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Sammanfattning 

 

I vår studie kommer vi att jämföra och analysera elevers språksocialisation i olika skolor.  

Undersökningen handlar om hur elever i olika socioekonomiska områden använder sig av språket i 

olika situationer samt stödet och uppmuntran de får i sitt första språk. Vårt syfte är att jämföra och 

se om det finns skillnader mellan olika skolor och områden, tanken är att se hur deras flerspråkighet 

uttrycker sig i klassrummet eller andra situationer när de använder sig av språket. För att nå vårt 

syfte har vi valt att intervjua flerspråkiga elever på två olika skolar som ligger i två olika 

socioekonomiska områden. Vi har valt att intervjua 10 elever och valt fem elever från vardera skola.  

Det vi tolkat utifrån de resultat vi har fått är att det finns vissa skillnader mellan elevernas syn på 

deras flerspråkighet i de olika områdena. Skillnaderna är att flerspråkighetens betydelse i områdena 

är olika då de på ena skolan ser att de kan använda sina kunskaper i många olika situationer i 

jämförelse med den andra skolan som vi har tolkat anser att deras flerspråkighet är begränsad. En 

annan skillnad är att på skola ett är det mer normalt att använda sig av sin flerspråkighet i 

skolsituationer i jämförelse med skola två där de endast används under modersmålsundervisningen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: socioekonomisk, språksocialisation- vi har valt att förklara i löpande text. 
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Inledning 
 

Vår studie handlar om språksocialisation i olika socioekonomiska områden där vi har valt att 

fokusera oss på språket, det sociala, familj och lärarstöd. Detta är något som inspirerat oss i vår 

lärarutbildning då vi båda är intresserade av mångkulturella frågor. Vi lever idag i ett mångkulturellt 

samhälle där vi ser barn växa upp med en blandning av den svenska och utländska kulturen. Att 

skapa en identitet idag som elev med annan etnisk bakgrund kan vara svårt då man fastnar mellan 

två kulturer, det kan ofta skapa en förvirring och kan upplevas som jobbigt för barnen.  

 

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar 

för att stärka denna förmåga hos alla …” (Lgr11, s.7). 

 

Vi har valt att fokusera oss på hur barn upplever integreringen, hur de ser sig själva som flerspråkig 

i samhället samt hur skolan stödjer flerspråkiga elever i skolan. Vi har valt att göra vår studie i 

Västerås kommun där vi jämför två områden och mellan skolorna. Fokus ska vara på 
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språksocialisation i de olika skolorna, vilka likheter och olikheter de har. I studien ska vi även se 

vilka faktorer som kan bidra och påverka detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 
 

Läroplanen (Lgr11) nämner att skolan ska ge omsorg om den enskildes välbefinnande och 

utveckling ska prägla verksamheten. Diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning får inte förekomma i skolan. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. I 

Lgr 11 står det även att anpassad undervisning för elevens förutsättningar och behov är viktigt, den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevens 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs 

i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Här har eleven rätt att känna att de utvecklas, glädje 

och känna att de gör framsteg och övervinner sina svårigheter. Av Lgr 11 framgår det att ett rikt och 

varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också 

språkutveckling och lärande inom olika områden (Lgr11,s.87). 

 

Under de senaste decennierna har människor med olika språk och olika kulturer mötts av olika 

orsaker och i en utsträckning som aldrig förr, gränser har ritats om och stora grupper av människor 
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har tvångsförflyttats. Vissa har av ekonomiska eller politiska skäl tvingats överge sitt hemland och 

några har drivits hemifrån till nya länder av äventyrslystnad. Människor med olika språk och 

kulturer har alltid mötts – i gränstrakter, som en följd av migration eller handelsfärd, de har då varit 

tvungna att på något sätt klara av att kommunicera med varandra. Idag har de situationer, där 

människor med olika språk måste eller vill kommunicera på ett språk som inte är deras modersmål, 

blivit fler än någonsin tidigare (Kotsinas 2005, s.11).  

Nihad Bunar (2003) nämner de sämre socioekonomiska områden som skapat segregation i landet. I 

de områdena där invandrare lever ihop på grund av den stora flyktinginvandringen 1990 samt av 

den fördjupade sociala och etniska boendesegregationen och den valfrihetsreformen där de får välja 

skola. Med denna segregation så har även media skapat en negativ bild på området som påverkat 

barn och ungdomar som lever i dessa områden, de tar till sig av denna bild och känner den 

utanförskap av ”vi och ”dem” i samhället. Den negativa bilden handlar om de sämre 

socioekonomiska villkor och stigmatisring av utsatta områden och deras intuitioner, det kan leda till 

att ungdomar som växer upp i sådana områden anammar den stigmatiserade bilden som ”objektivt” 

givet och villkoren som mer eller mindre befogande. För att ändra på denna negativa utveckling så 

har staten försökt fört in åtgärder och externa insatser för integrering som ska stoppa den negativa 

bilden på de mångkulturella skolorna. Det här har däremot medfört att de som har möjlighet att 

förflytta sina barn till medelklass skolor gör det och de arbetslösa i området blir kvar (Bunar 2003, 

s. 9).  

Segregationen idag ser inte mer annorlunda ut trots dessa insatser för skolorna. Man kan se på våra 

val av områden där skillnaderna fortfarande existerar, skola ett ligger i ett område som faller in i 

den negativa bilden som media visar d.v.s. mångkulturellt, nyanlända placeras där, dåligt rykte, 

påtagliga hot om nedläggning. Vi kan däremot även se en positiv bild bland eleverna på skola ett, då 

eleverna vi intervjuat visar att de är stolta och väldigt ambitiösa individer trots den negativa bilden 

på området. Dessa elever har en positiv attityd och hoppas på en lyckad framtid (Bunar 2003, s.9-

12).  

Pirjo Lahdenperä (2003) nämner i sin artikel att globalisering och invandring har gynnat dagens 

Sverige. Dagens lärare utbildas till att vara förbereda till dagens globalisering och det 

mångkulturella samhället vi lever i, d.v.s. genom att de blir förbereda att möta upp och arbeta med 

olika kulturella bakgrunder och etnicitet. Dilemmat är dock att utbildningen till skillnad från andra 

högskoleutbildningar är beroende av den officiella styrningen av skola och uppfostran då lärarna 

måste utgå ifrån t.ex. kursplaner (Lahdenperä 2003, s. 5). Lärarna ska utgå ifrån den enskilda 

elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Lgr11, s 8). Enligt Lahdenperä nämner 

att elevens bakgrund, erfarenheter, språk och kulturella bakgrund i undervisningen har betydelse då 

man integrerar flerspråkiga eleverna i klassrummet samt skapar en motivation. Man anpassar 



7 

 

undervisningen till de olika eleverna och uppmuntrar till lärande på olika nivåer (Lahdenperä 2003, 

s. 6-8).  

Vi vill undersöka hur elevers sociala integrering påverkas av segregation. Vi har valt två skolor som 

socioekonomiskt skiljer sig åt. Den första skolan ligger i ett område med flera arbetslösa och 

nyanlända där majoriteten är av annan etnisk bakgrund än den svenska. Skola två ligger i ett 

medelklass område där de flesta är av svenskursprung och skolan ligger nära centrala Västerås.   

 

Tidigare forskning 

Språk, socialisation och lärande 

Individuella språkandvändning och dess mönster varierar, elever behöver få växla mellan sina olika 

språk i inlärningssituationer beroende på sammanhang (Parszyk 2002, s 32).  Barn lär sig av 

erfarenheter och interaktion med andra vilket leder till att språk och litteracitet växer fram 

(Axelsson och Bunar 2006, s 25). Axelsson och Bunar (2006) och Parszyk (2002) pratar om 

språksocialisation som en utvecklingsgång där barn lär sig språket genom interaktioner både 

språkligt och socialt. De lär sig normer och värderingar samt hur de ska använda sig utav språket i 

gruppen de föds in i eller växer upp i. En språksocialisering sker i olika miljöer som skolan, vänner 

och familj.  

 

Genom en språksocialisering utvecklas barns kompetens t.ex. socialt och språklig utveckling, de 

hittar grupper i omgivningen som de kan tillhöra och där de kan känna gemenskap och samhörighet 

(Axelsson och Bunar 2006, s 21-28) 

Obondo (1999) menar att Heath (1983) presenterar i sin studie en jämförelse av språksocialisation 

mellan två olika medelklassområden där Roadville är ett vitt medelklassområde och Trackton är ett 

svart medelklassområde. Områdena är av samma arbetarklass där de lever med samma sociala och 

ekonomiska nivåer och studien är en jämförelse som handlar om skolorienterad träning i läsning 

och skrivning med vanorna i familjer i två arbetarklassamhällen. Roadville och Trackton där barnen 

fick svårigheter med just läs- och skrivinlärning och skolans mönster inom det. Läsningen 

inriktades i Roadville på alfabetets bokstäver, siffror och förenklat återberättande av sagor utifrån de 

vuxnas ord, här ser föräldrarna sig som elevernas lärare och barnen är deras samtalspartners där de 

delar information. Barnen fick frågor och svarade på dem i ”vad” förklaringar och föräldrarna ger 

sin tolkning som respons för det barnen pratar om. I Roadville används även fler böcker och 

föräldrarna läser godnattsagor för barnen till skillnad från barnen i Trackton där barnen får överföra 

sin förståelse av böckerna för att tillämpa den i sina kunskaper. Barnen klarade sig bra med 

läsinlärningen de första åren men hade svårigheter att uttrycka sig om en text eller att tolka den.  
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Föräldrar till barn i Trackton ser däremot inte barnen som samtalspartners och ger inte respons på 

samma sätt med ord och fraser. Barn i Trackton använde sig av språket på ett kreativt sätt trots att 

böcker inte var en naturlig del i hemmet. Enligt Heath lär sig barn i Trackton läsa för att lära innan 

de lär sig läsa, vilket i omgivningen handlar om det som var nödvändigt, så som att läsa skyltar eller 

lappar när de går och handlar (Obondo 1999, s. 43-47).  

Obondos (1999) presentation av Heath (1983) kan jämföras med vår studie då vi vill veta skillnaden 

mellan olika områden där hemmet och kulturen påverkar språksocialisationen. Hur dessa elever 

använder sig av språket utifrån erfarenheter i olika situationer. I vår studie vill vi se hur det skiljer 

sig i den framtida språkutvecklingen och hur stor påverkan omgivningen har på barnen. Studie 

kommer att utgå från eleverna själva och hur de använder språket genom att vi ska intervju dem. Vi 

kommer att fråga eleverna om stöd och uppmuntran från skola och föräldrar samt värdet av att vara 

flerspråkig. Heaths studie till skillnad från vår handlar om hur föräldrarnas inverkan som 

samtalspartners påverkar elevernas språksocialisation i skolan, medan vår studie handlar om 

omgivningen, läraren och föräldrars inverkan. I studien utgår vi även från elevernas perspektiv 

utifrån dessa faktorer. Till skillnad från Heaths studie har vi valt två olika socioekonomiska 

områden för att se segregationens påverkan på elevernas språksocialisation. Obondo menar att 

Heaths utgår från elevernas inlärning hemifrån och vad de tar med sig till skolan för kunskaper 

medan vi vill fokusera på hur dessa elevers kunskap tillämpas i skolan just nu.  

 

Detta kommer vi att göra genom att intervjua elever från två olika skolor och områden och 

sammanfatta resultaten för att peka på skillnader, det viktigaste för oss är att se på uppmuntran och 

stöd men utifrån elevernas perspektiv. I vår studie kommer vi att ta reda på hur stor betydelse 

flerspråkigheten har för elever, då det är en viktig del i deras utveckling (Obondo 1999, s.48-49). 

Obondo (1999) menar att även Snow (1983) understryker att den kontextoberoende informationen 

kan vara ett skäl till att barn med annan etnisk bakgrund kan få svårt med läsning och skrivning. 

Kontextoberoende information handlar om att undervisningen inte är anpassad till varje elevs olika 

kunskaper, det handlar inte endast om avkodning och att förstå text utan förmågan att även vidare 

kunna producera information (Obondo 1999, s. 50).  

Olika kulturer påverkar flerspråkiga barns lärande där de inte är vana med att vara samtalspartners i 

sitt lärande, de kan tycka att det är oartigt att ställa vissa frågor till läraren, en underordnad tvingar 

en överordnad att svara på frågan. De är inte vana att vara informationsgivare där de får ”vad” 

frågor (Obondo 1999, s. 51). 
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Socioekonomiska områden 
 

Bunar (2003) nämner att ungdomar som växer upp i områden med sämre socioekonomiska villkor 

d.v.s. t.ex. elever som bor på områden som är fattigare, elever som har lågutbildade föräldrar och 

som är utsatta på olika sätt. Ungdomarna kan ta till sig den negativa bilden av samhället d.v.s. 

känslan av utanförskap. Det kan leda till att ungdomarna tror att dessa villkor är något som är 

befogat och håller fast vid den negativa bilden som kan påverka deras utveckling till en sämre social 

integration och en försämrad självbild. Den svenska skolan har varit organiserad efter den så 

kallade närhetsprincipen som innebär att barnen placeras i en skola som ligger nära hemmet. Olika 

skolor stämplas på olika sätt; de i områden med högre status medan skolor i områden med många 

arbetslösa anses ha sämre rykte och låg status. Välfärdsstatens satsningar har inte kunnat stoppa 

etnisk boendessegregation vilket har lett till att det har blivit en markant ökning av sociala klyftor 

mellan invandrare och infödda svenskar vilket även i sin tur kan ledas till diskriminering av olika 

slag (Bunar 2003, s.9-11). Tillkomsten av friskolor har också varit en bidragande faktor eftersom 

alla inte längre följer närhetsprincipen och eleverna flyttas till andra olika skolor, till dem ”svenska” 

skolorna där majoriteten är av svensk etnisk bakgrund.  

Föräldrar skickar sina barn till andra skolor eftersom det finns fördomar om att vissa skolor har 

lägre utvecklingsmöjligheter och man anser att barnen lär sig mer och klarar sig bättre i skolor med 

högre status. Detta medför att segregation blir större och strävan efter den mångkulturella skolan 

påverkas (Bunar, 2003 s.12). 

 

I regeringens storstadsproposition utveckling och rättvisa, en politik för storstaden på 2000 talet 

definierades 24 bostadsområden och visade de storstadsregioner som var utsatta. Ett 

socioekonomiskt dåligt område med multietnisk prägel, ett exempel på detta är två skolor i 

Södertälje som har tung social problematik i form av arbetslöshet och alkoholmissbruk. Många 

familjer som kunde välja de skolorna med problematik undvek att flytta dit medan de familjer med 

sociala problem hänvisades dit av socialtjänsten (Axelsson och Bunar 2006, s.39).  

 

Obondo (1999) menar att enligt Miramontes (1997) undersökning poängterar han att eleverna inte 

lär känna varandra eller uppskatta varandra bara för att de samlas på ett och samma område. Social 

integration kräver medvetenhet och planering där man har acceptans och tolerans. Eleverna måste 

vara en del av majoritetssamhället för att känna sig trygga. Obondo menar att enligt Cummins 

(1996) så skapas elevernas identiteter och bekräftas i interaktionen i klassrummet, detta gör att 

eleverna kommer att känna samhörighet och engagemang i samhället (Obondo 1999, s. 53-54).  
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Gunilla Ladberg (2003) menar att lära sig ett nytt språk är aldrig lättare än sitt första språk som man 

anammar vid sina tidigare år, modersmålet. När en förälder talar om sitt barn och berättar att barnet 

väljer att tala svenska mer än sitt modersmål, så handlar det ofta om att barnet vill anpassa sig till 

den svenska normen genom att använda det svenska språket oftare. Om normen är enspråkig 

anpassar sig många barn till att använda sig av omgivningens språk trots att föräldrarna fortfarande 

använder sig av modersmålet. I miljöer där flera språk talas och de flesta är flerspråkiga är det mer 

naturligt att tala flera språk i sin omgivning.(Ladberg 2003, s. 53). 

 

Enligt Ladberg (2003) lägger barn i tidig ålder märke till olika reaktioner och formar tidigt sin 

identitet. Undersökningar i USA visar tydligt att det finns både vita och svarta barn som tidig ålder 

vet att de svartas status är lägre trots att de lever i ett integrerat samhälle. Språk och identitet hör 

ihop och påverkar varandra på olika sätt. Det är viktigt att i samhället ha bra förebilder, barn lär sig 

av omgivningen och om de inte talar sitt modersmål påverkar det barnet. Om det i miljön talas flera 

olika språk så blir det naturligt för denna att också göra det (Ladberg 2003, s. 66-67).  

 

 

 

Teoretiska perspektiv  

Social interaktionism 

Svensson (1998) tar upp Lev Vygotskys teori som den främsta företrädaren för den sociala 

interaktionismen. Enligt svensson förklarar Vygotsky social interaktionism och menar att den 

mänskliga utvecklingen har ett nära samband med det sociala, historiska och kulturella 

sammanhanget och ska därför inte ses som isolerat. Vygotsky nämner att kognitionsteorin och den 

sociala interaktionismen kan likna problemet hönan och ägget (Svensson 1998, s.32). 

Svensson (1998) tar även upp Piaget där han förklarar teorin utvecklingspsykologi som handlar om 

att tanken kommer först hos barnet som leder till ett utvecklat språk. Vygotsky menar att språket 

utgör ett specifikt utvecklingsmönster, språkutveckling är alltså inte nödvändigtvis beroende av den 

kognitiva utvecklingen, d.v.s. språket och tänkandet är åtskilda hos det unga barnet. Vygotsky 

menar att när språket når en viss nivå kommer språket att påverka tänkandets utveckling. Han 

nämner även att språket är beroende av den kultur barnet lever i och speglar även kulturen, där 

personligheten även formas som ett resultat av social interaktion. Vygotsky menar att barn påverkas 

av de sociala erfarenheterna som är i hög grad väldigt betydelsefulla för deras språkutveckling, 

alltså för att språket ska utvecklas krävs socialt samspel. Kulturella betingade verksamheter leder 
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till mognad och ökad tankeförmåga i sociala samspel. Vygotsky menar att barn borde umgås med 

vuxna som föräldrar och lärare samt barn i olika åldrar där de lär sig samspela och samtala med 

dem. När barn utmanas leder det till mognad och utveckling, varierande möjligheter till att vara 

verksam och undersöka sin omgivning ger dem en kontinuerlig utmaning (Svensson 1998, s.32-38).  

 

Enligt Svensson finns det olika faktorer som kan påverka språkutvecklingen. Svensson menar att 

språkutvecklingen är beroende av många faktorer, såväl biologiska som sociala. Den kognitiva 

teorin och den sociala interaktionismen, relationen mellan tänkandets och språkutvecklingen 

fokuseras. När miljöer som hemmet, skola, kamratgrupper, idrottslag osv är faktorer som påverkar 

en språklig utveckling för barn. Barn som deltar i kulturellt betingade verksamheter ökar bland 

annat den kognitiva förmågan i sociala sammanhang. Svensson menar att sådana faktorer såsom 

omgivningens inställning till språk är en del av hur barns språkutveckling ökar, även den 

socioekonomiska, utbildnings- nivån är en del av den processen. (Svensson 1998, s.40) 

Axelsson och Bunar (2006) och Parszyk (2002) tar även upp vikten för den socioekonomiska 

faktorn som berör barnens språksocialisation.  

Med det menas hur språket används i barnens omgivning utanför skolan. Familjens delaktighet till 

barnen är viktig, som samtal i familjen där barnet får tala, lyssna och fråga sig fram. Om barnens 

språksocialisation skiljer sig mellan skola, hemmet, fritiden så kan det även påverka 

språkutvecklingen. Involveras inte barn i samtal i hemmet där språket är viktigt så kan 

språkutvecklingen kompliceras för barnet, då de inte får tillräckliga språkkunskaper och hamnar 

efter med sitt talande och skrivande. Barn som inte får hjälp med språkutveckling hemifrån i tidig 

ålder kan hamna efter i språkutvecklingen (Axelsson och Bunar 2006, s.21-28).  

 

Modersmål 
I alla länder är det vanligt att det finns modersmålsundervisning för elever med annan etnisk 

bakgrund. Målet är att förmedla kunskaper på olika sätt som rör sig om både geografi, historia och 

även normer och värderingar Historiskt sett i grundskolans läroplan SÖ (1978) motiverades 

hemspråkundervisningens målsättning och innehåll att bearbeta känslomässiga och intellektuell 

utveckling så att det ska främjas. I (Lgr 80) var formuleringen ändrad så att den lyder att 

hemspråksundervisning ska främja barnets känslomässiga, språkliga och intellektuella utveckling 

genom att man bevarar och utvecklar barnets språk (Hyltenstam 1981, s.159-161). När det handlar 

om undervisning i svenska så handlar det om att stärka barnets språkliga och kulturella identitet. 

Lgr 11 tar upp vikten av modersmål då motivationen stärks och underlättar även språkutvecklingen 

(Lgr 11, s.87). Svenska skolan ska ge undervisning åt barn som inte alls eller i viss grad behärskar 
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svenska, detta ska ske utifrån elevens egna behov. Forskningen om minoritetsbarns språkutveckling 

och framgång ger entydiga argument för modersmålsundervisning i någon form. Undervisningen 

kan spela roll för både modersmålet och det svenska språkets utveckling (Hyltenstam 1981, s.37). 

Vidare behövs det ett starkt stöd från omgivningen som familj och skola för att ett minoritetsbarn 

ska utveckla tvåspråkighet och inte endast majoritetsspråket (Hyltenstam och Tuomela 1996, s.41).  

 

Inställningen till modersmål hos lärare och elever 
 

Ladberg (2007) nämner att modersmålet är väldigt viktigt för barn som kommer till Sverige 

eftersom mötet med att komma till det nya landet kan bli chockerande. Att det finns hjälp till sitt 

modermål på skolan innebär att barnen känner trygghet och att deras språk inte betraktas som 

värdelöst. Elever talar om hur viktig modersmålsundervisningen är för dem då den ger en enorm 

trygghet, möjligheter att kunna fråga om det är något de inte förstår och att få förklaringar på sitt 

eget språk.  

 

Detta har stor betydelse för elevernas utveckling. En nackdel som elever upplever är att 

modersmålsundervisningen förut var inlagt på schemat så de var tvungna att missa annan 

undervisning, numera ligger den efter skoltid (Ladberg 2007, s.190).  

Hyltestam (1996) nämner att klasslärare påpekar att det är viktigt att hemspråkslärare är tvåspråkiga 

och har kunskap och erfarenheter av det samhälle som eleverna växer upp i. För att 

hemspråksundervisningen ska förbättras menade lärarna att det skulle behövas fler lektioner och 

dessutom ansågs stöd från föräldrarna viktigt (Hyltenstam 1996, s.77). 

Modersmålets utveckling och upplevelsen av den egna kulturen samt språket 

Svensson (1998) nämner att det är viktigt att uppmärksamma barn att lära sig flera språk och att de 

med hjälp av språket lär sig olika tankesätt, kulturer, traditioner och normer som reflekteras i de 

olika språken. Fördelen för barn med olika språk är att de får olika världsbilder där språket även är 

ett medel för att skapa nya tankar, språket styr tänkandet i samma kulturer (Svensson 1998, s.88). 

Svensson menar att barn kan uppleva sitt hemspråk som något negativt beroende på vilket språk och 

status de tillhör till. I Sverige har svenskan den högsta statusen och andra positiva språk är de 

världsspråk såsom engelska, franska och tyska. Språk som ses som mindre positivt är t.ex. kurdiska, 

turkiska och persiska. Svensson nämner även att motivation från både hem och skola spelar stor roll 

för barnets språkutveckling, speciellt på hur snabbt och hur mycket språket lärs in. Språket är en 

stark identifikationsfaktor och om språket ses som något negativt så vill barnet inte lära sig det, 

därför är samhällets och skolans värderingar viktiga för barnet. Svensson nämner att pedagogens 
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attityd spelar stor roll för barnets modersmåls eftersom identiteten ligger främst i språket. För att 

barnet ska vidhålla sin tvåspråkighet är även föräldrarna viktiga då deras inställning till svenska 

språket samt minoritetsspråket har betydelse. Om föräldrarna ser negativt på något av språket så 

försvårar det för barnet att utvecklas inom det samt att ha den tvåspråkiga kulturella tillhörigheten. 

Svensson talar även om att en vanlig upplevelse kan vara att barnet väljer att tala majoritetsspråket 

då de inte ser betydelsen i sitt modersmål, föräldrarna talar i sitt modermål till barnet som svarar i 

majoritetsspråket då de inte är villiga att tala något annat språk. Varför detta förekommer är att 

språket ses som en lägre status eller andra faktorer som känslor och tillhörighet i samhället. För att 

barn ska se sin tvåspråkighet som något positivt så är det främst föräldrars samspel i hemmen samt 

skolans värderingar till språkutvecklingen som kan göra skillnad så att barnen inte ser sin 

tvåspråkighet som något negativt (Svensson, 1998 s.196-197).   

 

 

 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att analysera hur socioekonomiska faktorer påverkar flerspråkiga elevers 

språksocialisation. Vi vill undersöka dels hur eleverna använder sig av språket dels omgivningens 

påverkan så som uppmuntran och stöd. Syftet är att utgå från elevernas perspektiv.   

 

Våra frågeställningar som vi har reflekterat över och forskat kring är:  

 

Hur elever tolkar/uttrycker sig i olika socioekonomiska områden?  

Språksocialisation och omgivningens påverkan? 

Hur ser eleverna på sin flerspråkighet? 

Hur upplevs lärarstödet samt föräldrastödet av eleverna i de olika områdena gällande sin 

flerspråkighet?  
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Metod 

Urval 
Vi ska undersöka två olika skolor jämföra dessa för att se hur språksocialisationen kan skilja sig åt 

mellan de olika områdena som de två skolorna befinner sig i. Vilka skillnader kan förekomma inom 

lärarstödet och vilka faktorer kan bidra till det? Vi har valt att intervjua elever i grundskolans 

tidigare år. Genomarbetade frågor skickas, för godkännande, till skolan i förväg eftersom eleverna 

är under 18 år. Skolorna befinner sig i Västerås kommun, och intervjuer med elever från de två 

skolorna, som ligger i olika delar av staden, kommer att äga rum.  

Vi började med att ta kontakt med rektorerna på skolorna där undersökning skulle göras, med en 

förklaring av vilka vi är och vad som skulle göras. Efter ett godkännande tog vi kontakt med 

klassläraren på de olika skolorna, målet var årskurs fyra eller fem och det gick bra. Sedan mailade 

vi klasslärarna och gav en kort förklaring av vår undersökning och undrade om de kunde välja ut 

fyra till fem stycken elever med olika etnisk bakgrund, dvs. det är viktigt att poängtera att dessa 

elever inte skulle vara av svensk etnisk bakgrund.  

Undersökningen handlar om elever som är flerspråkiga och deras språksocialisation samt hur de 

uttrycker sig i olika situationer. Sedan skrev vi ett brev till föräldrarna där vi ville ha ett 
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godkännande om det var ok att göra intervjuer med deras barn, detta brev skickade vi till 

klassläraren som sedan vidarebefordrade det till föräldrarna. Vidare så hade vi telefon kontakt med 

läraren på område ett som var den väldigt invandrartäta skolan, vi frågade när vi kunde komma och 

vi bestämde tillsammans en dag.  

 

Skola 1 

Denna skola ligger en bra bit utanför centrala Västerås. Den ligger i ett område med många höghus 

och bredvid en högstadieskola. Detta område är inte ekonomiskt starkt med elever som har 

lågutbildade föräldrar där deras arbeten inte kräver någon högre utbildning. Skolan och området är 

väldigt mångkulturell, detta beror på att det är ett typiskt område där folk flyttar in och får 

lägenheter som är både billigare och lättare att få. På skolan går ca 200 elever och de flesta av 

eleverna har en annan etnisk bakgrund än svensk, dock är de flesta lärare på skolan av svensk 

bakgrund. Av de fem eleverna som vi intervjuade framkom att alla bodde i närområdet och var 

etablerade. Nästan hela området runt skolan är hyreshus och höghus, det är ett väldigt 

mångkulturellt område som inte är så ekonomiskt starkt men dock finns ett lokalt centrum som är 

ganska stort, här finns en basketplan, restauranger, mataffär, frisör, bank, apotek osv. I detta område 

finns det mesta du behöver i vardagen, vilket också är anledningen till att många inte rör sig utanför 

och socialiserar sig på andra sätt.     

 

Tabell 1 

Intervjuade elever på skola 1 

 Namn   Föräldrars 

ursprungsland  

Modersmål Modersmålsunder

visning 

  

Elev 1  Uganda   Loganda, 

engelska  

Engelska    

Elev 2   Irak  Arabiska  Arabiska    

Elev 3  Albanien  Albanska  Albanska    

Elev 4  Somalia Somaliska  Somaliska    

Elev 5  Iran  Arabiska  Arabiska    

 

Skola 2 

Denna skola ligger nära centrala Västerås och är en grundskola för förskoleklass till år fem. Skolan 
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ligger i ett ”finare” område med en stor hall i närheten som ger möjlighet till många idrotts- och 

utomhusaktiviteter. Skolan ligger i ett villaområde med fina hus och området skolan ligger på är inte 

lika mångkulturell som skola ett. Det finns elever med annan etnisk bakgrund men inte i lika stor 

grad. Detta område är mer ett medelklass område där de flesta av elevernas föräldrar har jobb och 

många har även högre utbildning. Skolan har ljusa och trivsamma lokaler som stimulerar elevens 

lärande, skolan rymmer ungefär 200 elever och har en väldigt stor skolgård.  

Området har även stort kulturutbud.   

Av de elever vi intervjuade visade det sig att de flesta eleverna bodde runt om i området med sina 

familjer. På detta område finns det inte lika stort utbud som på skola ett med restauranger osv. Det 

finns en Ica men om man vill klippa sig eller gå till banken måste man gå till centrala Västerås 

vilket kan medföra att de lämnar sitt område oftare än skola 1.  

      

 

 

       

 

      Tabell 2 

Intervjuade elever på skola 2 

Namn   Föräldrars 

ursprungsland  

Modersmål Modersmålsun

dervisning 

  

Elev 1  Spanien Spanska Spanska   

Elev 2   Thailand  Burmesiska Burmesiska   

Elev 3  Kamerun Franska, 

duala 

Franska   

Elev 4  Bosnien Bosniska Bosniska   

Elev 5   Kosovo Albanska Albanska   

 

 

Forskningsetiska reflektioner    
 

Vi har valt att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna i vår uppsats. Information- och 

samtyckeskrav är det princips krav som uppfylls när vi skickar informations mail till skolan och när 

vi får svar om deras godkännande för viljan att delta i intervjun, då de fick veta i mailet att det var 
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frivilligt (Vetenskapsrådet 2010). Vi ville att elevens lärare informerade om konfidentialitetskraven, 

innan intervjuerna skulle göras, där var det viktigt att eleven visste om att denne var anonym under 

hela intervju-processen och även när vi skulle bearbeta informationen efter intervjun. Eleverna var 

medvetna om att varken ålder eller namnet skulle redovisas i projektarbetet.  

Vi var även noga med att eleverna var medvetna om allt som kom med på inspelningen som skulle 

identifiera dem, skolan eller dess familj skulle censureras. Nyttjandekravet nämndes även då vi 

informerade om att detta endast fick användas till vår undersökning och inget som skulle skickas 

vidare till någon annan (Vetenskapsrådet 2010). 

 

 

 

 

 

Datainsamling 

 

För att göra en vetenskaplig forskning är det viktigt att ta reda på fakta om vad tidigare forskning 

tagit upp om de frågor som ska undersökas. Det är viktigt att ta det som anses relevant för vår 

forskning då vi kan bygga vidare på det. I Esaiasson (2007) talar om att få grepp om den diskurs 

som finns på området, det vill säga att få ett perspektiv över de teoribildningar som man kan ha som 

utgångspunkt för att kunna analysera, den empiriska kunskap som redan finns, vad som kommit till 

användning tidigare och de normativa diskussionerna det vill säga de styrande. Vi använder oss utav 

en kvalitativ metod där vi ska göra så kallade samtalsintervjuer. Vi har valt en semistruktuerat 

intervju guide. Detta valde vi medvetet eftersom det kunde dyka upp följdfrågor under själva 

intervjun, vi har även undvikit långa och svårbegripliga frågor. Vi ansåg att genom att låta 

informanterna svara så öppet som möjligt kunde vi få svar på våra frågor. Kvalitativa metoden ger 

oss även möjlighet att själva tolka och förmedla och detta gjorde vi under analys delen av vår 

uppsats (Kvale 2008, s.51-53). Vi ansåg även att en kvalitativ metod passar vårt syfte bäst då vi 

själva kan bestämma hur vi ska gå till väga för att nå syftet (Kvale 2008, s.82). Vår undersökning 

ska utgå ifrån de två olika skolorna och aspekter av språksocialisation. Denna datainsamling är bra 

för att kunna analysera materialet och se vilka olikheter samt likheter som kan urskiljas. Vi har 

utgått ifrån en intervjuguide av Esaiasson (2007) för att få fram så mycket fakta som möjligt för vår 

undersökning. Frågor som ska fokuseras vid intervjutillfällena är uppvärmningsfrågor, tematiska 

frågor, uppföljningsfrågor, direkta frågor samt tolkande frågor (Esaiasson 2007, s.298-301).  

Genom att utgå från tidigare forskning kommer vi att fördjupa oss i språksocialisation för att ta reda 
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på information till vår datainsamling och för våra frågeställningar, därefter gå vidare för att 

formulera våra egna frågor som vi kan använda oss av till våra intervjuer. På detta sätt ska vi kunna 

få fram resultatet (inom de socioekonomiska områdena vi valt) och se skillnaderna mellan de olika 

skolorna. Vi har utgått ifrån elevernas syn på sin flerspråkighet, bakgrund, språk, uppmuntran och 

stöd som de får hemifrån och skola. Vi ska använda oss av tabeller för att tydliggöra eleverna.     

 

Varför vi just valt denna kvalitativa metod är för att vi ska kunna få med så mycket som möjligt av 

den personliga uppfattningen och föreställningen som informanten berättar om. Att intervjua är en 

säkrare metod för att komma fram till vad informanterna tänker och känner. För att göra en sådan 

korrekt tolkning som möjligt så har vi använt oss av ordagrana citat (Kvale 2008, s.98). 

Klassföreståndaren berättade innan för oss att hon valt ut fem elever där alla har olika modersmål 

och när vi kom till skolan var vi redo med en Iphone där vi skulle spela in våra intervjuer. Vi 

började med att presentera oss och vår undersökning för alla elever i klassrummet och sedan tog vi 

med oss en och en till ett annat rum där vi utförde intervjuerna.  

Vi förklarade även för de intervjuade eleverna att det kommer att vara anonymt så de kunde känna 

sig trygga.  

Vi använde oss av en telefon där vi spelade in hela intervjun medan den ena av oss antecknade där 

tanken var att få ner olika reaktioner och ansiktsuttryck som inte fångas upp i inspelningen. Våra 

frågor vi valt handlade om att låta eleverna tala fritt och få en uppfattning om hur de ser på 

språksocialisationen och deras utveckling i språket.  

Tillförlitlighet 

Vi har intervjuat två skolor som ligger på två helt olika områden och med olika socioekonomiska 

förhållanden. Vi har intervjuat totalt tio elever där vi har valt fem stycken från varje område. Tanken 

är inte att dra slutsatser om samhället utan vi pekar endast på problem som kan uppkomma i olika 

situationer. Vi har ställt samma frågor till alla elever på de två olika skolorna och då har vi tänkt 

igenom frågorna väldigt noga vilket betyder att vår studie är pålitlig utifrån den undersökning vi 

gjort. Vi har undersökt det som var avsett genom att använda oss av exakt samma frågor som är 

formade utifrån vårt syfte. Detta har vi gjort medvetet för att visa hög reliabilitet. Reliabiliteten i vår 

studie är att vi genom steg för steg visat hur vi gått tillväga i vår studie. Vi har även argumenterat 

för våra val när vi har tolkat elevernas utsagor, genom att använda oss av citat från eleverna. Vi har 

använt oss av citat för att det är vår skyldighet att visa läsarna hur vi har gått tillväga när vi har 

tolkat (Kvale 2008, s.213-215). Det är även viktigt att poängtera att i kvalitativa studier så kan det 

vara svårt att generalisera och det är något vi är medvetna om, men det är inte vårt mål att 

generaliser utan målet är att se om det finns skillnader i de socioekonomiska områdena (Kvale 
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2008, s.209-210). 

 

Arbetsfördelning  

 

Nevin är ansvarig för sammanfattning, diskussion och intervjuer samt sammanfattningarna på skola 

1. Firyal är ansvarig för sammanfattning, diskussion och intervjuer samt sammanfattningarna på 

skola 2. Resultat analyserna har vi gjort tillsammans. Metod och inledning har vi även arbetat med 

tillsammans.   
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Resultat 
 

Hur vi har gått tillväga är att vi redovisar resultatet på ett empiriskt sätt som framförts av 

intervjuerna. Eftersom vi intervjuat eleverna separat i omgångar så har vi även valt att framföra dem 

separata, eftersom vi vill visa varje skola för sig. Vi har även tagit del av det som är relevant för vår 

studie och inte tagit med det som är irrelevant som t.ex. elevens namn, vi har istället valt att 

använda oss av ”elev nr 1” osv.  

Observationerna som vi har gjort under tiden vi intervjuat kommer formas efter frågeställningarna 

och det viktiga är att varje intervjuad elevs perspektiv framställs. Det kommer även förekomma 

elevcitat som vi anser är relevant att ta med.   

Hur skiljer sig språket åt mellan de två områdena? 
Vi har valt att utgå denna fråga med hjälp av våra intervjuade personer där de berättar för oss hur de 

använder språket. Med hjälp av våra frågor tar vi reda på deras bakgrund som flerspråkig, vilket 

språk de använder och i vilka situationer de talar sitt första språk, olika situationer som med sina 

familjer, släkten, vänner osv. Vi kommer att sammanställa informationen vi får av varje elev från 

varje område. Vi kommer ta upp när och varför de använder sig utav sitt modermål och när de 

använder det svenska språket.  

Skola 1 

Elev nr 1 pratar Loganda, engelska och svenska och är född i Afrika. Hon pratar Loganda och 

engelska hemma med sin familj annars är det bara svenska som gäller i skolan och med vännerna 

eftersom hon inte har någon annan som kan hennes andraspråk. Hon har modersmålsundervisning 

på engelska. 

Elev nr 2 pratar arabiska och är född Sverige, hans familj är födda i Irak. Han pratar arabiska 

hemma med föräldrarna men ibland pratar han svenska med lillasyster. Han pratar svenska i skolan 

och ibland blir det arabiska med sina vänner. Modersmålsundervisning på arabiska. 

Elev nr 3 pratar albanska och är född i Sverige, hans familj är födda i Albanien. Han pratar 

Albanska och svenska hemma. Med syskonen pratar han svenska och med föräldrarna är det 

Albanska. I skolan är det svenska och på fritiden kan det hända att han pratar Albanska med. 

Modersmålsundervisningen är på Albanska. 

Elev nr 4 pratar Somaliska engelska och svenska och är född i Sverige. Familjen kommer ifrån 

Somalia. Hon pratar sitt språk dagligen både hemma med familjen där det är både svenska och 

somaliska samt i skolan där hon pratar somaliska med sina vänner ibland.  

Hon pratar somaliska med sina släktingar och tolkar åt sin mormor när hon ska på läkarbesök. 

Elev nr 5 pratar arabiska och svenska. Hans familj är från Iran. Hemma pratar de arabiska och med 
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sina föräldrar då det är ett språk han måste kunna för att koranen är skriven på arabiska. Han pratar 

oftast svenska med sina syskon. Han vill däremot lära sig persiska eftersom det är hans modersmål 

och tycker det är tråkigt för att han inte kan kommunicera när han åker till sitt hemland. I skolan är 

det svenska som gäller och ibland kan han prata arabiska med sina vänner.  

 

Skola 2 

Elev nr 1 är född i Sverige och pratar svenska och spanska, hennes mamma är från Spanien och 

hennes pappa är från Chile. Hon pratar spanska ganska ofta hemma och sällan att hon pratar 

spanska utanför hemmet. Hon har syskon som hon pratar svenska med, hon tycker det är bra att 

kunna ett till språk men hon vet inte riktigt varför. Denna flicka har ingen modersmålsundervisning 

i skolan.  

Elev nr 2 är född i Thailand men hennes föräldrar kommer från Burma, hon kom till Sverige när 

hon var fyra år gammal, hennes pappa går i skolan för att lära sig svenska och hennes mamma är 

hemma med barnen. Flickan talar 3 språk burmesiska, svenska och engelska, hon talar oftast 

burmesiska hemma och med sina syskon när de är ute, då det inte finns någon annan på skolan hon 

kan tala sitt första språk med och då blir det endast svenska i skolan. Pappan kan inte prata bra 

svenska därför är det viktigt att hon behåller sitt språk, flickan får modersmålsundervisning en gång 

i veckan i skolan.  

Elev nr 3 är född i Kamerun och bor med sin pappa och styvmor i Sverige, hennes mamma bor 

fortfarande i Kamerun. Pappan jobbar på Ica lagret och styvmamman är förskolelärare. Flickan talar 

franska, engelska och svenska. Flickans nationella språk heter duala men det talar hon inte. Flickan 

är tolv år och kom till Sverige när hon var nio år gammal, hennes modersmål är franska vilket hon 

talar med sin pappa och sin mamma i Kamerun. Flickan talar svenska med sin styvmamma och sin 

lillebror och på senare tid talar hon mer svenska än franska eftersom hon nu lärt sig svenska språket. 

Hon har modersmålsundervisning två gånger i veckan ena dagen är det utanför skolan.  

Elev nr 4 är född i Sverige men hennes föräldrar är födda i Bosnien. Båda föräldrarna arbetar, 

pappan arbetar med bygg och mamman jobbar som assistent för barn. Flickan är elva år gammal 

och talar två språk bosniska och svenska, hon talar oftast bosniska hemma med föräldrarna men 

aldrig i skolan, det kan förekomma att hon använder bosniska i andra situationer som när hon talar 

med släkt från utlandet. Flickan hade modermålsundervisning fram till att hon var nio år men 

slutade på grund av att det inte passade in med tiderna på skolan då modermål var utanför skolans 

tid och plats.  
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Elev nr 5 har föräldrar som är från Kosovo men han är född i Sverige, mamman är mammaledig och 

pappan jobbar på industri. Pojken talar två språk, albanska och svenska men kan även engelska till 

viss del. Pojken är elva år gammal, han talar albanska dagligen dock oftast hemma men även under 

modersmålsundervisningen som han har en gång i veckan efter skoltid.   

 

Hur upplever eleverna sin flerspråkighet? 

Skola 1 

Elev 1 känner sig positivt till att vara flerspråkig, hon anser att det är bra att vara flerspråkig och 

inte bara kunna ett språk. Hon tycker att det är viktigt att behålla sitt språk då hon kan åka till sitt 

hemland Uganda och prata med dem där, även bra att kunna språket i framtiden för henne. 

Föräldrarna tycker att hennes engelska ska stärkas då hon får modermålundervisning på engelska. 

Hon pratar bara Loganda hemma och aldrig utanför hemmet. 

Elev 2 är positiv till sitt första språk. Han tycker att det är viktigt med att prata sitt första språk så 

mycket som möjligt. Föräldrarna är hårda med att han talar endast arabiska med dem så att han inte 

glömmer sitt första språk, elev nr 2 nämner även ”Jag kommer ifrån Irak och om jag glömmer 

språket så skulle det vara konstigt, många frågar mig vart jag kommer ifrån och då pratar de 

arabiska med mig”. Han tolkar även för sina föräldrar eftersom de inte kan flytande svenska. Han 

nämner även att han vill jobba som läkare då han kan hjälpa folk som precis kommit till Sverige och 

tolka. 

Elev 3 är tvåspråkig och nämner att han endast pratar albanska hemma och ingen annanstans. 

Hemma blandar han även med svenska när han pratar med sina föräldrar. Han har vänner som han 

ibland kan prata albanska med men det händer sällan. Han nämner även att det är viktigt för hans 

föräldrar att han kan albanska så han kan prata med folk i hemlandet. ”Det är viktigt att mina barn 

lär sig albanska” 

Elev 4 är född i Sverige och är väldigt positiv till sitt första språk. Hon pratar somaliska varje dag, 

hemma i skolan och på fritiden. Hon har vänner som hon pratar somaliska med och det förekommer 

att de hjälper varandra med skolarbeten på somaliska. Hon känner sig inte annorlunda i skolan men 

när hon hamnar utanför sitt område så kan det hända att hon känner sig annorlunda eftersom hon är 

mörkhyad eller har utländskt bakgrund. Hon nämner även att hon brukar tolka åt sin mormor när de 

är på sjukhuset. Hon skulle skämmas om hon inte kunde prata somaliska med sina släktingar.  

”Även i Sverige, det skulle vara skämmigt för här har man kompisar som pratar somaliska och det 

skulle vara konstigt om man inte kan sitt språk och måste prata svenska”. Här ser vi att det är viktigt 

för flickans identitet att behålla sitt första språk.  
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Elev 5 är lite tvetydig till sitt språk då han pratar arabiska hemma och har arabiska som modersmål 

men de är från Iran. Hemma pratar de alltid arabiska och ibland kan han prata svenska med sin 

lillasyster. Elev nr 5 nämner ”Det känns bra med arabiska för det är koranens språk och då är det 

viktigt att kunna det”. Han skulle vilja lära sig persiska istället för arabiska. ”Det känns bra med 

arabiska men jag vill lära mig iranska mer än arabiska för det är mitt hemspråk, landsspråk”. Han 

har vänner i skolan han pratar arabiska med och det händer att de hjälper varandra med ord som de 

inte förstår. Han tycker att det är bra att vara flerspråkig. När han åker till sitt hemland kan han prata 

arabiska med sina släktingar men inte med folket utanför, då får han hjälp med språket. ”Ja, det är 

jobbigt att inte kunna språket, för jag vill lära mig iranska”. Han tycker att det är jobbigt med 

modersmålsundervisningen då han inte tycker det är roligt att lära sig arabiska. ”Det är roligt att lära 

sig läsa koranen men annars inte”. 

 

Skola 2 

När vi intervjuar elev nr 1 så är hon är väldigt osäker på svaren, hon vet inte riktigt vad hon tycker 

om att var flerspråkig, men hon tycker att det är bra att kunna ett till språk men hon vet inte riktigt 

varför. Hennes föräldrar brukar säga till henne att det är bra att hon pratar spanska så hon inte 

glömmer bort det, hon tror att det är bra att hon kan spanska om hon ska ut och resa. ”Jag pratar 

spanska med släktingar och jag förstår lite bättre jämfört med svenska men jag kan prata svenska” 

Eleven ska prata svenska med sina egna barn men hon tycker fortfarande att hon förstår lite bättre 

på spanska än svenska. När det gäller modersmålsundervisning så vet hon inte om det skulle hjälpa 

henne eftersom hon kan prata dock kan hon inte skriva på spanska och då kanske hon skulle få hjälp 

men hon tycker inte det är något konstigt att hon inte har modersmålsundervisning.  

Elev nr 2 är väldigt positiv till sitt modersmål, hon tycker att det är bra att kunna flera språk och 

speciellt när ingen annan förstår språket. Hon känner att hon kan tala sitt språk i olika situationer då 

hon ibland tycker det är pinsamt att tala svenska eftersom hon kan säga fel. Det är även väldigt 

viktigt att hon behåller sitt språk då hennes pappa inte kan så bra svenska, ”Min pappa han kan ju 

inte prata svenska, om han säger någonting på vårt språk då kommer jag ju inte att förstå vad han 

säger”. Det är även väldigt viktigt för henne att behålla språket då hon har massa släktingar i 

Thailand som hon vill kunna kommunicera med.  

 

Eleven känner att hon får bra hjälp av modersmålsläraren både till att översätta det hon inte förstår 

från svenska till hennes första språk och tvärtom, hon är positiv till modersmålsundervisningen då 

hon känner att hon utvecklas och lär sig något nytt hela tiden samt tycker hon det är bra att det är 

efter skoltid för då missar hon inget från ordinarie lektionerna.  
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Elev nr 3 tycker att det är bra att hon är flerspråkig då hon tycker att det är viktigt att man ska kunna 

tala med andra när man åker utomlands. Det språk hon kan bäst är franska men det är något hon inte 

talar lika mycket i dagens läge då hon lärt sig svenska och nu oftast talar svenska hemma. Men det 

är väldigt viktigt för henne att hon ska behålla språket eftersom hon har sin mamma och lillasyster i 

Kamerun, de brukar prata i telefon. Hon har modersmålsundervisning två gånger i veckan en gång i 

veckan är det endast eleven och nästa dag är det i grupp hon tycker att det bra med modermål för då 

kan hon få hjälp om det är något hon inte förstår på svenska. Lektionerna är efter skoltid men det 

kan bli lite stressigt ibland tycker flickan eftersom man måste skynda sig för att inte bli sen. Flickan 

kände sig lite blyg i början med det svenska språket eftersom hon inte vågade prata och säga fel 

men det gick över ganska fort. ”Som so lektionen finns det många svåra ord men jag vågar inte 

fråga framför hela klassen utan jag väntar till alla sitter och arbetar och då går jag fram till läraren” 

Elev nr 4 ser positivt på att vara flerspråkig, hon tycker att det är roligt att kunna bosniska och 

tycker även att det är ett väldigt fint språk. I skolan tycker hon att det är bra att vara flerspråkig som 

kan stödja henne ifall hon inte förstår något på svenska, ”Jag förstår inte allt på svenska då kan jag 

prata på bosniska som jag förstår bättre”. Läraren uppmuntrar eleven till att öva på båda språken 

hemma då hon är lite svag på svenska, eleven känner ingen uppmuntran eller stöd i sitt modersmål 

annars, utan ibland kan läraren förklara vissa svenska ord på ett annat sätt, vilket är ett stöd i det 

svenska språket. Eleven har vänner utanför skolan som hon kan prata bosniska med och de brukar 

hjälpa varandra i olika situationer vilket anses vara väldigt positivt och ett enormt stöd. Flickan har 

inte modersmålsundervisning då modersmålsundervisningen var under skoltid: ”Jag hade hemspråk 

förut men jag slutade för att det inte passade mina skoltider”. Modersmålsundervisningen var inte 

på skolan utan hon var tvungen att åka till ett annat område vilket inte motiverade eleven.  

Elev nr 5 har modersmål en gång i veckan efter skoltid och han själv tycker inte att det är så 

märkvärdigt att vara flerspråkig, han har modersmål efter skoltid vilket han tycker är bra då han 

slipper missa annan undervisning. Pojken kan använda sig av sitt språk ofta bland annat med sina 

kusiner och så pratar han även med sina vänner som kan albanska men då blandar de ofta språket 

med svenska. Pojken har en lillasyster som han brukar hjälpa med skolarbetet och då brukar han 

använda både svenska och bosniska för att hon ska förstå bättre. Han känner sig inte annorlunda för 

att han är flerspråkig och pojken ser positivt på modersmålsundervisningen då han känner att han 

får det stöd han behöver. ”Ibland får jag översätta ord, ibland får jag läsa och skriva och jag tycker 

jag lär mig bra”.  
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Hur är elevernas syn på flerspråkighet i de olika områdena? 

Skola 1 

Utifrån de resultat vi fått genom intervjuerna så har vi utgått ifrån att eleverna är positivt inställda 

till sin flerspråkighet, här har de flesta modersmålsundervisning och det är minst lika viktigt som att 

lära sig svenska för eleverna. Både skolan och föräldrarna tycker att det är positivt med barnens 

språkutveckling både i svenska och i sitt första språk. De har modersmålsundervisning i slutet av 

skoltiden då de inte missar något i skolan. Alla av de intervjuade eleverna har 

modersmålsundervisning och det är något som faller naturligt för dem då det är en självklarhet i 

deras vardag. Majoriteten av eleverna talar sitt språk hemma och på fritiden då de av olika 

anledningar är i behov av sitt språk. Som t.ex. elev nr 4 som tolkar för sin mormor ibland och elev 

nr 3 hjälper sina föräldrar och översätter när de inte förstår. De flesta av de intervjuade tycker även 

det är viktigt att kunna sitt första språk eftersom de åker till hemlandet där de måste kunna språket 

samt har de flesta släktingar som de vill kunna kommunicera med. Alla av de intervjuade eleverna 

har framtidsplaner då de tror att de kommer att kunna använda sig utav sitt första språk som 

hjälpmedel, t.ex. om de skulle flytta eller om man skulle få en viss typ av arbeten. Alla de 

intervjuade eleverna ser positivt på sin flerspråkighet för att de kan använda det både i skolan och 

utanför. De anser att det är en fördel att vara flerspråkig just för att de bor i ett mångkulturellt 

område samt att det är en fördel för dem att kunna tala ett språk mer än svenska. Just i det här 

området är det inga konstigheter med att vara flerspråkig utan mer en naturlig del av vardagen 

eftersom att eleverna använder sitt första språk lika ofta utanför sitt hem.  

 

Skola 2 

Vi har även i den här skolan sett att eleverna ser positivt på sitt första språk utifrån resultatet, de 

upplever att det är viktigt för dem att bevara språket då de kan kommunicera med sina släktningar. 

Två av fem elever har modersmålsundervisning då de åker in till stan för sina lektioner. De andra 

eleverna har ingen modersmålsundervisning och de känner att det inte har någon betydelse alls. I 

skolan stärks det inte lika mycket som föregående område när det kommer till deras första språk. 

Här kan vi även se att de inte riktigt vet vad de vill göra i framtiden och vad de vill jobba med, d.v.s. 

framtidsplaner kopplad till arbetslivet. Vilket kan bero på att eleverna inte är i behov att tänka 

långsiktigt och anser att framtidsvyerna är en bit bort, dock kan det även bero på föräldrarnas status 

och uppmuntran till att eleverna ska tänka på nuet.  

Eleverna talar främst sitt första språk hemma och med släkten inget som de vill ta in till skolan. Det 

vi konstaterat är att förstaspråkets betydelse inte är av större vikt i denna skola utan de finns vissa 

situationer där eleverna känner att dem kan tala sitt första språk men annars är det inte viktigt att ta 
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del av det i undervisningen. Dessa elever ser sig själva bo kvar i Sverige i framtiden då det är ett 

väldigt bra land att utvecklas i och därför är det viktigt att utvecklas i det svenska språket. Elev 3 

kom till Sverige för tre år sen och talade då ingen svenska men idag talar hon svenska oftast med 

sina föräldrar och anledningen är att hon nu kan svenska språket. De flesta vill bo kvar i Sverige 

och ser inte så mycket in i framtiden när det gäller arbetslivet eller fördelen med att vara flerspråkig 

på samma nivå som skola 1.  

I skola 2 ser eleverna positivt till sin flerspråkighet, att bevara den är minst lika viktigt däremot 

uppmuntras det inte i skolan som på skola 1. Elevernas syn på sin bakgrund och modersmål är något 

som de väljer att inte integrera i skolan, stödet kommer mestadels hemifrån. I skola 2 talar eleverna 

oftast svenska i skolan samt utanför skolan eftersom de inte har vänner eller andra personer de kan 

tala sitt första språk med.  

 

Hur upplever eleverna uppmuntran och stöd från lärare, modersmålslärare 
samt föräldrar i de olika områdena, gällande sitt modersmål? 

 

Här ska vi visa vad våra intervjuade elever ser på sin modersmålsundervisning, stödet och 

uppmuntran de får av hemifrån och i skolan. Vi utgår ifrån våra intervjufrågor som ni kan se i bilaga 

2. Vi har sammanställt och delat upp utifrån intervjuerna där vi tar upp hur eleverna upplever 

uppmuntran från lärare, hur föräldrarna uppmuntrar dem hemifrån samt vilken roll 

modersmålsläraren har för dem. Vi delar upp det som vi gjort tidigare där vi presenterar utifrån 

skola 1 och skola 2, fem elever på vardera skola. Här nedan presenteras resultatanalysen i 

underrubriker som lärare, modersmålslärare och föräldrar.  

 

Skola 1 

Elevernas syn på lärare? 

Läraren på skola 1 som är klasslärare för årskurs 4 är en kvinna och kan ha varit runt 40-45 år och 

är av svenskt ursprung., hon är lärare för fyra av de fem intervjuade eleverna. När det gäller 

uppmuntran och stöd i elevernas skolutveckling framgår det i intervjuerna av de flesta fem elever i 

(skola 1) att lärarna inte belyser deras modersmål i något sammanhang som har med undervisningen 

att göra, däremot är uppmuntran god. Elev nr 3 nämner att ”Ibland när jag inte har något att göra då 

kan läraren fråga ord på arabiska”.  

Elev nr 5 nämner även att ”Vi pratar mycket om arabiskan t.ex. moskéer och vad man tror på” under 

högtider så som ”Eid” kan läraren ibland fråga lite om kulturen.  

Elev nr 2 säger att när läraren tycker att något är intressant då lyfter hon det i klassrummet och kan 
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då fråga t.ex. hur man skriver namn på arabiska osv. Det som belyses ibland enligt eleverna är att de 

kan ibland kan tala om olika kulturer, språk eller att de kan få visa på kartan vart landet de kommer 

ifrån ligger och berätta lite om landet. Eleverna tycker det är roligt att de får prata om sina olika 

kulturer i klassrummet till viss del men ansåg inte att det är något konstigt eller ovanligt att de inte 

lyfter det mer då språket man lär sig i skolan är svenska. Med detta framgår enligt resultat att 

elevernas flerspråkighet belyses i klassrummet men inte på en högre nivå, det finns inga metoder 

lärarna använder sig av för att lyfta språket. Dock pratar de mer om olika kulturer och språk i skola 

ett jämfört med skola 2. Skola 1 är väldigt mångkulturellt och vi tror att det är därför skillnaden 

finns då eleverna är vana vid något annat än den svenska kulturen. Detta har framkommit från 

intervjuerna som vi tolkat från elevernas perspektiv.  

 

Skola 2 

Elevers syn på lärare? 

I skola nr 2 är klassläraren en kvinna och är runt 40 års ålder, hon är av svenskt ursprung. Vi 

intervjuade fem elever i denna skola och det framkom att läraren inte uppmuntrade eleverna alls i 

klassrummet i deras flerspråkighet. När vi sammanställer resultatet framkommer det att lärarens 

uppmuntran inte är så stark då elev nr 1 endast svarade ”Vet ej” på frågor när det kommer till 

stödjande och uppmuntrande i klassrummet. Elev nr 2 nämner även att ”Hon har frågat vart jag 

kommer ifrån men inget annat” det nämns även att läraren inte pratar om kulturer eller att någon fått 

lyfta upp någons språk och kulturer i klassrummet. Elev nr 4 har fått berätta om sitt hemland men 

det var i samband med en arbetsuppgift som alla elever fick och då fick hon just det landet 

slumpmässigt. Elev nr 4 tycker att det var väldigt kul att få prata om någonting som hon kan mycket 

om, detta är en uppmuntran som vi anser borde vara mer aktuellt, då läraren utgår utifrån elevernas 

intressen och bakgrund. Vi frågade elev nr 2 om hon ville lyfta upp sitt språk i klassrummet och 

svara vad något heter på hennes modersmål då skulle hon skämmas att svara. ”Nej, nej det är 

pinsamt då för att de kommer bara retas i klassrummet, dem kommer fråga vad heter det där och 

vad heter det där, killarna kommer att börja retas”. Här kan vi se att eleven inte känner sig säker 

med att prata om sitt modersmål eller med sin kultur i klassrummet vilket tyder på att de inte är 

vana vid att prata om annat språk och annan bakgrund i klassrummet, med andra ord så lyfts inte det 

upp i högre grad eller uppmuntras av läraren.  
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Sammanfattning 
 

Lärarna på de två skolorna visade sig vara olika när det gäller stöd och uppmuntran. På skola 2 tog 

läraren upp språk och kultur betydligt mer än på skola 2, på skola 2 var inte uppmuntran på hög 

nivå och eleverna kände att det inte var av betydelse att vara tvåspråkig i klassrummet. Exempelvis 

hade elev ett på skola 2 inte ens någon modersmålsundervisning vilket visar att alla elever inte 

uppmärksammas i deras flerspråkighet, hon visste själv inte varför och hon har varken pratat om det 

med läraren eller föräldrar.  Det som framkommer av elev 3 på skola 2 är att de arbetar med 

lektionsarbetet under modersmålsundervisningen. Eleven själv tycker att det är bra att hon kan ta 

med sig uppgifter till modersmålsundervisningen men förlorar hon då annan undervisningen i 

modermål?  

 

Analysera utifrån sociokulturella faktorer? 

Stöd från Modersmålslärare  

Skola 1 

När vi sammanställer intervjuerna så ser vi att fyra av fem elever är positiva till sitt modersmåls 

undervisning och läraren. De ser inte att det är något jobbigt utan endast nyttigt och viktigt för att 

stärka sin flerspråkighet. Deras ser även att de kan ha nytta av sitt andra språk i sina framtida planer.  

I denna skola så har alla fem intervjuade eleverna modersmålsundervisning. Det framkom även att 

alla såg positivt och stödjande från modersmålsläraren. Elev nr 5 var den som kände sig lite kluven 

då han har modersmålsundervisning från två olika lärare. En undervisning i skolan och en på 

helgerna då han får lära sig läsa från koranen. ”Det är lite tråkigt att ha hemspråk här, jag har ju två 

stycken”. Han ville inte ha så mycket modersmål på arabiska då hans riktiga modersmål är persiska. 

Det händer att han pratar sitt första språk med vänner när han inte förstår och de hjälper varandra 

med läxor.  

Elev nr 2 är positiv till sitt första språk då han får hjälp med ord han inte förstår på svenska. Hans 

modersmålslärare har bra kontakt med hans klasslärare och han får bra hjälp med sina läxor. ”Om 

jag inte förstår så frågar jag min arabiska lärare” Elev nr 4 är positivt till sin modersmålslärare då 

hon får lära sig nya ord varje gång. Hennes föräldrar har bra kontakt med modersmålsläraren och 

det tycker hon är jätte bra, de pratar för det mesta på lektionerna ”Vi får inga somaliska läxor”, 

vilket hon tycker är skönt. Förutom modersmålsundervisningen kan hon även prata sitt första språk 

med vänner som går i samma modersmålsundervisning, då de brukar hjälpa varandra på somaliska. 
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Elev nr 3 pratar endast sitt språk hemma eller på modersmålsundervisningen och därför tycker han 

att det är bra med modersmålsundervisningen.  

 

Skola 2  

Av de fem eleverna vi intervjuade på denna skola var det fyra som hade modersmålsundervisning, 

alltså nästa samma som skola ett. Elev nr 1 har ingen modersmålsundervisning av oklara skäl. 

Enligt henne har hon inte fått frågan om modersmål. Dock känner hon att hon är starkare i spanska 

språket än på svenska. De som har modermålsundervisning tycker att det är bra eftersom de tränar 

upp sitt första språk och att de får behålla det, eleverna känner att de lär sig sådant som de inte 

visste tidigare. Elev nr 2 sa att ”Jag får lära mig mera ord på mitt modersmål som jag inte har 

kunnat”. Hon anser att undervisningen är bra och att hon får det stöd hon behöver. Dessutom har 

hon vänner som också går på samma modersmål där de kan prata med varandra och hjälpa 

varandra. Modersmålsläraren har inte mycket kontakt med föräldrarna men lite mer med 

klassläraren, det framkommer ingenting om läxor i samband med modersmålsundervisningen vilket 

vi tolkar som att de inte får några hemuppgifter. Elev nr 3 berättar att hennes modersmålslärare 

stödjer henne mycket och att hon kan fråga henne när det inte är något hon förstår på svenska, en 

gång i veckan tar hon även med sig t.ex. samhällsorienterings bok och arbetar med det i 

modersmålsundervisningen. Här ser man att flickans lärare och modersmålslärare samarbetar med 

undervisningen. Eleven kan inte skriva på modersmålet och får bra hjälp med det och anser att ”Det 

är viktigt för om jag ska skriva till någon som bara kan franska, då slipper jag gå in på Google 

translate för då kan jag det själv”. Modersmålsläraren har inte kontakt med föräldrarna utan hon 

pratar mest med eleven om trivsel osv.  

Stöd från modersmål  
 

Vid en jämförelse mellan de två skolorna när det gäller modersmålsläraren så kan vi säga att det 

finns en skillnad. Vi kan konstatera att modersmålslärarens samarbete med klassläraren gör skillnad 

för eleverna samt lärarnas uppmuntran i klassen. I skola 1 så kan vi se att eleverna ser positivt på sin 

modersmålslärare och även ser betydelsen i att stärka sitt första språk. Alla intervjuade i skola ett 

nämnde även att det är värdefullt för deras framtid. Elev nr 5 i skola ett var dock trött på att behöva 

gå på två olika modersmålsundervisningar och därför inte kunde se värdet till sin 

modersmålsundervisning i skolan. Däremot nämner han att han får hjälp med ord han inte förstår 

som han inte kan få i sin andra modersmålsundervisning då de bara lär sig läsa från koranen. 

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att i skola ett så fick eleverna uppmuntran samt stöd från 

sina modersmålslärare. I skola 2 så hade en modersmålslärare kontakt med klasslärare då hon kunde 
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hjälpa eleven med skolarbeten. De andra fick inte så mycket uppmuntran från sina 

modersmålslärare. De elever som hade modersmålsundervisning förstod nyttan av det och att det 

stärkte deras första språk. Däremot har modersmålslärarna ingen större kontakt med klasslärarna 

och inte kontakt alls med föräldrarna och eleverna måste även åka in till stan för att ha 

modersmålsundervisning. 

 

Skola 1 
Elev nr 1 kom till Sverige när hon var 8 år och för hennes föräldrar är det viktigt att lära sig 

svenskan och att stärka sin flerspråkighet som är två andra språk. Hon får modersmålsundervisning 

i ett av språken som är på engelska och det tredje talar hon bara hemma med sina föräldrar vilket 

även tolkas som hennes första språk. I intervjun nämner hon hur viktigt det är för hennes föräldrar 

att hon stärks i sin engelska samtidigt som svenskan så hon har modersmålsundervisning på 

engelska. Hon nämner även att hon använder sitt första språk när hon är hemma och pratar med 

släktingar vilket är viktigt för hennes föräldrar så hon inte glömmer det när hon åker till sitt 

hemland. Elev nr 2 nämner även att det är viktigt för honom att prata sitt första språk vilket 

förekommer i situationer som hemma med mamma och pappa samt med arabtalande personer. Han 

nämner att hemma är det bara arabiska som gäller dels för att föräldrarna är svaga i svenska språket 

och dels för att det är viktigt för hans föräldrar att han talar flytande arabiska då han inte ska 

glömma det. För föräldrarna är det viktigt att ha modersmålsundervisning då han både stärks i sitt 

första språk samt sitt andra som är svenskan. Han pratar ofta med sina släktingar och då är det bara 

modermålet som gäller. Elev nr 3 har modersmålsundervisning för att inte glömma sitt första språk 

då de blandar svenska och albanska hemma. För hans föräldrar är det därför viktigt att han har den 

undervisningen så att han inte ska glömma sitt språk. ”Det är viktigt för mina föräldrar att jag 

modersmålsundervisning så jag kan prata med mina landsmän och släktingar när vi åker till 

hemlandet”.  

Elev nr 4 har somaliska som modersmål och det är naturligt för hennes föräldrar att hon ska kunna 

sitt språk även om de kan blanda språket hemma med svenska. ”Mamma tycker det är viktigt att jag 

går på modersmålsundervisning så jag lär mig nya ord, samt för att jag ska klara av att prata med 

släktingar och min mormor eftersom jag hjälper med att tolka för henne då mamma inte kan”. 

Modersmålsundervisningen är även viktig för föräldrarna då de märker att de yngre syskonen talar 

mer svenska än modermålet sinsemellan. Elev nr 5 har modersmålsundervisning två gånger i 

veckan, för hans föräldrar är det viktigt då hans ska kunna lära sig läsa och skriva på arabiska. I 

intervjun nämner han att han tycker att det är tråkigt med modersmål och att han går bara för att lära 

sig koranens språk som är viktigt för hans föräldrar. 
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Skola 2 

Av intervjuerna har det framkommit att lärare och föräldrar inte har så mycket kontakt förutom när 

det är utvecklingssamtal som mestadels? Elev nr 5 berättar att hans modersmålslärare har bra 

kontakt med föräldrarna och att de är vänner privat. De brukar prata med varandra om hur det går 

för han på modersmål och hur föräldrarna kan hjälpa till med att utveckla pojkens modersmål. Han 

pratar albanska med sina föräldrar och det framkommer att det är viktigt för föräldrarna att pojken 

behåller sitt modersmål dock vet han inte varför, ”Jag har inte tänkt på det” säger han. Elev nr 4 

berättar att hon kan bättre bosniska än svenska och inte förstår exakt allting och då vill lärarna att 

hon ska ”öva” hemma på svenska och bosniska samt ta hjälp av sina föräldrar som kanske kan 

hjälpa henne översätta från svenska till bosniska och tvärtom. Föräldrarna är positiva till att stödja 

sin dotter till att utveckla språken, eleven tror att det är viktigt för föräldrarna att hon behåller sitt 

modersmål för att hon ska kunna kommunicera med släkten när hon åker till hemlandet.  

Elev nr 3 har sin mamma och syster i Kamerun och för hennes föräldrar är det väldigt viktigt att hon 

behåller språket. Men flickan pratar även mycket engelska med din pappa och styvmamma och 

föräldrarna tycker att det är bra att hon behåller engelska språket då det är ett internationellt språk 

som hon kan prata på i de flesta länder hon besöker, och det är språket dem flesta kan tala. Pappan 

uppmuntrar flickan att behålla alla tre språk. Han talar ofta svenska med henne men dock även 

engelska och franska. Hon anser att det är viktigt med språk eftersom hon vill jobba med fattiga 

barn i framtiden i andra länder. Elev nr 2 har en pappa som inte kan svenska och för honom är det 

viktigt att han behåller sitt språk för att de ska förstå varandra samt för att hon ska kunna tala med 

släkten i utlandet.  

 

 

Elevernas syn på föräldrastödet   
 

Utifrån resultatet på de två skolorna ur ett elevperspektiv kan vi konstatera att föräldrarna tycker att 

modersmålsundervisningen är viktig för majoriteten av de intervjuade eleverna. Vi har en elev som 

inte hade någon modersmålsundervisning då hennes föräldrar tyckte att det räcker att tala sitt första 

språk hemma. I båda skolorna är det viktigt för föräldrar att deras barn behåller sitt första språk.  

Under intervjuerna nämns det att det är viktigt att kunna sitt första språk så de kan tala med sina 

släktingar och klarar sig med språket i hemlandet när de är och hälsar på. Det är något alla de tio 

intervjuade eleverna har gemensamt. Detta tyder på att föräldrarna anser att det är viktigt att deras 

barn behåller sitt första språk som en identitet samt en social gemenskap.  
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Även om de alla eleverna är från olika områden så är flerspråkigheten hemifrån en viktig gemensam 

nämnare för dem. Det förekommer däremot att eleverna från skola 2 har ett högre krav på sina barn 

då de absolut inte ska glömma sitt modersmål och det är minst lika viktigt som det svenska språket, 

även för barnens framtid.  

Under intervjuerna nämner eleverna i skola 1 att de med sitt första språk kan jobba med yrken där 

de har nytta och kan hjälpa folk genom sina språkkunskaper. Då vi kan se på eleverna från skola 2 

att de inte riktigt vet vad de skulle kunna ha nytta av med sitt språk i framtiden  

Avslutande sammanfattning  

När vi sammanställt resultatet på de intervjuade eleverna har vi kommit fram till att stödet och 

uppmuntran gällande modersmål är olika mellan de två skolorna, skillnad finns mellan lärare, 

modersmålslärare och föräldrar. Eleverna i skola 2 känner inte att deras flerspråkighet har varit en 

prioritering i klassrummet trots att de själva anser att uppmärksamma olikheter är något positivt. I 

vissa fall skulle de vilja lyfta fram olika språk och kultur. Lärarna bortser oftast från dessa elever då 

tid och plats inte finns för flerspråkigheten. 

 

Resultatet från modersmålslärarna har visat även den att det är olika när det gäller stöd d.v.s. på 

skola 1 så ser eleverna mer positivt på sin modersmålsundervisning då de anser att det är minst lika 

viktigt att behålla sitt första språk som den svenska. Dessa elever har fått det stöd och den 

uppmuntran som visar att de har nytta av språket i framtiden, eleverna tycker även att det är bra att 

undervisningen är efter lektionstid och att det sker på skolan vilket ger en positiv uppmuntran. 

Skillnaden på skola 2 med modersmål är att undervisningen inte sker på skolan utan eleverna måste 

ta sig till andra områden. Detta stör eleverna då de måste gå ifrån skolområdet och blir trötta och 

tappar motivationen vilket medför den negativa bilden av modersmålsundervisning. Skillnaden blir 

att skola ett motiverar eleverna till modersmålsundervisning mer än skola 2 då de främst har 

modersmålsundervisningarna i skolan så eleverna inte behöver ta sig till ett annat område.  

Vi kan även se skillnaden när det gäller föräldrarna till eleverna på dessa två skolor.  Uppmuntran är 

mycket högre på skola 1 jämfört med skola två på det sättet att alla föräldrar till eleverna på skola 1 

tycker att det är minst lika viktigt att behålla sitt modersmål som att lära sig svenska, föräldrarna vill 

att eleverna ska behålla språket för att de bland annat ska kunna prata släktingar samt att de flesta 

föräldrar på skola ett talar modersmålet med eleverna hemma, vilket även gäller de flesta i skola 2.  
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Diskussion  
 

Hur skiljer sig språksocialisationen åt mellan de olika områdena? 
 

Som vi tidigare nämnt så är syftet med denna undersökning att jämföra olika områden och aspekter 

av språksocialisation inom dessa områden. Det vi kommit fram till är att språksocialisationen 

påverkas av faktorer som bland annat miljön och inställning till språket samt omgivningens synsätt 

på individens språkutveckling d.v.s. familjen, skolan och fritidssysslor. 

Heath (1983) tar upp hur språksocialisationen mellan elever kan skilja sig åt beroende på vilka 

områden de kommer ifrån, även om områdena kan ligga nära varandra med samma ekonomiska och 

sociala bakgrund så kan skillnader förekomma. Utifrån vårt resultat så kan vi relatera till det här då 

skola ett och skola två ligger i olika socioekonomiska områden. Skillnaderna är däremot att 

uppmuntran och stöd från skolan är olika samt att modersmålsundervisningen skiljer sig åt mellan 

skolorna. I skola 1så har alla de intervjuade eleverna modersmålsundervisning i skolan. I skola 2 

har de flesta modersmålsundervisning och även utanför skolan., d.v.s. de måste åka in till stan efter 

skolan för att ha sin modersmålsundervisning. Vi kan tänka oss att det här är något som kan påverka 

elevernas språksocialisation då vi vet att modersmålsundervisning är betydelsefull för elevernas 

flerspråkighet och utveckling även i det svenska språket. Vi kan konstatera att elevernas motivation 

till modermålet sänks då undervisningen sker på annan plats eftersom de flesta eleverna tycker att 

det är jobbigt att behöva anpassa tiderna efter bussar som åker, vissa av de intervjuade eleverna 

nämner även att de slutat modersmålsundervisningen eftersom det blev för stressigt och att det inte 

gick ihop med skolans undervisning. 

Enligt vårt resultat så är skola 1 inte den mest attraktiva och populära området socioekonomiskt sett, 

området som skolan ligger på är avlägset från centrala Västerås och majoriteten i området är 

arbetslösa och nyanlända, Axelsson & Bunar (2006) talar om just denna form av segregation som 

skapas då de socialt starka och etablerade föräldrar lämnar förortsområden vilket skapar denna 

sociala klyfta.  

Skolan är den mest drabbade institutionen av den tilltagande boendessegregationen vilket på så sätt 

påverkar elevernas sociala och språkliga utveckling. Apsekterna av språkanvändning är däremot 

stark och stöds från både föräldrar, lärare och modersmålsläraren enligt våra resultat som vidare 

tyder på att utvecklingsmöjligheterna är positiva trots den negativa bilden av området. Eleverna har 

förutsättningar att tala sitt språk i skolan på fritiden då skolan och området är mångkulturellt och 

majoriteten av eleverna i skolan är flerspråkig.  
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Genom att eleverna kan tala sitt språk i flera olika situationer på skola 1 betyder det att deras 

språkutveckling är i god utveckling, och att de behåller sitt språk i betydligt större omfattning än 

eleverna på skola 2.  

Eleverna på skola 2 talar endast sitt modersmål i vissa situationer så som i hemmet med föräldrar 

men dock visar det sig att dessa elever även på senare tid börjar blanda modermålet med svenska 

vilket gör det lättare att glömma bort modersmålet. Här sker alltså en integrering, eleverna 

socialiseras in i det svenska samhället i större omfattning och därmed även i språket. 

Skola 2 ligger i ett område som är ganska centralt och med finare villor och anses vara mer 

attraktivt, detta område är inte lika mångkulturellt som område ett och därför använder inte eleverna 

sitt modersmål i lika stor uträckning eller i andra situationer som eleverna på skola 1. Vår 

uppfattning är att för föräldrarna från skola 2 är det viktigt att deras barn har en god svenska och 

gärna är omringade av människor som talar god svenska som assimilerar dem in i samhället och in 

på yrkesmarknaden. Det här är positivt minskad segregering men det kan även föra med sig 

negativa faktorer såsom att första språket för eleverna glöms bort som kan leda till att man glömmer 

bort sin identitet.  

 

Hur ser eleverna på sin flerspråkighet? 

 

I våra intervjuer har det framkommit att de flesta eleverna är positiva till sin flerspråkighet men 

dock i olika grader. Det finns språk med olika status i samhället där vissa har lägre status medan 

andra språk är av högre status att kunna tala. Vi tror att detta är något som kan påverka eleverna 

eftersom attityderna till olika språk är olika, som Svensson (1998)  nämner i sin bok är att de anses 

vara väldigt positivt att prata ett av världsspråken såsom engelska, franska, tyska och spanska i 

jämförelse med kurdiska, turkiska persiska som minoritetsspråken. En av de första eleverna vi 

intervjuade på skola två visade sig ha ett av världsspråken som modersmål, hon talade spanska och 

var positiv till att vara flerspråkig dock visste hon inte varför hon tyckte det var bra.  

Vi fick många svar så som ”Jag vet inte” när vi ställde frågor, eleven har inte 

modersmålsundervisning i skolan och tyckte inte det var något konstigt. Vi tror här är att eleven är 

positiv till sitt första språk för att attityderna i samhället till språket är positivt, hon utgår ifrån 

samhällets respons till hennes modersmål och det lyfter henne positivt och hon drar slutsatserna att 

det är en fördel att tala spanska. Här har vi även elev nr 3 på skola 2 som talar både engelska och 

franska hemma, hon var väldigt positiv till dessa språk då de är världsspråk, flickan var medveten 

om att dessa språk är viktiga och i samhället anses som språk med högre status. Flickan har en 

mamma som bor i utlandet som talar doala och därför vill hon behålla det språket men det blir 

svårare när pappan mestadels talar franska eller engelska med henne.  
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Som Svensson(1998) nämner så är det viktigt att föräldrar tar sig tiden att tala minoritetsspråket 

med barnen, att de lyssnar och uppmuntrar till att tala det svagare språket, flickan kände att hon 

ibland hade svårt att uttrycka sig och vi tror att det handlar om att hon har flera språk som talas i 

olika situationer. Denna tjej är väldigt positiv till sin flerspråkighet och vi tror att hon behöver mer 

stöd inom sitt minoritetsspråk för att känna stimulans och kunna uttrycka sig på alla sätt och då 

måste hon få fler tillfällen att tala minoritetsspråk. Hyltenstam (1996) menar att omgivningens 

attityd till minoritetsspråken kan påverka eleverna negativt om det inte värderas högre, vilket i sin 

tur leder till att de inte vill lära sig minoritetsspråket då eleverna är känsliga för den sociala statusen.  

Vi konstaterar här att omgivningens attityder har påverkat dessa elever till en positiv attityd till sin 

flerspråkighet trots att uppmuntran och stöd från lärare inte är av högre grad, då resterande tre av de 

intervjuade ser att de deras flerspråkighet är positiv för att de ska kunna använda sig av 

modersmålen i hemmet men känner inte att de krävs i andra situationer. Vi jämför dessa två flickor 

med elev nr 5 på skola 1, som har arabiska som modersmål men hans föräldrar talar persiska med 

varandra. Pojken är inte negativ till att tala det arabiska språket eftersom det är koranens språk men 

det framkommer att han tycker det är konstigt att föräldrarna inte talar persiska med honom. Vi 

tolkar det pojken säger som att han önskar han fick ha persiska som modersmål men vi hör att han 

inte vill låta negativ.  Vi drar slutsatsen att pojkens inställning till modersmålsundervisningen skulle 

vara mer positivt om han kunde förstå och samtala med sina föräldrar på persiska då han anser att 

det är hans första språk och borde ha det som modersmålsundervisning. Svensson (1998) tar upp 

betydelsen av delaktigheten i föräldrarnas samtal och hur det påverkar barnens sätt att uttrycka sig i 

omgivningen, slutsatsen blir att pojken ser modermålet som något bra men vet inte riktigt varför 

utan motiverar det med att det är koranens språk.  

Resterande av de intervjuade elever ser positivt på att vara flerspråkig och drar nytta av 

modersmålet när de ska tala med släktingar eller när de åker utomlands. På skola två anser eleverna 

att det kan vara bra även i framtiden medan i skola 1 är det mer en självklarhet att modermålet ska 

behållas.  

 

Hur upplevs lärarstödet samt föräldrastödet av eleverna i de olika områdena 
gällande sin flerspråkighet? 

 

Hyltestam (1998) nämner att modersmålsundervisning spelar stor roll för både utvecklingen för 

modermål och utveckling för svenska språket, men även för kunskapsinhämtning i skolan och utgör 

även stöd för en trygg etnisk identitet.  
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Vi utgår härifrån att prioriteringen för modersmålsundervisningen ska vara hög i alla skolor, då vi 

även utgått ifrån eleverna att undervisningen inte bör vara sent efter skoltid då motivationen inte är 

så hög och tröttheten tagit över. Det framkommer i intervjuerna att efter skolan vill eleverna hellre 

släppa skolarbetet och umgås med vänner och familj. Det här är något som påverkar elevernas 

språkutveckling då de i skola två inte tar hänsyn till det. 

Tiderna för modersmålsundervisningen är något även föräldrar tänker på då de gärna vill att det är 

efter skoltid i båda skolorna, anledningen är att de vill att deras barn inte missar något i skolan. 

Detta är något som framkommer som stödjande från alla intervjuade eleverna. Anledningarna till 

detta kan vara att de vill elevernas bästa då de ska få så mycket undervisning som möjligt för att 

inte komma efter i skolan. 

Vi kan se skillnader på stödjande i de båda skolorna då vi kollar på skola ett där eleverna ser sin 

flerspråkighet som något positivt till framtiden och av olika anledningar kan använda sig av det. 

Alla i område ett såg sin modersmålsundervisning som något positivt och stödjande för dem, 

förutom elev nr fem som inte trivdes alls då han ansåg att han inte lärde sig något och inte förstod 

vitsen med att han går på modersmålsundervisning. Här kan man utgå ifrån att han inte förstått det 

positiva och motivationen är inte hög. En av anledningarna som elev nr 5 nämnde är att han bara 

förstår att han måste lära sig språket för att det är koranens språk men kan inte förstå nyttan till att 

lära sig det för annat. Hyltestam (1998) nämner här att detta leder till att han kommer att 

koncentrera sig på majoritetsspråket mer än sitt minoritetsspråk, vilket betyder att han anpassar sig 

till samhällets normer som kan skapa en förvirring och identitetsdiffus.  

Vi kan även se det här i skola 2 då de bara koncentrerar på majoritetsspråket i skolan och låter 

minoritetsspråket endast ta form i hemmen trots sin positiva syn på sitt modermål. Hyltestam(1998) 

nämner även att elever som har kontinuerlig modersmålsundervisning i skolan har en bättre 

inställning till skolan och känner en trygghet som skapar en vilja till att utvecklas. Vi kan utgå ifrån 

det här att det är en av anledningarna till att eleverna i skola 1 inte känner att det är någon fara att ha 

modersmålsundervisning efter skoltid. Här kan vi kolla på stödjande från lärarna som även här 

utpekar en skillnad. I skola 1 framhävs det att eleverna får stöd och uppmuntran från sina lärare och 

de känner att de med sin flerspråkighet kan utveckla sina kunskaper även i klassrummet. 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper”(Lgr11, s. 8). 

I skola 2 framhävs inte stöd och uppmuntran lika starkt av eleverna då de inte använder sin 

flerspråkighet i klassrummet eller talar om i samband med andra skolämnen. Elev nr 2 i skola 2 

nämner bland annat att hon tycker det är pinsamt med att prata om sitt språk och sin bakgrund i 

klassrummet.  
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Här kan vi utgå ifrån att läraren inte uppmuntrat eleverna tillräckligt för att de ska känna en 

bekvämlighet med sin flerspråkighet.  

Utifrån den socioekonomiska förutsättningen så kan vi se att eleverna i skola ett har lågutbildade 

föräldrar som jobbar på lager, taxichaufför eller arbetslösa. Genom vårt resultat så kan vi trots den 

låga statusen i området och föräldrar som lågutbildade så kan vi se en positiv inställning hos 

eleverna till sin flerspråkighet. Alla elever känner att de kan använda sig utav sin flerspråkighet i 

framtiden tillsammans med sina yrkesval d.v.s. föräldrarna har gett barnen stora framtidsvisioner. 

Föräldrarna har givit eleverna en positiv inställning till sin flerspråkighet och även mål som 

eleverna kan nå i framtiden. 

I skola 2 kan vi utgå ifrån föräldrar som arbetar som ingenjör, sjuksköterska, d.v.s. utbildade 

föräldrar. Föräldrarna ger även här en positiv stödjande för elevernas flerspråkighet dock kan vi 

utgå ifrån vårt resultat att uppmuntran till att använda sig av sitt modermål utanför hemmen är inte 

lika uppmuntrande som i skola 1. Vi tror att de här föräldrarna med högre utbildning kräver att 

barnen lär sig ”korrekt svenska” och gärna talar svenska så mycket som möjligt och prioriterar inte 

sitt modersmål lika högt. Vi tror här att elevernas syn på sitt modersmål skiljer sig åt på grund av 

dessa faktorer så som föräldrars inställning, uppmuntran och stöd.  

Det vi har kommit fram till är att det är en skillnad i skolorna så som uppmuntran och stöd till 

eleverna. Axelsson & Bunar (2006) nämner att om vi ska integrera barn i skolvärlden så är det 

väldigt viktigt att skolan tar till sig av elevernas bakgrund, erfarenheter, språk och utgår ifrån att 

utveckla dem utifrån det. Vi kan se i skola 2 där eleverna aldrig riktigt pratat om deras bakgrund och 

språk i klassrummet och gärna undviker det. Har inte lärarna en förförståelse om att det är viktigt att 

integrera flerspråkiga elever i skolan så kan detta påverka eleverna dels i språkutvecklingen och 

dels i sin identitets skapande. I den sociala interaktionism talar Vygotsky om hur socialt samspel är 

en viktig del av barnens utveckling, sociala erfarenheter dvs. för bättre språk utveckling krävs ett 

socialt samspel. Barn som deltar i kulturellt betingande verksamheter ökar även tankegångarna i 

sociala sammanhang samt även omgivningens inverkan påverkar dessa elever. Detta har vi sett i 

våra resultat där de i skola ett integrerar in språket i skolmiljön men även utanför skolan. Vi kan se 

en skillnad i skolorna där läraren i skola ett integrerar eleverna och uppmuntrar elevernas 

mångkulturella bakgrund vilket resulterar till att de skapar trygghet och viljan att utvecklas.  
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Konklusion  
 

Vi har utifrån vår studie sett att det finns signifikanta skillnader mellan de socioekonomiska 

områdena, där vi utifrån ett elevperspektiv tittat på hur flerspråkighet stöds. Vi har med denna 

studie om elevernas erfarenheter och tankar, bidragit men en djupare förståelse. Vi anser att vi har 

besvarat vår frågeställning utifrån vårt syfte samt har en röd tråd genom hela studien, vi har en 

tydlig koppling mellan vårt resultat och teorin. Svenssons teorier har varit till stor hjälp då hon 

nämnt olika faktorer som bidragit till en större förståelse för vår studie. Alla de intervjuade eleverna 

har upplevt någon form av stöd för sin flerspråkighet, dock inte tillräcklig då de upplever att lärare 

skulle kunna uppmuntra mer. Vi kan se i skola 2 att de skulle kunna integrera eleverna mer med 

hjälp av att ta till sig av deras flerspråkighet och deras bakgrunder. Stödet och uppmuntran är något 

mycket viktigt för de flerspråkiga eleverna då de behöver känna en tillhörighet trots deras etniska 

bakgrund. De vi sett genom tidigare forskning och vårt resultat, är att det fortfarande förekommer 

ignorans från lärare när det kommer till samhörighet i skolorna. Vi menar att skolan idag är 

mångkulturell vilket borde tas upp och uppmuntras i klassrummet Framhävs inte det positiva med 

flerspråkighet och mångkulturalism i skolorna idag så skapas bland annat det Bunar tar upp 

fenomenet ”vi och dem” samt en identitetsdiffus bland de flerspråkiga eleverna. Vi kan se 

skillnaderna på uppmuntran och stödet, där skola 1 integrerar den mångkulturalism i klassrummet 

och eleverna upplevs som självsäkrare i sin identitet, till skillnad från eleverna på skola 2 där en 

osäkerhet på sin flerspråkighet uppmärksammades under intervjuerna.  

Det finns även utrymme för vidare forskning där man kan göra en större studie och använda sig av 

flera informanter som lärare och föräldrar, här kan man få ett större perspektiv på dagens 

socioekonomiska skillnader.  
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Bilaga 1 

Brev till föräldrar  
 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter från Uppsala universitet som just nu håller på att avslutat vår utbildning till 

att bli lärare. Vi, Firyal Kaya och Nevin Budur skriver vårt examensarbete om språksocialisation 

d.v.s. hur barnen använder sitt modersmål i vardagen, skola och hem.  

Det här brevet skickar vi till er för att vi vill ha tillåtelse att intervjua era barn. När vi gör våra 

intervjuer kommer det att vara helt anonymt och ni behöver inte oroa er att intervjun kommer att 

användas i andra syften än att redovisas som vårt projekt på universitetet. 

Vår forskning går ut på att ta reda på hur elever med utländsk bakgrund använder sig av sitt 

modersmål i olika situationer inom skola och fritid.   

Våra intervjuer frågor kommer framförallt att handla om ditt barns inställning till sitt andra språk, 

hur de ser på sin flerspråkighet. 

 

Hoppas ni godkänner att vi intervjuar ert barn! 

 

Ni kan gärna kontakta vår handledare Fredrik Lilja som befinner sig på Historiska institutionen, 

Uppsala Universitet om ni har några fler frågor.  

fredrik.lilja@hist.uu.se 

 

Härmed godkänner jag att vårt/|mitt barn intervjuas.  

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Firyal Kaya och Nevin Budur  
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Bilaga 2 

Frågor till vår intervju 

 

Huvudtema 1: Bakgrund 

Vart kommer du ifrån?  Och din familj?  Vad gör dina föräldrar nu? Hur många språk kan du? Hur 

gammal är du? Kön?  Är du född i Sverige? Om inte hur gammal var du när du kom hit? Hur ofta 

pratar du ditt språk? Och i vilka situationer?  

 

Huvudtema 2: Bemötande 

Hur känns det och ha ett andra språk? Varför känns det så?  

Känner du att du kan använda dig utav ditt språk? När och hur?  

Får du hjälp av lärarna (modermålsläraren) i din skolgång när det gäller din språkutveckling? 

Har du vänner som du kan prata ditt språk med? Kan ni hjälpa varandra? 

Känner du dig annorlunda eftersom du är flerspråkig? (annorlunda, utanför) 

 

Huvudtema 3: Stöd 

Får du något stöd inom ditt andra språk? I sådana fall vad för stöd?  

Hur samarbetar lärarna med föräldrarna? Har de kontinuerlig kontakt? 

Vad använder ni för metoder för att lyfta upp ditt andraspråk i klassrummet?  

Tror/ varför du att det är viktigt att du ska behålla ditt andra språk? 

Vad tycker dina föräldrar om att skydda språket? Och du? Vad tycker du själv? Använder ni det 

mycket? 

Kan du ditt språk väl? Hur känns det när du åker till ditt hemland? Om du inte kan ditt språk hur 

känns det då när du är i hemlandet? Blir du arg då? Eller tänker du inte så mycket på det? 

 

Huvudtema 4: Framtidsplaner 

Vad vill du jobba med när du blir stor? 

Tror du att du kan ha nytta av ditt andraspråk?  

Vill du bo kvar i Sverige? Varför? 

 

 

 

 


