modersmålsundervisning. I läroplanen för grundskolan som kom 1969 fanns dock en 

rekommendation att kommunen skulle inventera behovet, samt informera föräldrar och elever 

om att möjligheten fanns och om motivet till initiativet. Motivet var att eleven skulle ges 

möjlighet att behålla och utveckla sin ursprungliga etniska och språkliga identitet (Hyltenstam 

1996.). 

Hemspråksreformen, som innebar en lagstadgad rätt för elever med ett annat modersmål att 

studera sitt språk om ett kriterium uppfylldes av eleven, kom 1977. Fram till 1985 var kriteriet 

att modersmålet skulle vara ett levande inslag i hemmet. 1985 skärptes kriteriet. Då krävdes 

att en eller båda föräldrarna skulle ha språket som modersmål och dagligen använda det som 

umgängesspråk med eleven. År 1991 ändrades bestämmelserna än en gång så att skyldigheten 

för kommunen trädde i kraft först om fem elever med samma modersmål i en 

undervisningsgrupp önskade modersmålsundervisning (Hyltenstam 1996.).  

Sahaf (1994) har i sin avhandling undersökt vilka faktorer som påverkar svenska invandrares 

ambition att bevara sitt modersmål och utveckla sin ickesvenska identitet och menar att 
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samhällets utformning är ett uttryck för majoritetsgruppens syn på minoritetsgrupper och att 

densamma spelar en avgörande roll i identitetsutvecklingen hos andraspråksinlärare. Studien 

gjordes genom att under en treårsperiod studera hur olika faktorer påverkade 28 iraniers 

identitetssyn utifrån följande faktorer (Sahaf 1994:129): 

Social nivå (staten, yrke, arbetsmarknad, massmedia och minoritetsgruppsarenor) 

Organisatorisk nivå (planering, beslutsfattande och kulturella frågor) 

Individuella processer (interaktion mellan lärare och elev, motivation, 

attityder/beteenden) 

Undervisningsnivå (mål, innehåll, metod, organisation, relationer) 

 

På den sociala nivån menar Sahaf (1994) att staten tydligt visade att modersmålet och 

invandrarnas kultur var något viktigt genom att erbjuda undervisning på modersmål och 

genom inrättandet av kulturella centra knutna till olika etniska grupper i samhället. Detta 

resulterade i att undersökningspersonerna blev mer positiva till sitt språk och sin kultur och då 

också indirekt till staten och det svenska samhället, enligt studien. Den faktor som var av 

minst betydelse på social nivå var yrke och arbetsmarknad. Däremot blev de genom 

massmedier mer och mer medvetna om bristerna som finns i modersmålsundervisningen och i 

Sveriges integrationspolitik. De påverkades därför negativt i sitt förhållningssätt till dessa 

(Sahaf 1994.). På den organisatoriska nivån finner Sahaf (1994) att tiden verkar spela en 

avgörande roll till hur man förhåller sig till modersmålsundervisningen. Under första året 

(1989 - 1990) är alla positiva till utformningen av modersmålsundervisningen. Under det 

andra året blir många negativa och under tredje året blir nästan alla negativa. Även på den 

individuella nivån finns en negativ utveckling av motivation och attityd till modersmålet. Den 

har gått från en enhälligt positiv inställning hos eleverna under det första året, till en nästan 

enhälligt negativ inställning till modersmålsundervisningen under tredje året. Elevernas kritik 

mot modersmålet var att undervisningen bedrevs i heterogena grupper och att orealistiska 

kursmål som inte utgick från elevernas kunnande användes (Sahaf 1994). 

Baker (1992:12) talar om attityder ur två olika synvinklar som visar att det är en växelverkan 

mellan de attityder som personer har och de som personer får av sin omgivning. Som exempel 

tar han språkinlärning där en positiv attityd hos inläraren har en positiv inverkan i 

inlärningssituationen men där det också är så att inlärningssituationen i sig själv skapar 

attityder hos inläraren.  
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2.1.2  Identitet, språkbehärskning och språkdomäner 

Charlotte Johansson (2000) skriver att språk och identitet är två begrepp som är i 

beroendeställning av varandra.  

Utvecklingen av identiteten hänger nära samman med individens möjlighet att utveckla sitt språk. 

Det är genom språket som individen bildar en uppfattning om sig själv, men det är också med 

språkets hjälp individen relaterar till sin omgivning och skapar en bild av omvärlden. I mötet och i 

kommunikationen med andra formas individens identitet och kulturella referensramar tydliggörs 

(Charlotte Johansson 2000:10). 

Johansson menar att språket används för att skapa identitet men att det också används för att 

markera tillhörighet eller distans (Johansson 2000:10,12). 

Charlotte Haglund, tidigare Johansson, (2004) menar att man numer tillskriver 

identitetsbegreppet en större komplexitet än vad som gjordes tidigare. En individs identitet ses 

inte längre som en linjär process som sker på ett medvetet plan inom individen själv, utan som 

något som förhandlas i sociala interaktioner med andra människor. Identiteten är något som i 

högsta grad är föränderligt och oförutsägbart. Den förändras och omförhandlas beroende på 

situation och kontext. I dagens samhälle då rörligheten mellan olika länder och världsdelar är 

stor och ständigt ökar, tvingas människor i högre grad än förut omförhandla och skapa nya 

identiteter som passar de nya förutsättningar som uppstår. En allmän uppfattning är att det 

finns ett starkt samband mellan identitet och språk. Centrala faktorer för begreppet anses 

också vara klass, kön, ålder och geografisk hemvist (Haglund 2004). 

Sahaf (1994) understryker i sin avhandling vikten av att invandrare ges möjlighet att dels 

bejaka sin ursprungliga identitet men också att de själva lyckas hitta en jämvikt med den 

svenska identiteten. I sin studie fann han att om ingen integration sker kommer identiteten att 

förskjutas till ursprungskulturens och vid integration så tenderar identiteten att gå mot 

majoritetssamhällets kultur. Längre vistelsetid i det nya landet korrelerade negativt med 

önskan att behålla sin minoritetskultur. Följaktligen minskar också den tid och energi man är 

beredd att lägga ner på att behålla ursprungslandets kultur och språk. Som ett resultat av detta 

tenderar också intresset att studera modersmål som skolämne att avta. Vidare menar Sahaf 

(1994) att ett avsvalnat intresse för modersmålsundervisningen i form av låg närvaro visade 

sig också ha ett samband med ett generellt minskat intresse för modersmålet som sådant. 

Sahaf (1994) kallar de två kulturella världarna som hans informanter lever i för ekosystem. 

När ekosystemen möts bildas en sorts miniatyrkultur. Den är en helt egen kultur som är 



 
 

12 
 

resultatet av mötet mellan de två kulturella ekosystemen och har inslag från båda kulturerna. 

När informanterna är nya i landet påverkas deras identitet och värderingar helt av 

ursprungskulturens men efter en längre tid i landet kommer deras värderingar och identitet 

utgå helt från den bildade miniatyrkulturens värderingar. I sin avhandling kan Sahaf (1994) se 

hur informanterna förhåller sig till de två ekosystemen enligt tre olika mönster.  

Det första är den grupp som tar avstånd från båda kulturerna. Gruppen består av ungdomar 

som inte har hittat en jämvikt mellan de två kulturerna och de betraktas av samhället som 

problemungdomar. De saknar självförtroende, självuppfattning och positiva förebilder i båda 

kulturerna samt har en känsla av att inte höra hemma någonstans. De uppnår aldrig högre 

behärskning i varken det första- eller andraspråket. Den enda situation som de behärskar är 

det vardagliga talet. De blandar första- och andraspråket men med tonvikt på andraspråket och 

använder ofta helfraser. Den här gruppen är också den av de tre som troligast hoppar av sina 

studier (Sahaf 1994.).  

Den andra gruppen lever i en miniatyrkultur som har stora kommunikativa likheter med 

andraspråkskulturen. Även den här gruppen brottas med ett identitetsdilemma. Till skillnad 

från den första gruppen är den bättre förankrad i andraspråkskulturen och har nått en högre 

grad av behärskning av andraspråket. Gruppen behärskar andraspråket bättre än modersmålet. 

De avbryter inte sin utbildning i samma utsträckning som den första gruppen vilket kan 

förklaras av en bättre andraspråksbehärskning (Sahaf 1994.). 

Den tredje gruppen är den som har de bästa förutsättningarna för att lyckas i det nya landet 

som i det här fallet är Sverige. Anledningen till detta är att de har lyckats hitta en jämvikt i sin 

identitet som innefattar både ursprungskulturen och den svenska kulturen. De ser sig själva 

som ”invandrare i Sverige med iranskt ursprung” snarare än ”iranier i Sverige”. Gruppen ser 

tvåspråkigheten och tillhörandet av två kulturer som något positivt och ser båda språken som 

viktiga för kommunikation. Sahaf härleder denna egenskap främst från sociokulturella värden 

från ursprungslandet (Sahaf 1994.). 

I Integrationsverkets rapport till regeringen (Delaktighet för integration 1999) som behandlar 

integrationsprocessen av somaliska invandrare skriver författarna att somaliska ungdomar 

lever i två världar som ofta står i kontrast till varandra. Världarna skiljer sig vad beträffar 

identitet, språk och religion. I hemmet talas somaliska med föräldrarna som ofta har 

bristfälliga kunskaper i svenska språket. I hemmiljön är de unga somalier som lever enligt 
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somalisk tradition med islam som rättesnöre, och på dagtid är de vanliga svenska ungdomar 

som försöker anpassa sig efter de regler och ramar som finns i den svenska skolan. Efter en 

tid tvingas ändå ungdomarna ofta välja och då väljer de vanligtvis den svenska identiteten 

(Delaktighet för integration 1999). 

Rapporten Delaktighet för integration (1999) fann också att somaliska familjers nätverk var 

väl utbyggda men att nätverken bara består av andra somalisktalande. Somaliska kvinnor 

träffades i hemmen medan somaliska män träffades i olika föreningssammanhang. Det var 

också vanligt att somalier bosatte sig i invandrartäta områden runt storstadsregioner men även 

i mellanstora städer tenderade de att bosätta sig på samma plats som andra somalier. 

Författarna till rapporten skriver att det beror på att man känner social trygghet och att man 

har möjlighet att hjälpa varandra i vardagen. Ofta finns också i dessa områden närhet till 

moskéer och föreningslokaler vilket medverkar till valet av bostadsområde (Delaktighet för 

integration 1999). 

 

2.2  Somalisk språkhistorik  

Informationen i 2:2 är hämtad från ”Somalier. Grundinformation” utgiven 1993 av Statens 

invandrarverk. 

Invandrare från Somalia kommer från ett samhälle med ett klansystem bestående av sex större 

klaner, men är ändå en ganska enhetlig grupp avseende etnicitet, språk och religion. Det 

förenande språket är somali och religionen är islam. Språket har länge varit umgängesspråk i 

landet men har i utbredd skriven form bara existerat sedan början av 1970-talet. Tidigare 

användes de gamla kolonialmakternas språk i skriftliga sammanhang.  

Somalia var innan det blev självständigt uppdelat mellan Italien, Storbritannien, Frankrike och 

Etiopien. På 1960 talet, då Italien och Storbritannien släppte ifrån sig sina kolonier i landet, 

uppstod en positiv nationell anda och många somalier hoppades på ett stort förenat Somalia. 

Som en följd av det blev det somaliska språket mer prestigefyllt medan kolonialspråken fick 

en mer negativ innebörd.  

År 1969 tog Mohammed Siad Barre makten och tog flera initiativ till förbättringar i landet. 

Ett av dessa initiativ var alfabetiseringsprogrammet. Det innebar införande av skolplikt, att 
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utbildning blev tillgänglig för alla eftersom skolavgiften togs bort och att upprättande av 

skolor genomfördes även på landsbygden. Samtidigt bestämdes att det enande skriftspråket 

skulle vara somali, vilket gjorde att ett nytt ämne introducerades i skolorna. Tidigare hade det 

varit svårt att enas om vilket alfabet som skulle användas men Barre bestämde att det latinska 

alfabetet skulle vara det officiella. För de få som hade ekonomisk möjlighet att studera före 

alfabetiseringsprojektet var de tillgängliga språken endast italienska, engelska eller arabiska. 

Arabiskans starka ställning i landet är en konsekvens av islam och koranskolor sedan många 

år. Trots införandet av somali som skriftspråk förblev italienska undervisningsspråket på 

landets universitet.  

Två rebellgrupper i landet tog makten i början av 1990-talet med stort folkligt stöd. Efter 

segern och Barres landsflykt uppstod motsättningar mellan de två grupperna och 

inbördeskriget som fortfarande härjar landet blev ett faktum. Eftersom landet inte haft en 

fungerande regering på så många år har utbildningssystemet blivit lidande, vilket medfört att 

de ungdomar som är uppväxta i 1990-talets Somalia inte alls haft samma möjlighet till 

utbildning som dem som haft fördelen att få delta i alfabetiseringsprojektets utbyggda 

skolsystem. 

 

3  Metod och material  

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Intervjuernas längd 

varierade beroende på hur mycket eleverna hade att berätta kring frågorna som ställdes. De 

flesta intervjuerna varade i cirka 20 minuter, den kortaste var 17 minuter och den som varade 

längst sträckte sig till 28 minuter. Inspelningarna gav mig möjlighet att lyssna till faktorer 

som inte varit uppenbara vid en textdokumentation av samtalen så som intonation, tvekan 

eller känslomässiga yttringar. 

Vid intervjuns början blev alla tillfrågade om de godkände dokumentationssättet och jag 

informerade de svarande om varför jag ville genomföra intervjun. Flera var först tveksamma 

till inspelningen men när jag förklarat att deras identitet kommer att skyddas i arbetet gick alla 

med på att spelas in. 

Mina intervjufrågor, som kan ses i bilagan, är ett strukturerat frågematerial. Anledningen till 

detta är jag ville försäkra mig om att vissa aspekter kring attityderna inte förblev obesvarade 
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samt för att undvika mindre relevanta sidospår. En annan anledning till att jag valde intervjuer 

var att jag ville ge informanterna möjlighet att utveckla sina svar och samtidigt få tillfälle att 

upptäcka nya infallsvinklar som elevsvaren skulle kunna ge upphov till. Ytterligare en fördel 

med mitt metodval var att jag vid missförstånd kunde omformulera och tydliggöra min 

frågeställning. Elevernas begränsade kunskaper i svenska språket var också något jag hade i 

åtanke när jag konstruerade frågorna, även om deras funktion i första hand var som 

samtalsstöd. 

Problemet med den här typen av studie är att de färdigställda intervjuernas validitet kan 

ifrågasättas, då undersökningen består av en självskattning från elevernas sida. En korrekt 

självskattning förutsätter att informanterna har en verklighetstrogen självbild. Det faktum att 

jag av informanterna ses som en representant från majoritetssamhället kan också ha påverkat 

ungdomarna att svara på ett visst sätt. 

 

3.1  Informanterna  

Informanterna är somaliska ungdomar som studerar på IVIK (individuella programmet 

introduktionskurs) på en gymnasieskola. IVIK är en introduktionskurs till gymnasiet som 

syftar till att ge invandrarungdomar i åldern 16 - 20 år gymnasiebehörighet. Några av de 

tillfrågade informanterna tackade nej till att medverka i undersökningen. Flera andra 

studerande med somaliska som modersmål tillfrågades aldrig att medverka då jag ansåg att 

deras behärskning av språket inte var tillräcklig för att kunna svara och diskutera kring 

frågorna på grund av för kort vistelsetid i landet. Följaktligen var mitt urval ett 

bekvämlighetsurval (Eliasson 2006:50). Jag valde att ha tre män och tre kvinnor för att få en 

så representativ grupp som möjligt ur ett könsperspektiv. Materialet är förvisso alldeles för 

begränsat för att kunna generalisera resultatet till en större grupp men jag ville ändå försöka 

undvika ett missvisande resultat på grund av utebliven könsaspekt i min undersökning. En 

aspekt som inte bör underskattas i en sådan här studie, särskilt med tanke på att flera av 

informanterna kommer från en, ur svenskt perspektiv, patriarkalisk kultur. Större skillnad 

mellan könsrollerna medför olika utgångspunkter för attityder. Alla ungdomarna är första 

generationens invandrare och har bara bott i Sverige några år. Informanterna bor alla i en 

mellanstor stad i invandrartäta områden. Jag har gjort mitt urval utifrån fyra kriterier: 

nationalitet, andraspråksstuderande på IVIK, åldern 16 - 20 år och första generationens 



 
 

16 
 

invandrare. Med nationalitet menar jag att informanten har bott nästan hela eller större delen 

av sitt liv i Somalia. 

Här följer en presentation av de sex intervjupersonerna. För att skydda identiteten på 

informanterna använder jag bokstaven M för de tre män som ingick i studien och bokstaven K 

används för de tre kvinnorna. 

M1: 19 år, kom till Sverige 2008 som ensamkommande flyktingbarn och har innan han fyllt 

18 år bott på ett boende tillsammans med andra ungdomar i samma situation. Pappan valde att 

stanna i Somalia och mamman är avliden. Har i Somalia gått tre år i en privat skola, tre till 

fyra timmar varje dag, där han studerade matematik och engelska. I skolan undervisade 

lärarna i matematik på somaliska och engelskundervisningen var på engelska. 

M2: 18 år, kom till Sverige 2009, mamman var då redan boende i Sverige sedan tre år 

tillbaka. Bodde i Etiopien i två år innan han kom till Sverige. Har gått sex år i skolan, 

undervisningsspråket var somaliska och engelska. Talar utöver somaliska även arabiska och 

engelska.  

M3: 19 år, kom till Sverige 2008 som ensamkommande flyktingbarn och har innan han fyllt 

18 år bott på ett boende tillsammans med andra ungdomar i samma situation. Pappan avliden, 

mamman och syskonen är kvar i Somalia. Uppger att han gått tio år i skolan i Somalia. 

Undervisningsspråk var uteslutande engelska bortsett från undervisningen i ämnet somaliska. 

Talar även arabiska.  

K1: 18 år, kom till Sverige 2006 för att leva med sin pappa som bott här sedan 2003. Har bara 

gått några år i skolan i Somalia. I skolan läste hon somaliska och engelska. 

Undervisningsspråket på engelsklektionerna var engelska. 

K2: 19 år, kom till Sverige 2008 till sin mamma som sedan några år var bosatt i Sverige, 

pappan avliden. K2 känner att det är svårt avgöra hur många år hon gått i skolan eftersom det 

har varit till och från i flera år men hon gissar på ungefär två år. I skolan undervisade lärarna 

på somaliska. Talar även lite arabiska och lite amhariska (språk i Etiopien) men ingen 

engelska.  

K3: 18 år, kom till Sverige 2008 till sin mamma som sedan några år var bosatt i Sverige, 

pappan avliden. Har aldrig gått i skolan i Somalia utan kom till Sverige som analfabet. 

Svenska var det språk hon först lärde sig att skriva och läsa men har sedan hon kommit till  



 
 

17 
 

Sverige även lärt sig att skriva och läsa på somaliska. Kan utöver modersmål och svenska 

även lite engelska.  

Gemensamt för informanterna är att de alla har gått i koranskola från tidig ålder upp till tonår 

och att pappan, om han varit i liv, haft försörjningsansvar för familjen medan mamman varit 

hemmafru. Undervisningsspråket på koranskolorna har i samtliga fall varit somaliska. 

Arabiskan har bara använts vid högläsning ur koranen. Informanterna har direkt vid ankomst 

till Sverige startat sina andraspråksstudier, studietiden i Sverige står följaktligen i direkt 

relation till vistelsetiden i landet. Även modersmålsundervisningen påbörjades direkt vid 

ankomst och nu läser samtliga gymnasiekurser på modersmålslektionerna.  

 

4  Resultat  

Jag kommer i det här kapitlet att redovisa resultatet från intervjuerna. För att få en bättre 

översikt av materialet har jag kategoriserat resultatet i underrubriker.  

 

4.1  Attityder  

Jag försöker här belysa attityderna till modersmålsundervisning, modersmål och svenska 

genom att lyfta fram relevanta fakta som framkommit i intervjuerna. 

  

4.1.1  Attityder till modersmålsundervisning och modersmål 

Attityder till modersmålsundervisningen och modersmålet är svåra att skilja åt. Jag har därför 

valt att redovisa de två attitydobjekten tillsammans i detta stycke. I redovisningen av resultatet 

ses elevernas närvaro på modersmålsundervisningen som en indikation på motivation och i 

förlängningen också attityd. 

Motivationen för att fortsätta studera sitt modersmål i Sverige varierar mellan informanterna 

vilket visas i tablå 1 nedan.  
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Informant Uppskattad närvaro modersmål 

 

M1 70 - 80 % 

M2 60 - 70 % 

M3 80 % 

K1 100 % 

K2 100 % 

K3 100 % 
Tablå 1  Närvaro modersmål. 

Som tablå 1 visar verkar intresset för att delta på modersmålslektionerna svagare hos männen 

i min undersökning. Ingen av männen uppskattar sin närvaro till högre än 80 %. M2 

uppskattar en så låg siffra som 60 - 70 % närvaro. Orsaken till den förhållandevis låga 

närvaron uppger de tre är att modersmålsundervisningen ligger så sent på eftermiddagen. 

Eftersom deras ordinarie skoldag slutar mycket tidigare säger de att de inte orkar vänta tills 

lektionen startar. Det visade sig även att anledningen till varför man studerar sitt modersmål 

varierar mellan informanterna, se tablå 2 nedan. 

 

Informant Integrativ motivation Instrumentell motivation 

 

M1 - Tillgodoräkna sig betygen. 

M2 - Tillgodoräkna sig betygen. 

M3 Inte glömma modersmålet (tvekan). - 

K1 Träffa somalisktalande, tala 

somaliska, inte glömma språket. 

- 

K2 Roligaste timmen på hela veckan.    - 

K3 Inte glömma språket för då kan hon 

inte lära sina barn somaliska. 

- 

Tablå 2  Motivation modersmål. 

M3 hade svårt att komma på ett svar till varför han läser modersmålet överhuvudtaget men 

säger efter en lång tankepaus att det är för att inte glömma språket. De övriga männens 

anledningar till att gå på modersmålslektionerna är betyget som de får, som de sedan kan 

tillgodoräkna sig när de söker ett nationellt gymnasieprogram. Modersmålet fungerar alltså 

som en sorts språngbräda till gymnasiet för två av männen. M2 var den som tydligast tog 

avstånd från modersmålsundervisningen. Han berättade att han inte tycker om att gå på 

lektionerna eftersom han anser att hans kunskaper i somaliska språket är tillräckligt goda utan 

undervisning. Kvinnorna tycker till skillnad från männen att modersmålsundervisningen är 

både viktig och rolig. Oavsett inställning till modersmålsundervisningen så tycker alla sex att 
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det somaliska språket utgör en viktig del av deras somaliska identitet. Samtliga anser det 

viktigt att överföra språket till kommande generationer födda i Sverige. Den generella 

uppfattningen hos informanterna och deras föräldrar verkar vara att 

modersmålsundervisningens enda syfte är att invandrare som kommer till Sverige inte ska 

glömma sitt modersmål. Föräldrarna tycker därför det är viktigare att de yngre syskonen får 

undervisning på modersmålet för där ser de en risk att somaliskan går förlorad till förmån för 

svenskan. 

 

4.1.2  Attityder till andraspråket 

Den fråga som tydligast berörde informanternas attityd till svenska språket var frågan: 

”Varför vill du lära dig svenska?”, där svaren fördelades enligt tablå 3. 

 

Informant Integrativ motivation Instrumentell motivation 

 

M1 Vill bli en del av svenska samhället och bättre 

förstå kultur och historia. 

- 

M2 Förstå svenskar bättre, för att kunna leva i 

Sverige. 

- 

M3 Språket i Sverige är svenska. Utbildning och arbete. 

K1 Vill kunna prata med svenskarna. Utbildning och arbete. 

K2 Bor här, vill leva sitt liv här. Arbete och självförsörjning. 

K3 Språket i Sverige är svenska. Utbildning och arbete. 
Tablå 3  Motivation svenska. 

I tablå 3 ser man att den integrativa motivationen kunde hittas hos alla intervjupersonerna 

medan den instrumentella motivationen inte fanns representerad i M1:s och M2:s svar.  

Samtliga informanter tillämpar en medveten strategi för att bli bättre på svenska efter skoltid.  

Som tablå 4 nedan visar är gemensamma nämnare för många av informanterna att de läser, 

tittar på svensk tv och försöker hitta tillfällen utanför skolan för träna på att tala svenska. Flera 

av de tillfrågade har gjort explicita försök att få naturliga talsituationer med svenskar. 
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Informant Strategier för att bli bättre på svenska efter skoltid 

 

M1 Tittar på tv-nyheter, träffar vänner och arbetar som fotbollsdomare. 

M2 Läser tidningar, tittar på tv, läser böcker, träffar människor som talar svenska. 

M3 Läser och tittar på film, vid amerikansk film väljs svensk text. Har uttryckt en 

önskan till personal på boendet om svenska vänner. 

K1 Läser böcker, tittar på tv-nyheter och försöker hitta situationer för att tala 

svenska. 

K2 Läser böcker och tittar på svenska tv-program och filmer. 

K3 Tittar på tv och läser böcker(varje kväll). 
Tablå 4  Strategier för att bli bättre på svenska. 

M1 uppger att han engagerat sig som fotbollsdomare av den primära anledningen att få tala 

svenska med svenskar. M3 har bett om hjälp på sitt boende med att hitta en svensk vän för att 

få naturliga situationer att tala svenska. K2 uttrycker explicit att hon föredrar amerikanska 

program, trots det tittar hon på svenska program för att lära sig språket. Bara en av 

informanterna uppger hur ofta hon brukar läsa, vilket är varje kväll. Hon är också den enda av 

informanterna som ger intrycket av att hon tycker det är roligt.  

Yrkesambitionen hos informanterna är också intressant för attitydbildningen till svenska 

språket eftersom en högre utbildning kräver högre kunskaper i svenska. Informanterna visade 

höga ambitioner vad beträffar framtida yrkesval. I tablå 5 har jag sammanställt svaren. 

 

Informant Vilket yrke hoppas du dina studier ska kunna leda till? 

 

M1 Vill arbeta för en hjälporganisation inom ett vårdrelaterat yrke, men har inte 

funderat så mycket på yrke eftersom han tycker att det ligger långt fram i tiden. 

M2 Är intresserad av datorer och vill därför gå en passande utbildning på 

högskola/universitet för att uppnå det. 

M3 Vill arbeta med pengar, har tänkt sig gå färdigt gymnasiet, jobba ett år, för att 

sedan fortsätta på universitet eller högskola. 

K1 Vill komma in på läkarlinjen men har sjuksköterska som alternativ utifall hon inte 

kan komma in på läkarlinjen. 

K2 Vill jobba som modersmålslärare men uppger att hon inte vet vilken utbildning 

som krävs.  

K3 Har sedan hon var liten drömt om att bli advokat. 
Tablå 5  Yrkesambition. 

Som kan ses i tablå 5 siktar de flesta på en eftergymnasial utbildning på högskola eller 

universitet. Det är främst männen som är lite svävande i sina svar på den här frågan och som 

inte ställt upp ett specifikt yrke som mål.  
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Samtliga informanter som har sina föräldrar i Sverige uppger att deras föräldrar påtalar att det 

är viktigt att de lär sig svenska språket. Flera mammor brukar hänvisa till vilka svårigheter de 

själva haft i Sverige på grund av sina otillräckliga kunskaper i svenska språket. De 

informanter som har föräldrar i Sverige uppger att föräldrarna ibland talar svenska med dem 

specifikt i syftet att få tillfälle att själva träna och bli bättre på svenska språket. Anledningen 

till att jag valt att redovisa i vilken utsträckning föräldrarna använder svenska språket är att 

det återspeglar föräldrarnas attityd till svenska språket. Det är alltså i första hand inte fråga 

om en språkdomän eftersom föräldrarnas kunskaper i svenska språket ofta är mycket 

begränsade och bara används i syfte att få träna språket.  

Förkunskaperna informanterna hade om Sverige innan de kom till landet var begränsade till 

att Sverige var ett kallt land. Anknytningsflyktingar kände till klimatet och de sociala 

förutsättningarna eftersom de redan hade anhöriga i Sverige. Ensamkommande som blivit 

fraktade av människosmugglare till landet kände inte till slutdestinationen på sin resa innan 

den startade. 

 

4.2  Identitet   

En intressant fråga ur ett identitetsperspektiv är frågan där informanterna fick svara på om de 

kände sig svenska. Som svaren i tablå 6 nedan visar är det bara en av informanterna (K2) som 

uppger att hon känner sig svensk. Hon motiverar det med att hon vill leva resten av sitt liv 

här, trots skillnaderna mellan den svenska och den somaliska livsstilen. Fyra av informanterna 

(M1, M2, M3 och K3) tror dock att de när de vistats en längre tid i landet kommer att känna 

sig svenska. En informant (K1) distanserar sig tydligt från tanken på att känna sig svensk och 

hänvisar till att hon är från ett annat land med en annan hudfärg och hon tycker heller inte att 

hon har rätt att känna sig svensk. Hon tillägger att ”det är bara svenskorna som får känna sig 

svenska”. Hon understryker därefter att hon inte tycker den svenska kulturen är dålig utan att 

hon helt enkelt vill behålla sin egen kultur. En annan informant (M2) känner sig så 

annorlunda jämfört med svenskar och det gör det svårt för honom att känna sig svensk. I 

begreppet annorlunda lägger han många av de personlighetsdrag som han har och som han 

upplever skiljer sig från svenskars. Han nämner flera exempel på detta. Han har till exempel 

inte sett en enda svensk som varit arg sedan han kom till Sverige och det känns väldigt 

främmande för honom.  
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Informant Ja Nej 

 

M1 - 

 

Tror absolut att han kommer känna sig 

svensk om några år men inte nu. 

M2 - Hans personlighetsdrag skiljer sig 

markant från svenskar. Tror känslan 

ändras över tid. 

M3 - Känner sig lite svensk och tror att hans 

barn kommer att känna sig svenska. 

K1 - Utseendemässiga faktorer, vill behålla 

sin egen kultur och vill inte känna sig 

svensk. 

K2 Bor här och vill leva resten av sitt liv i 

Sverige, därför känner hon sig svensk. 

- 

K3 - ”Jag är som jag är och jag är inte 

svensk, jag vet det”. Tror det ändras om 

några år. 
Tablå 6  Identitet. 

På frågan om de skulle vilja flytta tillbaka till Somalia svarade informanterna enligt tablå 7 

nedan.  

 

Informant Flytta tillbaka till Somalia 

under rådande 

omständigheter 

 

Flytta tillbaka till Somalia 

om kriget upphörde 

M1 Nej Nej 

M2 Nej Nej 

M3 Nej Ja 

K1 Nej Ja 

K2 Nej Nej 

K3 Nej Ja 
Tablå 7  Vilja att återvända till Somalia 

Som tablå 7 visar skulle ingen av informanterna vilja flytta tillbaka till Somalia under de 

förutsättningar som idag råder. Hälften av informanterna uppger att de skulle flytta tillbaka till 

Somalia under de fiktiva förhållandena att landet fick en stabil regering och striderna 

upphörde. En av kvinnorna tror att alla somalier bär på en dröm att någon gång återvända till 

Somalia. Föräldrarna till ungdomarna tycker att det är viktigt att deras barn inte glömmer 

modersmålet och flera brukar påtala vikten av det när modersmålsundervisningen diskuteras 

hemma. Det är bara K2:s föräldrar som inte tycker det är viktigt men då med motiveringen att 

hon redan behärskar det och följaktligen inte löper någon risk för språkförlust. 
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Alla sex informanterna bejakar sitt somaliska ursprung och ser det som en viktig del i deras 

självbild. Ingen upplever sin somaliska identitet hotad av flytten till Sverige, dock uttrycker 

flera av informanterna en oro över att deras framtida barn löper en risk att glömma sitt 

modersmål och därmed förlora en betydande del av sitt somaliska ursprung. En bidragande 

orsak till den trygghet informanterna känner var det positiva mottagande de fått sedan de kom 

till Sverige. Ingen känner att deras somaliska ursprung varit dem till nackdel. Två informanter 

minns att de blev förvånade när de efter sin ankomst till Sverige erbjöds att läsa somaliska i 

skolan. Det är bara två informanter som nya i Sverige upplevde svenskar som 

avståndstagande, men de förstod snart att det inte var riktat mot deras person eller somaliska 

ursprung utan att det var en kulturskillnad. Ingen har negativa erfarenheter av svenska 

myndigheter. Tvärtom påtalar en kvinna vilket fantastiskt samhälle Sverige är med fri skola 

och vård.   

 

4.3  Språkbehärskning  

Här redovisas vilken språkbehärskning de olika informanterna upplever att de har i 

modersmål och andraspråk. Det redovisade resultatet är en självskattning från informanterna 

sida. 

 

4.3.1  Språkbehärskning modersmål 

Alla informanterna anser sig behärska somaliska språket bättre än det svenska. Ingen av 

informanterna upplever sig ha några begränsningar vad beträffar behärskningen av det 

somaliska språket. De upplever inga svårigheter vid läsning, skrivande eller hörförståelse. 

Den enda som uttryckte ett problemområde var M1 som upplever svårigheter med att förstå 

nordliga dialekter av somaliskan. K3 var till skillnad från de andra informanterna analfabet 

när hon kom till Sverige och har därför lärt sig läsa och skriva på svenska innan hon lärde sig 

samma färdigheter på somaliska. Trots att hon anser sig vara bättre på att läsa, skriva och tala 

på svenska, så tycker hon sig behärska modersmålet utan problem. Hon vidhåller också att 

somaliskan är det språk som hon behärskar bättre av de två. Detta alltså trots att hon på de 

enskilda färdigheterna säger sig vara bättre på svenska. Två informanter uppger att de har 

betyget MVG i modersmålet. 
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4.3.2  Språkbehärskning andraspråk 

Språkbehärskningen av svenska språket var också något informanterna upplevde relativt 

oproblematiskt även om alla utom K1 och K3 specificerade vissa svårigheter. M1 tycker att 

han behärskar svenska språket till 80 %, de resterande 20 % som utgör ett problem för honom 

är att uttrycka sig i skrift. M2 uttrycker samma sak men specificerar även problem med 

skrivandet till att gälla ordföljd, tempus och stavning. M3 tycker att han har svårt att hitta de 

rätta orden vid vardagligt tal, han vet vad han vill säga men ”orden fastnar i huvudet”. K2 

upplever sig ha vissa svårigheter men kan inte specificera dessa mer exakt.   

 

4.4  Språkdomäner  

Vad beträffar det somaliska språket används det främst vid kontakter med äldre medlemmar i 

familjen. De informanter som har syskon uppger att de blandar svenska och somaliska i sina 

kontakter med yngre syskon. Två av informanterna använder svenska språket mer än 

somaliska efter skoltid. 

I tablå 8 nedan representerar domänen fritid den totala uppskattningen, det vill säga 

språkdomän familj och språkdomän vänner sammanvägda. 

 

Informant Språkdomän familj Språkdomän vänner Språkdomän fritid 

 

M1 - 

 

Mest svenska. Svenska 

M2 Talar somaliska med föräldrar 

och båda språken med syskon. 

Mest svenska. Svenska 

M3 - 

 

Mest somaliska. Somaliska 

K1 Talar somaliska med föräldrar 

och både svenska med syskon. 

Umgås uteslutande med 

familjen. 

Somaliska 

K2 Talar somaliska med föräldrar 

och båda språken med syskon. 

Mest somaliska. Somaliska 

K3 Talar somaliska med föräldrar 

och båda språken med syskon. 

Umgås uteslutande med 

familjen. 

Somaliska 

Tablå 8  Språkdomäner. 
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M1 och M3 är ensamkommande och har därför ingen språkdomän som representerar familjen. 

M1 uppger att hans situation har gjort det naturligt för honom att använda det svenska språket 

mer än det somaliska. Många av de personer han träffat sedan han kom till Sverige har haft 

andra modersmål och därför har svenskan varit det gemensamma språket för kommunikation. 

På boendet för ensamkommande barn och ungdomar har han haft personal med svenska som 

modersmål. M2 spenderar större delen av sin fritid framför datorn i hemmet och då är 

svenskan det dominerande språket, eftersom han sitter med ett kommunikationsprogram och 

spelar datorspel med andra svensktalande.  K1 och K3 umgås inte alls med vänner efter 

skolan och därför utgörs nästan all kommunikation de har efter skoltid av samtal inom den 

närmaste familjen. K2 uppger att hon umgås med vänner men då bara somalisktalande. Flera 

av kvinnorna upplever att det är svårt att hitta situationer att prata svenska utanför skolan 

eftersom de är mycket begränsade i sina sociala kontakter. De upplever även att det svenska 

samtalsklimatet försvårar kontakter med svenskar. Talsituationer beskrivs av flera som knutna 

till specifika situationer med liten acceptans för tal som ligger utanför dessa ramar. K2 och 

M2 och i viss mån även K1 har reflekterat kring skillnaderna i det här avseendet mellan 

Sverige och Somalia, där man exempelvis har nära kontakt och ofta bjuder in människor i 

grannskapet. K2 antyder att man även kan prata med främmande människor man möter på 

gatan utan att situationen blir konstig.  

 

4.5  Samband  

Det kan i de separata delarna vara svårt att se några samband mellan informanternas svar. Jag 

har därför valt att göra en övergripande sammanställning över hur informanterna förhållit sig 

till de olika undersökningsområdena i resultatdelen. Informanterna kan delas in i två grupper 

vad beträffar attityder till språken eftersom de gett liknande svar bortsett från mindre 

avvikelser inom gruppen. M1 och M2 väljer jag att kalla för grupp 1. M3, K1, K2 och K3 

kallas för grupp 2. 

Tablå 9 visar en översikt av hur informanterna förhållit sig till undersökningsområdena i 

resultatdelen.  
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 Grupp 1 Grupp 2 

Informant M1 M2 M3 K1 K2 K3 

Attityder 

modersmål 

Hög 

frånvaro 

 

Instrument. 

motivation 

Hög 

frånvaro   

 

Instrument. 

motivation 

Hög 

frånvaro  

 

Integrativ 

motivation

(efter lång 

tvekan) 

Låg 

frånvaro 

 

Integrativ 

motivation 

Låg 

frånvaro. 

 

Integrativ 

motivation 

Låg  

frånvaro  

 

Integrativ 

motivation 

Attityder 

andraspråk 

Integrativ 

motivation 

Integrativ 

motivation 

Integrativ 

och 

instrument.

motivation 

Integrativ 

och 

instrument.

motivation 

Integrativ 

och 

instrument.

motivation 

Integrativ 

och 

instrument.

motivation 

Identitet Somalisk 

dominant 

Somalisk 

dominant 

Somalisk 

dominant 

Somalisk 

dominant 

Svensk 

dominant 

Somalisk 

dominant 

Språk-

behärskning 

modersmål 

Bra 

kunskaper 

Bra 

kunskaper 

Bra 

kunskaper 

Bra 

kunskaper 

Bra 

kunskaper 

Bra 

kunskaper 

Språk-

behärskning 

andraspråk 

80%, 

behöver bli 

bättre på att 

skriva 

Ordföljd, 

tempus och 

stavning 

svårt 

Ibland 

svårt att 

uttrycka 

sig i tal 

Upplever 

inga 

problem 

Vissa 

svårigheter 

Bra 

kunskaper 

Språk-

domäner 

Mest 

svenska 

Mest 

svenska 

Mest 

somaliska 

Mest 

somaliska 

Mest 

somaliska 

Mest 

somaliska 

Tablå 9  Samband. 

Grupp 1 har i sina attityder till modersmålet bara gett uttryck för instrumentell motivation och 

i sina attityder till det svenska språket har de endast integrativ motivation. Grupp 2 har istället 

en integrativ motivation till modersmålet och till andraspråket både en integrativ och 

instrumentell motivation. Närvaron på modersmålet är generellt högre i grupp 2. Grupp 2 

upplever mindre problem med svenska språkbehärskningen till skillnad från grupp 1, som 

upplever svårigheter med att skriva svenska. Grupp 1 är de enda som svarat att de efter skolan 

har en språkdomän som domineras av svenska språket medan övriga uppgivit att 

språkdomänen efter skolan domineras av somaliska språket. Sammanfattningsvis ser man att 

grupp 2 uppvisar en mer positiv attityd till både modersmål och andraspråk samtidigt som de 

upplever mindre svårigheter i behärskningen av svenska språket.  
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5  Diskussion  

Attityderna till modersmålet skiljer sig mellan informanterna. Två informanter avviker från de 

övriga genom att de uttrycker en instrumentell motivation som här fokuseras på fortsatta 

studier. De studerar modersmålet för att få ett betyg som de kan tillgodoräkna sig när de söker 

nationella gymnasieprogram. De uppvisar också en högre frånvaro från modersmåls-

undervisningen än övriga, vilket tyder på att det i första hand är betyget som är viktigt för 

dem. De andra fyra informanterna uttrycker istället en integrativ motivation till modersmålet 

som representeras av en önskan att inte glömma modersmålet. Vissa förknippar också 

användandet av det somaliska språket med positiva känslor. Dessa fyra har bortsett från en 

informant också betydligt högre närvaro på modersmålslektionerna.  

 

Alla informanterna har uttryckt en integrativ motivation till inlärandet av det svenska språket 

där informanterna uttryckte en önskan till delaktighet i svenska samhället. Fyra informanter 

formulerar också en instrumentell motivation där utbildning och arbete i huvudsak är vad man 

eftersträvar. Dessa fyra är desamma som har en integrativ motivation till modersmålet.  

Informanterna har alla aktiva strategier för att utvecklas och bli bättre på svenska språket och 

säger sig vara villiga att lägga ner en hel del energi för att detta ska ske. De flesta uppger att 

de läser svenska böcker och tittar på svensk tv. Det var bara en informant som gav intryck av 

att finna nöje i dessa svenskförbättrande aktiviteter. Hon var också den enda av informanterna 

som uppgav hur ofta hon läste. Det skulle kunna vara så att jag i egenskap av 

majoritetsspråkstalare här påverkar informanterna att räkna upp aktiviteter som de vet att de 

borde göra istället för aktiviteter som de faktiskt gör. Sanningshalten i mina informanters svar 

är självklart bara något jag kan spekulera kring men i intervjusituationen uppfattade jag 

uppräknandet av svenskförbättrande aktiviteter från flertalet som ett i förhand inlärt mantra 

mer än en beskrivning av verkligheten.  

 

Under rubriken 4.5 i resultatdelen kan man i översikten se att det råder flera samband i 

informanternas attityder till de båda språken. Två informanter uppvisar ett tydligt 

avståndstagande från modersmålsundervisningen genom sin höga frånvaro och 

förhållningssättet till modersmålet är att det endast är ett verktyg för att ta sig vidare i 

utbildningssystemet. Dessa två förhåller sig också till det svenska språket på ett sätt som 

särskiljer dem från de andra informanterna. Till skillnad från övriga informanter uttrycker de 
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inte någon önskan om att lära sig svenska språket för att kunna skaffa sig en bra utbildning 

som ska leda fram till ett stimulerande arbete. Dessa två verkar utifrån sina svar kring 

attityder vara tillfreds om de kan tala med svenskarna vilket kan visa sig bli ett problem då 

arbetsmarknaden har lite högre krav. Nu får man naturligtvis inte läsa in för mycket i 

informanternas svar, det skulle kunna vara så att dessa två informanter helt enkelt inte tänkte 

på utbildnings- och arbetsaspekten av att lära sig ett språk eller att de såg det som 

underförstått. Om man tittar på deras svar vad beträffar attityden till modersmålet så verkar de 

ändå tycka att det är viktigt att gå vidare i utbildningssystemet. Visserligen är de lite svävande 

när de redogör för vilket yrke de hoppas studierna ska leda fram till men båda verkar ändå 

sikta mot att fortsätta sina studier efter sin tid på IVIK. 

 

De övriga fyra informanterna har uppgivit att de vill studera modersmålet för att inte glömma 

språket, samtidigt som de till skillnad från de andra två också uppvisar en högre närvaro på 

modersmålslektionerna, bortsett från M3. Den integrativa motivationen till modersmålet och 

den i viss mån också högre närvaron på modersmålsundervisningen verkar utifrån mina 

informanter också sammanfalla med en integrativ och instrumentell motivation till det 

svenska språket. Dessa fyra uppvisar följaktligen en fördelaktigare inställning till inlärning av 

både första- och andraspråk och har därför en bättre förankring i sina dubbla identiteter.  Detta 

är något som enligt Sahaf (1994) skulle vara fördelaktigt för språkinlärning och i 

förlängningen också för integrationen. De här informanterna är också bortsett från M3 mer 

specifika med sin målsättning yrkesmässigt.  

 

Min uppfattning gällande attityderna till modersmål och andraspråk är att informanterna som 

grupp uppvisar en mer positiv attityder till svenska språket jämfört med modersmålet. En 

orsak till det skulle kunna vara att föräldrarna inte bara påtalar att svenska språket viktigt utan 

att de också visar det genom att använda sina söner och döttrar för att träna på språket. En 

annan orsak är att jag tror att motivationen för att inte glömma ett språk som saknar 

funktionalitet annat än som umgängesspråk med föräldrar, är sekundär kontra motivationen 

att bli delaktig i ett andraspråkssamhälle som man har en fördelaktig uppfattning om. Detta 

speciellt om man tar i beaktande att informanterna är ungdomar och att det ligger i deras 

ålders natur att bryta sig loss från föräldragenerationen, bygga en egen identitet och bli 

självständiga individer. De flesta av informanterna och deras föräldrar anser dessutom 

modersmålsundervisningens främsta syfte vara att man inte ska glömma språket. Det 

resulterar i att de informanter och de föräldrar som tycker att deras barn är duktiga på 
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modersmålet inte ser någon risk för språkförlust. Modersmålet anses då inte vara ett viktigt 

ämne i skolan. Resonemanget i sig gör att modersmålet förlorar mark till andraspråket hos 

informanterna vilket också är en tendens jag tyckt mig se i min undersökning. Sahaf (1994) 

såg i sin avhandling liknande tendenser, att man närmar sig andraspråket och den svenska 

identiteten på bekostnad av minoritetsspråket. 

 

Sahaf (1994) understryker i sin avhandling vikten av att invandrare ges möjlighet att bejaka 

sin ursprungsidentitet för att på bästa sätt integreras i andraspråkssamhället. Alla 

informanterna jag talat med upplever svenska samhällets och svenskarnas mottagande som 

positivt. Flera av informanterna har till och med uttryckt en förvåning över att de vid sin 

ankomst till Sverige blev erbjudna att studera sitt modersmål. Sahaf (1994) finner vidare i sin 

avhandling att det finns ett samband mellan integration och identitetsinvestering i den nya 

kulturen och även att tiden i landet korrelerar negativt med en önskan att behålla sin 

minoritetskultur.  

 

Sahaf (1994) kan i sin avhandling urskilja tre grupper i utifrån identitet, integrering och 

språkbehärskning. Mina informanter skulle jag placera i den andra gruppen. Ingen av mina 

ungdomar skulle klassificeras som vilsen mellan de olika kulturerna eller som 

problemungdom, det vill säga egenskaper som Sahaf tillskriver den första gruppen. De har 

heller inga större svårigheter att göra sig förstådda i talad svenska och blandar följaktligen 

inte in andra språk i samtalen. Man kan dock misstänka att de två som angett instrumentell 

motivation till modersmålet kanske inte kommer att nå längre än den andra gruppen, medan 

de övriga fyra kanske med tiden kan komma att nå den tredje gruppen. Den tredje gruppen 

representerar individer som omfamnat båda majoritetssamhället och minoritetsbakgrunden. 

Det som talar emot den utvecklingen är den isolering inom familjen som kvinnorna uppvisar, 

vilket förmodligen under lång tid kommer att innebära att deras språkdomän trots att de lever i 

Sverige ändå kommer att domineras av somaliska. 

 

Vad beträffar behärskningen av modersmålet upplever alla informanterna att somaliskan är 

det språk de bäst behärskar men jag tror att de påverkas av de känslomässiga banden knutna 

till modersmålet. Ingen av informanterna känner några begräsningar i sina kunskaper i 

modersmålet vilket jag upplever som märkligt med tanke på den korta skolbakgrund de har 

bakom sig i ursprungslandet. En informant har dessutom uppgivit att hon kom som analfabet 

till Sverige. Man kan ifrågasätta i vilken utsträckning deras somaliska kunskaper verkligen 
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sätts på prov i den svenska vardagen mer än i rollen som umgängesspråk i hemmet. Jag tror 

inte att informanterna talar osanning, utan att de utöver den känslomässiga aspekten också 

verkar uppfatta behärskningen av ett språk som förmågan att kunna tala och förstå i vardagligt 

umgänge. I den svenska skolmiljön förväntas de under andraspråkslektionerna uppvisa 

läsförståelse och förmåga att uttrycka sig i skrift vilket också gör deras brister i svenska 

språket mer synliga för dem själva. Ovanstående resonemang får mig också att fundera kring 

modersmålsundervisningen, som på den här skolan uteslutande består av gymnasiekurser. Hur 

är det möjligt att med bara några års skolbakgrund i Somalia komma till Sverige och läsa 

gymnasiekurser i somaliska? Två av mina informanter uppger dessutom att de uppnått betyget 

MVG på modersmålet, trots att de bara har en undervisningstimme per vecka. 

 

De två informanterna som skiljde sig i sina motivationer till de båda språken skiljer sig även i 

sin språkbehärskning av svenska språket. Båda uttrycker att de känner svårigheter att uttrycka 

sig i skrift. Det kan verka lite märkligt då deras språkdomän efter skolan till skillnad från 

övriga domineras av det svenska språket. Förklaringen tror jag ligger i att de värderar den 

talspråkliga domänen högt eftersom de angivit att domänerna består av umgänget med vänner 

som de talar svenska med. I skolmiljön som nämnts tidigare förväntas även en läs- och 

skriftspråklig behärskning, vilket gör att dessa informanter som uppfattar sig själva som goda 

talare ändå är medvetna om sina begränsningar på de andra färdigheterna.  

 

Övriga informanter upplever mindre svårigheter med det svenska språket. Endast två av dessa 

har uppgivit vissa svårigheter med språket. En uppger att han ibland har svårt att hitta orden i 

talsituationer och den andra informanten kunde inte specificera problemen hon upplevde. Man 

kan ifrågasätta om det verkligen är så att den här gruppen har en bättre behärskning av språket 

än den andra eller om det helt enkelt handlar om att man på grund av en dominerande 

somalisk språkdomän efter skolan inte utmanas i språkliga situationer på samma sätt.  

 

Slutligen kommer jag att behandla informanterna ur ett könsperspektiv då tydliga skillnader 

mellan könen framträdde i mitt resultat. I resultatdelen delades informanterna in i grupp 1 och 

grupp 2 för att tydliggöra och påvisa samband. Indelningen sammanfaller till stor del med en 

könsindelning. Jag beskriver först de förhållanden som råder runt M3 då jag tror att 

omständigheterna kring honom kan ligga till orsak för hans avvikande svar sett ur ett 

könsperspektiv. M3 trodde när han först kom till Sverige att hans mamma och syskon skulle 

få komma till landet som anknytningsflyktingar. När det sedan visade sig omöjligt påverkade 
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det både hans fysiska och psykiska hälsa negativt. Detta har gjort att han under långa perioder 

mått så dåligt att hans studier blivit lidande och han har på sin fritid isolerat sig från 

omgivningen. Det kan vara en trolig orsak till att han känner en starkare anknytning till sitt 

ursprungsland som observeras på flera ställen i resultatdelen. Några exempel är frågorna om 

man skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka till Somalia eller på attityden till modersmålet, 

då han till skillnad från de övriga männen i undersökningen också anger en integrativ orsak 

till att läsa modersmål. M3 har också till skillnad från de övriga männen uppgett att hans 

språkanvändning domineras av somaliska efter skolan, detta trots att han som 

ensamkommande till Sverige bott på ett boende för ensamkommande flyktingar med svensk 

personal. Det faktum att han bott ensam i en egen lägenhet sedan en tid kan kanske förklara 

varför han anser sin tid efter skolan domineras av det somaliska språket. Han har också 

uppgivit att han känner vissa problem med att uttrycka sig i tal på svenska vilket då skulle 

överensstämma och kanske delvis förklaras av att han inte talar svenska i samma utsträckning 

som de andra manliga informanterna på fritiden. Dock kan man utifrån ovanstående 

resonemang inte förklara varför M3 skiljer sig från övriga manliga informanter på frågan 

”Varför vill du lära dig svenska?” som redovisas i tablå 3, då han angivit en instrumentell 

motivation. För att hitta en trolig orsak till den avvikelsen får man blicka tillbaka till 

informanternas bakgrund. Jämfört med de andra informanterna får M3 anses ha en lång 

skolbakgrund. Han har angivit att han gått tio år i skolan i Somalia, något som skulle kunna 

vara en bidragande orsak till att han lägger en större vikt vid formella studier. 

 

De övriga männen verkar ha en större del av sin identitet investerad i det svenska sättet att 

leva. Den tid de spenderar utanför skolan präglas till största delen av en svensktalande 

omgivning. Majoriteten av männen uppger också att de övervägande använder det svenska 

språket efter skoldagens slut medan de kvinnliga informanterna i stor utsträckning lever 

isolerade med familjen. Kvinnorna umgås inte med varken somaliska eller svenska vänner i 

någon högre utsträckning utan familjen utgör den största delen av deras sociala umgänge efter 

skolans slut. Det skulle kunna bero på könsrollerna i den somaliska kulturen. Det somaliska 

språket har en mycket mer aktiv roll i kvinnornas vardag om man jämför med männens. Att 

det somaliska språket också har en större betydelse för kvinnorna var en tydlig tendens i mitt 

resultat, då de till skillnad från de flesta av männen också angav en integrativ orsak till att läsa 

modersmålet. Kvinnorna har inte bara en högre närvaro på modersmålsundervisningen i 

förhållande till männen utan de flesta uttrycker också en positiv känslomässig aspekt till 

undervisningssituationen av modersmålet i skolan. Ytterligare en bidragande orsak till en mer 
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positiv attityd till modersmålsundervisningen kan ligga i kvinnornas begränsade möjlighet att 

träffa människor utanför familjen efter skolan. Större delen av männen ser modersmålet mer 

som ett tillfälle att få ett lättförtjänt betyg. Kvinnorna verkar också ha en djupare förankring i 

ursprungslandet, två av tre kvinnor skulle om kriget upphörde i Somalia vilja återvända till 

landet. Bara M3 av männen skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka om det var fred i landet. 

 

5.1  Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka somaliska ungdomars attityder till sitt 

modersmål och till det andraspråk som de är i processen att lära sig. För att få en helhetsbild 

av attityderna kring språken har mina frågor även behandlat identitet, språkbehärskning och 

språkdomäner. Jag har också undersökt om det finns samband mellan attityderna till de olika 

språken. Informanterna i min undersökning har visat sig ha positiva attityder till det svenska 

språket. De har också uttryckt positiva attityder till svenskar och svenska samhället och tycker 

de har blivit väl mottagna i Sverige. Attityderna till modersmålet varierar en hel del mellan 

informanterna men den generella tendensen verkar vara att man närmar sig det svenska 

språket samtidigt som modersmålet får mindre relevans i den nya livssituationen.  

Undersökningen har också visat att det råder flera samband mellan hur man förhåller sig till 

de olika språken. Informanter som endast angivit en instrumentell motivation till modersmålet 

har också begränsat sig till en integrativ motivation till andraspråket samtidigt som de 

uppvisar hög frånvaro på modersmålsundervisningen. På samma sätt har de informanter som 

angivit en integrativ motivation till modersmålet en högre närvaro och de har också visat sig 

ha en mer mångfasetterad motivation till att lära sig det svenska språket. 
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 Bilaga 

 

Intervjufrågor      

 

Bakgrundsinformation 

Födelseår  

Vilket år kom du till Sverige? 

Hur många år gick du i skolan i ditt hemland? 

Vilket var undervisningsspråket på din skola? 

 

Attityder 

Läser du modersmål i skolan? 

Varför/varför inte? 

Hur ser närvaron ut? 

Känns det viktigt att dina barn lär sig ditt modersmål? 

Tycker dina föräldrar att det är viktigt att du studerar ditt modersmål?  

Varför vill du lära dig svenska? 

Vad gör du för att bli bättre på svenska när du inte är i skolan? 

Vilket yrke hoppas du dina studier ska kunna leda till? 

Tycker dina föräldrar att det är viktigt att du lär dig svenska? 

Talar dina föräldrar någon gång svenska med dig? 

Vad visste du om Sverige innan du flyttade hit? 

 

Identitet 

Känner du dig svensk? 

Om det går, skulle du vilja flytta tillbaka till ditt hemland? 

Känns det viktigt för dig att inte glömma ditt modersmål? 

Hur är det att vara invandrare i Sverige?(Hur blir man behandlad av svenskar och samhället?) 
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Språkbehärskning 

Jämför dina kunskaper i svenska och ditt modersmål, vilket språk kan du bäst? 

Finns det något som du inte klarar så bra på något av språken? 

 

Språkdomäner 

Vilket språk talar du med dina syskon? 

Vilket språk använder du mest efter skolan, ditt modersmål eller svenska? 

 


