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Sammandrag 

Denna uppsats är baserad på en undersökning gjord med fem flerspråkiga elever i högstadie-

åldern. Studien syftade till att ta reda på hur eleverna upplever sin flerspråkighet, vilken bety-

delse flerspråkigheten har/ har haft för elevernas identitetsskapande samt att se hur eleverna 

har blivit bemötta av skolan, med tanke på deras flerspråkighet. Undersökningen bestod av en 

attitydenkät och ett uppföljande gruppsamtal, vilket baserades på resultaten av attitydenkäten. 

Resultaten har diskuterats utifrån litteratur relevant för studien, samt tidigare forskning gjord 

inom samma område. 

Det visade sig att eleverna som medverkade i studien var positivt inställda till sin flersprå-

kighet, och att de flerspråkiga elevernas identitetsarbete står under ständigt skapande och om-

skapande. Att döma av elevernas svar och berättelser har skolan bemött dem med hänsyn ta-

gen till deras flerspråkighet, även om metoderna kan ifrågasättas. Eleverna själva visade sig 

ha många idéer om hur skolan skulle kunna bli bättre på att uppmärksamma olika ursprung 

och språk. Problemet verkar ligga i att ingen frågat dem om vad de tycker. 

 

 

Nyckelord: flerspråkighet, modersmål, identitet, socialisation, skola 
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1 Inledning 

Som den framtida lärare jag är åligger det mig otaliga skyldigheter och uppgifter. Jag ska 

bland annat, enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolver-

ket.se, Lgr 11, 2011), anpassa min undervisning till varje elevs behov och förutsättningar, 

främja elevernas lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i deras bakgrunder, erfa-

renheter, språk och kunskaper samt förmedla de grundläggande demokratiska värderingar det 

svenska samhället vilar på. Eftersom skolan idag i hög grad är mångkulturell kommer många 

elever inte att ha samma bakgrund som jag själv, och det ligger därför i mitt egenintresse att 

lära mig mer om mina framtida elevers olika upplevelser och ursprung, för att kunna möta 

dem på det sätt mitt uppdrag kräver.  

Min utgångspunkt är att språk och identitet är nära sammankopplade (Johansson, 2000); att 

språk är en betydande faktor i socialisationsprocesser och att en positiv attityd till olikheter 

och flerspråkighet från såväl föräldrar som från skola, är avgörande för att bidra till ett tryggt 

språkutvecklande och identitetsskapande hos unga (Hoffman 1991:133f). Wellros (1998) 

skriver att socialisation är den samlade benämningen på alla de processer genom vilka integ-

ration av unga och vuxna i nya gemenskaper sker, och består av överföring av värden, nor-

mer, föreställningar och handlingsmönster. Vidare skriver hon att språk är ett av flera redskap 

som används för att underlätta dessa socialisationsprocesser. 

I enlighet med min tanke om språk och identitet menar Johansson (2000) att språk är ett 

verktyg med vilket människor i samspel med omgivningen tillägnar sig en individuell och en 

social identitet, i enlighet med ett socialkonstruktivistiskt ramverk. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt huvudsakliga syfte med denna c-uppsats är att undersöka hur flerspråkiga elever upple-

ver sin flerspråkighet och vilken betydelse flerspråkigheten har för deras identitetsskapande, 

samt att se om identitetsskapandet hos eleverna har något samband med hur skolan har bemött 

dem.  
 

Mina frågeställningar är: 

1. Hur upplever eleverna sin flerspråkighet? 

2. Vilken betydelse har flerspråkigheten för elevernas identitetsskapande? 
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3. Hur har skolan bemött eleverna med tanke på deras flerspråkighet? 

 

1.2 Disposition 

Jag inleder uppsatsen med ett bakgrundskapitel där jag först kort presenterar vad som står i 

Lgr 11 (Skolverket.se, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011) 

och ämnesplanerna för svenska och svenska som andraspråk om mångkulturalitet, flersprå-

kighet och identitet. Efter det följer rubrikerna flerspråkighet, identitet, språket som verktyg 

och det viktiga bemötandet som förklaras och definieras, följt av tidigare forskningsstudier 

gjorda inom samma områden. Jag fortsätter med att förklara mitt val av metod och mitt 

material och presenterar därefter resultatet av vad min undersökning har visat, för att i dis-

kussionsavsnittet sedan diskutera och reflektera över detta i relation till tidigare forskning.  

 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer bakgrundsinformation som är relevant för studien att presenteras. 

Först presenteras kort vad som står i Lgr 11 och i ämnesplanerna för svenska och svenska som 

andraspråk om mångkulturalitet och identitetsskapande (Skolverket.se, 2011). Efter det följer 

definitioner av flerspråkighet och hur dessa förändrats över tid. Vidare tas identitet och socia-

lisation upp där det i avsnittet språket som verktyg sammanförs med hur språk är en viktig del 

av identiteten, vilket sedan också kopplas ihop med skolans bemötande av flerspråkiga unga. 

Sist presenteras tre olika, större forskningsstudier som är gjorda på samma tema. 

 

2.1 Lgr 11 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket.se, 2011) kan 

man läsa om alla de uppdrag skolan, lärare och elever tillsammans är skyldiga att ta sig an och 

kämpa för. Då min undersökning riktar sig till elever och då den bland annat syftar till att se 

hur de har blivit bemötta av skolan, följer nedan en kort summering av vad läroplanen, och 

ämnesplanerna för svenska och svenska som andraspråk, säger om just språk, mångkulturali-

tet och identitetsskapande. 
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I första kapitlet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolver-

ket.se, 2011:9) behandlas skolans värdegrund och uppdrag. Där kan man bland annat läsa att 

språk, lärande och identitetsskapande är nära förenade och att man genom läsning, samtal och 

skrivande ska få möjlighet att utveckla sina möjligheter att kommunicera och genom det få 

tilltro till sin egen språkliga förmåga. Som nämnt i inledningen ska detta ske utifrån varje 

elevs behov och förutsättningar, och ta avstamp i deras bakgrunder, erfarenheter, språk och 

kunskaper. Vidare står det att skolan ska vara en plats där social gemenskap ska ge en trygg-

het och lust att lära, och att den första personliga tryggheten och självkänslan utvecklas i 

hemmet, men att skolan sedan har ett ansvar att ta vid och utveckla vidare (Skolverket.se, Lgr 

11, 2011:7ff).  

 

2.1.1 Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk 

I kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk kan man finna många gemensamma 

nämnare vad gäller språk och identitetsutvecklande. I inledningen till båda kursplanerna står 

det att: ” Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 

känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och 

verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” (Skolver-

ket.se, Lgr 11, 2011:222, 239). Vidare står det att eleverna ska få möjlighet att möta texter och 

skönlitteratur från olika delar av världen och att detta möte ska ge dem förutsättningar att ut-

veckla sitt språk, sin identitet och den egna förståelsen för omvärlden (Skolverket.se, Lgr 11, 

2011:222,226f).  

 

2.2 Flerspråkighet 

Det är idag vanligare att vara flerspråkig
1
 än enspråkig (Håkansson, 2003:9). Ungefär 18 % av 

Sveriges grundskoleelever är idag flerspråkiga, där en ökning sedan 2004/05 ligger på 4 %. 

Detta kan enligt Musk & Wedin (2010:9f) förklaras med den ökade rörligheten vilken ger oss 

möjligheter att komma i kontakt med andra människor, kulturer och språk, från i stort sett hela 

världen.  

                                                           

1
 Jag väljer att likställa ”flerspråkighet” med ”tvåspråkighet”, vilket ofta görs i forskningssammanhang, och 

således även här. 
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Ett begrepp som flerspråkighet ska inte ses som ett statiskt fenomen då det är genom sam-

spel med andra som normer, kulturer, institutioner och rutiner reproduceras och rekonstrueras, 

men också förnyas och förändras (Håkansson, 2003:10, Musk & Wedin, 2010:13). Man kan 

se hur detta stämmer då synen på flerspråkighet har kommit att ändras genom åren. Musk & 

Wedin (2010:13f) beskriver olika perioder i vilka man kan se en utveckling från en negativ 

syn på flerspråkighet till en positiv, detta i takt med att forskningen på området kom att bli 

mer omfattande. Den negativa perioden räknar de från tidigt 1800-tal fram till 1960-talet då 

argumentationen mot flerspråkighet gick ut på att två språk tog för mycket plats i hjärnan. I 

motsats till denna tanke om begränsad kognitiv förmåga kom det under den positiva perioden, 

början på 60-talet och framåt, att bevisas att personer med fler språk hade en mer utvecklad 

kognitiv förmåga än dem med bara ett språk. Detta gällde dock inte alla. För att illustrera hur 

flerspråkighet kunde yttra sig introducerade Cummins (1976) och Skutnabb-Kangas & Tou-

komma (1977) den så kallade tröskelhypotesen (Börestam & Huss, 2001:58). Modellen har 

tolkats av Börestam & Huss (2001:58) och ser ut som följer: 

 

Kompetensnivå Tvåspråkighetstyp Kognitiva effekter 

1. Över tröskeln 

(i bägge språken)  

Additiv Positiv förstärkning 

2. Över tröskeln 

(i ett av språken) 

 Neutral effekt 

3. Under tröskeln 

(i bägge språken) 

Subtraktiv Negativ förstärkning 

 

Figur 2.1: Tröskelhypotesen enligt Börestam & Huss (2001:58) Numreringen 1-3 är mitt tillägg. 

 

Denna hypotes innebär att man antingen kan vara: 1. över tröskeln i bägge språken, 2. över 

tröskeln i ett av språken eller 3. under tröskeln i bägge språken. De kognitiva effekterna som 

kan avläsas om man befinner sig på tröskelnivå 3. är att typen av tvåspråkighet är av negativ 

form och att det kan leda till en nedåtgående spiral i bägge språken. Detta kallas inom forsk-

ningssammanhang för subtraktiv tvåspråkighet. Befinner man sig däremot över tröskel 1. sker 

en positiv förstärkning i form av bättre kognitiv förmåga – additiv tvåspråkighet (Börestam & 

Huss, 2001:47ff). Kraven som ställs är av åldersmässig relevans i språkbehärskningen.  

Vidare förklarar Börestam & Huss (2001:59ff) Cummins (1981) tanke om att språk an-

vänds i mer eller mindre intellektuella sammanhang, och att språket därför på olika sätt ut-

vecklas som tankeverktyg. De skriver att en skillnad bör göras vad gäller dels grundläggande 

färdigheter som krävs för att kommunicera (BICS), och dels mer avancerad, kognitiv, akade-

misk behärskning av språket (CALP). Den grundläggande tanken vad gäller BICS och CALP 
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är att alla de språk man i mindre eller större utsträckning talar, är beroende av varandra och 

interagerar med varandra; utveckling i det ena språket stöder utvecklingen i det andra språket 

(Börestam & Huss, 2001:60ff). Börestam & Huss förklarar Cummins (1979) tanke om hur 

språken är ”ömsesidigt beroende av varandra” (2001:60) och illustrerar det ungefär såhär: 

 

Figur 2.2: Min illustration av Cummins hypotes om språkens ömsesidigta beroende, utifrån Börestam & Huss 

(2001:60) beskrivning. 

 

CUP representerar alla de grundläggande kompetenser som utgör en ”integrerad källa för tän-

kande” (Börestam & Huss, 2001:60). Detta innebär i förlängningen att det första språket blir 

ett viktigt hjälpmedel vid inlärning av andraspråket, som Börestam & Huss (2001:60) uttryck-

er det: ”om barnet lär sig läsa […] på sitt ena språk, behöver det inte ’knäcka koden’ eller lära 

sig […] på nytt när det andra språket ska användas”. Det tar längre tid att utveckla CALP-

färdigheter (sex-sju år) än BICS-färdigheter (ett-två år).  

Vidare använder Skutnabb-Kangas (1981:84ff) sig av fyra olika typer av kriterier för att 

beskriva flerspråkighet. Dessa är: ursprung, kompetens, funktion och attityd/identitet. 

 

Kriterium Modersmålet är det språk 

som man 

Den är tvåspråkig som 

Ursprung har lärt sig först a. har lärt sig två språk i familjen av infödda talare ända från början 

b. har använd två språk parallellt ända från början 

Kompetens behärskar bäst a. behärskar två språk fullständigt 

b. behärskar två språk som en infödd 

c. behärskar två språk lika bra 

d. kan producera fullständiga meningsfulla yttringar på det andra språ-

ket 

e. har någon kännedom om och kontroll av det andra språkets gram-

matiska struktur 

f. har kommit i kontakt med ett annat språk 
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Funktion använder mest a. använder (eller kan använda) två språk (o de flesta situationer) (i 

enlighet med sina egna önskemål och samhällets krav) 

Attityder a. identifierar sig med 

b. identifieras av andra som 

infödd talare 

a. identifierar sig själv som tvåspråkig/med två språk och/eller två 

kulturer (eller delar av dem) 

b. av andra identifieras som tvåspråkig/som infödd talare av två språk 

 

Figur 2.3: Skutnabb-Kangas flerspråkighetskriterier (1981:84ff). 

 

Ursprungskriteriet är uppfyllt om man från början lärt sig två eller flera språk av infödda ta-

lare i familjen. Flerspråkig kompetens behandlar hur bra man är på de olika språk man talar, 

detta på en skala från ”meningsfulla yttranden” till ”fullständig behärskning” på två eller flera 

språk, där dessa språk används i olika kontexter med olika människor. Funktionskriteriet 

handlar om hur man använder de olika språken i enlighet med andras krav och sina egna öns-

kemål. Attitydkriteriet är det sista kriteriet och behandlar dels hur man själv identifierar sig 

som flerspråkig, och dels hur man av andra identifieras som flerspråkig. 

  

2.3 Identitet och socialisation 

Ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt är identitet inte något som existerar av sig självt i varje 

människa. Identitetsskapandet är en process i vilken det ingår handlingar där identitetsskap-

ande positioneringar, ställningstaganden och språkliga val sker i olika grupper med olika 

människor (Otterup, 2005:27f, Musk & Wedin, 2010:14f). Otterup (2005:28f) framhåller 

samtidens alla valmöjligheter vad gäller livsstilar och identitetskonstruktioner genom vad han 

kallar ”kulturell friställning”, vilket ytterligare förstärker tanken om att identitet är något man 

gör, och inte något man är. Dessutom har begreppet ”identiteter” ofta kommit att ersätta 

”identitet” då man i det moderna samhället kan välja mellan olika sociala identiteter i olika 

kontexter. 

Borgström
2
 (1998:35f) berör i sin avhandling vad som kallas ”dubbel identitet”. I en dub-

bel identitet ingår delar från både hemkultur och majoritetssamhället den flerspråkiga lever i. I 

en dubbel identitet kan kluvenhet uppstå vid t.ex. besök i hemlandet, men kan också upplevas 

positiv beroende på hur man hanterar sin dubbla identitetssituation.  

För att få ta del av den mänskliga gemenskapen i en kultur krävs att man genomgår en so-

cialisation. Denna socialisation innebär att du tar över normer, ställningstaganden och hand-

lingsmönster för att så småningom göra dem till dina egna, vilket kallas för internalisering. 

                                                           

2
 För en utförligare beskrivning av Borgströms studie, se avsnitt 2.5.2. 
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Internalisering innebär som nämnt ovan att normer, ställningstaganden och handlingsmönster 

blir dina egna. Detta betyder vidare att du, när processen är ”fullgjord”, inte vet att du är präg-

lad, utan uppfattar dessa normer och värderingar som integrerade i din personlighet.  I för-

längningen leder detta till att man anser sig vara ”bara som vanligt”, och att det som man an-

ser är rätt och gott är något som man kommit fram till själv, utan att reflektera över den egna 

kulturen, som just en kultur (Wellros, 1998:17f).  

Socialisation innebär vidare, enligt Wellros (1998:18), alltid att gruppgemenskap skapas. 

Det är i gruppen som vi känner oss trygga och samhöriga, men det är också där som vi formu-

lerar vad som är annorlunda och skrämmande. Hon skriver vidare att man i socialisationspro-

cesser använder olika verktyg, där ett av de verktyg som används i identitetsskapande hand-

lingar är vårt språk.  

 

2.4  Språket som verktyg  

Som nämnt ovan är språk och identitet nära sammankopplat, och att språk är ett verktyg med 

vilket man använder sig av i socialisationsprocesser och identitetsskapande. Johansson
3
 

(2000:12) skriver i sin teoretiska bakgrund att ”Tanken är att språket både finns i och omkring 

individen. Synen på språk som en del av individen och hennes omvärld ger ett nära samband 

mellan språk och identitet”. Musk (2010:55f) menar att identitetsskapande är socialt och 

språkligt betingat och därmed uppstår i interaktion med andra talare i specifika kontexter; 

yttranden gör verkligheten; verkligheten finns inte innan vi satt ord på den. Med hjälp av 

språket skapar och omskapar vi oss själva och man kan därför se på identitet som en dyna-

misk process där identiteten blir ”en effekt eller ett resultat av hur man talar om sig själv samt 

hur man förhåller sig till andra i samtal” (Musk, 2010:56). Virta (1994:21ff) presenterar i sin 

avhandling beskrivningar av två centrala begrepp, vilka också Johansson (2000) tar upp i sin 

avhandling, nämligen ”jagidentitet” och ”språklig självuppfattning”. Jagidentiteten står för 

känslan man har av att vara sig själv när man talar ett visst språk; om man är stolt brukare av 

språket, hur man känslomässigt förhåller sig till språkgrupper etc. Den språkliga självuppfatt-

ningen menar Virta (1994:21ff) är den där våra uppfattningar, känslor och värderingar vi står 

för inryms, både rörande den egna språkfärdigheten, men också motsvarande språkgrupper 

och vår relation till dem. Hon skriver vidare att det för tvåspråkiga/flerspråkiga ligger en ut-

                                                           

3
 För en utförligare beskrivning av Johanssons studie, se avsnitt 2.5.1. 
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maning i att bevara känslan man har av att vara sig själv, oberoende av vilket av sina språk 

man talar samt oberoende av vilken kulturs normer man beter sig enligt.  

 

2.5 Det viktiga bemötandet 

Det är viktigt med motivation och positivt bemötande för att en språkinlärning ska bli så bra 

som möjligt. Börestam & Huss (2001:54ff) skiljer mellan ”instrumentell”, ”integrativ” och 

”disintegrativ” inställning till språk. En instrumentell hållning har man om man lär sig ett 

språk därför att det kan vara bra att kunna. Om man däremot lär sig ett språk för att få veta 

mer om talarna och kulturen, och för att kunna identifiera sig med dessa, kallas det för integ-

rativ språkinlärning. Motsatsen till det sistnämnda är disintegrativ; man vill egentligen inte 

lära sig språket, men kan bli tvingad.  Det har visat sig att den integrativa hållningen till språ-

kinlärning är den som gynnar inläraren bäst. Det kan dock uppstå problem för barn och unga 

då samhället kan inta en negativ syn på flerspråkighet, vilket i sin tur kan leda till, som nämnt 

ovan, en dubbel identitet i negativ bemärkelse. Om inläraren däremot får erkännande och stöd 

kan istället en positiv, dubbel identitet utvecklas (Börestam & Huss, 2001:55). Jenner 

(2004:9ff) betonar att motivation inte finns som egenskap i personer, utan förklarar det som 

en följd av erfarenheter man samlar på sig utifrån de bemötanden man får. Förväntan på män-

niskor (och då främst på elever) är också en betydande faktor i motivationsarbete och bemö-

tande; positiva förväntningar leder till bra resultat och tvärt om. Det är här läraren, skolan och 

samhället kommer att spela en stor roll.  

Jenner (2004:25ff) lyfter fram begreppen ”perspektivseende” och ”kontextualisering” som 

viktiga i relationsskapande processer. Det första begreppet åsyftar förmågan och viljan att gå 

utanför sitt eget perspektiv och istället se det med, i det här fallet, elevens ögon för att kunna 

förstå elevens erfarenheter av världen och dennes livssituation. Kontextualisering handlar 

vidare om att kunna se eleven i sitt sammanhang, och i det sammanhang man tillsammans 

befinner sig. Att komma från ett annat land med andra normer och förhållningssätt kan, som 

ovan nämnt, resultera i slitningar. Att som lärare ständigt reflektera och vara uppmärksam på 

hur man bemöter sina elever i deras flerspråkighet är därför oerhört viktigt (Jenner, 

2004:20ff); vilket av Cummins (2001:89ff) poängteras ska gälla alla lärare, inte bara lärare i 

svenska som andraspråk eller modersmålslärare. 
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2.6 Forskningsbakgrund 

Nedan följer korta redogörelser för tre studier med flerspråkighet och identitet som ämne. 

Johanssons (2000) avhandling behandlar yngre barn, Borgströms (1998) spansk- och engelsk-

talande ungdomar i Sverige, och Parszyks (2002) undersökning behandlar äldre 

barn/ungdomar. 

 

2.6.1 Flerspråkighet i ett mångkulturellt klassrum? 

Johanssons (2000) undersökning redogör, ur ett elevperspektiv, bland annat för hur flersprå-

kiga barn i en årskurs 6 uppfattar sin flerspråkighet, erfarenheter av och tillhörande i flera 

kulturer. Hennes utgångspunkt är som ovan nämnt att språk och identitet är nära samman-

kopplat och att identitet skapas i interaktion mellan människor; ett socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt.  

I undersökningen som Johansson (2000) genomförde deltog nio barn som alla gick i års-

kurs 6. Johanssons (2000:29) syfte med studien var att ”ta reda på vilken plats flerspråkiga 

elevers modersmål har i klassrumsinteraktionen och för elevernas språk- och kunskapsinlär-

ning och utveckling i skolan”. Då hennes första studie visade att endast svenska språket var 

förekommande i klasserna hon besökte, flyttade hon fokus från klassrummet till de flersprå-

kiga elevernas förhållningssätt till modersmålet, flerspråkigheten och den kulturella mångfal-

den, både i hem och skola. Hennes metod blev en så kallad ”triangulering” där syftet är att 

använda sig av tre eller fler metoder för att få så samstämmiga resultat som möjligt; ställer 

man flera frågor inom samma tema är chanserna större för att man får mer tillförlitliga svar.  

Det visade sig att var och en av de nio eleverna hade ett unikt sätt att förhålla sig till sitt 

modersmål, då alla inte behärskade sitt modersmål bäst och således inte identifierade sig med 

detta även om det gått i arv. Dock visade hennes studie att modersmålet för de flerspråkiga 

eleverna visst kan ha en känslomässig och kognitiv funktion även om de behärskar andrasprå-

ket svenska bäst. Johansson (2000:135) skriver ”Modersmålet kan bli en markör för social 

identitet, den flerspråkiga eleven kan markera sin tillhörighet i en viss gemenskap genom att 

använda språket”. 
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2.6.2 Att vara mitt emellan 

María Borgström (1998) har i sin studie följt åtta spanskamerikanska ungdomars sociokultu-

rella identitetsutveckling i Sverige i kontexter som samhället, skolan och familjen. Hennes 

betoning ligger, precis som Johanssons (2000), på att språk, kultur och identitet är nära sam-

mankopplat.  

Som metod har Borgström (1998) använt sig av vad hon kallar rekonstruktion av ”livshi-

storier”. Med hjälp av metoden har Borgström (1998:51) försökt ”att återskapa den betydelse 

som ungdomarna lägger i sina egna erfarenheter genom att tolka deras livsberättelser utifrån 

det sammanhang i vilket de hör hemma”, detta för att komma så nära ungdomarnas egna upp-

fattningar som möjligt.  

Studien kom bland annat att visa att ungdomarna inte kände sig accepterade som svenskar, 

fast de var födda i Sverige och talade utan brytning samt att ingen av ungdomarna heller iden-

tifierade sig som bara ”svensk” men att deras sociokulturella identitet har utvecklats i kontak-

ten med två världar. 

 

2.6.3 Yalla- det är bråttom 

Ing-Marie Parszyk (2002:9) har i sin undersökning följt en, vad hon kallar, unik tvåkulturell 

förskola där mottot är att ”barnen ska vara trygga i språk och kultur”, och där båda kulturerna 

och språken ges lika mycket plats. Parszyk (2002) har i sin studie följt åtta barn i tio år, med 

ingående studier i förskolan, årskurs 5 och årskurs 9, i staden Södertälje, där den assy-

riska/syrianska minoriteten blivit majoritet. 

Precis som Johansson (2000) har Parszyk (2002) gjort sin studie utifrån ett elevperspektiv 

där syftet var ”att följa en grupp barns språk- och begreppsbildning samt deras upplevelser av 

livsvillkoren under hela skoltiden” (2002:22). Som metod använde Parszyk (2002) kvalitativa 

undersökningar bestående av bland annat intervjuer och observationer, där tonvikten lagts på 

elevernas egna berättelser och upplevelser.  

Det visade sig att barnen/ungdomarna hade fått ut mycket av sin vistelse på den tvärkultu-

rella förskolan. Genom observationer och intervjuer kom det fram att deras självförtroende 

och begreppsbildning gynnats av personalens respektfulla sätt att förhålla sig till elevernas 

flerspråkighet.    
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3 Metod och material 

Jag har som metod använt mig av dels en mer kvantitativ undersökning, och dels en mer kva-

litativ: attitydenkät och gruppsamtal; en så kallad blandform, som Trost (2007:20) framhåller 

att nästan alla beteende- och samhällsvetenskapliga studier är. Undersökningen är således 

indelad i två stycken faser: Fas 1
4
 och Fas 2

5
. Fas 1 är av strukturerad typ, och Fas 2 mer 

ostrukturerad. Valet av metod grundar sig främst med hänsyn till mitt syfte och mina fråge-

ställningar, men beaktande har också tagits till den tid jag har haft till mitt förfogande. Min 

första tanke var att endast använda mig av kvalitativa intervjuer, men då det som oerfaren 

intervjuare kan vara svårt att formulera frågor som ger uttömmande svar, valde jag att an-

vända mig av en beprövad metod med färdiga frågor i Fas 1, som jag sedan följde upp med 

Fas 2. 

När man genomför en enkätundersökning går man vanligtvis miste om vad som ligger 

bakom det som informanterna svarat; man kommer åt bredden men förlorar djupet och tvärt 

om vad gäller kvalitativa där man når djupet men förlorar bredden, därav mitt val av att kom-

binera de båda metoderna. Vad gäller gruppsamtal kan det vid analys av materialet vara svårt 

att urskilja vem av informanterna som sagt vad, om man inte filmat samtalet, och deltagarna 

kan komma att påverka varandra med sina svar. Dock kan gruppsamtal få deltagarna att känna 

sig mer bekväma i situationen och diskutera med varandra som har liknande erfarenheter, 

istället för med intervjuaren. Vidare är det viktigt att nämna att det som informanterna har 

svarat och diskuterat ju återges via mig, och den subjektiva aspekten i en sådan här metod är 

därför värd att nämna. Elevernas svar och tankar återges som de är skrivna/sagda, men tolkas 

hela tiden genom forskaren; mig i det här fallet. Viktigt är att ha detta i åtanke vid analys av 

resultatet. 

 

3.1 Urval  

De ursprungliga kriterierna jag hade på mina informanter var att de skulle gå i nian och där-

med vara mellan 14-15 år, att det skulle vara fyra stycken, med varsitt modersmål represente-

rat samt att könsfördelningen skulle vara jämn; två flickor och två pojkar. Detta för att få en 

så stor variation som möjligt. Det slutade emellertid med att fem stycken informanter deltog, 

                                                           

4
 Se utförligare beskrivning av Fas 1 i avsnitt 3.2 och 3.3.1 

5
 Se utförligare beskrivning av Fas 2 i avsnitt 3.2 och 3.3.2 
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då alla fem gärna ville vara med. Alla de fem eleverna representerar olika modersmål, dock är 

endast en av dem en flicka, och fyra stycken är pojkar. Eftersom det bara var en flicka som 

ville vara med i studien, fick jag anpassa mig efter detta och det fick således bli en ojämn 

könsfördelning. Nedan följer presentationer av de fem eleverna som deltog i studien. 

 

3.1.1 Presentation av eleverna 

I min framställning kallar jag mina informanter för elever. De kommer att få tilldelade namn 

enligt anonymitetsprincipen, och kommer således att kallas för Elev 1, Elev 2, Elev 3, Elev 4 

och Elev 5 (jag kommer i texten att förkorta ned namnen och kalla dem E1, E2, E3, E4 och 

E5). Eftersom det bara var en flicka som medverkade kommer jag också att ersätta pronomen-

en han och hon med hen. Detta för att det inte ska gå att urskilja vem som är vem, och för att 

kön inte är en variabel jag särskilt tar hänsyn till i min studie.  

3.1.1.1 Elev 1 

E1 är född och uppvuxen i Sverige och har franska som modersmål. Modersmålet är inlärt i 

hemmet sedan E1 föddes och svenska har hen lärt sig på dagis och i skolan. E1 går idag på 

modersmålundervisning i franska, ca en timme i veckan. E1s föräldrar är skilda och hen har 

tre yngre syskon. Hemma talas det nästan bara svenska, men franska används vid kontakt med 

släkt och vänner ifrån hemlandet Algeriet.  

3.1.1.2 Elev 2 

E2 är född i Litauen, och har således litauiska som modersmål. E2 flyttade som ensamt barn 

med sina föräldrar till Sverige när hen var tre år gammal. Svenska lärde sig E2 när hen bör-

jade grundskolan. E2 går på modersmålsundervisning sen årskurs 8, ca en timme i veckan. 

Båda föräldrarna jobbar, och E2 säger att hens mamma är bäst på svenska för att pappan talar 

engelska på jobbet. Hemma talas det oftast litauiska.  

3.1.1.3 Elev 3 

E3 är född och uppvuxen i Sverige, och har arabiska som modersmål. E3 går på modersmåls-

undervisning och talar både svenska och arabiska hemma. E3 lärde sig svenska först på för-

skolan. E3 bor med sin mamma och syster, som båda jobbar. Hemma talas det nästan bara 

svenska, men arabiska med släkt, t.ex. mormor och morfar.  

3.1.1.4 Elev 4 

E4 är född och uppvuxen i Sverige, och har somaliska som modersmål. E4 lärde sig svenska 

vid tre års ålder. Hemma talas det både svenska och somaliska, och lite arabiska då familjen 
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är muslimer. E4 bor med sin mamma som arbetstränar och hen har inga syskon. Med sin släkt 

talar E4 bara somaliska, och med sina vänner både svenska och somaliska.  

3.1.1.5 Elev 5 

E5 är född och uppvuxen i Sverige, och har bengaliska och svenska som modersmål. E5 lärde 

sig bengaliska och svenska simultant i hemmet och gick på modersmålsundervisning i benga-

liska i årskurs 1-6, men alltså inte längre. E5 valde själv att sluta på modersmålsundervisning-

en. E5 har två syskon och båda föräldrarna arbetar. Hemma talar E5 bengaliska med sina för-

äldrar och svenska med sina syskon. 

 

3.2 Testinstrument 

Jag har i min undersökning valt att använda mig av den attitydenkät som Johansson 

(2000:169ff) utformat och använt sig av i sin avhandling (se Bilaga 7.3). Jag kallar denna för 

Fas 1 i min uppsats. Jag använder mig av Johanssons (2000) attitydenkät för att den är beprö-

vad, och för att den innehåller frågor som också är relevanta för mig i min undersökning. Jag 

har använt mig av den i sin helhet, förutom att jag själv har skrivit och lagt till frågorna 26-27 

(se Bilaga 7.3), som handlar om elevernas upplevelser av hur skolan har bemött dem med 

hänsyn tagen till deras flerspråkighet och tillhörande i flera kulturer, i riktlinje med min sista 

frågeställning (se avsnitt 1.1), då Johanssons (2000) frågor inte riktigt täcker just det området. 

Johansson (2000:171ff) har redovisat sina resultat utifrån ett värdesystem, som Trost 

(2007:22) i sin bok förklarar närmare. Påståendena och svarsalternativen är av en mer kvalita-

tiv form, men där svarsalternativen bearbetas till att redovisas kvantitativt i form av värden. I 

det här fallet får ”håller med” värdet 5 och ”håller inte alls med” värdet 1, eller får ”håller 

med” värdet 1 och ”håller inte alls med” värdet 5, beroende på om påståendet är utformat po-

sitivt/gillande (se t.ex. fråga 1, bilaga 7.4) eller negativt/ogillande (se t.ex. fråga 2, bilaga 7.4). 

På detta sätt kan man sedan tolka i termer av ju – desto. Då mina frågeställningar inte kan 

besvaras endast utifrån denna metod har jag också valt att följa upp attitydenkäten med ett 

gruppsamtal där eleverna uppmanas att diskutera sina svar med varandra, med hjälp av stöd-

frågor/följdfrågor: Fas 2. Nedan följer utförligare beskrivning av de båda faserna: attitydenkä-

ten (Fas 1) och gruppsamtalet (Fas 2).  
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3.3 Genomförandet 

Nedan följer en redogörelse av hur jag gick till väga när jag genomförde Fas 1: attitydenkäten 

respektive Fas 2: gruppsamtalet.  

3.3.1 Fas 1 

Fas 1 utgörs av den enkät som är utformad av Johansson (2000:169ff), och som innehåller 25 

frågor, med tilläggsfrågorna 26-27 som jag själv har utformat (se bilaga 7.3). Fas 1 inleddes 

med att jag tillsammans med de fem eleverna satte mig ner i ett ostört rum på skolan vilken de 

alla går i, för att enskilt låta dem fylla i enkäten. Jag började med att låta samtliga fylla i en 

blankett för att få reda på deras bakgrund (se Bilaga 7.2). Vidare valde jag att låta dem själva 

fylla i enkäten istället för att muntligt låta dem svara på påståendena, men fanns där om det 

var något de undrade över eller ville diskutera närmare. 

Min första tanke var att låta eleverna en och en fylla i bakgrundsfrågorna och enkäten i ett 

litet grupprum, men då det var svårt att hitta lärare som var villiga att låna ut eleverna under 

lektioner fick jag samla dem vid ett och samma tillfälle under en klasstid. De placerade sig 

självmant på behörigt avstånd från varandra, så risken att de skulle ha skrivit av varandra eller 

blivit påverkade av varandra är liten. 

3.3.2 Fas 2  

Fas 2 bygger på den enkät som eleverna tillsammans med mig fyllt i. Meningen med Fas 2 var 

att eleverna skulle få tillfälle att diskutera, reda ut, och reflektera kring de svar de uppgivit i 

Fas 1. Innan Fas 2 genomfördes hade jag således sammaställt resultaten från Fas 1 (se Bilaga 

7.4), för att kunna bilda mig en uppfattning om vilka frågor som skulle vara relevanta för ele-

verna att tala kring. Jag uppmanade eleverna att i första hand tala med varandra om påståen-

dena från enkäten men ställde följdfrågor till dem för att hålla samtalen igång, en metod som 

Trost (2010:44f) kallar fokusgruppsintervju. Samtalet spelades in med både diktafon och mo-

biltelefon för att minimera risken att materialet skulle gå förlorat. 

 

3.4 Materialbearbetning 

När Fas 1 var gjord sammanställdes dessa resultat på samma sätt som Johansson (20001:71ff) 

har gjort i sin rapport i form av tabeller (se Bilaga 7.4). På detta sätt kunde jag enkelt skapa 

mig en uppfattning om elevernas attityder till sin flerspråkighet. Utifrån sammanställningen 
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skrev jag sedan följdfrågorna/stödfrågorna till Fas 2 (se Bilaga 7.5). Jag tog fasta på de enkät-

frågor som utmärkte sig tydligt, antingen genom att eleverna svarat lika, eller olika. På detta 

sätt försäkrade jag mig om att samtalen i Fas 2 skulle bli meningsfulla både för mig, men 

också för eleverna. Jag spelade också in Fas 2, som nämnts ovan. Jag har valt att återberätta 

det som sas vid tillfället istället för att transkribera samtalet i sin helhet. 

 

3.5 Styrkor och svagheter  

Det som varit svårt med just den här metoden, och som är en svag sida, är att gruppsamtalet 

(Fas 2) tenderade att ge mest plats åt dem som tog för sig av talutrymmet. För att väga upp 

detta kom gruppsamtalet som var tänkt att äga rum mellan eleverna själva, att äga rum mellan 

den elev som pratade och mig då jag ibland var tvungen att specifikt fråga vissa elever för att 

alla skulle få berätta om sina tankar och upplevelser. I slutändan fungerade detta ändå väl då 

eleverna ibland ställde frågor till varandra, höll med varandra och pratade om lika upplevelser 

då det fanns sådana. Det som väger upp metoden är Fas 1 då denna är väl beprövad sedan 

tidigare och innehåller frågor som också är relevanta för min studie. Eftersom Fas 1 genom-

fördes innan Fas 2 gjorde detta att samtalsämnena som diskuterades vid Fas 2 blev menings-

fulla, där jag fick reda på elevernas tankar bakom det de svarat i enkäten, så att jag på ett mer 

tillförlitligt sätt kunde analysera deras svar. 

 

3.6 Generaliserbarhet 

Då min undersökning endast omfattar fem stycken elevers subjektiva tankar och berättelser är 

materialet inte särskilt generaliserbart. Dock kan det bidra med att väcka tankar och funde-

ringar kring hur flerspråkiga elever i ungdomsåren upplever sin flerspråkighet och hur deras 

identitetsskapande ser ut, samt hur de uppfattar att/om skolan tar hänsyn till deras flerspråkig-

het.   

 

3.7 Etiska aspekter 

Vad gäller forskningsetik har jag anonymiserat såväl eleverna som skolan de går på även om, 

som Trost (2010:45) framhåller, eleverna aldrig kan vara anonyma inför varandra med grupp-

samtal som metod. Elevernas målsmän har också godkänt deras medverkan, eftersom de är 
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omyndiga, samt fått tydlig information om att det när som helst går att meddela att man inte 

längre vill medverka, oavsett om undersökningen är genomförd eller inte (se Bilaga 7.1). Vi-

dare är allt material som samlats in under studien väl förvarat så att ingen obehörig kan få 

tillgång till det. 

 

4 Resultat 

I följande avsnitt kommer de resultat studien har gett att presenteras. Först presenteras resulta-

ten från Fas 1, och därefter resultaten från Fas 2. Fas 1 redovisas genom de 27 påståenden 

som ställdes i enkäten, både genom korta beskrivningar och genom kvantitativa uppställning-

ar. Fas 2 redovisas genom återberättande av gruppsamtalet.   

 

4.1 Fas 1 

Fas 1 utgörs, som närmare presenterats i metod- och materialavsnittet (se avsnitt 3.3), av en 

attitydenkät med 27 påståenden som enskilt fyllts i av de fem elever som medverkat i studien. 

För att skapa en översiktlig bild över de 27 frågorna i enkäten har jag delat in dem tematiskt 

(se Johanssons resultat, 2000:39ff) efter: synen på inlärningen, språkkunskaperna och språ-

kanvändningen, identiteten samt språk och bemötande i skolan, och presenterar nedan vad de 

fem olika eleverna svarat både genom kvantitativa uppställningar men även genom berättande 

beskrivningar (en övergripande kvantitativ uppställning av resultatet av Fas 1 återfinns i Bi-

laga 7.4). En sammanställning av frågorna 1-25 redovisas i diskussionsavsnittet.  

 

4.1.1 Synen på inlärningen 

De frågor i attitydenkäten som främst behandlar just elevernas syn på sin inlärning av mo-

dersmålet är: 2,8,10,17–18,24. Vid en sammanräkning av elevernas poäng av dessa frågor 

blev resultatet som följer: 

Tabell 4.1: Summan av frågorna 2,8,10,17–18,24. 

Elev 1 (E1) 23 p 

Elev 2 (E2) 24 p 

Elev 3 (E3) 28 p 

Elev 4 (E4) 22 p 
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Elev 5 (E5) 20 p 

Maxpoäng: 30   

På frågan om det finns andra språk som är viktigare än sitt modersmål att lära sig (fråga 2) 

skiljer sig svaren mellan de fem eleverna avsevärt. E4 håller inte med och E3 håller inte med 

alls. E2 håller varken med eller säger emot, medan E5 håller med lite grann och E1 håller med 

helt. På fråga 8, önskan om att kunna tala, läsa och skriva lika bra på sitt modersmål som på 

svenska, är svaren mer lika, där E1, E2 och E5 alla svarar att de håller med och E3 och E4 

svarar att de håller med lite grann. Samma sak på fråga 18 där E1, E3 och E4 svarar att de 

håller med om att alla som har ett annat modersmål än svenska borde lära sig det ordentligt, 

och där E2 och E5 håller med lite grann. Fråga 17 berör modersmålsundervisningen och om 

de helst vill slippa denna. E4 är den elev som utmärker sig på denna fråga med att hålla med 

lite grann, medan E1, E2 och E5 inte håller med och E3 inte alls håller med. Den sista frågan 

som berör elevernas syn på inlärningen av modersmålet är frågan om de tror att deras föräld-

rar tycker att det är viktigare att lära sig svenska än sitt modersmål (fråga 24). E1, E2 och E3 

svarar att de varken håller med eller säger emot, vilket vittnar om att de antingen inte vet, eller 

att deras föräldrar värderar båda språken lika högt. E4 svarar att hen inte håller med och E5 att 

hen håller med lite grann. 

Vid sammanräkningen är det E3 och E5 som utmärker sig med störst poängskillnad; 28 

poäng respektive 20 poäng. Däremellan befinner sig E4 med 22 poäng, E1 med 23 poäng och 

E2 med 24 poäng. E5 utmärker sig genom att svara att hen tycker att det finns andra språk 

som är viktigare att lära sig än sitt modersmål, samt att E5 tror att även hens föräldrar tycker 

det. E3 utmärker sig åt andra hållet; det finns inget språk som är viktigare att lära sig än mo-

dersmålet, vilket man också bör lära sig ordentligt. Samtidigt vittnar resultatet om att E5 har 

en önskan om att lära sig sitt modersmål lika bra som hen kan svenska, medan man skulle 

kunna anta att E3 redan är ungefär lika bra, med tanke på att hen på denna fråga får lägre po-

äng än E5. 

 

4.1.2 Språkkunskaperna och språkanvändningen 

Hur eleverna upplever att de behärskar språken (svenska och modersmålet) är en viktig del i 

hur de upplever sin flerspråkighet i stort, och språkkunskaper och språkanvändning var också 

något som diskuterades i stor utsträckning under gruppsamtalet: Fas 2 (se resultat av Fas 2 i 

avsnitt 4.2). I avsnittet har jag valt att slå ihop ”språkkunskaper” och språkanvändning”, istäl-

let för att göra Johanssons (2000:39ff) uppdelning, detta på grund av platsbrist. Frågorna som 
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räknas hit blir således: 1,4,9,12,15,23,25. De sammanlagda poängen uppställda kvantitativt 

ser ut såhär: 

Tabell 4.2: Summan av frågorna 1,4,9,12,15,23,25 

Elev 1 (E1) 25 p 

Elev 2 (E2) 23 p 

Elev 3 (E3) 27 p 

Elev 4 (E4) 25 p 

Elev 5 (E5) 20 p 

Maxpoäng: 35 

På fråga 1 i attitydenkäten, om de tycker om att höra sitt modersmål talas, svarade alla posi-

tivt, förutom E4 som varken höll med eller sa emot; E1 och E5 att de håller med fullt och E2 

och E3 att de håller med lite grann. Ännu en gång är det E3 som utmärker sig mot en positiv 

syn då hen på frågan om modersmålet är svårt att lära sig (fråga 4), svarar att hen inte håller 

med. E1 och E2 svarar att de håller med och E4 och E5 att de håller med lite grann. På fråga 

9, om eleverna tycker synd om dem som endast talar ett språk, skiljer sig svaren lite mer åt, 

men inte avsevärt mycket. E3 och E4 håller med, E1 håller med lite grann och E2 och E5 att 

de varken håller med eller säger emot. Fråga 12 behandlar om vad eleverna tror att deras 

svenska kompisar tycker om deras modersmålsanvändning i deras sällskap. E5 svarar att hen 

håller med lite grann om att de nog inte skulle gilla det, medan E1 och E3 inte alls håller med 

om det och E4 att hen inte håller med. E2 är osäker och har svarat ”håller varken med eller 

säger emot”. Eleverna svarar på frågan om de anser sig vara bättre på sitt modersmål än på 

svenska att de inte tycker att de är det (fråga 15), förutom E2 som svarar att hen varken håller 

med eller säger emot. E1 och E5 håller inte med alls, och E3 och E4 svarar att de inte håller 

med. De elever som svarar att de ofta skriver till vänner och släkt på sitt modersmål (fråga 23) 

är E1, E2 och E4; E1 och E4 håller med lite grann och E2 håller med fullt. E3 och E5 uppger 

att de inte håller med.  Sista frågan inom temat är om eleverna tycker om att tala sitt moders-

mål (fråga 25). Alla uppger att de gör det; E2 håller med lite grann men resten håller med helt.  

Ser man till den sammanräknade poängen för frågorna 1,4,9,12,15,23,25 är det även här 

Elev 3 som utmärker sig med högst poäng; 27, och E5 med lägst; 20. E1 och E4 fick samma 

poäng: 25, och E2 23 poäng Med tanke på att maxpoängen för detta tema var 5 poäng mer än 

maxpoängen för ”synen på inlärning”, innebär detta att eleverna antagligen ser mer positivt på 

inlärningen, än på sin språkanvändning och sina språkkunskaper.  
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4.1.3 Identiteten 

Den tredje uppdelningen av attitydfrågorna är den som behandlar hur eleverna identifierar sig 

med modersmålet respektive svenskan. Dessa frågor är: 3,5,6,7,11,14,16,20,22. Sammanställ-

ningen av poängen i denna kategori ser ut på följande sätt: 

Tabell 4.3: Summan av frågorna 3,5,6,7,11,14,16,20,22. 

Elev 1 (E1) 35 p 

Elev 2 (E2) 37 p 

Elev 3 (E3) 33 p 

Elev 4 (E4) 32 p 

Elev 5 (E5) 34 p 

Maxpoäng: 45 

På frågan om eleverna tycker att det är viktigt att deras familjer fortsätter att tala deras mo-

dersmål (fråga 3) svarar E2-E5 att de håller med, och E1 att hen håller med lite grann, och på 

frågan om de skulle vilja att deras barn lärde sig deras modersmål håller alla med om att de 

skulle vilja det (fråga 5). Även på fråga 6, om modersmålet betyder mycket för dem, på fråga 

7, om de tror att de inte kommer att ha nytta av modersmålet i framtiden och på fråga 14, om 

de i framtiden vill gifta sig med någon med samma modersmål som de själva, svarar de väl-

digt lika; E2-E5 svarar på fråga 6 att de håller med, E1 håller varken med eller säger emot, på 

fråga 7 håller E1-E3 samt E5 inte alls med, och E4 håller inte med, och på fråga 14 svarar alla 

utom E3, som svarar ”håller med lite grann”, att de varken håller med eller säger emot. Det 

kan möjligen kännas främmande, att som 14-15 åring svara på en sådan fråga, och där av ma-

joritetens svar på fråga 14. De flesta av eleverna anser att man inte måste kunna tala t.ex. gre-

kiska eller syrianska för att kunna kalla sig grek eller syrian (fråga 20). E3 och E5 håller inte 

alls med om att man måste kunna språket, och E4 håller inte med. E1 och E2 håller däremot 

med lite grann. På frågan om eleverna känner sig som svenskar håller de alla med; E4 och E5 

håller med helt, och E1-E3 håller med lite grann. Ett påstående där eleverna svarat mer skiljt 

är ”när jag blir vuxen vill jag att andra ska se mig som en som i första hand talar mitt mo-

dersmål, inte svensk” (fråga 16). Här svarar E1 och E2 att de håller med fullt, E4 att hen var-

ken håller med eller säger emot, och E5 att hen håller med lite grann. Förvånande är att E3 på 

den här frågan svarar ”håller inte alls med”.  

Den sammanräknade summan av elevernas poäng visar att ingen här har fått samma poäng, 

och E2 är den med högst: 37 poäng, och E4 den med lägst poäng: 32. Näst lägst hamnar här 

E3 med 33 poäng och näst högst E1 med 35 poäng. E5 får 34 poäng. E3 är för första gången 

hittills inte den med högst poäng, utan det är E2. En förklaring till detta skulle kunna vara det 
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faktum att E2 till skillnad från de andra fyra eleverna inte är född i Sverige, och således iden-

tifierar sig mer med sitt urspungsland och sitt modersmål än med Sverige och svenskan, även 

om de låga poängen vad gäller språkanvändningen och språkkunskaperna vittnar om en möj-

lig slitning. 

 

4.1.4 Språk och bemötande i skolan 

Det fjärde, och sista, temat som jag delat upp frågorna efter handlar om hur eleverna upplever 

sin språkanvändning i skolan, och hur de anser att skolan tar hänsyn till deras flerspråkighet. 

Frågorna som rör detta är: 13,21,26,27. Summan av frågorna presenteras nedan: 

Tabell 4.4: Summan av frågorna 13,21,26,27 

Elev 1 (E1) 12 p 

Elev 2 (E2) 12 p 

Elev 3 (E3) 13 p 

Elev 4 (E4) 12 p 

Elev 5 (E5) 16 p 

Maxpoäng: 20 

På frågan om eleverna skulle vilja ha den största delen av sin undervisning på sitt modersmål 

istället för på svenska (fråga 13) svarar alla negativt, förutom E5 som varken håller med eller 

säger emot; E2-E4 håller inte med och E1 håller inte med alls. En fråga som liknar den före-

gående är fråga 21 som lyder ”jag önskar att jag kunde tala mitt modersmål mer på lektioner-

na i skolan” där fyra av eleverna varken håller med eller säger emot; E2-E5, och där E1 svarar 

att hen inte alls håller med. Fråga 26-27 behandlar hur eleverna upplever att skolan tar till 

vara på/uppmuntrar och uppmärksammar deras flerspråkighet (fråga 26), eller om de tycker 

att skolan kan bli bättre på detta (fråga 27). Alla eleverna tycker att skolan är bra på att posi-

tivt uppmärksamma deras flerspråkighet; E2 och E4 håller med lite grann och E1, E3 och E5 

håller med helt. På fråga 27, om skolan skulle kunna bli bättre på detta, svarar E1 och E5 att 

de håller med, och E2-E4 att de varken håller med eller säger emot. 

Det sammanställda resultatet visar på följande: E5 får högst poäng: 16, och E1, E2 och E4 

lägst med 12 poäng och E3 13 poäng. Anledningen till att E5 hamnar högst beror dock på att 

hen i denna kategori svarat ”håller varken med eller säger emot” två av fyra gånger, vilket ger 

ett högre värde än att välja att ta ställning negativt (och såklart tvärt om, om man väljer ett 

positivt svar).  
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4.2 Fas 2 

Fas 2 utgörs av det gruppsamtal som genomfördes med de fem medverkande eleverna. Samta-

let har transkriberats där relevant information tagits upp, alltså inte i sin helhet utan anpassat 

till studiens syfte och frågeställningar. Citat kommer att anpassas till skriftspråk, om citatet 

inte kräver talspråk för att komma fram ordentligt. Vid gruppsamtalet ställde jag frågor som 

jag sammanställt utifrån resultatet av Fas 1 (se Bilaga 7.5). Dessa var bara stödfrågor, så det 

fanns gott om plats för eleverna att komma in på sidospår, förutsatt att dessa var relevanta för 

studien. Nedan följer resultatet av gruppsamtalet Fas 2 i berättande form. 

 

4.2.1 Modersmålets betydelse 

Jag började gruppsamtalet med att ställa frågan om eleverna tycker att de har blivit bättre eller 

sämre på sitt modersmål och svenska under åren, om språken har förändrats på något sätt och 

i så fall varför? E2 och E5 svarar direkt att de tycker att de har blivit bättre på sitt modersmål 

(det är vidare modersmålet som tar upp allt utrymme i diskussionen); E5 säger att hen nu kan 

kommunicera mer på bengaliska än när hen var yngre; att talet nu är mer flytande. Skriva och 

läsa säger E5 går långsamt fortfarande. E3, som har arabiska som modersmål, säger att hen 

har blivit bättre på arabiska sen hen började gå på modersmålsundervisning en timme i veck-

an; att det går fortare och lättare att läsa nu samt att mormor och morfar alltid pratar arabiska 

med E3 nu vilket gör att E3 också talar flytande arabiska. E4 svarar att hen alltid har varit lika 

bra på att tala båda språken, men att E4 har blivit bättre på grammatik i och med hemspråks-

undervisningen
6
. E2 är den enda av eleverna som inte är född i Sverige, utan i Litauen, och 

säger att hen inte fick undervisning i sitt hemspråk förrän i åttonde klass, då det inte fanns 

lärare att tillgå. E2 säger att utvecklingen i litauiska är stor från sexan/ sjuan till nian, i och 

med hemspråkundervisningen: ”i sjuan kunde jag knappt skriva på litauiska, för det är svår 

grammatik”. E4 gör en intressant nyansering och säger att språket i och med hemspråksun-

dervisningen har blivit mer avancerat, i och med att man lär sig mer grammatik och svårare 

ord.  

Alla eleverna är överens om att de tycker modersmålet är viktigt att lära sig, men att de inte 

tyckte det när de var yngre. När de var yngre tyckte de mest att hemspråksundervisningen var 

tråkig och jobbig. E2 delar med sig av en intressant fundering och säger: ”Alltså jag tänkte 

                                                           

6
 Eleverna säger ofta hemspråk istället för modersmålsundervisning. Jag kommer således att använda mig av 

både ”hemspråk” och ”modersmål”. 
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såhär när jag var yngre. Om jag lever i Sverige varför ska jag kunna litauiska då eftersom man 

bara talar litauiska i ett enda land; Litauen. Varför ska jag då kunna litauiska?”. Idag anser de 

dock att modersmålet är närmare livsviktigt för att kunna föra sig på ett artigt sätt, samt för att 

överhuvudtaget kunna kommunicera med släkt och vänner som inte kan svenska. E4 säger att 

hen varit på semester i Europa hos släktingar som varken kunde svenska eller somaliska, och 

berättar om hur jobbigt det var att inte kunna prata med varandra alls, eftersom E4 då var för 

liten för att kunna tala engelska.  

På frågan om när de använder sig av sitt modersmål respektive svenska diskuterar eleverna 

med varandra och säger att de knappt använder sitt modersmål i skolan förutom på hem-

språksundervisningen. E3 säger att det är lättare att t.ex. argumentera på svenska i skolan, för 

att man då slipper tänka på vilka ord man ska använda. E1 säger att franska främst talas i tele-

fon med släktingar från Algeriet, och vid vistelse i hemlandet. E4 håller med E1 i att svenskan 

känns tryggare för att ”man då kan prata hela vägen och hur jag vill”. Dock säger E4 att hen 

känner sig tryggare på somaliska när det kommer till ordspråk och talesätt. E4 säger också att 

hen blandar svenska och somaliska med jämnåriga kompisar (kodväxling) för att detta upp-

fattas som enklare då det finns vissa ord som är enklare på det ena eller det andra språket, 

vilket också E5 framhåller att hen gör och tycker: ”aa exakt alltid”. E2 säger att hen alltid 

talar litauiska hemma och med litauiska vänner från modersmålsundervisningen. Något som 

framhålls av eleverna är att man kan berätta ”hemlisar” på bussen om man vill. Jag frågar om 

man verkligen kan vara säker på att ingen förstår och E4 svarar: ”Joho, för det ser man… på 

kläder och så, man känner igen. Då får man prata tystare”.  

 

4.2.2 Språket och identiteten 

Vid frågan om situationer när modersmålet respektive svenskan är viktigast svarar E5 att 

svenska är viktigast att kunna just nu, eftersom de just nu bor i Sverige: ”det är ju inte så att 

man kan klara sig med bengaliska här”. Dock anser E5 att bengaliska är viktigast när de be-

finner sig i Bangladesh; att graden av ”viktighet” beror på det aktuella läget, var man befinner 

sig just då. E2 jämför litauiska med engelskan och resonerar över att litauiska inte är som 

engelska som kan användas över hela världen. E1 är inne på samma spår men säger att 

franska ju är rätt förekommande i världen och att det därför är viktigt: ”det finns ju många 

länder man kan flytta till så därför är det nog viktigare med franskan”. Förbryllande här är att 

E1 i attitydenkäten svarat att det finns andra språk än modersmålet som är viktigare. Vad detta 

skulle kunna beror på är dock svårt att säga på grund av undersökningen omfång, men möjligt 
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skulle E1 kunna mena t.ex. engelska som talas av många. E4 håller inte med om att svenskan 

skulle vara viktigare i något sammanhang och förklarar utförligt att hen inte tror att hens 

svenska skulle vara så bra som den är idag om hen inte först lärt sig somaliska riktigt: ”jag 

tror att det skulle bli hackigt på båda språken. De flesta jag känner pratar somaliska så det är 

viktigare för mig fastän man bor här, man kan ju båda, man ska kunna båda, jag känner mig 

som båda”, varpå E5 svarar E1 med: ”aa halv… som halv”. 

 Vidare frågar jag eleverna vad som krävs för att man ska kunna säga att man är t.ex. syrian 

eller grek, eftersom de har svarat lite olika på det påståendet (E1 och E2 att språket är lite vik-

tigt, och E3,E4 och E5 att det inte är så viktigt). E5 tar ordet och säger att man först och 

främst måste förstå kulturen. E5 berättar om en stundande bröllop som ska ske mellan hens 

syster och hennes trolovade, och säger att det är ”helt kulturellt”, och inte alls som i Sverige. 

E5 påpekar dock att det inte bara är kultur, utan lite språk också. E2 anser att man bör lära sig 

sitt hemspråk om man har chansen, men poängterar att alla inte har den chansen: ”Alltså språ-

ket är inte så viktigt alltså man kan om man är född i t.ex. Syrien och inte kan språket så tyck-

er jag att man ändå är syrian, precis som med religion. Man kanske är född jude men man tror 

inte på Jahve”. E4 berättar om en kompis till henom som är halviranier och halvsomalier som 

inte kan somaliska (E4 specificerar inte vilket språk henoms kompis kan, men förmodligen 

persiska som är officiellt språk i Iran): ”då kan hon ju inte säga att hon är bara iranier och inte 

somalier, alltså hon är ju båda, hon säger att hon känner sig som båda”. E5 säger att hen inte 

känner sig direkt som ”fullbengal” (E5s beskrivning) utan som halvsvensk eftersom hen är 

född och uppvuxen i Sverige. E2 fyller i: ”eftersom man bott här så länge så känner man sig 

som svensk ibland fast man vet egentligen vad man är”. E1 säger att hen mest känner sig som 

svensk när hen besöker hemlandet Algeriet, men att hen här i Sverige känner sig: ”inte som 

svensk men inte som invandrare heller… något emellan”, varpå E5 säger till E1: ”jag tycker 

du är svensk”. 

När jag frågar vilka språk de oftast tänker på ser de frågande på mig och undrar hur jag 

menar. Jag ger dem ett exempel och alla säger i kör: ”Svenska”. E1 fortsätter och säger att 

ibland när franska talats mycket så kan det hända att hen tänker på franska. E2 håller med och 

säger att om man t.ex. gjort ett stort läxförhör i hemspråket så kan det hända att man tänker på 

litauiska efter det, eller om hen varit i Litauen över sommarlovet. 
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4.2.3 Skolan och bemötandet 

Vid frågorna som presenterats ovan talar eleverna ofta om sin modersmålsundervis-

ning/hemspråksundervisning. Eftersom en fråga jag har ställt i uppsatsen behandlar just fler-

språkighet och skolan frågar jag eleverna vid gruppsamtalet hur de tycker att skolan uppmunt-

rar deras flerspråkighet, och om de kan ge exempel på lektioner eller liknande där deras fler-

språkighet uppmuntrats. E4 säger att det finns en lärare på skolan som ”brukar peka ut folk”. 

Jag frågar vad de menar när det säger ”peka ut”, för att få reda på om det anses positivt eller 

negativt och E2 berättar att läraren brukar fråga ”Mohammed” om Islam på religionslektion-

erna (sagt som ett exempel). Eleverna menar att de tycker att det är bra att man får visa upp 

sin kultur: ”Alltså dom är ju experter på det alltså man kan ju lära sig av dom som kan” (E5). 

Alla håller med om att det är positivt, och E4 specificerar: ”för ibland är det såhär frågor som 

om man kan det språket så kan man förstå och såhär det är också positivt”. Jag frågar vidare 

om de får läsa litteratur på sitt modersmål eller litteratur om sitt ursprungsland och E4 frågar 

E5 om inte henoms lärare sjöng på bengaliska på musiken en gång? E5 svarar: ”jo men just 

det, det var kul!”. De svarar dock att de inte får läsa litteratur från sina ursprungsländer, eller 

litteratur på sina modersmål, förutom på modersmålsundervisningen.  

När jag frågar hur skolan skulle kunna bli bättre på att uppmärksamma dem som är fler-

språkiga med andra kulturer och vilka som skulle kunna bli bättre på detta, får jag många 

svar. Ett urval av dessa är att de tycker att man på någon historialektion skulle kunna skriva 

om något lands historia, ett land som man får välja själv, och om geografi i olika länder. De 

säger också att de mest vet likheter och skillnader mellan europeiska språk och tar sin eng-

elsklärare som exempel: ”där jämförs alltid engelska och svenska” (E3), och eleverna menar 

att man skulle kunna göra detta i flera språk. E5 påpekar att man kan jämföra olika ords bety-

delser också, inte bara hur språken är släkt. E4 säger att somaliska är ganska likt spanskan i 

vissa ord, och E3 säger till E1 att hen kan några franska ord för att arabiskan har många ord 

som är lika franskan. I det stora hela tycker eleverna att modersmålsundervisningen är bra, 

men E4 framhåller den bristande variationen som hen upplever: ”vi har nästan samma prov 

och uppsatser varje år”, och E5 säger: ”vi fick lära oss tusen ramsor i sexan… så tråkigt!”, och 

E3 som helst lär sig av sin mormor och morfar framför modersmålsundervisningen då hen 

upplevde att de bara fick läsa där. E2 och E1 är dock mest positiva: ”vi pratar om Litauen som 

land om kungar och sådant och om första världskriget” (E2), ”min är varierande och bra!” 

(E1). 
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Attitydenkäten visar att ingen av de fem eleverna vill ha all sin undervisning på sitt mo-

dersmål (E5 svarar att hen varken håller med eller säger emot). Vid gruppsamtalet säger E2 

att: ”eftersom man är i Sverige måste man lära sig svenska”, och E4 att hen nog inte skulle 

kunna klara det för att det skulle bli för ansträngande eftersom man kan olika ord på de olika 

språken, och E5 håller med. E5 har tidigare i gruppsamtalet berättat att hen inte är så snabb på 

att läsa och skriva på bengaliska, och framhåller även här att det skulle ta för lång tid; att hen 

inte skulle hinna med samt att räkningen på matten skulle bli för svår: ”siffror t.ex. jag kan 

räkna till hundra på bengaliska, men plus och minus och roten ur på bengaliska kan jag inte”. 

E1 tycker att det skulle kännas konstigt att t.ex. på SO-lektionerna skriva ur ett svenskt per-

spektiv på franska: ”det blir ju konstigt om man ska skriva på ett annat språk för man ska 

kunna samtala om det också ju såhär med folk på svenska… hur det påverkade Sverige och 

sånt”. 

5 Diskussion 

Syftet med min studie har varit att ta reda på några elevers tankar och upplevelser av sin fler-

språkighet i stort, samt hur elevernas identitetsskapande ser ut i relation till flerspråkigheten. 

Eftersom min framtida yrkesroll som lärare kommer att innebära många möten med elever 

vars ursprung inte liknar mitt eget, och eftersom mitt uppdrag kräver att jag anpassar min 

undervisning efter dem har också vikt lagts vid skolans bemötande av flerspråkiga elever. I 

detta avsnitt kommer de resultat som studien visat att diskuteras med utgångspunkt i den litte-

ratur och tidigare forskning som presenterats i bakgrundsavsnittet. Undersökningen är liten till 

sitt omfång och som påpekats tidigare bör resultaten inte generaliseras, utan endast ge en 

fingervisning om hur det kan se ut för flerspråkiga elever i högstadieåldern.  Dispositionen 

kommer att följa mina tre frågeställningar: upplevelsen av flerspråkigheten, identitetsskapan-

det och skolans bemötande.  

 

5.1 Upplevelsen av flerspråkigheten 

Eleverna har visat sig vara positiva till sin flerspråkighet, att döma av attitydenkäten och 

gruppsamtalet. Det är dock de eleverna med ”högstatusspråk”, E1 och E3, som utmärker sig 

mest vad gäller språkkunskaper och språkanvändning. Virta (1994:21ff) menar att det ligger 

en utmaning i att bevara sin jagidentitet; känslan av att vara en stolt brukare av sitt språk, och 
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den språkliga självuppfattningen där uppfattningar, värderingar och känslor av den egna 

språkfärdigheten inryms. En möjlig förklaring till att E1 och E3 når höga poäng på dessa te-

man skulle alltså kunna bero på att deras språk, franska respektive arabiska, är högt värderade 

både av dem själva, men också av andra, då språken är vanligt förekommande.  

E4 gör vidare en intressant reflektion kring hur hen tror, i enlighet med Cummins (1979) 

hypotes om språkens ömsesidiga beroende av varandra (Börestam & Huss, 2001:59ff), att de 

olika språken påverkat varandra på ett positivt sätt; om hen inte lärt sig somaliska så bra som 

hen gjorde som liten, skulle hen inte kunna svenska så bra som hen gör idag. Även E1 funde-

rar kring hur de olika språken är olika avancerade, och om hur modersmålet på grund av mo-

dersmålsundervisningen har blivit just mer avancerat.  

Alla eleverna håller med om att de idag tycker att det är roligare och viktigare med mo-

dersmålsundervisningen än vad de tyckte när de var yngre. Eleverna tycker att det är enklare 

att föra sig på svenska, t.ex. att argumentera i skolan, men att det samtidigt är viktigt att språ-

ket förs vidare och bevaras då detta ger dem möjlighet att kommunicera med släktingar på ett 

artigt sätt, och på detta sätt även bevara känslan av att tillhöra sitt ursprung. Detta stämmer väl 

överens med Johanssons (2000) undersökning som visade att även om eleverna inte kunde sitt 

modersmål lika bra som svenska, så hade modersmålet en känslomässig och kognitiv funktion 

för eleverna.  

 

5.2 Identitetsskapandet 

Genom språkliga positioneringar skapar och omskapar eleverna sina identiteter under grupp-

samtalets gång, t.ex. när E2 säger: ”eftersom man bott här så länge så känner man sig som 

svensk ibland fast man vet egentligen vad man är”, när E4 säger: ”de flesta jag känner pratar 

somaliska så det är viktigare […] man kan ju båda, man ska kunna båda, jag känner mig som 

båda”, eller när E5 säger till E1 ”jag tycker du är svensk”. Detta stämmer överens med det 

socialkonstruktivistiska synsättet om att identitet inte är något som existerar av sig självt, utan 

något som hela tiden skapas och omskapas med hjälp av språket (Otterup, 2005, Musk & We-

din, 2010) samt även med Johansson (2000:135) som menar att flerspråkiga elever markerar 

sin tillhörighet och sociala identitet genom språket.  

Det verkar, om man ser till uttalandena ovan, som om eleverna funderar över sin tillhörig-

het och att den inte är självklar. E1 nämner en slags kluvenhet vid besök i hemlandet Algeriet, 
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och E2 berättar om hur ”deras” språk (E2s formulering) ju inte är som engelskan som kan 

användas överallt. I sin avhandling nämner Borgström (1998) ”den dubbla identiteten”. 

 

5.2.1 ”Den dubbla identiteten” 

Även om eleverna i det stora hela är positivt inställda till sitt modersmål förekommer det 

ibland vissa oklarheter kring vilka de identifierar sig som. Som Borgström (1998) poängterar 

behöver den dubbla identiteten dock inte bara vara negativ, utan kan även vara positiv.  

Min uppfattning av eleverna är att de mestadels upplever sin dubbla identitet som positiv, 

även om det också märks att de ibland är osäkra. T.ex. E1 som upplever sig mest som svensk i 

ursprungslandet Algeriet eller E2 som i gruppsamtalet berättar om när hen var yngre och oför-

stående till att lära sig litauiska i sitt ”nya hemland” Sverige, och tyckte det var onödigt med 

litauiska då det endast talas i Litauen.  

Att ”känna sig som båda” verkar för eleverna som medverkat i studien nu när de blivit 

äldre snarare än att ses som något negativt ses som en tillgång, vilket stämmer överens med 

Johanssons (2000) tanke om att barn i tonåren ser med nya ögon på sin flerspråkighet, och 

funderar mer aktivt över sin situation (se även Parszyks undersökning, 2002). Det är E2 som 

utmärker sig vid frågorna om identiteten, vilket kan ha sin förklaring i att E2 är den enda som 

inte är född i Sverige, och således inte har, som Wellros (1998) menar, socialiserats in i den 

svenska gemenskapen redan från början, utan istället i den Litauiska. Detta kan vara orsaken 

till den starkare identifikationen till ursprungslandet än till Sverige. E4 positionerar sig tydligt 

till sina olika tillhörigheter genom kodväxling med sina vänner och framhåller det bra i att 

kunna berätta hemlisar på bussen, vilket övriga skrattande håller med om. 

Varför eleverna har de upplevelser och tankar som de har är svårt att veta, men en bety-

dande faktor för trygghet i sin identitet och sin flerspråkighet är omgivningens värderingar 

och bemötande, t.ex. skolans, som är en stor del av barn och ungas vardag. 

 

5.3 Skolans bemötande 

Över lag tycker samtliga elever som medverkat i studien att skolan på ett positivt sätt upp-

märksammar deras flerspråkighet, att döma av enkäten men framförallt av vad som sas vid 

gruppsamtalet. Även om det eleverna berättar om som ett slags ”utpekande” av elever som 

antas ha ett visst ursprung kan vara alarmerande, verkar det som om eleverna inte upplever att 

lärarna pekar ut dem på ett negativt sätt utan snarare på ett positivt. Det verkar som att ”utpe-
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kandet” snarare ses som ett erkännande och som ett stöd som i sin tur, i enlighet med Böre-

stam & Huss (2001:55), stärker elevernas positiva syn på flerspråkigheten och utvecklandet 

av en positiv dubbel identitet. Värt att ändå nämna är att ett sådant bemötande nog inte är att 

föredra, då det istället för att stärka elever snarare kan bli utpekande i meningen vad som an-

ses annorlunda och skapa ett ”vi och dom”-tänkande (Wellros, 1998).  

Eleverna uppskattar det skolan gör för att uppmärksamma dem idag, men anser samtidigt 

att det finns saker skolan kan göra för att bli bättre. Eleverna själva har en massa förslag på 

hur uppmärksammande och uppmuntrande av deras och andras ursprungsländer och moders-

mål skulle kunna gå till. Problemet verkar vara att ingen frågat dem vad de tycker. Jenner 

(2004:25ff) poängterar förmågan och viljan att gå utanför sitt eget perspektiv och istället se 

det med någon annans, för att på detta sätt kunna förstå andra erfarenheter och livssituationer. 

Han skriver vidare att det i motivationsarbetet är viktigt att ständigt reflektera över hur man 

bemöter flerspråkiga elever, något som bör gälla alla lärare och inte bara språklärare.  

 

6 Avslutning 

I enlighet med Johanssons (2000) resultat visade det sig att var och en av de fem eleverna som 

medverkade i min studie alla har varsitt sätt att förhålla sig till sin flerspråkighet och sin iden-

titet. Precis som Johansson (2000) beskriver använde eleverna sitt språk för att markera sam-

hörighet och modersmålets primära betydelse för eleverna var att bevara känslan av att höra 

samman med släktingar och vänner.  Deras identitetsskapande visade sig vara under ständigt 

skapande och omskapande, vilket särskilt syns i gruppsamtalet. De flesta kunde skönjas ha en 

dubbel identitet, men denna verkade till skillnad från när eleverna var yngre, i de flesta fall 

vara positiv. Kanske beror detta på det positiva bemötande från skolan som eleverna verkar ha 

fått. 

Studien har lärt mig mycket, med tanke på min framtida roll som lärare. Den är liten, men 

har ändå visat att det inte finns ett svar på hur flerspråkiga elever upplever flerspråkighet eller 

hur de kan tänkas vilja bli bemötta. Det är högst individuellt och det är bara genom att vara 

uppmärksam och reflekterande man som lärare kan lyckas med att skapa trygga omgivningar 

för elever med olika ursprung och erfarenheter att utvecklas i. Att använda sig av fler elever 

samt av flera olika metoder skulle ge ett mer tillförlitligt resultat. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur lärares attityder gentemot flerspråkiga elever ser ut, och hur de anser att de 
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jobbar med att uppmärksamma och stärka elever med olika bakgrunder, erfarenheter och 

språk. Det är viktigt, då vi som lärare har enormt stort ansvar för hur elevers framtid kommer 

att se ut, och för hur eleverna kommer att se på sig själva.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Brev till målsman 

Hej! 

Jag heter Emeli Lande och studerar till lärare vid Uppsala universitet. Jag kommer att undervisa elever på hög-

stadiet och gymnasiet i svenska och religionskunskap, och jag har gjort praktik i båda ämnena på xxx-skolan. 

Jag håller just nu på med att skriva min c-uppsats i svenska, vid institutionen för nordiska språk. Den kommer att 

handla om hur flerspråkiga elever i årskurs nio ser på sin flerspråkighet och sitt identitetsskapande.  

Min förhoppning är att ditt barn vill medverka, med Er tillåtelse.  

Undersökningen som kommer att genomföras består av intervjuer. En intervju där en muntlig enkät kommer att 

fyllas i, innehållande påståenden som t.ex. ”jag tycker att skolan på ett positivt sätt uppmärksammar min fler-

språkighet”, och en gruppintervju där eleverna får chans att diskutera sina enkätsvar med varandra.  

Både skola och elever kommer att vara helt anonyma, och man kan när som helst välja att inte längre vara med, 

oavsett om intervjuerna är gjorda eller inte. Det är bara att ringa eller maila mig om att man inte längre vill med-

verka, eller om man har några frågor. 

Tillåter Ni att ert barn medverkar?  

  

Underskrift:_____________________  

Jag ber Er att lämna svar senast den…..  

Tack för Er tid och Ert intresse! 

Vänliga hälsningar, 

Emeli Lande 

 

Bilaga 2 Frågor som ställdes rörande elevernas bakgrund 

 Hur gammal är du? 

 Var är du född? 

 Var är du uppvuxen? 

 Var bor du nu? 

 Vilka språk talar du? Vilket är ditt modersmål? 

 Hur lärde du dig språken du kan idag? 

 Går du på modersmålsundervisning? Om inte: har du gått och i sådant fall hur länge? 

 Hur ser din familj ut? (syskon, föräldrar, släkt) 

 Jobbar dina föräldrar? 

 Vilket/vilka språk talas hemma? (t.ex. vid middagsbordet) Vilket språk talas oftast? 
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Bilaga 3 Enkätfrågorna till Fas 1  

Svarsalternativen som gavs till enkätfrågorna: 

 

 Håller med  

 Håller med lite grann 

 Håller varken med eller säger emot 

 Håller inte med 

 Håller inte alls med 

 

Enkätfrågorna: 

1. Jag tycker om att höra mitt modersmål talas  

2. Det finns språk som är viktigare än mitt modersmål att lära sig 

3. Jag tycker att det är viktigt att min familj fortsätter att tala modersmålet 

4. Det är svårt att lära sig mitt modersmål 

5. Om jag hade barn skulle jag vilja att de lärde sig mitt modersmål lika bra som svenska 

6. Mitt modersmål betyder mycket för mig 

7. Jag har nog ingen nytta av mitt modersmål i framtiden 

8. Jag önskar att jag kunde tala, läsa, skriva mitt modersmål lika bra som svenska 

9. Det är synd om dem som bara talar ett språk 

10. Jag tycker att det är kul att lära mig mitt modersmål 

11. Det finns risk att jag kommer att glömma mitt modersmål i framtiden 

12. Mina svenska kompisar skulle nog inte tycka om om jag talade mitt modersmål när de var med 

13. Jag skulle vilja få den största delen av undervisningen i skolan på modersmålet istället för på svenska 

14. När jag blir vuxen vill jag gifta mig med någon som har samma modersmål som jag 

15. Jag är bättre på mitt modersmål än på svenska 

16. När jag är vuxen vill jag att andra ska se mig som en som i första hand talar mitt modersmål, inte svensk 

17. Jag vill helst slippa undervisning i mitt modersmål 

18. Alla som har ett annat modersmål än svenska borde lära sig det ordentligt 

19. Jag talar hellre mitt modersmål än svenska 

20. För att kunna säga att man är t.ex. grek eller syrian måste man kunna tala språket 

21. Jag önskar att jag kunde tala mitt modersmål mer på lektionerna i skolan 

22. Jag känner mig som svensk 

23. Jag skriver ofta till vänner och släktingar på mitt modersmål 

24. Mina föräldrar tycker att det är viktigare att jag lär mig svenska än mitt modersmål 

25. Jag tycker om att tala mitt modersmål 

26. Jag tycker att skolan på ett positivt sätt uppmuntrar min flerspråkighet 

27. Jag tycker att skolan skulle kunna bli bättre på att uppmärksamma flera kulturer än den svenska 
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Bilaga 4 Resultat av Fas 1 

Fråga 1: Jag tycker om att höra mitt modersmål talas. 
5 Håller med X    X 

4 Håller med lite grann  X X   

3 Håller varken med eller säger emot    X  

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
 

 

Fråga 2: Det finns språk som är viktigare än mitt modersmål att lära sig. 
1 Håller med X     

2 Håller med lite grann     X 

3 Håller varken med eller säger emot  X    

4 Håller inte med    X  

5 Håller inte alls med   X   

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
 

 

Fråga 3: Jag tycker att det är viktigt att min familj fortsätter att tala modersmålet. 
5 Håller med  X X X X 

4 Håller med lite grann X     

3 Håller varken med eller säger emot      

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
 

 

Fråga 4: Det är svårt att lära sig mitt modersmål. 
1 Håller med X X    

2 Håller med lite grann    X X 

3 Håller varken med eller säger emot      

4 Håller inte med   X   

5 Håller inte alls med      

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
 

 

 

 

Fråga 5: Om jag hade barn skulle jag vilja att de lärde sig mitt modersmål lika bra som svenska.  
5 Håller med X X X X X 

4 Håller med lite grann      

3 Håller varken med eller säger emot      

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
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Fråga 6: Mitt modersmål betyder mycket för mig. 
5 Håller med  X X X X 

4 Håller med lite grann      

3 Håller varken med eller säger emot X     

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
 

 

Fråga 7: Jag har nog ingen nytta av mitt modersmål i framtiden. 
1 Håller med      

2 Håller med lite grann      

3 Håller varken med eller säger emot      

4 Håller inte med    X  

5 Håller inte alls med X X X  X 

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
 

 

Fråga 8: Jag önskar att jag kunde tala, läsa, skriva mitt modersmål lika bra som svenska. 
5 Håller med X X   X 

4 Håller med lite grann   X X  

3 Håller varken med eller säger emot      

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
 

 

Fråga 9: Det är synd om dem som bara talar ett språk. 
5 Håller med   X X  

4 Håller med lite grann X     

3 Håller varken med eller säger emot  X   X 

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
 

 

Fråga 10: Jag tycker att det är kul att lära mig mitt modersmål. 
5 Håller med X X X   

4 Håller med lite grann      

3 Håller varken med eller säger emot    X X 

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
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Fråga 11: Det finns risk att jag kommer att glömma mitt modersmål i framtiden. 
1 Håller med      

2 Håller med lite grann      

3 Håller varken med eller säger emot  X    

4 Håller inte med X   X  

5 Håller inte alls med   X  X 

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
 

 

Fråga 12: Mina svenska kompisar skulle nog inte tycka om om jag talade mitt modersmål när de var med. 
1 Håller med      

2 Håller med lite grann     X 

3 Håller varken med eller säger emot  X    

4 Håller inte med    X  

5 Håller inte alls med X  X   

  

E
L

E
V

 1
 

E
L

E
V

 2
 

E
L

E
V

 3
 

E
L

E
V

 4
 

E
L

E
V

 5
 

 

Fråga 13: Jag skulle vilja få den största delen av undervisningen i skolan på modersmålet istället för på svenska. 
5 Håller med      

4 Håller med lite grann      

3 Håller varken med eller säger emot     X 

2 Håller inte med  X X X  

1 Håller inte alls med X     
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Fråga 14: När jag blir vuxen vill jag gifta mig med någon som har samma modersmål som jag. 
5 Håller med      

4 Håller med lite grann   X   

3 Håller varken med eller säger emot X X  X X 

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      
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Fråga 15: Jag är bättre på mitt modersmål än på svenska. 
5 Håller med      

4 Håller med lite grann      

3 Håller varken med eller säger emot  X    

2 Håller inte med   X X  

1 Håller inte alls med X    X 
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Fråga 16: När jag är vuxen vill jag att andra ska se mig som en som i första hand talar mitt modersmål, inte 

svensk. 
5 Håller med X X    

4 Håller med lite grann     X 

3 Håller varken med eller säger emot    X  

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med   X   
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Fråga 17: Jag vill helst slippa undervisning i mitt modersmål. 
1 Håller med      

2 Håller med lite grann    X  

3 Håller varken med eller säger emot      

4 Håller inte med X X   X 

5 Håller inte alls med   X   
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Fråga 18: Alla som har ett annat modersmål än svenska borde lära sig det ordentligt. 
5 Håller med X  X X  

4 Håller med lite grann  X   X 

3 Håller varken med eller säger emot      

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      
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Fråga 19: Jag talar hellre mitt modersmål än svenska. 
5 Håller med      

4 Håller med lite grann      

3 Håller varken med eller säger emot  X X X  

2 Håller inte med     X 

1 Håller inte alls med X     
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Fråga 20: För att kunna säga att man är t.ex. grek eller syrian måste man kunna tala språket. 
5 Håller med      

4 Håller med lite grann X X    

3 Håller varken med eller säger emot      

2 Håller inte med    X  

1 Håller inte alls med   X  X 
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Fråga 21: Jag önskar att jag kunde tala mitt modersmål mer på lektionerna i skolan. 
5 Håller med      

4 Håller med lite grann      

3 Håller varken med eller säger emot  X X X X 

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med X     
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Fråga 22: Jag känner mig som svensk. 
1 Håller med    X X 

2 Håller med lite grann X X X   

3 Håller varken med eller säger emot      

4 Håller inte med      

5 Håller inte alls med      
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Fråga 23: Jag skriver ofta till vänner och släktingar på mitt modersmål. 
5 Håller med  X    

4 Håller med lite grann X   X  

3 Håller varken med eller säger emot      

2 Håller inte med   X  X 

1 Håller inte alls med      
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Fråga 24: Mina föräldrar tycker att det är viktigare att jag lär mig svenska än mitt modersmål. 
1 Håller med      

2 Håller med lite grann     X 

3 Håller varken med eller säger emot X X X   

4 Håller inte med    X  

5 Håller inte alls med      
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Fråga 25: Jag tycker om att tala mitt modersmål. 
5 Håller med X  X X X 

4 Håller med lite grann  X    

3 Håller varken med eller säger emot      

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      
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Fråga 26: Jag tycker att skolan på ett positivt sätt uppmuntrar min flerspråkighet. 
5 Håller med X  X  X 

4 Håller med lite grann  X  X  

3 Håller varken med eller säger emot      

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      
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Fråga 27: Jag tycker att skolan skulle kunna bli bättre på att uppmärksamma flera kulturer än den svenska. 
5 Håller med X    X 

4 Håller med lite grann      

3 Håller varken med eller säger emot  X X X  

2 Håller inte med      

1 Håller inte alls med      
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Bilaga 5 Stödfrågor till Fas 2 

1. Tycker ni att ni har blivit bättre eller sämre på ert modersmål och på svenska nu när ni har blivit äldre? På 

vilket sätt har de olika språken förändrats? Varför har de förändrats tror ni? 

2. När använder ni ert modersmål respektive svenska mest? I vilka situationer? 

3. Nästan alla har svarat att det är synd om dem som bara talar ett språk, varför det tycker ni? 

4. Vad är det som gör att man kan kalla sig svensk respektive t.ex. syrian eller grek?  

5. Några av er har svarat att det är viktigare med svenska än sitt modersmål. Kan ni komma på någon situation 

när modersmålet var viktigast, respektive när svenska var viktigast? 

6. På vilket sätt tycker ni att skolan uppmuntrar er flerspråkighet? Kan ni ge exempel på händelser på lektioner 

eller liknande där er flerspråkighet uppmuntrades? 

7. Hur tycker ni att skolan skulle kunna bli bättre på att uppmärksamma flera kulturer och språk än svensk och 

svenska? I vilka ämnen? Vilka lärare som skulle kunna göra detta? 

8. Vilket språk tänker ni oftast på? I vilka situationer tänker ni på det ena eller det andra språket, och varför tror 

ni? 

9. Nästan alla av er har svarat att ni inte vill ha all undervisning på ert modersmål. Varför inte? 


