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Abstract 

Sverige är ett mångkulturellt land och det talas över 200 språk. Trots Modersmålsundervisning 

och Svenska som andraspråk vars syften är att ge elever med annat modersmål än svenska 

möjlighet att utveckla flerspråkighet är det långt ifrån alla som talar sina föräldrars modersmål. 

Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkat andragenerationsinvandrares 

inlärning av sina föräldrars modersmål. I studien har åtta gymnasieungdomar med utlandsfödda 

föräldrar intervjuats för att få reda på deras tankar och erfarenheter om hur de lärt sig sina 

föräldrars modersmål.   

Resultatet visar att flera faktorer tycks ha påverkat ungdomarnas inlärning av sina föräldrars 

modersmål. Det är framför allt den rika språkliga exponeringen som tycks ha haft en central roll i 

samtliga intervjuades uppväxt, bland annat via olika medier som till exempel parabol-tv, musik, 

men även genom kontak med vuxna och jämnåriga som talar samma språk. Omgivande vuxnas 

engagemang i deras inlärning är även det en faktor som framkommit.  

 

Nyckelord: flerspråkighet, andragenerationsinvandrare, modersmål, språkval 
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1  Inledning 

Sverige är idag ett mångkulturellt land och det talas över 200 språk. En vanlig uppfattning förr 

var att det är "skadligt" att lära sig flera språk samtidigt då det leder till halvspråkighet, det vill säga 

att personen inte lär sig något fullständigt språk. Denna idé om att inlärning av mer än ett språk 

samtidigt kan påverka språkutvecklingen negativt lever kvar än idag hos en del. Därför är det 

viktigt att alla vuxna som arbetar inom skolan får kunskap om de fördelar som finns med att 

behärska flera språk. 

Flera studier lyfter fram fördelar med att vara flerspråkig, dels på en social plan då flerspråkiga 

kan röra sig mellan olika sfärer och anpassa sig efter person och situation (se Ada Floor 1998; 

Motsieola 2002) och dels för att de påverkar studieresultaten positivt (Otterup, 2005; 13-15). För 

att uppnå de gynnsamma effekterna av att vara flerspråkig menar Cummins (2000; 198), utifrån 

sin tröskelhypotes, att flerspråkiga måste komma över en lägsta nivå, det vill säga uppnå goda 

språkkunskaper i både sitt/sina modersmål och i andraspråket. Cummins tröskelhypotes pekar 

därmed på vikten av att flerspråkiga elever ges möjlighet att utveckla sin flerspråkighet parallellt 

så att de uppnår den gynnsam effekt flerspråkighet har på studieresultat. Syftet med 

Modersmålsundervisning och undervisning i Svenska som andraspråk är just att elever med annat 

modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla flerspråkighet och därmed kunna uppnå goda 

studieresultat. (Otterup, 2005; 5). Trots skolans ambition att utveckla flerspråkiga elevers 

flerspråkighet är det inte ovanligt att barnen väljer att tala svenska med sina föräldrar, även om de 

själva inte är födda i Sverige, samtidigt som de som är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar 

talar föräldrarnas modersmål även med sina syskon. Jag vill i denna studie undersöka vilka 

faktorer som gjort att dessa ungdomar lärt sig sina föräldrars modersmål och i vilka situationer de 

använder sina respektive språk. 

Mycket av forskningen om flerspråkigas språkutveckling handlar om flerspråkigas 

språkutveckling i det svenska språket och har gjorts på personer som inte är födda i Sverige. I den 

forskning som finns om flerspråkiga i Sverige har man inte gjort någon åtskillnad mellan de som 

är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar eller om de själva är födda utomlands. 

Andragenerationsinvandrare kan varken riktigt jämställas med barn som är födda av inrikesfödda 

föräldrar eller barn som är födda utomlands, då deras förutsättningar, inte minst språkliga, ser 

olika ut. Då det saknas forskning som specifikt riktar in sig på andragenerationsinvandrare har jag 

valt att rikta in mig på ungdomar som är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar. 
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2  Bakgrund 

Sedan 1975 är Sverige officiellt ett mångkulturellt land. Den dåvarande riksdagen antog då en ny 

invandringspolitik som innebar att medlemmar av språkliga minoriteter  själva skulle få bestämma 

hur mycket de vill bibehålla och utveckla sin kulturella och språkliga identitet.  (Otterup, 2005; 3-

4). Enlig Språkrådet talas det drygt 200 olika språk i Sverige, utöver de fem officiellt erkända 

minoritetsspråk; finska, samiska, tornedalsfinska (meänkieli), jiddisch och romani. (Språkrådets 

hemsida) Det innebär att det i många hem talas andra språk än enbart svenska.  

Sedan 1977, genom modersmålsreformen, har kommunerna skyldighet att anordna 

Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan för elever som talar annat 

modersmål än svenska hemma med minst en av föräldrarna. I förskolan har 

Hemspråksverksamhet (tidigare benämning på Modersmålsstöd) förekommit sedan 1971. 

(Nationalencyklopedins hemsida). Svenska som andraspråk har varit ett eget skolämne med egna 

kursplaner och betygskriterier sedan 1995 (Tingbjörn, 2004; 757). Syftet med 

Modersmålsundervisning och undervisning i Svenska som andraspråk är att elever med annat 

modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla flerspråkighet (Otterup, 2005; 5).  

I litteraturen råder skilda uppfattningar om vad som menas med tvåspråkighet/flerspråkighet och 

likaså förhåller det sig med modersmål, som förr benämndes hemspråk. Idag diskuteras begreppet 

förstaspråk som anses vara mer rättvisande än modersmål, då fadern kan tala ett annat språk än 

målspråket, det vill säga det officiella språket som talas i landet.  

Tove Skutnabb-Kanga (1981) har identifierat fyra typer av kriterier för modersmål respektive 

tvåspråkighet, vilka hon baserar på ursprung, behärskning, funktion och attityd. Enligt 

ursprungskriteriet är modersmålet det språk som lärs in först och därmed är den som lärt sig två 

språk från början tvåspråkig och har två modersmål. Enligt kompetenskriteriet är modersmålet det 

språk som behärskas bäst och den som behärskar två språk lika bra är tvåspråkig. Kritik som 

riktas mot detta kriterium är att det är svårt att definiera vad som menas med behärska ett språk 

och därmed är det svårt att finna en testmetod för att mäta det. Tvåspråkiga tenderar dessutom 

att använda språken i olika situationer, vilket försvårar jämförelsen av behärskningen av språken. 

Modersmålet, enligt funktionskriteriet, är det språk som används mest. Tvåspråkig är då den som 

kan använda sina språk i de flesta situationer efter egna önskemål och samhällets krav. Enligt 

attitydkriteriet är modersmålet det språk som man identifierar sig med. Tvåspråkig är den som 

identifierar sig själv eller identifieras av andra som tvåspråkig. (Håkansson, 2003; 15) 

Tvåspråkighetsforskaren Georges Lüdi från Schweiz definierar en tvåspråkig person som 

någon som kan använda två eller flera språk i sin vardag och vid behov växla mellan språken. 

Han menar att en tvåspråkig/flerspråkig person kan besitta olika färdigheter i de olika språken, 

till exempel kan muntliga färdigheter fungerar bättre i det ena språket och skriftliga bättre i det 

andra. (Håkansson, 2003; 19-20). I denna studie definieras flerspråkiga personer i enlighet med 
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Lüdis definition och används synonymt med tvåspråkighet, medan modersmål definieras utifrån 

Skutnabb-Kangas attitydkriterium.  

Håkansson (2003) menar att diskussioner om flerspråkighet främst är något som förs i 

enspråkiga samhällen. En vanlig föreställning är "ett språk - en nation". Denna västerländska 

koppling är dock inte så självklar då flerspråkighet är vanligare än enspråkighet i världen, som 

exempel kan Papua Nya Guinea tas, där det talas cirka 700 olika språk som endast har tre 

miljoner invånare.  Tidigare har den svenska debatten betonat problemen med flerspråkighet. 

(Håkansson, 2003; 9-10). Halvspråkighet är ett begrepp som enligt Nationalencyklopedin bygger på 

ett antagande om en: 

begränsad behärskning av båda språken hos tvåspråkiga personer, t.ex. till följd av en abrupt 
övergång från modersmålet till ett nytt språk under barndomen. Företeelsen är dock inte 
vetenskapligt välbeskriven eller belagd. (Nationalencyklopedins hemsida)  

Hansegård (1967) använde begreppet i sin diskussion om barnens språksituation i Tornedalen 

under 1950- och 1960-talen. Begreppet användes mycket under 1970-talet då det skrevs mycket 

om språk och klass, bland annat av Skutnab-Kangas (1976: 35) som framhöll att skolproblem 

bland "minoritetsbarn" var en fråga om klass och inte språkliga brister. Enligt henne kunde 

samma undervisning ge olika resultat beroende på barnens klasstillhörighet; arbetarklassbarn blev 

halvspråkiga medan medelklassens barn blev tvåspråkiga. Enligt henne är halvspråkighet ett 

politiskt och inte ett språkligt begrepp. I en rapport till skolöverstyrelsen lägger Bratt Paulston 

(1983) skulden på begreppets spridning på media. (Håkansson, 2003: 23-24) Språkblandning 

tolkar Hansegård (1990: 77) som en ofullständig språkbehärskning och pekar på att "luckor i det 

finska ordförrådet kunde till att börja med fyllas med ord från svenska". Enligt Håkansson (2003; 

25) visar forskning om tvåspråkiga att det är regel snarare än undantag att tvåspråkiga individer 

blandar två språk. Det finns, likväl som med halvspråkighetsbegreppet, inte några vetenskaplig 

stöd för att språkblandning är skadligt för språkutvecklingen. Håkansson påpekar att det snarare 

är tvärtom då växlingen mellan två språk oftast sker på ett avancerat och systematiskt sätt och 

därmed visar på en god språkförmåga då talaren håller igång två språk samtidigt.  

Att barn vill vara en del av gemenskapen i sin omgivning och inte vara annorlunda är allmänt 

känt. Flerspråkiga barn kan känna sig annorlunda på grund av att de kan tala andra modersmål än 

svenska och det är inte ovanligt att barnen mer och mer går över till att prata svenska, men det 

finns ändå de som växer upp och fortsätter tala sina föräldrars modersmål. Vilka faktorer är det 

då som påverkat så att andragenerationsinvandrare lärt sig sina föräldrars modersmål? Det är vad 

denna studie har som syfte att undersöka. 
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3  Litteraturöversikt 

3.1  Tidigare forskning 

Detta kapitel behandlar en litteraturgenomgång som är indelat i tre teman; (1) flerspråkighet, (2) 

språkval, språkbyte och språkbevarande, samt (3) förskolans och skolans roll. I den mån det har 

varit möjligt har förstahandskällor använts. När andrahandskällor har använts har de förekommit 

i material där forskare o. dyl. har sammanställt andras forskning. 

3.1.1  Flerspråkighet 

En viktig faktor för lyckad språkinlärning är åldern. Ju yngre man är, desto bättre. Gränsen för 

förstaspråksinlärning föreslår MacLaughlin (1978) går vid tre års ålder, därefter lärs språket in 

som ett andraspråk. Förutom när språket lärs in spelar det stor roll i vilka domäner, det vill säga 

språkliga sammanhang, språket används i. Ju fler domäner språket används i, desto fler 

färdigheter utvecklas. En annan viktig faktor för språkutvecklingen är attityder gentemot språket. 

En positiv attityd där man vill integreras in i gruppen som talar språket, så kallad integrativ 

motivation, har visat sig vara positivt för språkinlärningen. Ett avståndstagande från språkets 

talare genom att inte identifiera sig med dessa kan däremot ha en negativ inverkan på 

språkutvecklingen. (Håkansson, 2003; 59-61). 

I en artikel liknar Alma Ada Flor (1998) språk vid en ”gåva”, då det hjälper en att förstå sig 

själv och andra, ger möjlighet till kommunikation och interaktion med andra, samt att betrakta 

världen från olika perspektiv. Även Viveca Motsieola (2002; 18) lyfter fram fördelar med att vara 

flerspråkig. Hon menar att flerspråkiga kan utveckla en kompetens att anpassa språket efter 

situation och person, samt att de kan röra sig mellan olika sfärer. 

Det finns många studier som pekar på fördelar med att utveckla sitt modersmål parallellt med 

sitt andraspråk (Otterup, 2005; 13-15). Cummins är en av dessa förespråkare. Enligt Cummins 

(2000; 198) tröskelhypotes, måste dock flerspråkiga komma över en lägsta nivå, det vill säga uppnå 

goda språkkunskaper i både sitt/sina modersmål och andraspråk för att uppnå positiva 

konsekvenser med sin flerspråkighet. 

3.1.2  Språkval, språkbyte, och språkbevarande 

I en klassisk studie av Haugen (1972) dokumenterades norska invandrares språkbruk i Amerika 

från 1800-talet till 1950-talet. Han sammanfattar utvecklingen av språkbyte i en modell i fem 

faser. I den första fasen var de norsktalande invandrarna enspråkiga när de anlände till USA. I 

den andra fasen uppstod tvåspråkighet, norskan var dock det starkare språket och engelska blev 

andraspråket. Språken var sedan i stort sett i balans under en tid (fas tre), men engelskan tog så 
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småningom över och blev det starkare språket (fas fyra). Idag är de enspråkiga i engelska, medan 

norskan har fallit bort (fas fem). (Håkansson, 2003; 36-37).  

En annan klassisk studie som påminner om Haugens studie är Dorians (1981) studie om hur 

engelskan ersatte skotsk gaeliska (ett keltiskt språk som talas i vissa delar av Skottland) på 1800-

talet genom förändringar inom vilka domäner språket användes. Det var i samband med flytten 

från inlandet och jordbruket till kustlandet som förändringen skedde och då de talade en annan 

gaeliska än den omgivande befolkningen, fungerade språket som en identitetsmarkör. Barnen, 

som skämdes över sitt språk då det hade låg status på grund av det associerades med fisket vars 

lönsamhet var låg, började använde engelska allt mer. Så småningom användes engelskan inom 

allt fler domäner och gaeliska allt mindre och mindre, tills det vid slutet av 1960-talet enbart fanns 

några enstaka äldre kvar som talade gaeliska. (Håkansson, 2003; 37). 

Ytterligare en välkänd studie om språkbytesprocessen är Gals (1979) undersökning i Oberwart 

som är en ort som ligger på gränsen mellan Ungern och Österrike. I orten talade man ungerska, 

men efter första världskriget kom orten att tillhöra Österrike och tyska kom att bli det officiella 

språket. Det innebar att de behövde använda tyska i vissa domäner. Under andra världskriget 

förbjöds ungerska i skolorna och gränserna till Ungerns stängdes. Samtidigt moderniserades 

livsstilen och ungdomarna började tala allt mer tyska för att komma ifrån den lantliga identiteten. 

Det som gjort Gal känd är hennes införande av en ny metod att systematisera språkliga domäner 

genom så kallade implikationsskalor. Hon fick fram implikationella mönster genom att ordna 

domänerna efter vilket språk som de intervjuade sa sig tala med olika kategorier av lyssnare. Hon 

fann att ålder är en viktig variabel i språkval, till exempel vilket språk som talas med barn, syskon, 

föräldrar och far- och morföräldrar. En annan viktig variabel var status, det vill säga vilket språk 

som talades med myndigheter och läkare. Gal fann att språkvalet i den ena kontext implicerade 

språkvalet i en annan. Språkval i en domän implicerar användningen i andra domäner. De som 

valde att tala ungerska med sina föräldrar gjorde även det till sina mor- och farföräldrar och dem i 

samma generation. Om barnen tilltalades på ungerska tilltalades även föräldrarna på ungerska.  

En slutsats som kan dras utifrån studien är att det språk barn tilltalas på har större chans att 

bevaras och föras vidare till nästa generation.  (Håkansson, s 38-39) 

Utöver internationella studier finns det även svenska studier om språkval där tvåspråkiga 

intervjuats om vilket språk som används med olika samtalspartners och i olika miljöer. Boyd 

(1985) var till exempel först med en avhandling om tvåspråkiga högstadieungdomars språkval. I 

hennes studie kom ungefär hälften av ungdomarna kom från hem där båda föräldrarna var 

utlandsfödda som talade annat språk än svenska hemma och den andra hälften hade en 

svensktalande förälder och en förälder som talade ett annat språk. Vidare kartlade hon deras 

språkliga omgivning, som exempelvis vilken musik de lyssnar på, vilka tv-program de såg på och 

om de hade hemspråksundervisning i skolan. Boyds resultat visar att de flesta talar modersmålet 

med sina föräldrar (73% talade modersmålet med sin mamma, respektive 66% med sin pappa), 

men svenska med syskon och jämnåriga. (Håkansson, 2003; 72-73).  
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Namei (1993) undersökte språkval bland mellanstadieelever med persiska som modersmål. En 

elev var född i Sverige, och de med kortast vistelsetid hade varit i Sverige i fyra år. Även här var 

tendensen att modersmålet talades med äldre, medan svenska talades med yngre. Hennes resultat 

skilde sig dock från Boyd då persiskan dominerade enbart i samtal med iranska vuxna utanför 

familjen. Inom familjen var det vanligare att använda båda språken. I samtal med syskon talade 10 

av 18 båda språken, enbart svenska talades av 7 av 18, samt enbart persiska med syskon talades av 

en. Vistelsetid tycktes inte ha någon inverkan på språkval då även de som varit i Sverige i fyra år 

talade både persiska och svenska med föräldrarna. (Håkansson, 2003; 73-74). 

Ytterligare en annan undersökning av språkval hos flerspråkiga personer genomfördes av 

Kostoulas-Makrakis (1995). Hon undersökte grekisktalandes språkval. Hennes resultat skiljer sig 

dock från Boyds och Nameis resultat då ungdomarna i hennes studie talade grekiska i högre 

utsträckning än svenska i alla efterfrågade domäner. (Håkansson, 2003; 74-75). 

3.1.3  Förskolans och skolans roll 

Ann Runfors (2004; 31) har studerat hur skolpersonal på tre kommunala låg- och 

mellanstadieskolor samspelar med elever som de benämnde invandrarbarn. Hon fann att lärarna i 

hennes studie kategoriserade barn som inte hade svenska som modersmål som ”invandrarbarn”, 

vilket stod i kontrast mot de ”vanliga barnen” eller ”svenska barnen”. Runfors menar att 

benämningen ”invandrarbarn” därmed innebar alla elever som inte definierades som svenska 

barn. (s 33-34). Vidare fann Runfors att lärarnas ambition var att reducera skillnader och avstånd 

mellan dessa och göra ”invandrarbarnen” så svenska som möjligt där ”svenska barn” var 

referenspunkten (s 38). 

Svonni (1993) har undersökt samisktalande skolbarns språkbehärskning och språkanvändning 

genom olika språktest och självskattning. Tio av deltagarna uppgav att de hade samiska som 

förstaspråk och fem angav svenska som sitt förstaspråk. De undervisades alla antingen i eller på 

samiska. Resultatet från en enkätundersökning där de fått svara frågor om vilket språk de 

använder med en given samtalspartner, visar att det finns en korrelation mellan att tala samiska 

med jämnåriga och behärskning av samiska. Språkmönstret visar sig ha en stor betydelse för 

språkbehärskning. De som har goda kunskaper i språket talar samiska med sina syskon och 

jämnåriga, medan de med låg språkbehärskning och sällan använder språket riskerar att språket 

avvecklas istället för utvecklas. Undervisningens omfattning och inriktning tyckes däremot inte ha 

någon nämnvärd påverkan på språkbehärskningen. (Håkansson, 2003; 56-61). 

3.2  Teoretiska utgångspunkter 

De teorier som används för analys av resultatet är simultan respektive successiv flerspråkighet, 

språkets betydelse för identiteten, samt språkmönster (språkdomän och kodväxling).  
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3.2.1  Simultan och successiv flerspråkighet 

Förstaspråksinlärning innebär inlärning av ett eller flera språk innan tre års ålder, medan 

andraspråksinlärning innebär inlärning av ett nytt språk efter att ett förstaspråk har etablerats, det 

vill säga efter tre års ålder. Tvåspråkighet/flerspråkighet delas in i simultan (benämns additiv i viss 

litteratur) och successiv (benämns subtraktiv i viss litteratur). Skillnaden dem emellan ligger främst i 

inlärningsprocessen. Simultan innebär att språken lärs in samtidigt, medan successiv innebär att 

ett annat språk lärs in efter att ett förstaspråk redan är etablerat. (Håkansson, 2003; 145). 

I hem där barn växer upp med ett språk hemma och ett annat utanför hemmet rör det sig 

oftast om förstaspråksinlärning hemma respektive andraspråksinlärning utanför hemmet. I de fall 

barnen är födda i landet och börjar på förskola i vid ett års ålder kan det röra sig om en simultan 

inlärning av två språk. En vanlig strategi för att uppnå simultan flerspråkighet är "en person - ett 

språk", det vill säga varje vuxne talar sitt språk med barnet. (Håkansson, 2003; 151). En 

avhandling av Arnberg (1981) visar att barn som växer upp med två språk i hemmet, varav ena 

språket var svenska, fördrog att hålla sig till svenska, trots föräldrarna talade var sitt språk med 

barnen. (Håkansson, 2003; 154). Anledningen till detta kan bero på att de omges mer av svenska 

än det andra språket som barnen framför allt möter i samtal med föräldern som talar det andra 

språket. 

Gränsen för simultan tvåspråkighet/flerspråkighet brukar dras vid tre års ålder. Barn som 

växer upp i Sverige och går på svensk förskola kan komma att utveckla det svenska språket 

parallellt med språket som talas hemma. (Håkansson, 2003; 165). Salameh (2003) undersöker i sin 

avhandling tvåspråkiga barns språk, arabiska och svenska, för att se om dessa utvecklades 

parallellt med varandra. Barn som ingick i studien talade arabiska hemma och exponerades av 

svenska på förskolan. Den kritiska variabeln för huruvida språken utvecklats parallellt eller inte 

var hur länge de exponerats för svenska, det vill säga vistelsetid på förskolan. Salameh fann att ju 

lägre vistelsetid på förskolan, desto lägre nivå i det svenska språket. De som nådde högre 

språkliga nivåer var de barn som exponerats för svenska längre än två och ett halvt år. Resultatet 

visar att längden på exponeringstiden är viktigare än åldern vid första kontakten med det svenska 

språket. (Håkansson, 2003; 173-177). 

3.2.2  Språkets betydelse för identitet 

Identitet är, enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, sociala konstruktioner, det vill säga 

identitet skapas med hjälp av språket i mötet med andra (Otterup, 2005; 28). Idag har individer 

fler valmöjligheter att välja bland livsstilar och identitetskonstruktioner, jämfört med hur det var 

förr (Ibid.). Till detta kan det dock tillkomma ett problem för flerspråkiga som kan känna en 

konflikt mellan den självvalda identiteten och den identitet de tilldelas av andra (s 25). Detta är 

även något Ing-Marie Parszyks (2002) funnit i sin avhandling ”Yalla det är bråttom”, där hon följt 

ett antal assyriska/syrianska elevers skolliv. Hon fann bland annat hennes informanter i det 
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svenska samhället, trots att de är svenska medborgare eller talar utan brytning, ändå inte ses som 

svenskar (s 45). Vidare skriver hon att även kommande generationer, på grund av sitt utseende, 

modersmål och familjenamn, kommer klassificeras som invandrare (s. 181). I en artikel i 

tidsskriften Invandrare och minoriteter skriver Ing-Marie Parszyk (2003; 18) att elever är ”medvetna 

om att benämningen invandrare placerar dem lägst i hierarkin och att den står för begränsade 

framtida möjligheter.”. Hon menar att de gradvis, dock omedvetet, intar omgivningens 

föreställningar om dem som sämre ungdomar (s 19).  

Ett problem som Otterup (2005; 16) tar upp är att olika språk har olika status. Oftast har 

majoritetsspråket högre status än minoritetsspråket. Detta kan leda till att talare av 

minoritetsspråket överger minoritetsspråket. (Ibid.). Ada Flor (1998) påpekar att om andraspråket 

lärs in på bekostnad av förstaspråket kan det bland annat leda till identitetsförlust, skam över 

föräldrar och det språk de talar hemma, samt inlärningssvårigheter. 

3.2.3  Språkmönster  

Flerspråkiga personer använder sina språk i olika sammanhang, där språket kan fylla flera 

funktioner. Genom att till exempel välja ett språk man själv eller samtalspartnern är mest 

förtrogen med kan man skapa gemenskap. Ett annat sätt att skapa gemenskap är genom att välja 

bort det språk som förstås av omgivningen för att därmed utesluta oönskade lyssnare. 

(Håkansson, 2007; 19) 

Flerspråkiga personer kan i samtal med personer som behärskar samma språk kodväxla, vilket 

innebär en samtidig användning av två språk. Ju bättre man behärskar sina språk desto mer 

kodväxling är möjligt. Den vanligaste typen av kodväxling är införande av ord från ett annat 

språk. Den vanligaste ordklassen som lättast växslas in är substantiv, följt av verb, adverb och 

pronomen. En sociolingvistisk syn på kodväxling är att det används för att framhålla sin 

grupptillhörighet och utesluta andra från gruppen. Språkväxlingen kan, när flerspråkiga barn och 

ungdomar talar med varandra, användas för att tillföra en extra dimension av samhörighetskänsla. 

(Håkansson, 2003; 125-126). Auer (1995) har studerat kodväxlingens funktioner och fann det 

används för att återberätta vad någon annan sagt, utesluta andra ur samtalet, samt förstärka 

argument eller byta ämne. (Håkansson, 2003; 127) 
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4  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkat andragenerationsinvandrares 

modersmålsinlärning och språkanvändningsmönster. För att besvara syftet har följande 

frågeställningar utformats: 

 

- Hur har andragenerationsinvandrarna lärt sig sina föräldrars modersmål? 

- På vilket sätt har förskolan, skolan och andraspråksundervisningen påverkat 

andragenerationsinvandrarnas flerspråkighet? 

- På vilket sätt upplever andragenerationsinvandrarnas att andraspråksundervisningen har 

påverkat deras identitet? 

- På vilket sätt använder andragenerationsinvandrarna sina respektive språk i sin vardag? 
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5  Metod 

I föreliggande studie har intervju använts som metod för att söka reda på svar på syftet genom att 

besvara frågeställningarna. I detta kapitel behandlas datainsamlingsmetod, urval, 

bearbetningsmetod och analysmetod och etiska aspekter. 

5.1   Datainsamlingsmetod  

Intervjuer som vetenskaplig metod ger en större förståelse för fenomen då människor får berätta 

om sin uppfattning och är ett effektivt sätt att insamla information. Intervjuformen kan vara mer 

eller mindre strukturerad. Strukturerade intervjuer liknar enkäter då den tar upp givna teman med 

standardiserade frågor, medan öppna intervjuer endast utgår från övergripande teman utan 

standardiserade frågor. Den vanligaste formen av intervjuer i uppsatser är ett mellanting mellan 

strukturerade och öppna intervjuer och kallas halvstrukturerade intervjuer. De ordnas efter 

huvudteman med tillhörande underteman. (Esaiasson, 2007; 283-284). I denna studie har 

halvstrukturerade intervjuer med huvudteman och tillhörande underteman genomförts, se bilaga 

1. 

Då det var svårt att på egen hand, på grund av tidsbrist, komma i kontakt med informanter 

som uppfyller kriterierna för att delta i studien har informanter sökts i vänner och bekantas 

kontaktnät. Vänner och bekanta informerades kort skriftligt om studiens syfte och de kriterier 

som ska uppnås för de som vill delta i studien. De ombads sedan att höra sig för i sin omgivning 

efter lämpliga kandidater. Mina kontaktuppgifter lämnades via vänner och bekanta ut till 

kandidaterna som ombads kontakta mig för vidare information ifall de var intresserade av att 

delta i studien. 

Respondenterna fick själva bestämma tid och plats för intervjun. I samtliga fall skedde 

intervjuerna på respondentens skola, under en lång rast eller efter skoltid. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en digital ljudinspelare, och tog mellan 50 – 70 minuter.  

5.2  Urval 

Vid val av intervjupersoner påpekar Esaiasson (2007; 291-292) att främlingar bör väljas då det 

annars kan det vara svårt ”att upprätthålla [en] vetenskaplig distans till personer man känner”. 

Det föreligger annars en risk att intervjuaren inte frågar om detaljer då denne tror sig veta svaren, 

men också för att det kan vara lättare för informanten att öppna sig för någon man inte känner. 

(Ibid.) 

Populationen i studien är flerspråkiga (Lüdis definition) gymnasieungdomar som är födda i 

Sverige av utlandsfödda föräldrar, som anser sig behärska sina föräldrars modersmål. Då det kan 

vara svårt att hitta respondenter inom denna population har snöbollsurval använts. Det innebär att 
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en informant tipsar om en annan informant, som i sin tur tipsar om en annan och så vidare. 

(Esaiasson, 2007; 291).  

En jämn könsfördelning har eftersträvats i denna studie.  

Enligt Esaiasson (2007; 292) gäller det att fortsätta intervjua informanter tills dess att en så 

kallad teoretisk mättnad uppstår, vilket innebär att det inte längre framkommer något nytt i 

intervjuerna och man tycker sig kunna se ett mönster i informanternas svar.  

I denna studie har ambitionen varit att fortsätta intervjua till dess att en teoretisk mättnad 

uppstått. 

5.3  Databearbetning och analys 

Efter genomförda intervjuer skrivs de inspelade intervjuerna ut i textform. Därefter bearbetas 

materialet genom kategorisering av svaren utifrån intervjuguidens teman som baserar sig på 

studiens syfte och frågeställningar. (Esaiasson, 2007, s 307) 

I denna studie används väsensmetoden, vilket enligt Esaiasson (2007; 308) används ”för att fånga 

det centrala av en företeelse bland många olika sorters fall (intervjupersoner) – det vill säga en 

form av gemensam nämnare.”. Analys av det insamlade materialet utgår ifrån studiens 

frågeställningar för att kunna ge svar på studiens syfte. 

5.4  Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har i samarbete med Uppsala Universitet tagit fram etiska principer som ska 

följas vid vetenskapligt arbete. De ställer fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet uppfylls genom att forskningsdeltagare informeras om vad studien går ut 

på i stora drag, studiens syfte, samt att deltagandet är frivilligt och att deltagaren kan avbryta sin 

medverkan när helst denne vill. Samtyckeskravet innebär att deltagaren ger sitt samtycke till att 

delta i studien. För personer under 15 år och personer som själva inte kan tillgodogöra sig 

informationen eller förstå konsekvenserna av deltagandet,  krävs att vårdnadshavare respektive  

förmyndare eller närstående personer ger sitt samtycke till personens deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär att information om deltagarnas personuppgifter förvaras så att 

obehöriga inte ska kunna ta del av dessa. Dessutom ska deltagarna inte kunna identifieras av 

utomstående. Fingerade namn har därför använts. Nyttjandekravet, slutligen, innebär att 

insamlade uppgifter om deltagarna inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk. 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

I enlighet med informationskravet informeras deltagarna, både skriftligt och muntligt, om 

studiens syfte, hur den går till i stora drag, samt att det är frivilligt att delta. Då respondenterna är 

över 15 år kan de själva ge sitt samtycke till att delta i studien. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet används fingerade namn, samt ett noga övervägande kring vilken 
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bakgrundsinformation om respondenterna som är relevant att ha med i studien i enlighet med 

studiens syfte och frågeställningar. Nyttjandekravet uppfylls då inga uppgifter om deltagarna 

kommer lämnas ut till obehöriga.  

5.5  Validitet och reliabilitet 

Då denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkat så att 

andragenerationsinvandrare har lärt sig sina föräldrars modersmål har samtalsintervju valts som 

metod. Då samtalsintervju bland annat används då man vill undersöka individers egna tankar och 

erfarenheter kan studien sägas ha en hög validitet, det vill säga den mäter det den avser att mäta. 

Reliabilitet innebär att studien är mätsäker, det vill säga att en annan person ska kunna utföra 

samma undersökning med den valda metoden, samma uppställda kriterier på respondenterna, 

samt utgå från den framtagna intervjuguiden, och komma fram till samma resultat som denna 

studie. Det är inte alls säkert att man då skulle komma fram till samma resultat, dels beroende på 

vilka respondenter som ingår i studien, men framför allt då tolkning av data mer eller mindre är 

subjektivt. Studiens reliabilitet kan därför sägas vara låg i denna studie. 

I diskussionsavsnittet 8.2 och 8.3 diskuteras den valda metoden och urvalet ytterligare. 
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6  Resultat 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av intervjuerna utifrån frågeställningarna utan att 

analyseras, men först presenteras respondenterna. 

Tabell 1  Respondenterna 

Namn Kön Ålder Gymnasieprogram 
Ahmed  Man 16 IT teknik: information och mediateknik 
Sara Kvinna 17 Naturvetenskap: naturvetenskap 
Jasmin Kvinna 18 Samhällsvetenskap: juridik och kriminalteknik 
Maria Kvinna 18 Samhällsvetenskap: juridik och kriminalteknik 
Rinda Kvinna 18 Samhällsvetenskap: juridik och kriminalteknik 
Shwan Man 18 IT system 
Yosef Man 18 Barn- och frititd: pedagogiskt arbete 
Mehmet Man 19 Samhällsvetenskap: samhällsvetenskap 
Presentation av respondenternas kön, ålder och vilket gymnasieprogram de går. 

6.1  Respondenterna  

I denna studie har totalt åtta ungdomar som är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar deltagit, 

varav fyra kvinnor och fyra män. Samtliga respondenter är födda och har vuxit upp i stor stad i 

Mellansverige, varav fyra i ”invandrartäta” och fyra i ”invandrarglesa” stadsdelar enligt dem 

själva. Ungdomarna är mellan 16 och 19 år och går på olika gymnasieskolor, både friskolor och 

kommunala skolor. I tabell 1 visas en sammanställning av respondenternas ålder, kön och 

gymnasieprogram. 

Ahmed är 16 år och läser första året på gymnasiet där han läser IT-teknikprogrammet med 

inriktningen Information och mediateknik. Hans familj består av mamma, pappa, bror (29 år), 

och två systrar (åtta respektive sex år). Samtliga syskon är födda i Sverige. 

Sara är 17 år och går andra året på gymnasiet där hon läser Naturvetarprogrammet med 

inriktningen Natur. Hennes familj består av mamma, pappa, bror (19 år) och en syster (11 år). 

Samtliga syskon är födda i Sverige. 

Jasmin, Maria och Rinda är 18 år och går sista året på gymnasiet och läser 

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Juridik och kriminalteknik. Jasmins familj 

består av mamma, pappa, en bror (23 år) och två systrar (sju respektive åtta år). Samtliga är födda 

i Sverige. Marias familj består av mamma, pappa, en bror (11 år) och två systrar som båda är 12 

år) Rindas familj består av mamma, pappa och en syster (10 år).  

Shwan är 18 år och går sista året på gymnasiet där han läser IT-systemprogrammet. Hans 

familj består av mamma, pappa, en bror (26 år) och en syster (25 år). Syskonen var tre respektive 

två år när de kom till Sverige.  
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Yosef är 18 år och går sista året på gymnasiet där han läser Barn- och fritidsprogrammet med 

inriktningen Pedagogiskt arbete. Hans familj består av mamma, pappa, en syster (24 år) och två 

bröder (21 respektive 12 år). Samtliga syskon är födda i Sverige. 

Mehmet är 19 år och går sista året på gymnasiet där han läser Samhällsvetenskapsprogrammet 

med inriktningen Samhällsvetenskap. Hans familj består av mamma, pappa, en syster (28 år) och 

en bror (12 år). Systern var fyra år när hon kom till Sverige. 

6.2  Inlärning av föräldrarnas modersmål 

6.2.1  Föräldrarnas bakgrund 

För en sammanställning över föräldrarnas bakgrund, se bilaga 2. 

Samtliga respondenters föräldrar är födda utanför Europa, med undantag för Saras föräldrar 

som kommer från Grekland. Rindas, Shwans, Yosefs och Mehmets föräldrar kommer från 

Kurdistan, likaså Ahmeds mamma, dock från olika delar. Yosefs och Mehmets föräldrar är kurder 

från Turkiet, medan Shwans föräldrar och Ahmeds mamma är kurder från Syrien. Rindas 

föräldrar är kurder från Irak, men hennes mor- och farföräldrar flyttade till Iran med sina familjer, 

vilket är det land Jasmins föräldrar kommer ifrån. Ahmeds pappa är från Palestina men växte upp 

i Irak. Marias pappa är född i Eritrea, men flyttade med sin familj till Saudiarabien när han var 

liten. Marias mamma kommer ifrån Bolivia, men är uppvuxen i USA. 

Saras föräldrar som kommer ifrån Grekland talar grekiska, medan Jasmins föräldrar som 

kommer ifrån Iran talar persiska. Yosefs och Rindas föräldrar som är kurder talar kurdiska, 

medan Shwans föräldrar och Ahmeds mamma talar arabiska, trots att de är kurder. Ahmeds 

pappa talar även han arabiska. Mehmets föräldrar som är kurder talar turkiska, vilket även Yosefs 

föräldrar talar, då de vuxit upp i Turkiet. Rindas pappa talar, förutom kurdiska, även arabiska då 

han växte upp i Irak. Hennes mamma talar, förutom kurdiska, även persiska då hennes familj 

flyttade till Iran när hon var liten. Hon har även lärt sig tala arabiska sedan hon flyttade till 

Sverige. Marias mamma talar spanska och engelska, medan hennes pappa talar både tigrinja och 

arabiska. 

Beträffande utbildning har samtliga respondenters föräldrar som lägst gått ut motsvarande 

grundskola i sina hemländer. Yosefs och Mehmets föräldrar har gått ut motsvarade grundskolan. 

Saras och Marias föräldrar, samt Shwans mamma har gått ut motsvarande gymnasiet, medan 

övriga har universitetsutbildning ifrån hemlandet och/eller Sverige. 

Saras och Marias mammor flyttade till Sverige med sina familjer när de var åtta respektive 

tretton år. Saras mamma flyttade dock tillbaka till Grekland med sin familj vid 18-årsålder, men 

flyttade sedan tillbaka till Sverige vid 25-årsålder med sin man. Marias pappa var 15 år när även 

han flyttade till Sverige med sin familj. Övriga föräldrar flyttade till Sverige när de var mellan 20 

och 25 år, med undantag för Shwans föräldrar som flyttade till Sverige vid 33 års ålder.  

Samtliga föräldrar arbetar eller har arbetat i Sverige.  
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6.2.2  Respondenternas familjer 

Sara, Rinda, Yosef och Mehmet bor tillsammans med båda sina föräldrar och syskon, medan 

Ahmed, Jasmin, Maria och Shwan bor med sina mammor.  

Ahmed har ingen kontakt med sin pappa sedan fyra år till tillbaka, men tidigare bodde han 

varannan helg hos sin pappa sedan föräldrarnas skilsmässa som inträffade när han var två år 

gammal, då träffade han även sina systrar. Sin storebror har han fortfarande god kontakt med, 

vilket han haft under hela sin uppväxt.  

Jasmin har haft en sporadisk kontakt med sin pappa sedan föräldrarna skilde sig när hon var 

fyra år gammal. Sedan tretton års ålder bor hon med sin mamma och har nästintill ingen kontakt 

med sin pappa och sina syskon. 

Maria bor tillsammans med sin mamma, arabisktalande styvfar, lillasyster och sin ett år äldre 

faster. Marias pappa är bosatt i England sedan skilsmässan som ägde rum när hon var tre år 

gammal. Hon besöker honom och sina syskon regelbundet under skolloven. 

Shwan bor med sin mamma och har god kontakt med sin pappa. Han besöker sin pappa 

regelbundet under helger sedan föräldrarnas skilsmässa för sju år sedan. Han är även god kontakt 

med sina äldre syskon. 

6.2.3  Uppväxtmiljö 

Ahmed, Rinda, Shwan och Mehmet föddes och växte upp i ”invandrarglesa” stadsområden, 

medan Sara, Jasmin, Maria och Yosef föddes och växte upp i ”invandrartäta” stadsområden.  

Samtliga respondenter har haft kontakt med sina föräldrars modersmål via olika medier under 

sin uppväxt. Ahmed, Maria, Rinda, Shwan, Yosef och Mehmet har eller har haft parabol-tv 

hemma, dock skiljer det sig mellan ungdomarna hur mycket de själva sitter med och tittar. 

Ahmed uppger att han inte tittar på parabol-tv, men att han hör tv:n i bakgrunden när hans 

mamma tittar. Shwan och Mehmet berättar att de brukade följa serier på arabiska respektive 

turkiska när de var yngre, men att de inte gör det längre. Shwan berättar: 

Förut när jag var liten brukade jag sitta med dom andra och titta på syriska tv-serier. Jag förstod 
inte alltid vad dom sa, men förstod av sammanhanget men också för att dom andra förklarade för 
mig. Det som var roligast var ofta saker dom gjorde. Du vet humorn man hade när man var liten. 
Men nu gör jag annat istället. Hänger med kompisar och så. 

Mehmet brukade även titta på turkiska filmer med sin familj, men inte heller det händer så ofta 

nu när han är äldre. I Rindas familj är det mest pappan som tittar på parabol-tv, framför allt 

nyhetskanaler som Al-Jazeera. Själv uppger Rinda att hon aldrig tittar på parabol-tv. Hemma hos 

Marias mamma tittar de på arabiska kanaler:  

Hemma har vi parabol-tv. Vi har arabiska kanaler som till exempel Al-Jazeera [skratt] eftersom 
mammas man är palestinier. Jag förstår inte mycket eftersom det finns olika arabiska dialekter. 
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Även pappa har parabol-tv. Han tittar också på arabiska kanaler. Det finns inte tv-kanaler där man 
pratar tigrinja.  

Yosef uppger, även han, att han sällan tittar på parabol-tv men att han hör den i bakgrunden när 

hans föräldrar tittar. Saras och Jasmins familjer har ingen parabol-tv hemma. I Saras familj följer 

de grekiska nyheter genom Internet, så hon hör grekiska nyheter i bakgrunden. Familjen får 

dessutom ett par dagstidningar från Grekland skickade till sig med posten av en vän till familjen.  

Även om de inte har någon parbol-tv hemma hos Jasmin så hör hon dagligen på persisk 

musik: 

Jag hör persisk musik dagligen. När mamma är trött och försöker koppla av lyssnar hon på 
traditionell persisk musik. Också när hon städar [skratt]. Annars lyssnar hon också på modern 
persisk musik, som även ungdomar i Iran lyssnar på. Jag lyssnar på musik varje dag. Jag har en 
musiklista där jag blandar olika musik. Även modern persisk musik finns med på listan. 

Övriga ungdomar lyssnar även de på musik på sina respektive språk, dock i olika utsträckning. Av 

de övriga respondenterna är det bara Yosef som uppger att han lyssnar på kurdisk musik på eget 

initiativ, övriga uppger att de hör musiken i bakgrunden när deras föräldrar lyssnar på musik.  

Sara, Jasmin, Rinda och Yosef har under sin barndom haft någon vuxen i sin närhet som satt 

sig ner med dem och undervisat dem i modersmålet. Sara berättar att hennes pappa var på henne 

och hennes storebror att skriva av de grekiska tidningarna, ”Han ville att vi skulle öva oss hela 

tiden. Varje dag. Det kanske hjälpte?”. Jasmin berättar att hennes mormor som var persisklärare i 

Iran lärde henne att läsa och skriva på persiska när hon var på besök i Sverige när Jasmin gick i 

lågstadiet: ”Jag har min mormor att tacka. Hon lärde mig att läsa och skriva på persiska. Hade 

inte hon lärt mig hade jag kanske aldrig lärt mig.”. Rinda berättar även hon hur hennes pappa 

brukade öva henne när hon var liten:  

Han tyckte det var viktigt att jag skulle kunna arabiska. Han lärde mig att skriva alfabetet på 
arabiska och skriva ord. Vi brukade sitta när jag kom hem från dagis. När han tröttnade och inte 
orkade brukade han be nån av sina vänner att fortsätta lära mig. [skratt] 

Även Yosef minns hur hans pappa lärde honom att läsa och skriva på kurdiska: ”När vi kom hem 

från dagis satte han sig ner med mig typ varje dag och lärde mig att läsa och skriva. Jag minns att 

det första jag lärde mig att skriva var mitt namn.” 

6.2.4  Besök i föräldrarnas hemländer 

Samtliga ungdomar har vid minst ett tillfälle besökt något av föräldrarnas hemland.  

Ahmed har besökt sina farföräldrar med sin pappa en gång när han var liten. Annars har han 

besökt sin mammas släkt i Syrien tillsammans med sin mamma vid fyra tillfällen. Även Shwan har 

besökt sina föräldrars släktingar i Syrien tillsammans med sin mamma och sina syskon vid fyra 

tillfällen, dock följde inte hans syskon med vid två av tillfällena. Jasmin har besökt Iran vid tre 

tillfällen, varav första gången var innan föräldrarnas skilsmässa. Därefter besökte hon Iran med 
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sin mamma vid två olika tillfällen med några års mellanrum. Senaste gången hon var i Iran var när 

hon var tolv år. Första gången Yasin besökte Turkiet med sin familj var han åtta år. Därefter har 

de besökt Turkiet vid tre olika tillfällen, samtliga gånger har varit under sommarlovet. Sedan hans 

farmor gick bort vill han inte längre åka dit. Maria som har släktingar i Boliva har varit och hälsat 

på där en gång tillsammans med sin mamma när hon var fyra år. Hon har även släktingar i USA 

som hon har besökt vid fyra olika tillfällen tillsammans med sin mamma. Förra året besökte hon 

även släktingar i Chile själv utan sin mamma.  

Sara, Rinda och Mehmet är de som besöker sina föräldrars hemländer regelbundet. Rinda 

hälsar på hos sina släktingar i Iran tillsammans med sin mamma och lillasyster vartannat år. När 

hon var 16 år åkte hon dit själv. Saras familj har en lägenhet i Grekland, så de spenderar varje 

sommar där:  

Alla mina kompisar vill följa med. De tror att det är som att vara på semester, att man äter ute 
varje dag och så. Men för mig är det som att vara hemma. De förstår inte det. Vi hälsar på hos 
släktingar som bor i byar också. 

Mehmet besöker Turkiet varje år tillsammans med hela sin familj under sommarloven, men det 

händer även att de åker ner en vecka under andra tider på året också. 

6.3  Förskolans och skolans bidrag till flerspråkighet 

Tabell 2  Sammanställning av deltagande i skolans stöd för flerspråkighetsutveckling 

Sammanställning av respondenternas ålder när de började förskolan, deltagande i Modersmålsstöd, SVA 
och Modersmålsundervisning.   

6.3.1  Förskolan 

Samtliga respondenter har gått på förskola, dock började de vid olika åldrar, se tabell 2. Ahmed, 

Maria, Rinda, Shwan och Yosef började på förskolan vid två års ålder, Sara vid tre års ålder, 

medan Jasmin och Mehmet började vid fyra års ålder. 

Namn Förskola 
(ålder) 

Modersmålsstöd  SVA Modersmålsundervisning 

Ahmed  2 ja Åk 4-6 arabiska, åk 1-9 
Sara 3 - Åk 4 grekiska (grekisk kvällskola från 6 

år - åk 5), åk 6-9 
Jasmin 4 - - persiska, åk 1-9, gymnasiet  
Maria 2 - - spanska åk 1-5, engelska åk 6-9, 

gymnasiet spanska steg 1-3 
Rinda 2 - - arabiska åk 1-3, 7-9, gymnasiet 

arabiska steg 1, persiska steg 1-3  
Shwan 2 ja Åk 4-6 arabiska åk 1-9 
Yosef 2 - åk 1-5, 8-9,  gymnasiet 

SVA A-B  
kurdiska åk 1-9 

Mehmet 4 - åk 8, gymnasiet SVA A turkiska åk 1-9 
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På samtliga respondenters förskolor gick det andra barn som har utlandsfödda föräldrar eller 

som själva är födda utomlands. På Ahmeds, Shwans och Mehmets förskola var majoriteten av 

barnen ”svenskar” som de själva uttrycker det. Övriga respondenter uppger att det var ”väldigt 

blandat” i barngruppen. Rinda som vuxit upp i en invandrargles stadsdel förklarar det:  

Jag växte ju upp i ett område som på den tiden inte hade så mycket invandrare. Men just i min 
barngrupp var vi ganska många invandrare. Det är lite roligt, för i dom andra barngrupperna var 
det nästan bara svenskar. 

Det är bara Ahmed och Shwan som uppger att de fått Modersmålsstöd på förskolan, dock minns 

de inte mycket från den tiden. Båda fick Modersmålsstöd i arabiska, trots att Ahmeds mamma 

och Shwans föräldrar är kurder, vilket beror på att föräldrarna inte kan tala kurdiska. Övriga 

respondenter uppger att de inte fått något modersmålsstöd. 

6.3.2  Svenska som andraspråk (SVA) 

I tabell 2 visas vilka respondenter som gått SVA. Av de intervjuade respondenterna är det bara 

Yosef och Mehmet som har gått eller går på SVA frivilligt och ser det som något positivt. Yosef 

gick SVA fram till och med årskurs fem, därefter gick han Svenska, men valde sedan själv att gå 

SVA i åttan och fortsatte med det på gymnasiet:  

Jag vill själv gå SVA, men lärarna vill att jag ska gå Svenska. Jag vill gå SVA eftersom jag inte vill 
vara den enda svartskallen i klassen. Jag gillar att det är en liten grupp. Man har mer press på sig 
egentligen tror jag när man går SVA. Vanlig Svenska är lättare, mindre skrivuppgifter och sånt. 

Mehmet fick förslag att gå SVA när han började åttan, vilket han tyckte var bra. Första året på 

gymnasiet valde han att läsa SVA igen: ”Jag tycker det var bra att gå SVA. Jag ökade mitt 

ordförråd och så. Men efter SVA A läste jag Svenska B. Jag tyckte inte jag behövde nå mer SVA. 

Men det var bra att gå SVA.” 

De andra respondenterna delar inte Yosefs och Mehmets positiva inställning till SVA. Sara, 

Ahmed och Shwan upplevde det inte som givande att gå SVA. Ahmed berättar: 

Man lärde sig ingenting. Jag gick på en skola med gamla lärare i låg- och mellanstadiet. Du vet, 
dom tror att man inte kan svenska bara för att föräldrarna inte är födda här. Nu på gymnasiet läser 
jag Svenska 1 och kommer få A i betyg. 

De båda hade SVA när det gick i mellanstadiet. Shwan berättade även att ”Det var jobbigt att gå 

ifrån resten av klassen. Man kände sig som ett spec barn. Plus att man missade annat roligt som 

klassen fick göra till exempel titta på film.”. Sara gick SVA när hon gick i fyran. I sjuan blev hon 

tillsagd att alla som hade utlandsfödda föräldrar skulle genomgå ett test, vilket hon upplevde som 

”smålarvigt” och att ”dom drar alla över en kam”. Hon passerade testat och ”behövde inte gå 

SVA, utan fick läsa vanlig Svenska”.  
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Jasmin, Maria och Rinda har aldrig gått SVA, men de har ändå upplevt att de blir sedda och 

behandlade annorlunda än sina ”svenska” klasskamrater. Jasmin berättar om en incident som 

inträffade nyligen: 

Jag och några kompisar kom lite försent till en Svensklektion. Det här var innan vi hade nationella 
provet i Svenska. Efter lektion höll läraren kvar oss och sa ”ni som har svenska som andraspråk 
behöver det här extra mycket”. Vi förstod först inte vad hon menade, så en av mina kompisar 
frågade vad hon menade och då sa hon ”ja ni som är invandrare behöver öva extra mycket inför 
nationella”. Vi blev så chockade och kunde inte fatta att hon sa det hon sa. Jag fick dessutom 
MVG på det nationella provet sen. 

Maria berättar att hon uppfattade det som att hon blev behandlad annorlunda i lågstadiet av 

lärarna på grund av sitt utseende: 

Dom rättade inte stavningen och sånt. De lät mig stava som det lät. Det gjorde att jag inte lärde 
mig att stava rätt. När jag böt skola i mellanstadiet blev det mycket svårare för mig. I den klassen 
gick det bara svenska barn som hade svenska föräldrar. Än idag har jag svårt med stavningen 
ibland. Jag önskar dom hade rättat mina stavfel när jag var liten. Nu när jag stavar fel och mina 
kompisar påpekar det åt mig och skrattar lär jag mig att stava det rätt i fortsättningen. 

Rinda berättar om när hon började gymnasiet fick förslag att hon kan läsa SVA, vilket gjorde att 

hon tog mycket illa vid sig: ”Jag kände mig förolämpad. Jag har aldrig behövt gå SVA, varför 

skulle jag behöva göra det nu?” 

6.3.3  Modersmålsundervisning 

Samtliga respondenter har gått på någon form av Modersmålsundervisning i grundskolan och en 

del av dem valde att fortsätta med det under gymnasiet, se Tabell 2. Samtliga har en positiv 

inställning gentemot Modersmålsundervisning. Det de alla har gemensamt är att undervisningen 

låg efter ordinarie skoltid och att läraren kom till dem, med undantag för Jasmin som hade 

persiska och fick ta sig till en annan skola eftersom hon valde att byta lärare. Ingen av dem 

upplevde det jobbigt att behöva stanna kvar på skolan i väntan på Modersmålsundervisning, då 

de satt och väntade med andra kamrat som också skulle ha Modersmålsundervisning. 

Kvalitén på materialet som användes i undervisningen, utifrån respondenternas egna 

bedömningar, skilde sig åt. Respondenterna upplevde att nivån på undervisningen stämde 

överens med deras kognitiva nivå, det vill säga var anpassad efter deras ålder. Samtliga 

respondenter, med undantag för Jasmin, hade läroböcker som var anpassade för elever bosatta i 

det land där språket talas. De läromedel som användes i persiska var anpassade för persisktalande 

elever som inte var bosatta i iransktalande länder.  

Sara gick på ”Grekisk kvällskola” från det att hon var sex år till och med årskurs fem. 

Kvällsskolan ägde rum två gånger i veckan och föregick mellan klockan tre och sex på 

eftermiddagen. Det var som ”vanlig” Modersmålsundervisning men pågick under en längre tid. 

Därefter fortsatte hon med Modersmålsundervisning i grekiska under hela grundskolan. 
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Ahmed och Shwan hade Modersmålsundervisning i arabiska. Även Rinda hade 

Modersmålsundervisning i arabiska, vilket berodde på att den kurdiska dialekt de pratar i hennes 

familj inte fanns att få. I högstadiet fick hon ingen Modersmålsundervisning alls på grund av brist 

på lärare. 

Maria hade Modersmålsundervisning i spanska fram till och med årskurs fem. Därefter bytte 

hon till Modersmålsundervisning i engelska eftersom hon läste spanska som Moderna språk 

resten av grundskolan som ”ändå va typ samma sak som hemspråk”. 

Utöver språkkunskaper lärde de känna nya vänner, vilket de alla nämner som positivt med att 

gå på Modersmålsundervisning. 

Jasmin, Maria och Rinda har fortsatt med Modersmålsundervisning på gymnasiet, till skillnad 

från de övriga. Rinda valde dessutom att tenta av Arabiska steg 1 och läsa Persiska steg 1 till och 

med steg 3. Sara uppger att hon skulle ha valt att fortsätta med Modersmålsundervisning om det 

inte var för att det inte ger några meritpoäng.  

6.4  Språkval 

I tabell 3 visas en sammanställning över respondenternas språkval beroende av samtalspartner. 

Tabell 3  Sammanställning av språkval  

Presentation av språkval beroende på samtalspartner. 

6.4.1  Språkmönster i hemmet 

Alla respondenter uppger att deras föräldrar tilltalar dem med sitt modersmål och att de svarar på 

samma språk och vice versa. Tanken att tilltala sina föräldrar på svenska eller svara på svenska har 

aldrig slagit någon utav respondenterna och beskrivs som att det ”skulle kännas konstigt”. De 

gånger de använder svenska är de gånger de inte vet vad det heter på det andra språket eller när 

de inte orkar tänka efter och vill ha ett flyt i språket.  

Namn Yngre  
syskon  

Äldre 
syskon 

Mamma  Pappa Mor-/ 
farföräldrar 

Vänner/ 
jämnåriga 

bekanta till 
familjen  

Ahmed  arabiska svenska  arabiska  arabiska  arabiska svenska arabiska, 
svenska 

Sara svenska  svenska  grekiska  grekiska  grekiska svenska 
grekiska 

grekiska 

Jasmin persiska  persiska persiska  persiska  persiska svenska persiska 
Maria svenska 

spanska 
/arabiska 

 spanska  arabiska spanska/ 
tigrinja 

svenska 
tigrinja 

spanska, 
arabiska, 
tigrinja 

Rinda svenska  -  kurdiska kurdiska kurdiska svenska kurdiska, 
persiska,  

Shwan -   svenska  arabiska arabiska arabiska svenska arabiska, 
svenska 

Yosef svenska  kurdiska  kurdiska kurdiska kurdiska svenska kurdiska 
Mehmet svenska  svenska  turkiska turkiska turkiska  turkiska 
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Sara, Rinda, Shwan och Mehmet talar svenska med sina syskon. Ahmed talar svenska med sin 

storebror eftersom han inte kan arabiska, men talade arabiska med sina lillasystrar när han 

brukade träffa dem förut. Yosef talar kurdiska med sina äldre syskon ”av respekt för dom”, men 

svenska med sin lillebror. Jasmin talar persiska med sina syskon. Maria talar arabiska och engelska 

med sina syskon som bor i England, medan hon pratar arabiska och spanska med sin lillasyster. 

Oavsett vilket språk som dominerar när de talar med sina föräldrar eller syskon, så händer det 

att de hoppar mellan språken och använder sig av ord som finns i ett av de andra språken de 

behärskar. 

6.4.2  Språkmönster med släktingar och bekanta till familjen 

I vilken omfattning respondenterna träffar släktingar, bekanta till familjen eller landsmän skiljer 

sig åt. Sara och Jasmin har inga släktingar i Sverige, men de träffar ändå på andra som talar 

grekiska respektive persiska genom till exempel vänner och bekanta. Ahmed och Shwan har färre 

än tio släktingar i Sverige från sina respektive mammors sida, vilka de får besök av minst en gång 

i veckan. Hemma hos Ahmed har hans mamma besök av vänner minst en gång i veckan, medan 

det hemma hos Shwan är det inte lika vanligt med besök av vänner. Maria träffar sina släktingar 

som är bosatta i Sverige ett par gånger i månaden, inte minst vid högtider. Rindas och Yosefs 

hem besöks ett par gånger i veckan av släktingar, vänner och andra bekanta. Mehmets familj har 

också de god kontakt med släktingar och andra landsmän och går på stora fester flera gånger per 

år, som till exempel bröllop. 

Rinda växlar mellan kurdiska, arabiska och persiska beroende på vilket språk den hon talar 

med talar, vilket även Maria gör men hon växlar mellan spanska, arabiska, tigrinja och engelska. 

6.4.3  Språkmönster med vänner och jämnåriga 

Samtliga respondenter har vänner med svenskfödda föräldrar, så väl som föräldrar som kommer 

från samma land som deras föräldrar, likväl som föräldrar som kommer från andra länder än 

deras föräldrar.  

När de umgås med sina vänner talar de svenska, men ibland händer det att en del av dem 

medvetat väljer att tala sina föräldrars modersmål med vänner som behärskar samma språk, som 

exempel på situation ger flera av dem när de inte vill att de andra ska förstå vad de säger. 

6.4.4  Språkets betydelse 

En stor fördel samtliga respondenter ser med att kunna flera språk utöver svenska och engelska 

är att de kan anpassa sitt språkval till det språk de uppfattar att den de talar med känner sig mest 

bekväm med att använda. Samtliga respondenter berättar stolt att vuxna landsmän som träffar 

dem blir positivt överraskade av att de kan tala sina föräldrars modersmål så väl.  
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Språkets betydelse förklarar Jasmin med ”Det gäller att inte tappa språket. Tappar man sitt språk 

tappar man en del av sig själv, en del av sin identitet.” 
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7  Analys 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat utifrån väsensmetoden för att söka svar på vilka faktorer 

som påverkat de intervjuade andragenerationsinvandrarnas modersmålsinlärning. Sedan 

analyseras resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Analysen presenteras i samma 

ordning som resultatet då det ger en tydlig struktur och gör det lättare att ta till sig innehållet. 

7.1  Inlärning av föräldrarnas modersmål 

Det går inte att utläsa om föräldrarnas geografiska härkomst har någon betydelse för viljan att 

föra över sitt modersmål till sina barn, dock kan anledningen till varför man flyttade från sitt 

hemland påverka beslutet. Detta ligger dock utanför denna studie och kommer därför inte tas 

upp här. 

En sammanställning av resultatet av föräldrarnas utbildningsnivå visar att fyra föräldrar har 

gått ut grundskolan, fem har gymnasieutbildning och sju universitetsutbildning. Utifrån resultatet 

tycks respondenternas föräldrars utbildningsnivå inte ha påverkat föräldrarnas beslut om att föra 

över sina modersmål, dock ska här betonas att samtliga respondenters föräldrar som lägst har gått 

ut motsvarande grundskolan i sina hemländer. Därmed är inte sagt att det skulle vara någon 

skillnad mellan analfabeter, skolade, respektive högutbildade föräldrars vilja att föra över sitt 

modersmål till sina barn. Det finns analfabeter som för över sitt modersmål till sina barn, likväl 

som det finns högutbildade som inte gör det, dock kan anledningarna till varför man gör eller inte 

gör det vara olika. Att endast peka ut föräldrars utbildningsnivå som avgörande faktor vore därför 

inte tillräckligt, här skulle intervjuer med föräldrarna om deras attityder gentemot modersmål ge 

mer rättvisande svar. Kombinationen av utbildningsnivå med andra faktorer skulle däremot 

kunna föra oss närmare sanningen. 

Respondenternas föräldrar flyttade till Sverige vid olika åldrar, varav majoriteten (tio av 

sexton) var mellan tjugo och trettio år. De som kommit till Sverige i vuxen ålder har redan 

utvecklat ett starkt språk i sina  förstaspråk. Därför är det inte konstigt om de av naturliga skäl 

väljer att tala sitt modersmål hemma då det troligtvis är det språk de känner sig mest bekväm att 

tala. Även Marias föräldrar som flyttade till Sverige i tonåren hade redan etablerat ett starkt 

förstaspråk, likaså Saras mamma som kom hit vid åttaårsålder. Trots att det är troligt att det 

svenska språket vuxit starkare hos dessa, så lär deras förstaspråk vara djupare förankrat än det 

svenska språket.  

I samtliga respondenters familjer talas ett gemensamt språk i familjen. Maria, som har lärt sig 

tala flera språk hemma, växlar språk beroende på samtalspartner. När hon talar med sin mamma 

talar hon spanska, medan hon talar tigrinja när hon talar med sin faster som bor hemma hos dem. 

När hela familjen är samlad talar de arabiska då hennes styrfar talar arabiska, vilket också är det 
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språk samtliga familjemedlemmar behärskar. När hon hälsar på hos sin pappa och hans nya familj 

i England pratar hon tigrinja och engelska.  

Av studiens resultat framgår att samtliga respondenter har besökt minst ett av sina föräldrars 

hemländer vid minst ett tillfälle. Sara, Rinda och Mehmet åker regelbundet och hälsar på 

släktingar i sina föräldrars hemländer. Även om de andra respondenterna inte åker dit lika ofta 

och regelbundet har familjerna ändå en god kontakt med hemlandet och följer det som händer 

där med hjälp av olika medier. Den kontakt som de fortfarande har med hemlandet kan tänkas 

vara en viktig faktor till varför föräldrarna väljer att lära ut sitt modersmål, men också gjort att 

respondenterna själva känner av fördelen med att kunna tala flera språk och därmed varit mer 

motiverade att lära sig språket jämfört med andra andragenerationsinvandrare som inte besökt 

föräldrarnas hemland eller på annat sätt har kontakt med det.  

Dessa besök i föräldrarnas hemland har troligtvis bidragit till rik tillgång på språklig input. En 

integrativ motivation ligger säkert till grund då respondenterna antagligen vill vara en del av 

gemenskapen i landet. Denna möjlighet att integrera med andra (så väl unga som äldre) som talar 

samma språk i en naturlig kontext, gör att de direkt får användning för sina språkkunskaper. 

Vilket märks i att samtliga känner sig stolta över att kunna anpassa sitt språkval efter 

samtalsparter och att denne blir så imponerad över deras språkkunskaper. 

Samtliga ungdomar i denna studie uppger att de talar respektive förälders modersmål i samtal 

med sina föräldrar, till skillnad från Arnbergs avhandling (1981) som visar att barn som växer upp 

med två språk i hemmet, där ena föräldrarna talar majoritetsspråket, föredrar att tala 

majoritetsspråket. Förklaringen som ges av Arnberg är att barnen i studien omges mer av svenska 

än det andra språket föräldern talar. I min studie angav hälften av ungdomarna att de vuxit upp i 

”invandrarglesa” områden och den andra hälften i ”invandrartäta” områden. En förklaring till att 

ungdomarna i denna studie talar sina föräldrar modersmål med sina föräldrar, till skillnad från 

barnen i Arnbergs avhandling, kan vara att de kommit i större kontakt med de olika språken. De 

tycks ha haft en rik språklig uppväxt och omgivits av olika språk såväl i hemmet som utanför 

hemmet, om än i olika omfattning, till exempel genom besök i sina föräldrars hemländer, musik 

på det egna språket, parabol-tv, samt kontakt med landsmän i Sverige. Utöver denna rika 

språkliga uppväxt via olika medier hade Sara, Jasmin, Rinda och Yosef en vuxen i sin omgivning 

som var engagerade i deras språkinlärning av föräldrarnas modersmål som tog sig tid att 

undervisa dem i språket. Det bör understrykas att endast Jasmin, Maria och Rinda som fortsatt 

med Modersmålsundervisning på gymnasiet, men aldrig gått på SVA. Om det finns något 

samband mellan att aldrig ha gått på SVA och intresse att fortsätta med Modersmålsundervisning 

på gymnasiet är svårt att svara på och ligger utanför studiens syfte.  

7.2  Förskolan och skolan bidrag till flerspråkighet 

Ahmed, Maria, Rinda, Shwan och Yosef började på förskolan vid två års ålder, vilket enligt de 

teorier som finns om simultan och successiv flerspråkighet, skulle kunna innebära att de kan röra 
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sig om en simultan inlärning av andraspråket. Det finns även teorier om längden på 

exponeringstiden har större betydelse för huruvida andraspråket lärs in simultant eller successivt, 

vilket där med innebär att även Sara, Jasmin och Mehmet kan ha tillägnat sig en simultan 

flerspråkighet. Huruvida de intervjuade ungdomarna har tillägnat sig sin flerspråkighet simultant 

eller successivt ligger dock utanför studiens syfte och har därför inte heller undersökts närmare. 

Det skulle krävas språktest i samtliga språk som individerna behärskar för att få ett svar på om 

andraspråket lärts in simultant eller successivt, vilket inte är möjligt att genomföra på grund av 

resursbrist. Att ta fram ett test som undersöker detta är dessutom svårt då flerspråkiga kan 

komma utveckla olika vokabulär i olika språkliga domäner då de använder språken i olika 

sammanhang och kan därmed sakna ord på det ena språket inom en viss språklig domän och vice 

versa. 

Det som är intressant att undersöka i denna studie är dock om, och i så fall på vilket sätt, 

förskolan och skolan har bidragit till att utveckla dessa ungdomars flerspråkighet. Det går inte, 

utifrån studiens resultat, att säga vilken roll förskolan haft för respondenternas flerspråkighet då 

de inte minns så mycket från den tiden. Något som ändå bör poängteras är att endast Ahmed och 

Shwan är de som uppger att de haft Modersmålsstöd när de gick på förskola. Vad det beror på är 

svårt att ge ett svar som helt säkert är rätt. Då det ligger långt bak i tiden är det svårt för 

respondenterna att minnas detaljer, till exempel om förskolan de gick på gjorde något för att 

skapa en miljö som uppmuntrar dem till att vara flerspråkiga genom en tolerant och 

uppmuntrande attityd gentemot användandet av andra språk än svenska på förskolan. Det är 

dock troligt att förskolorna i de "invandrartäta" stadsområdena har en tolerantare syn gentemot 

flerspråkighet, inte minst då det är en del av barnens vardag, detta är dock inte något som jag kan 

styrka utifrån mina resultat. Resultatet visar däremot att samtliga av de intervjuade ungdomarna 

gått på någon form av Modersmålsundervisning i grundskolan men att endast ett fåtal av dem 

valde att fortsätta med det på gymnasiet.  

Respondenternas blandade attityder gentemot Svenska som andraspråk (SVA) är intressant då 

den visar de olika syn man kan ha på SVA. Det är intressant att endast Mehmet kopplar SVA till 

språklig inlärning, övriga tar upp andra tankar kring ämnet. Värt att lyfta är att respondenterna, 

trots att de idag har större valmöjlighet att skapas sin egen identitet, upplever en krock mellan 

den självvalda identitet och den identitet de tilldelas av skolans personal som de upplever pekar ut 

dem som annorlunda. Flera av informanterna berättar att de upplever att de blivit annorlunda 

behandlade av lärare på grund utav att de har utlandsfödda föräldrar. Denna konflikt känns igen 

från Parszyks (2002) avhandling ”Yalla det är bråttom” om assyriska/syrianska elevers skolliv, 

vilken visar att de inte sågs som svenskar, trots att de var svenska medborgare och talade utan 

brytning. De ungdomar som valda att inte läsa SVA, har enligt Parszyks sätt att se det, accepterat 

(om än kanske omedvetet) omgivningens benämning av invandrare som en placering längst ner i 

hierarkin, vilket i sin tur står för begränsade framtida möjligheter. Detta kan förklara Rindas 

känsla av förolämpning när skolan erbjöd henna att läsa SVA. 
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Syftet med så väl Modersmålsundervisning som SVA är att ge elever möjlighet att utvecklas till 

flerspråkiga individer. Till skillnad från SVA som majoriteten av respondenterna upplevde som 

utpekande, hade samtliga respondenter en positiv inställning gentemot skolämnet Modersmål. 

Detta kan bero på att de har en integrativ motivation, det vill säga integreras med den grupp som 

talar språket, i deras fall är det tänkbart att det handlar om jämnåriga landsmän.  

7.3  Språkmönster 

Alla respondenter uppger att de i samtal med sina föräldrar talar respektive förälders modersmål. 

I samtliga respondenter hem talas modersmålet som det gemensamma språket. Det som skiljer 

sig är dock vilket språk som talas med syskonen. Åldersskillnaden mellan syskonen tycks inte 

påverka språkvalet, inte heller om syskonen är födda i Sverige eller utomlands. Ahmeds språkval 

att tala svenska med sin storebror beror på att denne inte behärskar arabiska, likväl som Marias 

syskon som bor i England inte kan tala svenska. Yosef är den enda som anger att han talar sina 

föräldrars modersmål med sina äldre syskon för att visa dem respekt, medan han själv talar 

svenska med sin lillebror.  

En förklaring till språkvalet med syskon skulle kunna tänkas bero på att de behärskar olika 

språkdomäner i de olika språken. Det är troligt att de samtalsämnen som de har med sina syskon 

skiljer sig åt från de samtal de har med sina föräldrar, det vill säga de behärskar olika 

språkdomäner i de olika språken och därmed saknar ord i ena språket.  

Det finns en del forskning, bland annat Otterup (2005), som talar för att talare av 

minoritetsspråk överger minoritetsspråket då majoritetsspråket har högre status i samhälle. Dock 

påpekar bland annat Ada Flor (1998) risker med att lära in ett andraspråk på bekostnad av 

förstaspråket, då det till exempel kan leda till identitetsförlust och skam över föräldrarna. Att 

språket utgör en viktig del av skapandet av sin identitet klargör Jasmin i sitt uttalande ”Det gäller 

att inte tappa språket. Tappar man sitt språk tappar man en del av sig själv, en del av sin identitet. 

De intervjuade ungdomarna nämnde ingen skam, vare sig över språket eller föräldrarna. Tvärtom 

talade de om fördelar de såg med att behärska språk utöver svenska. Ett par av eleverna nämnde 

till exempel fördelen med att använda ett annat språk när de ville säga något som andra i 

omgivningen inte skulle förstå, vilket enligt Håkansson (2007;19) är ett sätt att skapa gemenskap. 

Ungdomarna menar att de blir mer flexibla och kan anpassa sitt språkval efter vad 

samtalspartnern känner sig mest förtrogen med, tack vare att de behärskar fler än ett språk.  

 Ungdomarna berättar själva om hur de växlar mellan de olika språken de behärskar beroende 

på samtalspartner, kontext och beroende på samtalsämne. De talar till exempel sina föräldrars 

modersmål i samtal med sina föräldrar, släktingar och bekanta till familjen som är äldre än dem. 

Samtliga ungdomar kodväxlar naturligt mellan sina olika språk av olika anledningar, till exempel 

när de saknar ord på det ena språket använder de motsvarande ord på ett annat språk, men även 
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när de vill ha flyt i samtalet och inte bromsa upp på grund av att de inte kommer på ordet de 

söker på det talade språket. Denne företeelse är enligt den sociolingvistiska synen ett sätt att 

framhålla sin grupptillhörighet och utesluta andra från gruppen, vilket blir följden av att inte 

behärska de språk som används i samtalet och gör det svårt att följa för utomstående, något som 

de intervjuade ungdomarna tycks vara väl medvetna om. Om kodväxling även används för att 

återberätta vad andra har sagt eller förstärka argument som Auer (1995) kom fram till vid sin 

studie om kodväxlingens funktioner framgår inte i denna studie, då observationer inte har 

förekommit som insamlingsmetod, dock visar studien utifrån deltagarnas egna utsagor att det 

stämmer att de kodväxlar för att utesluta andra ur samtalet. 

Kodväxling uppges dock vara en del av vardagen och är ingenting de reflekterar vidare över. 

När de kodväxlar inom familjen, oavsett om de pratar med sina föräldrar eller syskon och 

oberoende av vilket språk som talas, uppger de att de tar det första ord som dyker upp i deras 

huvud. 

Respondenterna anpassar sitt språkval efter samtalspartner och väljer det språk som de vet 

den andre känner sig mer bekväm med. I samtal med äldre släktingar eller de släktingar som inte 

kan svenska talar de det språk samtalspartnern känner sig bekväm med. Det är tänkbart att de 

upplever det som mest naturligt att välja det språk som samtalspartnern känner sig mest bekväm 

med i den mån de behärskar den aktuella språkdomän. Det är framför allt vid 

släktsammankomster och när de träffar bekanta till familjen som de dessutom ökar sina 

kunskaper inom den aktuella språkdomänen då det lärs in i ett naturligt sammanhang. 

Något de alla har gemensamt är att de umgås med vänner med blandade språkkunskaper, så 

väl de som talar svenska, samma modersmål som deras föräldrar eller annat modersmål så väljer 

de att tala svenska med sina vänner. De uppger att kodväxling förekommer som en naturligt 

inslag i deras interaktion med vännerna, men också de gånger de medvetet vill säga något som de 

inte vill att andra ska förstå. 

Språkets betydelse för respondenterna stämmer in på den sociolingvistiska synen där 

kodväxling används för att framhålla grupptillhörighet genom uteslutande av andra. De ogillar att 

bli sedda och behandlade annorlunda på grund av sin flerspråkighet, samtidigt som de är stolta 

över att vara det och ser många fördelar med det, inte minst när de kan växla språk beroende på 

samtalspartner och situation. I de fall de rör sig inom en domän de inte behärskar växlar de över 

till det ett annat språk där de behärskar  domänen. Föräldrarnas modersmål har en stark 

identitetsbärande kraft för de flerspråkiga. Jasmina sammanfattar det med att säga ”Det gäller att 

inte tappa språket. Tappar man sitt språk tappar man en del av sig själv, en del av sin identitet.” 

7.4  Sammanfattning av analys 

Analys av intervjuerna visar att respondenterna haft en rik språklig exponering av föräldrarnas 

modersmål genom olika medier, men också besök av vänner och bekanta till familjen, samt besök 

i föräldrarnas hemland.  
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Vilken betydelse förskolan och skolan har haft för utvecklandet av dessa ungdomars 

flerspråkighet går inte fastställa med denna studie, dock tycks det ha haft en betydelse för deras 

identitet. Deras egna självvalda identitet tycks krocka med den de tilldelats av lärarna, vilket 

framgår av de känner sig utpekade som annorlunda av lärare när de får förslag om att gå på SVA. 

Modersmålsundervisningen tycks däremot alla vara nöjda med, framför allt då de får träffa andra 

flerspråkiga som de kan känna grupptillhörighet med genom det gemensamma språk de talar. 

De intervjuade ungdomarna tycks behärska flera språkdomäner i sina föräldrars modersmål 

tack vare rik språkexponering under uppväxten, vilket märks på deras språkval som de anpassar 

efter samtalspartner. Deras flerspråkiga kompetens märks av att de berättar att de brukar växla 

mellan språken när de talar med andra flerspråkiga. 
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8  Diskussion 

I detta avsnitt förs först en diskussion av resultatet i förhållande till tidigare forskning. Därefter 

följer en diskussion om metoden som använts i studien samt urval. Därefter följer en slutsats, 

varefter förslag på vidare forskning föreslås.  

8.1  Resultatdiskussion 

8.1.1  Flerspråkighet 

De intervjuade ungdomarna som är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar, uppger alla att de 

behärskar sina föräldrars modersmål. I den familj där föräldrarna talar olika modersmål har 

barnen lärt sig båda språken genom "en person - ett språk"-metoden. Då familjerna har hållit sig 

till att tala respektive förälders modersmål har barnen vuxit upp med språken i hemmet. De tycks 

ha haft en rika exponeringen av föräldrarnas modersmål inom olika språkliga domäner under sin 

uppväxten genom kontakt med hemlandet, besök i hemlandet, men också genom olika medier 

som till exempel filmer, serier och nyheter på modersmålet.  Därigenom har de kunnat utveckla 

flera färdigheter och ökat sitt ordförråd inom olika domäner. Denna rika språkliga exponering 

skulle kunna tänkas vara en faktor som gjort att dessa ungdomar lärt sig sina föräldrars 

modersmål trots att de är födda i Sverige.  

Svonnis (1993) undersökning visar att de som har goda kunskaper i språket talar språket mer 

än de med låg språkbehärskning och genom att använda sina språk i olika domäner utvecklas fler 

färdigheter, vilket enligt MacLaughlin (1978) har en stor betydelse för språkutvecklingen. De 

intervjuade ungdomarna använder sina språk i olika språkliga domäner och utvecklar därmed sitt 

ordförråd i vardagliga samtalsämnen, politik och samhällsfrågor genom TV och att uttrycka 

känslor genom att lyssna på musik. Ungdomarnas positiva attityd gentemot språken och dess 

användare och viljan att integreras in i gruppen (såväl den svensktalande som talare av 

föräldrarnas modersmål) har troligtvis gynnat deras språkinlärning i såväl svenska som 

föräldrarnas modersmål. Ungdomarnas positiva attityd gentemot att kunna flera språk 

samstämmer med Ada Flors (1998) och Motsieolas (2002) syn på fördelar med att vara flerspråkig 

genom att de kan anpassa språket beroende på vem/vilka de talar med, men även att se utifrån 

den andres perspektiv. Huruvida ungdomarna uppnår goda studieresultat (efter egen utsago) som 

en följd av att de behärskar flera språk, i enlighet med Cummins (2002) tröskelhypotes, går inte 

att uttala sig om utifrån denna studie då deras språkkunskaper i respektive språk inte testats. 

Något som kan påpekas är dock att ungdomarna tycktes studiemotiverade och berättade om sina 

höga betyg och framtidsdrömmar som byggde på vidare studier efter gymnasiet. 
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Då studiens metod har varit samtalsintervju, och inga språktest förekommer som mäter 

respondenternas språkbehärskning i respektive språk, går det inte att uttala sig om 

respondenterna är simultant eller successivt flerspråkiga. Dock kan noteras att så väl hem som 

skola arbetar för att de ska utveckla en simultan flerspråkighet.  

8.1.2  Språkval, språkbyte och språkbevarande 

Det finns inte mycket forskning som riktat in så på specifikt andragenerationsungdomar, men det 

är ändå intressant att jämföra denna studies resultat med tidigare forskning som gjorts om 

språkbyte, språkval och språkbevarande. Haugens (1972) studie om hur norska invandrare i USA 

med tiden gick över till att tala engelska är intressant då den visar att norskan ändå fanns kvar 

inom den privata språkdomänen innan även den så småningom övertogs av engelskan. Även 

Dorins (1981) studie om hur engelskan ersatte skots gaeliska visar på liknande resultat. Att 

språket främst stannar kvar inom den privata sfären som talas med äldre släktingar visar även 

Gals (1979). Hennes studie visar att språket har större chans att bevaras och föras vidare till nästa 

generation om barnet tilltalas med föräldrarnas modersmål.  

Utifrån Haugens modell befinner sig de intervjuade ungdomarna i denna studie mellan fas tre 

(majoritetsspråket och föräldrarnas modersmål är i balans) och fyra (majoritetsspråket starkare 

språk än föräldrarnas modersmål), medan föräldrarna befinner sig på fas ett och två. Till skillnad 

från Dorians (1981) studie om hur engelskan ersatte skots gaeliska (ett keltiskt språk som talas i 

vissa delar av Skottland) där språket fungerade som en identitetsmarkör för låg status, visar inte 

ungdomarna i denna studie på någon negativ association till föräldrarnas modersmål. De var, 

tvärtom, stolta över språket och pekade på de många fördelar deras flerspråkighet medfört, i 

likhet med Ada Flor och Motsieola syn på flerspråkighet. En förklaring skulle kunna vara att 

samtliga föräldrar arbetar eller har arbetat i Sverige och därmed visat på en viss integration i 

samhället, vilket i sig kan tänkas ge ett positivt intryck på ungdomarna, då det visar att det är 

möjligt att integreras in i samhället och samtidigt bevara andra språkkunskaper. I likhet med 

Haugens och Dorians studier införde Gals (1979) en metod att systematisera språkliga domäner, 

där hon upptäckte att ålder och status är en viktig variabel för språkval. Hon fann att språk som 

barn tilltalas på har störst chans att bevaras och föras vidare till nästa generation.  Utifrån denna 

studie väcks hopp om att även ungdomarna i denna studie väljer att föra över sin flerspråkighet 

till kommande generation. Till skillnad från Boyds studie om flerspråkigas språkval i hemmet, 

som visar att de flesta valde att tala föräldrarnas modersmål med sina föräldrar, talar samtliga 

ungdomar i denna studie föräldrarnas modersmål med sina föräldrar. En annan skillnad är att 

samtliga i Boyds studie talade svenska med såväl syskon som jämnåriga, medan ungdomarna i 

denna studie anpassade språket efter samtalspartner, vilket resulterade i att en del talar 

föräldrarnas modersmål med syskon, vänner och jämnåriga, medan andra valde att tala svenska 

troligtvis beroende på hur välutvecklat ordförrådet är inom respektive språkdomän. Här ska även 

påpekas att samtliga berättade att de blandar ord från respektive språk, det vill säga kodväxlar, 
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beroende på sina och samtalspartnerns språkkunskaper, där de med hjälp av sina språkkunskaper 

kan använda sig av olika språk för att uttrycka sig, så väl som för att utesluta andra från 

diskussioner. Även i Nameis (1993) studie om språkval bland persisktalande fanns en tendens att 

tala modersmålet med äldre, men svenska med syskon och jämnåriga. Skillnaden mellan hennes 

informanter och informanterna i denna studie bör dock tas hänsyn till, då endast en i hennes 

studie var född i Sverige, medan övriga flyttat till Sverige vid olika åldrar och därmed har bott 

olika länge. En intressant skillnad i och med detta är att det inom familjerna talades både svenska 

och persiska trots att barnen inte var födda i Sverige (med undantag för ett barn), såväl med 

föräldrar som med syskon, till skillnad från denna studie där föräldrarnas modersmål talades med 

föräldrarna, trots att samtliga deltagare var födda i Sverige. Denna studies resultat stämmer 

därmed bättre överens med Kostoulas-Makrakis (1995) studie, där grekisktalande ungdomar 

talade grekiska i högre utsträckning än svenska i alla efterfrågade domäner, beträffande språkval 

med föräldrar och äldre talare av föräldrarnas modersmål. Svonnis studie om korrelationen 

mellan de som talade samiska med jämnåriga och deras behärskning av samiska visade att de med 

goda språkkunskaper talade samiska med syskon och jämnåriga, medan de med låg 

språkbehärskning och sällan använde språket valde svenska och därmed riskerade en språklig 

avveckling istället för utveckling. Även detta visar på goda chanser på språkutveckling bland 

ungdomarna i denna studie och möjligheten att de väljer att föra över sin flerspråkighet till nästa 

generation.   

8.1.3  Skolans och förskolans roll 

Flera respondenter nämner hur de upplever att de blivit bemötta på ett annorlunda sätt 

jämfört med kamrater med svenskfödda föräldrar, vilket även tas upp i Runfors (2004) studie. I 

intervjuerna framgår det att flera av respondenterna inte anser sig behöva läsa SVA och känner 

sig därmed utpekade som annorlunda när  lärare tipsar dem om att gå på SVA (jmf. Jasmins 

återberättning av en incident när hon och några vänner kom försent, där läraren refererade till 

dem som ”invandrare”). Denna attityd bland lärarna känns igen från Runfors studie där lärarna 

benämnde barn vars modersmål inte var svenska för ”invandrarbarn” vilket stod i kontrast mot 

de ”svenska barnen”. 

Det är bara två respondenter som uttalar sig positivt om SVA, varav den ena talar mer om 

gruppen än om själva språkkunskaperna. Övrigas negativa inställning gentemot SVA skulle kunna 

bero på att de anser sig ha svenska som sitt modersmål. Detta är tänkbart då MacLaughlins drar 

gränsen för andraspråksinlärning vid tre års ålder. Enligt detta synsätt har alla, förutom Jasmin 

och Mehmet lärt sig svenska som sitt förstaspråk, då de började tidigt på förskolan. Intressant är 

att Jasmina, som enligt MacLaughlins indelning har svenska som sitt andraspråk, aldrig har gått på 

SVA, medan andra som började tidigt gått på SVA. Förklaringen skulle kunna ligga i att det inte 

finns någon riktig bestämmelse för vilka som ska läsa SVA, det vill säga det är godtyckligt och 

upp till skolan att besluta om vilka som anses vara i behov att gå SVA. 
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Resultatet från intervjuerna visar att respondenterna har vuxit upp med flera språk. Det första 

språket som de möttes av var visserligen föräldrarnas modersmål, men det går utifrån det inte att 

säga att de endast har sina föräldrars modersmål som sina modersmål och att svenskan har lärts 

in som ett andraspråk. Då samtliga respondenter är födda i Sverige och hälften av dem dessutom 

är uppvuxna i områden som de själva definierar som "svenska" och börjat förskolan i tidig ålder 

har de exponerats för det svenska språket tidigt. Även de respondenter som uppger att de vuxit 

upp i "invandrartäta" områden har med stor sannolikhet även de i tidig ålder exponerats för det 

svenska språket genom till exempel andra barn i området där svenska är det gemensamma språk 

som talas, men även genom äldre syskon och tv-program. I och med att de är födda i Sverige och 

omgetts av svenska i sin vardag kan man diskutera huruvida SVA fyller någon funktion hos 

informanterna. Flera av dem hade dessutom negativ syn SVA då den inte tycks ha motsvarat 

deras språkkunskaper utan låg på för låg nivå, med undantag för Mehmet som var nöjd med den 

undervisningen han fick. 

Svonnis undersökning om samisktalande skolbarns språkbehärskning och språkanvändning 

visade att undervisningens omfattning och inriktning inte hade någon nämnvärd påverkan på 

språkbehärskningen. Detta kan även tyckas stämma överens med denna studies resultat, även om 

det inte har genomförts språkliga test. Ingen av respondenterna lyfter fram 

Modersmålsundervisningen som det som gjort att de lärt sig språket. Då antalet 

undervisningstimmar är mycket få, de flesta uppgav att de hade en timmes undervisning i veckan, 

kan det ensamt inte stå för utvecklandet av modersmålet om de ens ska ha en chans att uppnå 

motsvarande infödds språkbehärskning. Därmed är inte sagt att Modersmålsundervisningen inte 

har någon påverkan. Det är framför allt genom Modersmålsundervisningen som de har lärt sig 

läsa och skriva, även om hälften av respondenterna berättar att någon vuxen i deras närhet varit 

engagerad i deras inlärning av föräldrarnas modersmål och undervisat dem på egen hand. Flera 

studier (bland annat Cummins forskning) visar på flerspråkighets positiva påverkan på 

studieresultat. Däremot bör vi ställa oss frågan om kvaliteten på undervisningen. Flera av 

ungdomarna i studien vittnar om en låg kvalitet på Modersmålsundervisning. Istället för att 

upphöra med Modersmålsundervisning behöver kvaliteten i undervisningen ses över. Det har 

tidigare inte funnits krav på utbildade lärare i Modersmålsundervisning, men har nu införts, det 

kan dock ta tid innan kvaliteten blir bättre. Ett annat problem utöver detta är att 

Modersmålsundervisning tycks vara frånkopplat från den ”vanliga” skolan, det vill säga det läggs 

efter ordinarie skoltid, vilket på ett sätt är förståeligt då man inte vill att de ska missa andra 

skolämnen. Vi behöver även lyfta vikten med utbildade SVA-lärare, inte bara för undervisning i 

Svenska som andraspråk, utan även använda den kompetens de besitter och ta hjälp av dessa för 

planering av andra lektioner i andra ämnen där det går flerspråkiga elever. Vi behöver arbeta 

gemensamt för att lyfta skolämnets status, inte minst genom kompetensdagar där ämnet får stå i 

fokus. Det är god tid att vi suddar ut gränserna mellan ”vi och dem”, inte minst mellan Svenska 

och Svenska som andraspråk. Denna okunskap som råder ute i samhället förstärker dessvärre den 
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negativa bild många har av såväl Svenska som andraspråk som Modersmålsundervisning. Det är 

högtid att vi lyfter de fördelar som finns med att vara flerspråkig om man ges möjlighet att 

utveckla sina språk parallellt, det vill säga utveckla en simultan flerspråkighet. 

 

8.2  Metoddiskussion 

Denna studie har haft som syfte att undersöka vilka faktorer som påverkat 

andragenerationsinvandrares inlärning av sina föräldrars modersmål och då jag är intresserad av 

deras egna tankar och erfarenheter har samtalsintervju använts som metod.  

Precis som med alla intervjuer så är just en vanlig felkälla respondenternas svar då det inte 

finns någon garanti på att de uppgifter de lämnar verkligen stämmer. För att öka validiteten i 

studien kan samtalsintervjun därför kompletteras med andra metoder som till exempel 

observationer i respondenternas hem för se om de gör som de säger att de gör, alternativ 

genomföra språktest i respektive språk för att se om de behärskar de olika språken så väl som de 

själva säger sig göra, och därmed avgöra om de har utvecklat en additiv eller subtraktiv 

flerspråkighet. Dock är det jag vill undersöka i min studie respondenternas tankar och 

erfarenheter och därför anser jag att denna metod fungerar bra.  

Att använda enkäter känns inte användbart i denna undersökningen då populationen är svår 

att komma i kontakt med. Svårigheten skulle framför allt ligga i att hitta tillräckligt många 

deltagare. En annan anledning som talar emot att använda enkät som metod i denna studie är att 

jag vill undersöka deltagarnas tankar och erfarenheter, vilket blir svårt att fånga upp i en enkät där 

det inte ges lika stort utrymme att utveckla sina tankar. 

8.3  Diskussion av urval 

I denna studie ingår åtta gymnasieungdomar som alla är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar. 

Samtliga som ingår i studie anser sig behärska sina föräldrars modersmål. Anledningen till att ett 

av kriterierna för att vara med i undersökningen var att respondenten ska gå i gymnasiet beror på 

att de då nyligen har gått ut grundskolan och fortfarande har kvar mer eller mindre färska 

minnen. 

Vid sökandet efter respondenter har en blandning mellan bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval använts. Något som därför bör uppmärksammas beträffande respondenterna är att 

de inte kan sägas vara helt representativa för alla andragenerationsinvandrare som behärskar sina 

föräldrars modersmål då de som är med i studien kontaktats och informerats om studien genom 

någon de känner, samt då endast åtta respondenter ingår i studien. Detta gör att inte alla 

andragenerationsinvandrare som anser sig behärska sitt modersmål har tillfrågats. Här bör även 

lyftas fram svårigheten jag har haft att hitta deltagare till studien. Det kan finnas olika anledningar 

till varför de som uppfyller kriterierna för att delta i studien valt att inte vara med. Vid en första 



37 
 

anblick kan man tänka sig att det beror på brist på intresse att delta i en studie dels för att de inte 

får någonting för att vara med och dels för att det finns annat de vill använda sin fritid till. En 

annan tänkbar anledning kan vara att de inte vill känna sig utpekade som "annorlunda", samt att 

frågan kan tänkas uppfattas som känslig och alltför privat. 

Vid kartläggning av eventuella andra faktorer som kan ha påverkat inlärningen av föräldrarnas 

modersmål, som till exempel anledningen till att föräldrarna valde att flytta till Sverige, bör 

föräldrarna tillfrågas och inte deras barn. Anledningen till att föräldrarna bör tillfrågas beror dels 

på att det inte är säkert att barnen känner till den verkliga orsaken, men också på grund av att det 

kan upplevas som en känslig fråga som de inte vill besvara. Även om föräldrarna hade intervjuats 

är det inte säkert att de hade velat besvara frågan och inte heller finns det någon garanti på de 

berättar den verkliga orsaken. Denna risk föreligger dock alltid både vid samtalsintervjuer och 

enkäter. 

8.4  Slutsats 

Studiens syfte var att ta undersöka vilka faktorer som påverkat andragenerationsinvandrares 

inlärning av sina föräldrars modersmål. Åtta gymnasieungdomar med utlandsfödda föräldrar har 

därför intervjuats för att få reda på deras tankar och erfarenheter.   

Resultatet visar att flera faktorer tycks ha påverkat de intervjuade 

andragenerationsinvandrarnas inlärning av sina föräldrars modersmål. Det är framför allt 

familjens upprätthållande av kontakt med hemlandet genom olika medier och besök i hemlandet 

och som därmed har gett respondenterna en rik språklig exponering som tycks ha haft en central 

roll i samtliga intervjuades uppväxt. De olika språken har därmed funnits med som ett naturligt 

inslag i vardagen för samtliga respondenter. De vuxnas engagemang tycks även de ha haft en stor 

påverkan. Flera respondenter berättade om att någon vuxen i deras omgivning, utöver 

modersmålsläraren, tog sig tid att regelbundet sitta med dem och lära dem läsa och skriva på 

modersmålet när de var yngre. Ytterligare en faktor som majoriteten av föräldrarna har 

gemensamt är att de flyttat till Sverige när de var i tjugoårsåldern och har universitetsutbildning 

från hemlandet och/eller Sverige.  

Det är möjligt att skolans negativa attityder gentemot flerspråkighet, som berodde på tron att 

lärande av flera språk leder till halvspråkighet, håller på att ändras gentemot mer positiva tack 

vare forskning som visat fördelar med att vara flerspråkig. Genom god dialog mellan hem och 

förskola/skola kan lärarna i sin tur uppmuntra och stödja föräldrarnas arbete med att föra över 

sina modersmål till barnen. Utöver god dialog med föräldrarna behöver även barnen involveras i 

arbetet så att missförstånd om lärarnas intentioner med till exempel SVA undviks. 
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8.5  Förslag på vidare forskning 

Det finns i nuläget, så vitt jag har kunnat se, inte så mycket svensk forskning om 

andragenerationsinvandrares språkbehärskning av sina föräldrars modersmål. Då flera 

internationella studier visar gynnsamma effekter av att vara flerspråkighet är det intressant att 

undersöka hur andragenerationsinvandrare lärt sig sina föräldrars modersmål och vilken roll såväl 

hemmet som skolan haft. I denna studie har endast flerspråkiga gymnasieungdomar som anser sig 

behärska sina föräldrars modersmål ingått. Det skulle dock vara intressant att undersöka vilka 

faktorer som påverkat de andragenerationsinvandrare som inte har tillägnat sig sina föräldrars 

modersmål och jämföra dessa med de som har det. 
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Bilaga 1  Intervjuguide  

 

Bakgrundsinformation om respondent 

ålder, kön, gymnasielinje, familjemedlemmar  

 

Bakgrundsinformation om föräldrarna 

land, språk, utbildningsnivå, ålder vid flytt till Sverige, antal år i Sverige 

 

Förskolan och skolan 

modersmålsstöd, modersmålsundervisning, SVA 

 

Språkval och kodväxling inom olika domäner 

mamma, pappa, äldre syskon, yngre syskon, vänner, jämnåriga, äldre släktingar, yngre 

släktingar, äldre släktingar 

 

Fritids aktiviteter  

besök i hemland, firande av högtider, film och musik, besök av/hos bekanta till familjen 

 

 

 
 



Bilaga 2  Bakgrundsinformation om respondenternas föräldrar 

 

Föräldrarnas bakgrund 

Sammanställning av respondenternas ålder när de började förskolan, samt förskolans och skolans stöd för respondenternas flerspråkighetsutveckling.   

  

                                                 
1 Flyttade till Sverige vid åtta års ålder, men flyttade tillbaka till Grekland vid 18 års ålder. Vid 25 års ålder flyttade hon med sin man till Sverige. 
2 flyttade till England för 15 år sedan 

Föräldrar till Hemland 
Modersmål 

(och övriga språk från hemlandet) 
Utbildningsnivå 
(motsvarande) 

Ålder vid flytt till 
Sverige 

Antal år i Sverige 

Ahmed Mamman Pappan Mamman Pappan Mamman Pappan  Mamman Pappan Mamman Pappan 
 Kurdistan 

(Syrien) 
Palestina (Irak) Arabiska 

(kurdiska) 
Arabiska Universitet 

(Syrien + 
Sverige) 

Universitet 
(Sverige) 

21 25 30 20 

Sara Grekland Grekland Grekiska Grekiska Gymnasium Gymnasium 8, 251 25 28 18 
Jasmin Iran Iran Persiska Persiska Universitet 

(Iran  + 
Sverige) 

Universitet 
(Iran  + 
Sverige) 

22 25 25 30 

Maria Bolivia/USA Eritrea/Saudiarabien Spanska/engelska Tigrinja/arabiska  Gymnasium Gymnasium 13 15 25 82 
Randa Kurdistan 

(Irak) 
Kurdistan (Irak) Kurdiska 

(arabiska, 
persiska) 

Kurdiska 
(arabiska) 

Universitet 
(Iran + 
Sverige) 

Universitet 
(Sverige) 

24 20 20 30 

Shwan Kurdistan 
(Syrien) 

Kurdistan (Syrien) Arabiska Arabiska Gymnasium 
(Syrien) 

Universitet 
(Syrien + 
Sverige) 

33 33 23 23 

Yosef Kurdistan 
(Turkiet) 

Kurdistan (Turkiet) Kurdiska Kurdiska Grundskolan Grundskolan 22 18 33 40 

Mehmet Kurdistan 
(Turkiet) 

Kurdistan (Turkiet) Turkisk Turkiska Grundskolan Grundskolan 21 24 24 24 


