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Sammandrag  

Syftet med denna studie har varit att genom en enkätundersökning ta reda på vad gymnasieelever, 

med ett annat förstaspråk än svenska, har för attityder till flerspråkighet och till 

modersmålet/modersmålen i relation till den dominerande svenskan. Attityderna till 

modersmålet/modersmålen har även jämförts med attityder till det internationella statusspråket 

engelska samt till de moderna språken som det i skolan ofta erbjuds undervisning i. För att kunna se 

huruvida svenskan som majoritetsspråk påverkar elevernas attityder till sitt/sina modersmål har två 

elevgrupper som bott olika länge i Sverige fått stå i fokus. Undersökningen syftar även till att ge 

svar på om deltagande i modersmålsundervisning har effekt på attityden till flerspråkighet och till 

modersmålet.       

 Resultatet visar att de allra flesta elever generellt har en mycket positiv attityd till både 

flerspråkighet och till modersmålet. Detta gäller både elever som befunnit sig i Sverige i max fyra 

år samt elever som varit i Sverige i fem år eller mer. Vad gäller elever utan 

modersmålsundervisning har det i denna studie inte kunnat dras några slutsatser om deras attityder 

skiljer sig från elever som deltar i modersmålsundervisning. Engelskans höga status kan dock än en 

gång bekräftas eftersom flertalet elever värdesätter engelskan framför såväl modersmålet, svenskan 

och de moderna språken.  

 

 

Nyckelord: Attityder, flerspråkighet, förstaspråk, modersmål, svenska som andraspråk  
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1 Inledning  

I den svenska gymnasieskolan uppskattas i snitt 18 procent av eleverna ha ett annat modersmål än 

svenska (Axelsson 2013:547). Samtidigt som siffran visar att många av dagens elever är 

flerspråkiga blir det också tydligt att förstaspråkstalarna av svenska otvivelaktigt är i majoritet. 

Detta ställer höga krav på att skolan intar ett flerspråkigt perspektiv för att kunna skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för alla elever, såväl enspråkiga som flerspråkiga (Nygren-Junkin 

2006:11)       

 De enspråkiga, svenska eleverna har dock, generellt sett, visats nå högre skolframgångar i 

jämförelse med de flerspråkiga eleverna som har ett annat modersmål än svenska.  Detta talar för att 

skolan har svårt att tillgodose minoritetsspråkstalande elevers behov. En avgörande faktor till denna 

snedfördelning gällande skolframgångar kan vara att undervisningen i andra modersmål än svenska 

minskade under 1990-talet. På många sätt är detta enligt dagens andraspråksforskning en oroande 

utveckling. Utebliven modersmålsundervisning betyder att det finns risker för att de flerspråkiga 

elevernas modersmål stagnerar i takt med inlärningen av andraspråket. Detta innebär inte enbart en 

eventuell språkförlust för de flerspråkiga eleverna, utan forskning visar också att flerspråkiga elever 

som upprätthåller och fortsätter utvecklas i sitt modersmål dels får en mer effektiv 

andraspråksinlärning, dels en mer resultatrik kunskapsinlärning. (Nygren-Junkin 2006:220 ff.). Att 

andraspråkstillägnandet sker på bekostnad av modersmålet har också visats vara vanligare när den 

flerspråkiga individen befinner sig i en miljö där andraspråket talas av majoriteten, vilken den 

svenska skolan är ett tydligt exempel på (Abrahamsson 2009:13 f.).   

 Att färre resurser läggs på modersmålsundervisning är också något jag under min utbildning till 

gymnasielärare i svenska som andraspråk fått erfara. Under min praktik på två olika skolor mötte 

jag elever som tvingats avstå från undervisning i modersmålet. Antingen var anledningen att 

eleverna som var i behov av undervisning i ett visst språk för få, eller så fanns det inte någon 

lämplig modersmålslärare att tillgå. Att det fungerar på det här viset innebär dock inte att skolorna 

begår något fel. Tvärtom är ovan nämnda anledningar i enlighet med det som i lagen nämns som 

legitima skäl för att inte erbjuda flerspråkiga elever modersmålsundervisning 

(Grundskoleförordning 13 §).     

 Förutom de negativa effekter ett försvagat modersmål innebär finns det andra risker med att 

modersmålet i jämförelse med svenskan ges mycket liten eller ingen tid i skolan; detta riskerar att 

också påverka elevernas attityder till såväl flerspråkighet som till modersmålet på ett negativt sätt. 

Utifrån ovanstående problematik har denna undersökning tagit sin utgångspunkt. Nedan preciseras 

studiens syfte ytterligare.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Undersökningens syfte är att lyfta fram vad flerspråkiga gymnasieelever, med ett annat modersmål 

än svenska, har för attityder till flerspråkighet samt till sitt/sina modersmål i relation till den, i både 

skola och samhälle, starkt dominerande svenskan. Attityder till modersmålet jämförs även med 

attityder till det engelska språket samt moderna språk (franska, spanska, tyska). Eftersom just 

svenskan i Sverige, av naturliga skäl, har en mycket hög status i jämförelse med andra talade 

modersmål är mitt antagande att denna statusskillnad inverkar på elevernas attityder till såväl 

flerspråkighet som till modersmålet. För att kunna undersöka om svenskan som majoritetsspråk 

påverkar flerspråkiga elevers attityder kommer två elevgrupper som varit olika länge i Sverige att 

stå i fokus.  

 Syftet är därtill att belysa huruvida flerspråkiga elever som deltar i modersmålsundervisning har 

en mer positiv attityd till flerspråkighet och till modersmålet än elever som inte deltar i någon sådan 

undervisning.        

 De övergripande frågorna som denna undersökning ämnar svara på är: 

 

 Hur ser flerspråkiga elevers attityder till flerspråkighet och till modersmålet ut i relation till 

den i Sverige starkt dominerande svenskan, den internationellt dominerande engelskan samt 

till de moderna språken det i svensk skola ofta erbjuds undervisning i?   

 Finns det ett samband mellan tiden de flerspråkiga eleverna har befunnit sig i Sverige och 

attityden till flerspråkighet och modersmålet?   

 Finns det attitydskillnader till flerspråkighet och modersmålet hos elever som deltar i 

modersmålsundervisning och elever som inte deltar i modersmålsundervisning?  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Efter detta inledningskapitel ges i kapitel 2 en teoretisk 

bakgrund vilken ämnar ge en fördjupad förståelse för flerspråkighet i Sverige och i den svenska 

skolan, om attityder som fenomen och hur sådana kan studeras. Kapitel 2 avslutas med att en 

undersökning om ungdomars attityder till flerspråkighet i en svensk multietnisk förort presenteras. 

Därefter följer kapitel 3, vilket avser ge upplysningar om hur studien genomförts, vilka avvägningar 

som gjorts, studiens informanter samt etiska aspekter. Resultatet presenteras i tabeller och tablåer i 

kapitel 4, varefter resultatet diskuteras och analyseras i kapitel 5. Här knyts resultaten också 

samman med den teoretiska bakgrund som redovisades i kapitel 2.  
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2 Teoretisk bakgrund  

I kapitel två presenteras en ämnesteoretisk bakgrund. Först beskrivs den flerspråkiga miljön i 

Sverige och hur denna tidigare varit och är idag. Därefter beskrivs flerspråkighet i en skolkontext, 

ämnet svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning. Sedan kommer en redogörelse för 

attityder och hur sådana kan studeras. Sist i avsnittet redogörs för avhandlingen Jag känner mig 

begåvad bara, vilken handlar om attityder till flerspråkighet och till modersmålet hos flerspråkiga 

ungdomar som bor i en svensk multietnisk förort.  

 

2.1 Flerspråkighet i Sverige 

Att Sverige idag är ett land där fler språk än svenska talas ses nog av de allra flesta som en 

självklarhet. Länge sågs Sverige dock som ett enspråkigt land och människor som var talare av 

något annat språk än svenska inte bara förväntades, utan tvingades många gånger att anpassa sig till 

den majoritetsspråkstalande befolkningen. Det var först på 1960- och 1970-talen, i samband med 

den ökade invandringen, som de hårda kraven på att minoritetsspråkstalande grupper enbart skulle 

anpassa sig till majoriteten började förändras. (Börestam & Huss 2001:98). 

 Idag är det också mycket som har förändrats när det gäller den svenska språkpolitiken. 

Minoritetsspråkstalande gruppers ställning i samhället har stärkts genom att lagar har stiftats med 

syfte att bevara, skydda och främja språk som talas av en minoritet. Främst gäller detta Sveriges 

fem nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) men även 

andra minoritetsspråk (eller invandrarspråk) ska främjas av lagen. (Melander 2013:328).  

 Det svenska språket har också fått en stärkt position genom att det år 2009 officiellt blev erkänt 

som Sveriges huvudspråk. Detta innebär bl.a. att svenskan ska vara komplett och samhällsbärande 

samtidigt som svenskan inte ska exkludera andra talade språk i Sverige. (Hyltenstam m.fl. 2012:94 

ff.). Syftet med denna språklagstiftning var bl.a. att positionera det svenska språket gentemot den 

allt mer inflytelserika engelskan, som i ett internationellt perspektiv försätter svenskan i en 

minoritetsposition (Lindberg 2009:11). Lindberg uppmärksammar en problematik med denna 

lagstiftning: ”Språkpolitiskt handlar det om hur svenskans dubbla roller som majoritets- 

minoritetsspråk ska kunna balanseras på ett sätt som gör att svenskan bibehåller sin ställning som 

samhällsbärande och komplett språk samtidigt som den språkliga mångfalden främjas” (Lindberg 

2009:11). 

 Formellt sett har det blivit lättare att vara talare av minoritetsspråk i Sverige men 

enspråkighetsnormen lever fortfarande kvar, om än inte i lika hög grad som förut. Visserligen 

visade en undersökning från 2002, som gjordes på uppdrag av dåvarande regering, att människor i 
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mycket hög grad är positivt inställda till flerspråkighet och att de allra flesta ser fördelar med en 

bred språkkompetens (SOU 2002:198).  Men trots välkomnandet av språklig mångfald talar 

verkligheten om en annan attityd gentemot flerspråkighet. Modersmålsundervisningen för 

flerspråkiga elever har skurits ner trots att åtskillig forskning visat vilka positiva effekter denna har 

på såväl språk- som kunskapsinlärning. (Nygren-Junkin 2006:14). Flerspråkighet ses heller inte som 

positiv om den flerspråkiga individens kunnande i vardera språk inte uppnår samma nivå som den 

enspråkiga individens. Detta kallas av Lindberg den dubbla enspråkighetsnormen. (Lindberg 

2002:26).    

     

2.2 Flerspråkighet i svensk skolmiljö  

Det språkpolitiska läget i samhället spelar en avgörande roll för bemötandet av flerspråkiga elever i 

skolan, eftersom både skolan som institution och lärarna påverkas av den rådande samhällssynen på 

flerspråkighet (Axelsson 2013: 548 f.). Tyvärr visar mycket forskning på att bemötandet av de 

flerspråkiga eleverna ofta inte är så bra som det skulle kunna vara. Att de flerspråkiga eleverna i 

jämförelse med de enspråkiga inte når lika höga skolframgångar är ett bevis på att skolan inte klarar 

att tillgodose flerspråkiga elevers behov (Lindberg 2011: 9). Något som visats vara en allvarlig brist 

när det gäller flerspråkigheten i skolan är att det råder ett glapp mellan de uttalade och outtalade 

attityderna till flerspråkighet. ”Trots styrdokumentens och den officiella språkpolitikens bejakande 

av språklig mångfald och flerspråkighet visar såväl internationell som svensk forskning […] att de 

referensramar, attityder och värderingar som ofta outtalade ligger till grund för skolans 

förhållningssätt gentemot flerspråkighet och kulturell mångfald utgår från enspråkighet och en 

homogen majoritetskultur som det självklara målet” (Lindberg 2011:11).  

 I ett försök att undvika enspråkighetsnormen är det viktigt att lärare inte enbart utgår från de 

majoritetsspråkstalande, enspråkiga eleverna utan också arbetar för att den språkliga och kulturella 

mångfald som finns i dagens klassrum blir bekräftad (Axelsson 2013:548 f.). Om lärare inte tar 

hänsyn till elevernas olika språkbakgrunder och inte ger utrymme för att också andra språk än 

svenska får ta plats i klassrummet blir det ännu en påminnelse för eleverna om det språkliga 

underläge de redan befinner sig i som minoritetsspråkstalande individer (Axelsson 2013:571).  

 

2.2.1 Ämnet svenska som andraspråk 

År 1995 gick ämnet svenska som andraspråk från att vara ett stödämne till att bli ett eget ämne med 

egna kursplaner och mål (SOU 2002:335). Ämnet är avsett för elever vars förstaspråk inte är 

svenska (Skolverket 2011:182) och syftar till att stötta eleverna i sin andraspråksutveckling genom 

att parallellt låta eleverna reflektera över sin flerspråkighet och ge dem kunskaper i och om det 
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svenska språket. Undervisningen utgår från elevernas egna erfarenheter och flerspråkigheten 

betonas som en positiv kompetens som gynnar både individ och samhälle. (Skolverket 2011:182). 

 I grundskolan är det rektor som avgör vilka elever som bör läsa svenska som andraspråk men om 

denne saknar kunskaper för att göra en språklig bedömning av en elev blir det ofta en lärare i 

svenska som andraspråk som får ta beslutet. Alla elever som anses vara i behov av undervisning i 

svenska som andraspråk har också rätten till att få det. Vad gäller gymnasiet kan eleven välja att 

läsa både svenska och svenska som andraspråk och därmed få betyg i båda ämnena. (Kaya 2013: 

www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-frågor ).  

  Det har dock visats att bedömningen av elever som har rätt till undervisning i svenska som 

andraspråk varit tämligen godtycklig. Många skolor saknar rutiner för att utreda vilka elever som är 

i behov av den. (Otterup 2005:225, Hyltenstam m.fl. 2012:78 f.). Av eleverna som är berättigade 

undervisning i svenska som andraspråk är det också få som faktiskt väljer att läsa det. En orsak tros 

vara att ämnet har en låg status i den svenska skolan. Det råder dels brist på utbildade lärare i 

ämnet, dels anses undervisningen av föräldrar och elever vara bristfällig. Att svenska språket 

jämfört med andra språk har en mycket hög status inom skolan har också framhållits som en 

anledning till att flerspråkiga elever väljer bort undervisningen i svenska som andraspråk till förmån 

för undervisning i svenska. Det är därför viktigt att klargöra att ”kursplanerna i svenska och svenska 

som andraspråk ställer lika höga krav på eleverna men kraven är inte desamma.”. (SOU 2002:335 

ff.). 

 

2.2.2 Modersmålsundervisning  

En elev som i hemmet talar ett annat språk än svenska är enligt skollagen berättigad till 

modersmålsundervisning inom grundskola och gymnasium. För att vara berättigad att läsa 

modersmålsundervisning i gymnasieskolan måste eleven ha minst godkänt betyg från grundskolans 

sista år. Undervisningen är dock i båda skolformerna frivillig och således får elev och målsman 

själva avgöra om eleven ska delta eller inte. I regel erbjuds denna undervisning endast under sju års 

tid om inte det finns särskilda skäl för att eleven bör fortsätta undervisas i modersmålet.  Om 

eleverna som efterfrågar undervisning i ett visst modersmål inte överstiger fem stycken är 

kommunen inte längre skyldig att anordna modersmålsundervisning. Kommunen är heller inte 

enligt lag tvungen att erbjuda modersmålsundervisning om det inte finns någon lämplig lärare att 

tillgå. (Hyltenstam m.fl. 2012:55). Organisatoriskt finns det olika sätt för kommunerna att erbjuda 

modersmålsundervisning. Det absolut vanligaste sättet är dock att förlägga den utanför ramen för 

den ordinarie skoldagen och tidsmässigt ligger undervisningen på i snitt en timme i veckan 

(Hyltenstam m.fl. 2012:56).       

http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-frågor
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 De positiva effekterna modersmålet ger flerspråkiga elever är många. Axelsson (2013) beskriver 

en studie som år 1995 genomfördes av Hill, som visade att elever som deltog i 

modersmålsundervisning nådde högre skolframgångar än elever som inte deltog i sådan. Vidare 

framkom att elever med modersmålsundervisning hade en mer effektiv språkinlärning samtidigt 

som identiteten som flerspråkig samt attityder till modersmålet påverkades positivt. Däremot 

identifierade sig dessa elever i mindre grad med svenskar än vad elever som inte deltog i 

modersmålsundervisning gjorde. (Axelsson 2013:558).   

 

2.3 Attityder och hur de kan studeras 

Attityder hjälper människor att förstå, bringa reda i och förenkla den komplexa omvärld vi lever 

inom. De spelar också en viktig roll för identitetsskapandet, både för den enskilde individen men 

också för olika grupper. (Bijvoet 2013:127 f.). Med detta menas: ”En positiv värdering av ens egna 

individuella egenskaper och centrala värden gynnar en positiv självuppfattning. Och genom att 

tillskriva den egna gruppen positiva egenskaper motiveras medlemskap i den aktuella gruppen och 

gruppsammanhållningen förstärks.” (a.a.). Attityder kan också tillämpas för att förstärka befintliga 

positioner, som t.ex. majoritetsgruppers ställning gentemot minoritetsgrupper (a.a.).   

 För att särskilja attityder från andra fenomen som lätt kan förväxlas med attityder, (fördomar, 

stereotyper, vanor, värderingar, åsikter) kan man förenklat säga att attityder är mer komplext 

uppbyggda än ovan nämnda fenomen. Forskare inom det socialpsykologiska fältet talar om tre 

attitydkomponenter: en kognitiv, en affektiv och en konativ. (Bijvoet 2013:124 ff.).  

 Den kognitiva komponenten handlar om att individer skapar sig vissa ”[…] uppfattningar och 

föreställningar om attitydobjektet (eng. ’beliefs’). Dessa uppfattningar och föreställningar bygger 

inte nödvändigtvis på fakta, d.v.s. de kan vara mer eller mindre sanna (eller osanna).” (Bijvoet 

2013:124). Den affektiva komponenten anses vara den mest fundamentala i attityder. Denna innebär 

att individen har känslomässigt präglade värderingar som samspelar med den kognitiva 

komponenten. (Bijvoet 2013:124). ”Man kan tycka mer eller mindre om attitydobjektet; 

värderingarna kan alltså placeras på en graderad skala med ett positivt, accepterande värde som den 

ena ytterpunkten och ett negativt, avvisande värde som den andra ytterpunkten.” (Bijvoet 

2013:124). Den konativa komponenten innebär individens ”[…] beredskap att handla i enlighet med 

sina föreställningar och värderingar […].” (Bijvoet 2013:124).   

 Attityder utvecklas i individens närmsta omgivning. I barndomsåren och den s.k. primära 

socialisationen är det främst föräldrarna eller andra personer som står barnet nära som påverkar. 

Under de senare åren, under den sekundära socialisationen, är det framför allt kompisar, skolan och 
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media som spelar den största rollen för överförandet av attityder. Det brukar generellt vara svårare 

att förändra attityder som uppstått under den primära socialisationen. (Bijvoet 2013:126 f.).   

 Attityder till språk kan studeras på olika sätt. En väl beprövad metod inom området är s.k. 

direkta mätningar. Detta innebär att attitydundersökningen görs med hjälp av intervjuer och/eller 

skriftliga enkäter. Det som utmärker denna typ av metod för mätning av språkattityder är att 

informanterna själva får redovisa för sina attityder. Direkta mätningar kan dock endast ge svar om 

attityder som informanterna själva är medvetna om. Enkäterna består oftast av öppna frågor, 

flervalsfrågor eller s.k. Likertskalor. Vid bruk av Likertskalor tillbeds informanterna att gradera 

olika påståenden efter hur väl dessa stämmer in på deras attityder. (Bijvoet 2013:132 f.).  

 

2.4 Attityder till flerspråkighet hos ungdomar i en multietnisk förort   

Otterup (2005) undersökte i avhandlingen Jag känner mej begåvad bara vilka förutsättningar 

flerspråkighet skapade och vilken betydelse den hade för ungdomar i ett multietniskt förortsområde.  

Studien genomfördes med hjälp av dels en kvantitativ enkätundersökning, dels kvalitativa 

intervjuer. De elever som intervjuades hade deltagit i enkätundersökningen när de gick på 

mellanstadiet men vid intervjutillfället gick de på gymnasiet.     

 Enkätundersökningen visade att 94 % av de svarande hade en flerspråkig bakgrund. Av dessa 

elever var 52 % födda utomlands och 42 % var födda i Sverige men någon eller båda föräldrarna 

hade utländskt ursprung. På denna skola var således de enspråkiga eleverna i minoritet. (Otterup 

2005:71).  

 Det framgår i enkätundersökningen att eleverna i mycket hög grad använder sitt modersmål men 

att det främst sker i hemmet i samtal med föräldrar, syskon och släktingar. I domäner avskiljda från 

hemmets sfär brukades modersmålen i mycket mindre utsträckning och skolan var den plats där 

svenskan definitivt användes allra mest. (Otterup 2005:80 ff.).   

 Informanterna bads i undersökningen att rangordna språk de ansåg som betydelsefulla att 

behärska och de fick skriva en kortare motivering till sina val. Föga förvånande hamnade engelskan 

på första plats och därefter hamnade svenskan. Att behärskandet av svenskan var viktigt sågs av de 

allra flesta elever som en självklarhet eftersom de bodde i Sverige där svenskan är huvudspråket. 

Alla elever nämnde dock inte svenska som ett språk som var viktigt att kunna. Otterup spekulerar 

om detta beror på att eleverna såg det som givet att kompetens i svenska är viktigt när man bor i 

Sverige. En annan faktor Otterup diskuterar som möjlig anledning till att vissa elever inte nämnde 

svenskan var att andraspråksinlärningen kanske upplevdes som så slitsam att eleverna inte längre 

såg något värde i att lägga ner så mycket tid och ansträngning för att utvecklas i språket. (Otterup 

2005:83 f.).        
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 Efter engelskan och svenskan var de allra flesta elever (142 av 179) överens om att modersmålet 

var mest viktigt. Otterup reagerar över att det är en så stor majoritet som valt att låta modersmålet 

hamna på en tredjeplats med tanke på att skolan inte i särskilt hög grad uppmuntrar eleverna till att 

använda sina modersmål. Otterup refererar till att modersmålundervisning visserligen erbjuds 

många flerspråkiga elever men att den inte är obligatorisk till skillnad från svensk- och 

engelskundervisningen. Att den dessutom är förlagd efter skoltid kan ge ett intryck av att 

modersmålet inte är lika viktigt som de obligatoriska språken. Eleverna motiverar dock 

modersmålets betydelse med att det är genom modersmålet de kan upprätthålla en kontakt med 

släktingar som inte behärskar svenska. (Otterup 2005:84).    

 I rangordningen över de viktigaste språken följde efter modersmålet tyska, franska och spanska 

vilket Otterup tror beror på att det i skolan erbjuds undervisning i dessa språk. Några elever valde 

därefter att framhålla arabiska och turkiska som bra att kunna trots att det inte var elevernas 

modersmål. Detta finner Otterup förvånande eftersom dessa språk i Sverige inte brukar förknippas 

som några högstatusspråk. Eleverna som uttryckt en vilja om att kunna dessa språk motiverar det 

med att de gärna skulle vilja kunna kommunicera med sina arabisk- och turkisktalande vänner på 

deras modersmål. (Otterup 2005:84 ff.).  

 I den kvalitativa delen av studien framkom att svenskan tagit en allt större plats i de intervjuades 

liv än vad den hade när enkätundersökningen gjordes några år tidigare. Anledningen till detta var 

bl.a. att eleverna på gymnasiet hade fler vänner som var enspråkiga i svenska. Detta resulterade 

också i att eleverna ansåg att svenska blivit det språk de kunde bäst. Att eleverna trots allt hade en 

fortsatt positiv attityd till sin flerspråkighet var tydligt. Modersmålet spelade fortfarande en 

avgörande roll i elevernas liv i och med att det möjliggjorde kommunikation med släktingar som 

inte behärskade svenska. Samtliga intervjuade uttryckte även en önskan om att eventuella barn 

skulle lära sig modersmålet. (Otterup 2005:218 f.).      

 Otterup fann också genom intervjuerna att platsen eleverna bodde på hade en avgörande 

betydelse för elevernas attityder till flerspråkighet och identitetsskapandet som flerspråkig individ. 

De elever som bodde eller hade bott i den multietniska förort där studien genomfördes berättade att 

de kände en stor trygghet i och lojalitet gentemot orten. Eftersom flerspråkighet var ett naturligt 

inslag i orten upplevdes det heller inte som annorlunda eller främmande vilket troligtvis bidrog till 

elevernas positiva attityder. Eleverna såg att de även i framtiden skulle bo kvar där. (Otterup 

2005:163, 197).      

 Undersökningen visar att skolan är viktig för elevernas identitetskapande som flerspråkiga 

individer. I teorin är skolan också en plats där flerspråkighet främjas och värdesätts. Detta 

tydliggörs i olika styrdokumentet skolan har att förhålla sig till. Otterup menar dock att detta inte 

alltid implementeras i skolans dagliga verksamhet. (Otterup 2005).  
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3 Metod 

Nedan ges förklaringar till hur jag gått till väga för att försöka svara på de frågor som ligger till 

grund för denna undersökning. Först presenteras de avvägningar som gjorts gällande val av 

forskningsmetod. Därefter beskrivs urvalet, informanterna, undersökningens material samt 

materialbearbetningen. Sist följer några ord om de etiska forskningsprinciper denna undersökning 

utgått från.  

 

3.1 Val av forskningsmetod  

Eftersom denna studie syftar till att försöka lyfta fram tendenser gällande flerspråkiga elevers 

attityder till flerspråkighet och modersmålet, utifrån ett par olika variabler (i relation till framförallt 

svenskan och engelskan, tiden eleverna befunnit sig i Sverige och deltagande i 

modersmålsundervisning) fann jag en enkätundersökning vara den mest lämpliga metoden. Då 

studien syftar till att lyfta fram flerspråkiga elevers generella uppfattningar och attityder till 

modersmålet är studien av kvantitativ typ.   

 Enkäter brukar ibland kombineras med intervju som metod. Jag valde dock bort att också 

intervjua informanter av det skälet att denna studie görs inom en begränsad ram. Att enbart använda 

mig av intervjuer hade heller inte varit lämpligt för denna studies syfte eftersom intervjuer snarare 

ger ett mer djupgående, detaljerat resultat än det översiktliga mönster jag ville påvisa. Att enkäter är 

mer lämpliga att använda vid undersökningar som rör ett ämne som kan uppfattas som känsligt är 

också en anledning till varför enkät som metod valdes. Sålunda kunde eleverna vara helt anonyma, 

inte enbart inför mig utan också inför sina klasskamrater. Dessutom minimeras riskerna för att 

informanterna påverkar varandra i sina svar jämfört med om exempelvis gruppintervjuer gjorts. 

Dock bör det poängteras att även om anonymiteten bidrar till att öka studiens tillförlitlighet finns 

det andra faktorer att ta hänsyn till för att få fram ett tillförlitligt resultat.  Nedan diskuteras sådana 

faktorer.  

 Vid studier av kvantitativ sort är en hög standardisering eftersträvansvärd, vilket bl.a. innebär att 

situationen bör vara densamma för alla informanter under den tid de deltar i undersökningen. Håller 

undersökningen en hög grad av standardisering blir jämförelser av resultaten mer trovärdiga och 

ökar studiens reliabilitet. Det är dock en omöjlighet att genomföra en studie med hundraprocentig 

standardisering eftersom informanternas svar också är beroende av sådant man som undersökare 

inte kan påverka, exempelvis humör (Trost 2007:59 f., 65). 

 Som ett led i standardiseringen ansåg jag det av ovanstående anledning lämpligt att genomföra 

alla enkätundersökningar på elevernas ordinarie lektionstider och inte skicka ut den via internet.  På 
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så sätt kunde informanterna svara på enkäten under liknande förhållanden och risken för slarviga 

svar skulle antagligen vara högre om eleverna fick göra enkäten på sin fritid.    

 

3.2 Urval  

Denna undersökning har genomförts med delvis slumpmässiga, delvis icke-slumpmässiga urval. 

Informanterna som deltagit är alla gymnasieelever i en stad i södra Norrland. Ingen specifik årskurs 

eller programinriktning för gymnasiet valdes ut, främst för att mina chanser att få kontakt med 

informanter då ökade, men även för att det utifrån frågeställningarna inte fanns något särskilt behov 

av att undersöka attityder hos ungdomar i en viss årskurs eller från ett visst program.  

 Däremot var det ett medvetet val från min sida att uppsöka informanter som går på gymnasiet 

och inte i någon av grundskolans årskurser. Anledningen till detta var främst att gymnasielever med 

större sannolikhet bättre skulle förstå och kunna resonera kring påståendena och frågorna som 

enkäten innehöll.     

 Genom mejl kontaktade jag 14 undervisande lärare i svenska som andraspråk, varav tre 

välkomnade mig till sina klasser. Totalt blev det sex klasser jag delade ut enkäten i. Det 

sammanlagda elevantalet blev 51. Eleverna delade jag in i två olika grupper efter hur länge de 

vistats i Sverige. Informantgrupp 1 består av elever som inte varit i Sverige i mer än fyra år. 

Informantgrupp 2 består av elever som bott i Sverige i fem år eller mer. Den första gruppen blev 

dock dubbelt så stor som den andra, 34 respektive 17 elever. För att lättare kunna jämföra resultaten 

mellan grupperna valde jag att endast ta med 17 av enkätsvaren i informantgrupp 1. Detta urval 

gjordes genom att jag först valde ut de elever som inte hade modersmålsundervisning eftersom 

dessa var förhållandevis få. Därefter lät jag en slumpgenerator, som finns tillgänglig på internet, 

välja ut resterande tolv enkätsvar.     

 Eftersom jag inte hade någon möjlighet att välja ut klasser med en jämn könsfördelning visade 

det sig att de allra flesta informanter var män. Detta gör att studien inte kan ses som representativ 

för kvinnors attityder till flerspråkighet och modersmålet. 

 

3.3 Informanterna     

Informanterna är totalt 34 gymnasielever födda mellan åren 1994 och 1998. Samtliga elever hade 

svenska som andraspråk. Som ovan nämndes delades eleverna in i två olika grupper beroende av 

hur länge de befunnit sig i Sverige. Av den anledningen föll det sig också naturligt att de hade 

kommit olika långt i sin andraspråksutveckling.  
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 Informantgrupp 1 består av 17 elever och ingen av dem hade bott i Sverige i mer än fyra år. 

Informanterna gick språkintroduktion eller läste ett introduktionsprogram med yrkesinriktning för 

elever som inte har fullständig behörighet från grundskolan. En av eleverna gick vid ett nationellt 

studieförberedande program. I gruppen fanns totalt tolv språk representerade, varav somaliska och 

dari var de språk som talades av flest elever. Tre av eleverna hade fler än ett modersmål. Tolv av 

dem hade modersmålsundervisning.  

 Informantgrupp 2 består av 17 elever som läste vid ett nationellt studieförberedande program och 

hade bott i Sverige i fem år eller mer när studien genomfördes. En av eleverna var född i Sverige. 

Kurdiska, somaliska och vietnamesiska var de mest representerade språken. Totalt talades tio olika 

språk. En av eleverna hade fler än ett modersmål. 13 av dessa elever följde 

modersmålsundervisning.       

 I enkäten bads informanterna i en fråga att uppge hur stor sannolikhet det var att de också i 

framtiden skulle vara bosatta i Sverige. Det var främst eleverna i informantgrupp 1 som uppgav att 

de ville leva och bo kvar i Sverige. Det var dock ett par av eleverna som svarade att de med 

säkerhet inte ville fortsätta bo i Sverige. Cirka en tredjedel svarade att de inte visste. I 

informantgrupp 2 var det endast en elev som med stor säkerhet ville bo kvar i Sverige. De allra 

flesta i denna grupp svarade att de inte visste.     

 Informantgrupp 1 kommer hädanefter att kallas kortgruppen och informantgrupp 2 för 

långgruppen.  

 

3.4 Undersökningens material 

Enkäten delades in i fyra olika delar. Den första delen handlar om informanternas bakgrund, så som 

kön, födelseår, gymnasieprogram, språkbakgrund och om de läser modersmålsundervisning eller 

inte. Den andra delen behandlar informanternas attityder till språk. Informanterna skulle här ta 

ställning till olika påståenden genom att gradera med en siffra mellan ett och fem, där fem betydde 

att de helt höll med i påståendet och ett att de inte alls höll med. I den tredje delen skulle 

informanterna, liksom i del två, ta ställning till olika påståenden, men dessa påståenden handlade 

om informanternas attityder gällande den egna språkanvändningen. Påstående tio i del tre 

presenteras i avsnitt 3.3. Del två ger således svar om attityder till flerspråkighet och del tre om 

attityder till modersmålet. Den fjärde och sista delen gällde informanternas syn på vilka språk de 

ansåg viktiga att behärska i sin framtid samt i det kommande yrkeslivet. Enkätens fjärde del 

redovisas dock inte i uppsatsen för att det visade sig att informationen som framgick inte kunde 

kopplas till studiens syfte.  De påståenden i enkätens andra och tredje del som inte visade några 

tydliga skillnader eller likheter mellan grupperna kommer inte heller att redovisas. 
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 För att undvika missförstånd är det viktigt att utforma enkla och tydliga frågor i enkäter. Detta 

ansåg jag var särskilt viktigt vid denna studie eftersom alla informanter hade svenska som 

andraspråk, varav en del med väldigt begränsade kunskaper i det svenska språket. Enkätens 

svarsalternativ försökte jag därför förenkla så långt det var möjligt. För att åstadkomma detta valde 

jag att låta siffran 2 representera håller med lite och siffran 4 håller med mycket i stället för att 

använda de kanske mer vanliga alternativen; håller delvis med och håller delvis inte med. Vissa 

termer och begrepp var dock, trots att de kan upplevas som komplicerade, nödvändiga för att inte 

innehållet skulle gå förlorat. Ett exempel på ett sådant ord är attityd. Ordet åsikt hade kunnat 

användas istället men dels är åsikt inte en helt fungerande synonym för attityd (Bijvoet 2013:126), 

dels liknar svenskans attityd enkelskans attitude, vilket möjligtvis kunde underlätta för de elever 

som behärskade engelska. För att ytterligare säkerställa att informanterna förstod de ord och 

begrepp enkäten innehöll hade de undervisande lärarna i förväg tagit del av enkäten för att kunna se 

vilka ord eleverna eventuellt kunde uppleva som svåra. Innan eleverna fyllde i enkäten förklarade 

jag och den undervisande läraren dessa ord. Under tiden eleverna fyllde i enkäten visade det sig att 

det ändå förekom ord eleverna inte förstod, dessa förklarade jag och läraren när eleverna frågade.

 Siffran tre i graderingsskalan representerar svaret vet inte så att elever som inte tagit ställning 

skulle ha ett passande svarsalternativ.   

   

3.5 Etiska forskningsprinciper  

Det är viktigt att forskning som bedrivs i dagens samhälle är saklig, relevant och väl beprövad. Det 

är också viktigt att individerna får en bibehållen integritet. För att säkerställa att så sker har fyra 

etiska riktlinjer för forskning tagits fram. (Vetenskapsrådet 2002). Nedan presenteras dessa samt hur 

jag gick till väga för att uppfylla kraven.     

 Informationskravet innebär att de som deltar i en studie har rätt att få information om studiens 

syfte och hur den kommer att genomföras och sålunda vad som kommer att krävas av deltagarna. 

Informanterna ska också få information om sina rättigheter att avbryta sin medverkan när helst de 

själva vill.        

 Samtyckeskravet innebär att informanterna själva ska ha valt att medverka i en studie. Är 

informanterna under 15 år måste vårdnadshavare godkänna deltagandet. 

 Konfidentialitetskravet betyder att informationen som framkommer om informanterna genom 

studien ska sekretessbehandlas. Personuppgifter och annan känslig information som kan röja 

individens anonymitet ska under och efter studien förvaras på ett säkert ställe.  

 Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som framkommer under studien endast ska användas i 

forskningssammanhang.       
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  För att följa ovan angivna krav har jag vid varje tillfälle enkäten delats ut informerat om syftet 

med studien samt frivilligheten om att delta. Jag har berättat att enkäten är helt anonym, att 

enkätformulären kommer att förvaras på ett säkert ställe och inte läsas av någon obehörig. Eftersom 

alla informanter som deltagit i denna studie varit över 15 år har inte godkännande från 

vårdnadshavare varit nödvändigt.   
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4 Resultat  

Nedan presenteras resultaten som framkommit i undersökningen. Kapitlet är indelat i två avsnitt. 

Det första, avsnitt 4.1, avser ge en översikt över informanternas svar i enkätens andra del (påstående 

1–10) som handlar om informanternas attityder till olika språk och ger därmed en bild av elevernas 

attityder till flerspråkighet. I avsnitt 4.2 beskrivs informanternas svar i enkätens tredje del 

(påstående 1–9), vilken handlar om informanternas attityder till den egna språkanvändningen och 

som därmed ger information om elevernas attityder till modersmålet. Första delen som handlade om 

elevernas bakgrund, liksom påstående tio i tredje delen, har redan redovisats i avsnitt 3.3.

 Resultatet har sammanställts i ett antal tabeller och tablåer. Av tabell- och tablårubriken framgår 

vilket påstående i enkäten som tabellen/tablån rör. Tabellerna är utformade så att det till vänster 

finns en graderingsskala från 1–5 där 1 betecknar fullständigt avståndstagande och 5 fullständigt 

samtycke med påståendet. Siffran 3 betecknar vet inte. Gradering med siffrorna 4 och 5 ses som en 

helt eller i stor utsträckning positiv attityd till påståendet medan siffrorna 1 och 2 tolkas som helt 

eller delvis negativ. I tabellerna har detta markerats med ett minustecken (vid siffran ett) och ett 

plustecken (vid siffran fem). Vidare är tabellerna uppdelade så att man kan särskilja elever med och 

utan modersmålsundervisning. Kommentarerna till tabellerna inleds med att jag fokuserar på 

skillnader mellan kort- och långgruppen för att därefter redogöra för skillnader mellan elever med 

och utan modersmålsundervisning. Förkortningen MM står för modersmål. 

 

4.1 Attityder till språk 

Nedan presenteras tabell 4.1, vilken ger en bild av informanternas ställningstagande till enkätens 

första påstående; Jag tycker att alla personer i Sverige ska kunna prata svenska.  

 

Tabell 4.1 Jag tycker att alla personer i Sverige ska kunna prata svenska 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 – – –  – – 

2 1(6) 1 (6)  3 (18) – 

3 – –  2 (12) – 

4 1 (6) 1 (6)  3 (18) – 

5 + 10 (59) 3 (18)  5 (29) 4 (24) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 
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Majoriteten av informanterna i båda grupperna tycker att alla personer i Sverige ska kunna prata 

svenska. I kortgruppen var det totalt 77 % (13 elever) som uppgav ett fullständigt samtycke till 

påståendet. Motsvarande andel i långgruppen var 53 % (9 elever). Eleverna utan 

modersmålsundervisning visar inga tendenser till att ha en annorlunda attityd än övriga eftersom det 

även av dessa elever var en majoritet som helt håller med.  

 I enkätens andra påstående skulle eleverna ta ställning till om det är positivt att kunna flera 

språk. Resultatet har sammanställts i tabell 4.2.  

 

Tabell 4.2 Jag tycker det är positivt att kunna flera språk 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 – – –  – – 

2 – –  – – 

3 – –  – – 

4 4 (24) 1 (6)  – – 

5 + 8 (47) 4 (24)  13 (76) 4 (24) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (76) 4 (24) 

 

Tabell 4.2 visar att ingen av eleverna i de båda informantgrupperna valde att gradera påståendet Jag 

tycker det är positivt att kunna flera språk med en siffra lägre än 4. Av eleverna i kortgruppen 

förhåller sig alla, mer eller mindre, positiva till påståendet. 71 % (12 elever) valde den högsta 

samtyckesgraden och 30 % (5 elever) valde den näst högsta samtyckesgraden. I långgruppen var 

eleverna fullständigt överens och har alla valt den högsta samtyckesgraden. Av eleverna som inte 

hade någon modersmålsundervisning är alla helt positiva, förutom en elev som höll med mycket, 

men inte helt i påståendet.  

 Därmed är det tydligt att alla elever, oavsett vistelsetid i Sverige och deltagande i 

modersmålsundervisning, mer eller mindre ser det som en tillgång att kunna flera språk. 

Långgruppen är dock allra mest positivt inställd eftersom samtliga valde den högsta 

samtyckesgraden.  

 Om tabell 4.2 visade att eleverna mer eller mindre var överens om att flerspråkighet är positivt 

visar tabell 4.3 att det råder en betydligt större oenighet kring hur de tror att allmänheten ser på 

flerspråkighet.  
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Tabell 4.3 Jag tror att folk i allmänhet tycker att flerspråkighet är positivt 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 – – –  – – 

2 1 (6) –  – – 

3 2 (12) 2 (12)  2 (12) – 

4 4 (24) 2 (12)  2 (12) 2 (12) 

5 +
 

5 (29) 1 (6)  9 (53) 2 (12) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (76) 4 (24) 

 

Svaren är betydligt mer spridda i tabell 4.3 i jämförelse med svaren i tabell 4.2. I kortgruppen är det 

drygt en tredjedel av eleverna som helt håller med i påståendet Jag tror att folk i allmänhet tycker 

att flerspråkighet är positivt. Det är också en tredjedel som svarat att de delvis håller med. Knappt 

en tredjedel svarade vet inte. En av eleverna håller endast lite med. 

 I långgruppen är det nästan dubbelt så många elever som helt håller med om att de tror att folk i 

allmänhet ser flerspråkighet som positivt. Totalt 65 % (11 elever) valde att gradera påståendet med 

siffran 5. 24 % (4 elever) håller delvis med och 12 % (2 elever) svarade att de inte visste.  

 Även hos eleverna utan modersmålsundervisning råder en oenighet om vilken attityd de tror att 

allmänheten har till flerspråkighet och det finns således inga tendenser till att de avviker från 

eleverna med modersmålsundervisning.    

 Att en elev valde att svara med en av de negativa graderna av samtycke (håller med lite) och sex 

elever med svarsalternativet vet inte ger en indikation på att eleverna upplevt att flerspråkighet inte 

alltid ses som helt positiv av folk i allmänhet samt att det finns en osäkerhet inför vad omgivningen 

anser. I en jämförelse mellan tabell 4.3 och 4.2 blir det därmed tydligt att eleverna själva enbart 

upplever flerspråkighet som positivt samtidigt som det råder delade uppfattningar om hur man tror 

att allmänhetens attityder ser ut. Det bör tilläggas att det främst är hos eleverna i kortgruppen som 

det råder störst differens mellan hur de själva ser på flerspråkighet och hur de tror att folk i 

allmänhet ser på flerspråkighet.  

 Nedan presenteras tabell 4.4. Denna tabell ger information om huruvida eleverna anser att det är 

viktigt att flerspråkiga elever får undervisning i sitt/sina modersmål. 
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Tabell 4.4 Jag tycker det är viktigt att flerspråkiga elever får undervisning i sitt/sina modersmål  

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 – – –  – – 

2 1 (6) 1 (6)  – – 

3 1 (6) –  3 (18) 1 (6) 

4 2 (12) 3 (18)  - 1 (6) 

5 + 8 (47) 1 (6)  10 (59) 2 (12) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 

 

I kortgruppen är det 53 % av eleverna (9 st.) som uppgav att de helt håller med i påståendet och  

30 % (5 elever) håller mycket med. Ett litet antal elever valde att antingen svara vet inte eller håller 

med lite. Sålunda anser de allra flesta elever i kortgruppen att undervisning i modersmålet är viktigt.  

 I långgruppen är resultatet ungefär detsamma. Det är visserligen fler som svarade att de helt höll 

med i påståendet i denna grupp jämfört med kortgruppen, 71 % (12 elever) respektive 

 53 % (9 elever). Det är däremot färre elever i långgruppen som valt att använda samtyckesgrad 4 

och fler som har uppgett att de inte vet. Således visar sig inga stora skillnader mellan grupperna om 

hur viktig de anser att modersmålsundervisningen är.  

 Av eleverna som inte har modersmålsundervisning är det en majoritet i båda grupperna som valt 

att gradera påståendet med siffrorna 4 eller 5. Av de elever som befunnit sig kortast tid i Sverige är 

det fyra av fem och av eleverna som befunnit sig i fem år eller mer i Sverige är det tre av fyra som 

uttryckt de två högre graderna av samtycke i skalan. Det är intressant att eleverna, trots att de själva 

inte läser modersmålsundervisning, uttrycker att de anser att ämnet är viktigt. En trolig orsak till 

detta, till synes paradoxala, ställningstagande är att eleverna inte fått möjlighet att läsa 

modersmålsundervisning trots att de själva ser fördelar med detta. 

 Elevernas ställningstaganden kring huruvida modersmålsundervisningen borde bedrivas inom 

ramen för ordinarie skoltid istället för som den idag ofta ligger, efter skoldagens slut, presenteras 

nedan i tabell 4.5.  
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Tabell 4.5 Jag tycker att flerspråkiga elever borde få läsa sitt modersmål under skoltid 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 – 1 (6) –  1 (6) – 

2 1 (6) 2 (12)  – – 

3 1 (6) 1 (6)  1 (6) – 

4 3 (18) –  3 (18) 3 (18) 

5 + 6 (35) 2 (12)  8 (47) 1 (6) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 

 

Majoriteten av elever i kortgruppen instämmer helt i påståendet. Detta gäller även för eleverna i 

långgruppen. Andelen elever som var mest positivt inställda var dock något högre i långgruppen 

eftersom det dels var fler elever som valde att gradera med den högsta samtyckesgraden, dels var 

det fler elever som valde den näst högsta samtyckesgraden. I kortgruppen valde eleverna istället de 

mer negativa graderna i skalan (6 % håller inte alls med och 18 % håller med lite). Således är 

eleverna som bott i Sverige i fem år eller mer positivt inställda till att modersmålsundervisningen 

borde förläggas inom ordinarie skoltid än eleverna som vistats i Sverige en kortare tid.  

  Attityden hos eleverna utan modersmålsundervisning visar inte heller här någon tydlig tendens 

till att vara annorlunda än attityden hos elever med modersmålsundervisning. Det är dock värt att 

notera att samtliga elever utan modersmålsundervisning i långgruppen är positivt inställda till 

påståendet. Möjligt är att dessa elever med större sannolikhet skulle välja att läsa 

modersmålsundervisning om de fick chansen att göra det under sin ordinarie skoldag.  

 I påstående sex, sju och åtta skulle eleverna ange hur viktiga de anser att ämnena svenska, 

engelska samt moderna språk är. Tabellerna 4.10, 4.11 och 4.12 presenterar utfallet och finns i 

bilaga 2.  Det ämne som visade sig vara tydligt viktigast för samtliga elever var engelska. En 

majoritet i båda grupperna valde att svara med den mest positiva samtyckesgraden håller helt med. I 

kortgruppen var det totalt 82 % av eleverna (14 st.) som helt höll med och i långgruppen var det 

totalt 88 % (14 st.).  Resterande elever valde att gradera påståendet med den näst mest positiva 

samtyckesgraden (håller med mycket).     

 Efter engelskan tyckte eleverna att svenskämnet var viktigast. De flesta elever i båda grupperna 

höll helt med om att svenskämnet är betydelsefullt. I jämförelse med engelska var det dock något 

färre som helt höll med. 77 % av eleverna (13 st.) i kortgruppen instämde helt om att 

svenskundervisningen är viktig. Motsvarande siffra i långgruppen var 71 % (12 elever). 

 Elevernas attityder till moderna språk går isär även om båda grupperna värderar dessa språk 

lägre än både engelskan och svenskan. Av eleverna i kortgruppen är det en majoritet som tycker 
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ämnet endast är lite viktigt medan majoriteten av eleverna i långgruppen helt håller med om att det 

är ett viktigt ämne. 

 Eleverna utan modersmålsundervisning har inte avvikit på ett nämnvärt sätt från övriga elever 

gällande attityder till svenskan, engelska och moderna språk, också de värdesätter engelskan främst, 

sedan svenska och därefter moderna språk.  

 I en jämförelse mellan elevernas attityder till undervisning i modersmålet (se tabell 4.4) och 

svenskan, engelskan och moderna språk är det fortfarande undervisningen i engelskan som värderas 

högst av båda grupper. Efter engelskan råder dock skillnader mellan grupperna vilken 

språkundervisning som värderas högst. Eleverna i kortgruppen anser att svenskämnet är viktigare än 

modersmålsundervisningen. Modersmålsundervisningen värderas dock högre än undervisningen i 

moderna språk. Eleverna i långgruppen anser att undervisning i modersmålet och svenska är lika 

viktigt. Därefter hamnar moderna språk.     

 Att eleverna hade mest positiva attityder till engelskämnet är kanske föga förvånande med tanke 

på språkets internationella status. Att några av eleverna dock inte visste om de ansåg svenskämnet 

som viktigt eller att de bara ansåg det som lite viktigt är däremot mer intressant. En möjlig orsak till 

detta kan vara att eleverna inte vet huruvida de i framtiden vill fortsätta leva i Sverige och därför 

inte ser att ämnet är betydelsefullt.   

 Att det svenska språket dock har en hög status som kommunikationsspråk inom skolan står klart 

efter en granskning av tabell 4.6. 

 
Tabell 4.6 Jag tycker man ska få prata andra språk än svenska på lektioner 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 – 6 (35) 2 (12)  3 (18) 1 (6) 

2 2 (12) 2 (12)  1 (6) 2 (12) 

3 1 (6) –  3 (18) 1 (6) 

4 2 (12) 1 (6)  5 (29) – 

5 + 1 (6) –  1 (6) – 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 

 

47 % av eleverna (8 st.) i kortgruppen tar helt avstånd till att andra språk än svenska bör få 

användas under lektionstid. 24 % (4 st.) håller med lite om att man bör få använda andra språk än 

svenska på lektioner. Totalt 24 % av eleverna är positiva till användning av fler språk än svenska i 

klassrummet (3 elever höll med mycket och 1 elev höll helt med)   

 Eleverna i långgruppen var dock något mer positivt inställda till att andra språk än svenska borde 
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få talas under lektioner. Totalt 35 % av eleverna var positiva till påståendet (1 elev håller helt med 

och 5 st. håller med mycket).       

 Av de elever som inte hade någon modersmålsundervisning, i både kort- och långgruppen, är sju 

av nio elever negativt inställda till att andra språk än svenskan ska få användas under lektionstid.

    

4.1.1 Sammanfattning  

 

Utifrån elevernas svar är det tydligt att det råder en viss ambivalens i frågan om flerspråkighet är 

positivt eller inte. När eleverna ska utgå från sig själva upplever de flerspråkigheten som enbart 

positiv medan de är mer tveksamma till hur allmänheten uppfattar fenomenet. Det är en något högre 

andel av eleverna i kortgruppen som har svarat att de tror att allmänheten är delvis negativt inställd 

eller som har uppgett att de inte har någon uppfattning. De flesta elever var överens om att alla 

personer som bor i Sverige ska kunna prata svenska. Eleverna i långgruppen var dock något mer 

öppna för att  detta inte behöver vara ett krav.    

 Det har också framkommit att eleverna i långgruppen anser att undervisning i modersmålet är 

lika viktigt som undervisning i svenska medan eleverna i kortgruppen tycker att svenskämnet är 

viktigare än modersmålsundervisningen. Engelskundervisningen värderades högst av alla elever, 

både av eleverna med och utan modersmålsundervisning. Undervisning i moderna språk är eleverna 

mest negativt inställda till.  Båda informantgrupper är tämligen negativa till att andra språk än 

svenska ska få användas under lektionstid. Generellt är dock eleverna som varit kortast tid i Sverige 

mest negativt inställda. Attityderna hos elever utan modersmålsundervisning har inte skiljt sig 

anmärkningsvärt från elever med modersmålsundervisning. 

 

4.2 Attityder till den egna språkanvändningen  

Att eleverna vill att modersmålet ska bibehålla sin plats i deras liv framgår av siffrorna i tabell 4.7.  

 

Tabell 4.7 Jag tycker det är viktigt att inte glömma bort mitt/mina modersmål  

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 – – –  1 (6) – 

2 – 1 (6)  – – 

3 – –  – – 

4 – 1 (6)  – – 

5 + 12 (71) 3 (18)  12 (71) 4 (24) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 
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Av informanterna i kortgruppen är det 89 % (15 elever) som instämmer helt i påståendet Jag tycker 

det är viktigt att inte glömma bort mitt/mina modersmål. Motsvarande siffra i långgruppen är   

95 % (16 elever). En av eleverna i långgruppen håller inte alls med. Intressant är att denna elev ändå 

läser modersmålsundervisning. Av övriga elever som inte har modersmålsundervisning håller de 

flesta helt med. 

 Vidare håller majoriteten av elever i båda grupper helt med om att de tror att modersmålet 

kommer att ha betydelse för dem i framtiden (se tabell 4.13 i bilaga 2). I kortgruppen var det 83 % 

av eleverna (14 st.) som helt håller med i påståendet. Två elever (12 %) håller mycket med i 

påståendet och en elev svarade vet inte. Dessa elever hade ingen modersmålsundervisning. Att en av 

eleverna inte riktigt vet huruvida modersmålet kommer ha betydelse i det framtida livet skulle 

kunna vara en förklaring till varför eleven inte har någon modersmålsundervisning. I långgruppen 

var alla elever utom en helt positiva till påståendet. Vad gäller elever utan modersmålsundervisning 

har de inte svarat på ett sätt som utmärker sig från elever med modersmålsundervisning. 

 I jämförelse med frågan om modersmålets betydelse var det färre elever i båda grupper som 

trodde att svenskan skulle komma att ha en betydelse i framtiden (se tabell 4.14 i bilaga 2). Det var 

främst eleverna i kortgruppen som trodde att svenskan skulle ha mindre betydelse i framtiden även 

om en majoritet uttryckte ett fullständigt samtycke till att svenskan även i framtiden skulle vara 

betydelsefull. 12 % (2 elever) höll dock inte alls med i påståendet och 6 % (1 elev) höll med lite. 18 

% (3 elever) svarade att de inte visste. De som uttryckte ett fullständigt samtycke till svenskans 

betydelse i framtiden var betydligt fler i långgruppen (83 %, 14 elever). 18 % av eleverna (3 st.) 

höll mycket med. Sålunda var andelen positivt inställda elever till både modersmålet och svenskans 

betydelse i framtiden högre i långgruppen. Gällande engelskan är det tydligt att eleverna är eniga 

om att den kommer spela en betydelsefull roll i deras framtid (se tabell 4.15 i bilaga 2). Allra mest 

positiva är eleverna i långgruppen. Där har 100 % valt den högsta graden av samtycke. I 

kortgruppen finns tendenser till en viss skepsis då en av eleverna (6 %) svarat vet inte och totalt fyra 

elever (24 %) inte var fullt så säkra att de valde att hålla helt med i påståendet, men de fördelar sig 

ändock på den positiva delen av skalan. 71 % av eleverna (12 st.) höll dock helt med i påståendet 

om att engelskan kommer ha betydelse i framtiden.  

 Nedan presenteras tablå 4.1 vilken ger en översikt av det som ovan presenterades. Står det flera 

språk på samma rad innebär det att det var lika många elever som helt höll med om att båda språken 

skulle ha betydelse i framtiden. 
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Rangordning Kortgruppen  Långgruppen  Elever med 

MM.und. 

Elever utan 

MM.und. 

1 Modersmål Engelska Modersmål Modersmål, 

engelska 

2 Engelska  Modersmål Engelska  Svenska 

3 Svenska Svenska  Svenska  

Tablå 4.1 Vilket språk anser du kommer ha störst betydelse i framtiden? 

 

En viktig tendens i tablå 4.1 är att svenska visar sig vara det språk alla fyra elevgrupper tror 

kommer ha minst betydelse i framtiden. Modersmålet är det språk tre av fyra grupper tror kommer 

vara mest betydelsefullt i framtiden.  Eleverna i långgruppen trodde dock att engelskan kommer 

betyda mest.  

 Eleverna skulle också i enkätens tredje del ta ställning till hur viktigt de tyckte det var att bli 

bättre i modersmålet, i svenska och i engelska. Nedan presenteras resultatet som framkommer i 

tabellerna 4.16, 4.17 och 4.18, som finns presenterade i bilaga 2.    

 För de allra flesta elever är det viktigt att utvecklas i modersmålet. I kortgruppen är det 59 % av 

eleverna (10 st.) som helt håller med om att det är viktigt att bli bättre på modersmålet. 24 %  

(4 elever) angav att de håller med mycket, 12 % (6 elever) markerade att de samtycker i liten grad 

och 6 % (1 elev) svarade vet inte. I långgruppen var det också 59 % (10 elever) som angav att de 

helt håller med om att det är viktigt att bli bättre på modersmålet. 18 % (3 elever) håller med 

mycket och 24 % (4 elever) uppgav att de inte visste.  

 I kortgruppen var det 59 % (10 elever) som helt håller med om att det var viktigt att bli bättre på 

svenska. Det är en lika stor andel som ansåg det lika viktigt att bli bättre på sitt modersmål. Därmed 

kan en slutsats dras om att dessa elever tycker det är lika viktigt att utvecklas i svenskan som i 

modersmålet. En av eleverna som helt håller med i påståendet kommenterade sin gradering med ”Om 

jag skulle vara i Sverige i flera år”, vilket tyder på att uppfattningen om framtiden i allra högsta 

grad spelar en avgörande roll för elevernas attityder.     

 Eleverna i långgruppen var generellt mer positiva till att utveckla svenskan jämfört med 

modersmålet, 71 % (12 elever) håller helt med om att svenskan är viktig att utveckla medan 

motsvarande siffra för modersmålet var 59 % (10 elever).  

 Vad gäller elever som inte har någon modersmålsundervisning har alla utom en uttryckt att de 

anser att bättre svenskkunskaper är eftersträvansvärda (håller helt med eller håller med mycket). 

 Liksom eleverna ansåg att engelskämnet var viktigt (se tabell 4.11 i bilaga 2) anser en majoritet 

att det också är viktigt att utvecklas i det engelska språket. 59 % av eleverna (10 st.) i kortgruppen 

håller helt med, vilket innebär att dessa informanter generellt värdesätter utveckling i modersmålet, 

svenskan och engelskan i lika hög grad. I långgruppen håller alla elever utom en helt med i 
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påståendet vilket innebär att dessa elever värdesätter utveckling i engelska framför utveckling i 

modersmål och svenska. Tablå 4.2 ger en översikt av ovan presenterade resultat.  

   

Rangordning Kortgruppen  Långgruppen  Elever med 

MM.und. 

Elever utan 

MM.und. 

1 Engelska, 

modersmål, svenska 

Engelska Engelska Engelska 

2  Svenska Svenska  Modersmål, 

Svenska 

3  Modersmål Modersmål   

Tablå 4.2 Vilket språk anser du är viktigt att bli bättre på? 

 

Tablå 4.2 visar att eleverna som bott i Sverige i max fyra år tycker det är lika viktigt att bli bättre på 

engelska, modersmålet och svenska. Långgruppen och elever med och utan 

modersmålsundervisning tycker det är viktigast att bli bättre på engelska. Långgruppen och elever 

med modersmålsundervisning värderar därefter svenskan som viktigast och modersmålet som minst 

viktigt att bli bättre på. Elever utan modersmålundervisning anser dock att det är lika viktigt att bli 

bättre på modersmål och svenska.  

 Att eleverna är positivt inställda till sitt modersmål och vill behålla det genom livet blir än mer 

tydligt genom hur eleverna svarat på om de vill att eventuella barn ska lära sig deras respektive 

modersmål. Nedan presenteras detta i tabell 4.8.  

 

Tabell 4.8 Om jag får barn i framtiden vill jag att de ska lära sig mitt/mina modersmål  

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 – – –  – – 

2 – 1 (6)  – – 

3 – –  2 (12) – 

4 1 (6) 1 (6)  – 1 (6) 

5 + 11 (65) 3 (18)  11 (65) 3 (18) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 

 

I både kort- och långgruppen samt av elever utan modersmålsundervisning är det en övervägande 

del av eleverna som uppgav fullständigt samtyckte. Ett fåtal elever valde dock att gradera 

påståendet med vet inte eller håller med lite. Så även om majoriteten är positiv till att föra vidare 

språket till eventuella barn visar det att en del elever är skeptiska till att deras barn skulle lära sig 

deras modersmål. Detta kan tyda på att eleverna trots allt inte alltid ser flerspråkighet som positivt 
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även om ingen av eleverna uttryckte en negativ attityd då de tog ställning till påståendet Jag tycker 

det är positivt att kunna flera språk (se tabell 4.2).   

 Som nämnts tidigare spelar modersmålet en avgörande roll för utvecklingsgången i 

andraspråksinlärningen (Nygren-Junkin 2006:220). Att många av eleverna själva inte blivit 

medvetna om detta visas i tabell 4.9.   

 

Tabell 4.9 Jag tror att jag kommer ha lättare att lära mig svenska om jag kan mitt modersmål bra 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 – – –  3 (18) – 

2 – –  3 (18) – 

3 2 (12) 2 (12)  – 3 (18) 

4 2 (12) 2 (12)  2 (12) – 

5 + 8 (47) 1 (6)  5 (29) 1 (6) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 

 

I kortgruppen var eleverna generellt positivt inställda till påståendet. Drygt hälften trodde att 

kunskaper i modersmålet i hög grad styr andraspråksutvecklingen.  24 % (4 elever) valde att gradera 

påståendet med den näst högsta samtyckesgraden, (håller med mycket). Lika många elever uppgav 

att de inte vet.  

 I långgruppen håller drygt en tredjedel av eleverna (36 %, 6 elever) inte alls med eller samtycker 

endast i liten grad.  Dessa elever utgör tillsammans en knapp majoritet i gruppen. 18 % (3 elever) 

svarade att de inte visste och ingen av dessa elever hade modersmålsundervisning.  35 % av 

eleverna (6 st.) tror dock att modersmålet i hög grad underlättar andraspråksinlärningen.  

    

4.2.1 Sammanfattning  

Att modersmålet spelar en viktig roll i enkätdeltagarnas liv råder det ingen tvekan om. En klar 

majoritet av eleverna i både kort- och långgruppen uppger att de tycker det är viktigt att inte 

glömma bort sina respektive modersmål. Eleverna som varit i Sverige i fem år eller mer var dock i 

marginellt högre grad mer mån om att inte glömma modersmålet än eleverna som befunnit sig i 

Sverige mellan ett och fyra år var.      

 Alla elever tror att svenskan kommer ha minst betydelse i framtiden. Eleverna i kortgruppen tror 

att främst modersmålet kommer ha betydelse i framtiden och eleverna i långgruppen tror att främst 

engelskan kommer ha betydelse.  
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 Eleverna i kortgruppen anser att det är lika viktigt att bli bättre i modersmålet, svenskan och 

engelskan. Eleverna i långgruppen värdesätter mest sin utveckling i det engelska språket och allra 

minst i modersmålet och därmed hamnar svenskan på en andra plats.   

  Modersmålets betydelse för andraspråksutvecklingen verkar förhållandevis få elever vara 

medvetna om. Det är drygt hälften av alla elever i kortgruppen som tror att andraspråksinlärningen 

underlättas om de kan modersmålet bra. I långgruppen är motsvarande siffra endast 35 %.  

 Det finns inga tydliga tendenser till att elever utan modersmålsundervisning skiljer sig i attityden 

till modersmålet från elever med modersmålsundervisning. 
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5 Diskussion 

I följande kapitel kommer resultaten som presenterades i kapitel 4 att diskuteras och jämföras med 

den teoretiska bakgrunden som beskrevs i kapitel 2. De frågor som studien grundat sig på kommer 

också att besvaras här. I kapitlet belyses först elevernas attityder till flerspråkighet och därefter 

attityder till modersmålet, sedan kommer en avslutande reflektion.  

 Syftet med denna undersökning har varit att försöka nå ett svar hur flerspråkiga elevers attityder 

till flerspråkighet och modersmålet ser ut i relation till främst den majoritetsdominerande svenskan 

men också det internationella statusspråket engelska samt de moderna språken. För att ta reda på om 

elevernas attityder påverkas av svenskans status har individer som befunnit sig olika länge i Sverige 

stått i fokus. Även huruvida deltagande i modersmålsundervisning har effekt på attityden till 

modersmålet har undersökts.  

   

5.1 Attityder till flerspråkighet  

Ett resultat som framkommit i studien är att det råder en viss diskrepans mellan hur elevernas egna 

attityder till flerspråkighet ser ut samt hur de tror att allmänhetens attityder ser ut. Eleverna själva är 

helt eller mycket positiva till flerspråkighet. Vad gäller allmänhetens attityder tror några av eleverna 

att denna är något mer negativ. Det har också visats att vissa elever upplever en osäkerhet inför 

allmänhetens attityder då förhållandevis många elever uppgav att de inte hade någon uppfattning 

om den. Osäkerheten kan naturligtvis bero på en rad olika saker.  Antingen har eleverna inte alls 

reflekterat över vad allmänheten har för inställning eller så kan osäkerheten tyda på att eleverna fått 

uppfattningen om att flerspråkighet å ena sidan ses som positiv och å andra sidan som negativ.  En 

sådan tvetydig attityd till flerspråkighet blir eleverna implicit uppmärksammade på i skolan. 

Lindberg (2011:11 f.) kritiserar den svenska skolan för att det som står i styrdokumenten om 

intentionen att främja och stötta flerspråkiga elevers skolgång ofta inte implementeras i praktiken.  

 Detta är organiseringen av modersmålsundervisningen ett tydligt exempel på. Som tidigare 

nämnts är modersmålsundervisningen ofta förlagd efter ordinarie skoltid och ges endast i snitt en 

timme i veckan (Hyltenstam m.fl. 2012:56). Att modersmålsundervisning erbjuds flerspråkiga 

elever ger onekligen en bild av att den å ena sidan är viktig och å andra sidan inte är lika viktig som 

undervisningen i svenska, engelska och moderna språk är eftersom all den språkundervisningen 

sker inom ramen av ordinarie skoltid. Att skolan heller inte är tvungen att erbjuda undervisning i 

modersmålet om det inte finns kompetenta lärare att tillgå eller om eleverna som är i behov av 

undervisning i ett visst språk är för få visar också att modersmålet har en låg prioritering.

 Generellt har undersökningen visat att det främst är eleverna som bott i Sverige i fem år eller mer 
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som uppvisat den mest positiva attityden till flerspråkighet. Detta har visats genom att dessa elever 

värdesätter undervisning i svenskämnet samt undervisning i modersmålet lika mycket medan 

eleverna i kortgruppen anser att modersmålsundervisningen är mindre viktig än 

svenskundervisningen. Eleverna i långgruppen har också uppvisat mer positiva attityder till att 

kunna flera språk, att modersmålsundervisningen borde ske under ordinarie skoldag, och att elever 

ska få använda andra språk än svenska på lektioner. Detta indikerar att eleverna anser att 

flerspråkigheten borde tillvaratas bättre genom att exempelvis låta andra modersmål än svenska få 

ett större utrymme inom skolan. En viktig faktor att ta hänsyn till gällande detta resultat är att när 

studien genomfördes hade de flesta av eleverna i kortgruppen endast varit i Sverige mellan ett och 

två år. De befann sig således i början av sin andraspråksutveckling vilket är en rimlig förklaring till 

varför de ser utvecklingen av svenska som extra viktig. När eleverna uppnått en högre nivå i 

andraspråket är det troligt att också de i högre grad kommer förespråka ett ökat utrymme för 

flerspråkighet i skolan. Det bör dock tilläggas att det inte är tal om några stora skillnader mellan 

elevgrupperna, attityderna skiljer sig på många ställen endast marginellt åt.  

 Eleverna utan modersmålsundervisning har i denna studie varit förhållandevis få vilket gör att 

det är svårt att utläsa specifika sätt de utmärker sig på. Det har inte framkommit några tydliga 

tendenser till att elever utan modersmålsundervisning skulle ha en vare sig mer eller mindre positiv 

attityd till flerspråkighet. Detta kan bero på att eleverna inte själva aktivt valt bort 

modersmålsundervisningen eller att det inte finns några större skillnader gällande attityder till 

flerspråkighet. Tidigare forskning har dock visat att det förekommer attitydskillnader mellan elever 

med och utan modersmålundervisning (Axelsson 2013:558) vilket snarare tyder på att denna studies 

omfång varit för litet för att några sådana slutsatser ska kunna dras.    

      

5.2 Attityder till modersmålet  

Utifrån svaren i enkätundersökningen framkommer det att eleverna generellt har mycket positiva 

attityder till sitt/sina modersmål. De flesta elever tycker det är viktigt att inte glömma modersmålet 

och vill att eventuella barn ska lära sig det. Samtidigt träder en bild fram av att eleverna mer eller 

mindre är påverkade av den majoritetsdominerande svenskan utifrån det sätt de ibland resonerar på. 

Främst gäller detta eleverna som bott i Sverige i fem år eller mer.  

 Både kort- och långgruppen anser att modersmålet kommer att vara mer betydelsefullt i 

framtiden än svenskan, många av eleverna tror heller inte att de i framtiden kommer vilja leva och 

bo i Sverige. Ändå värdesätter en majoritet i långgruppen utveckling i svenska mer än utveckling i 

modermålet. Detta förefaller kanske märkligt men blir också en tydlig indikation på vilken status 

svenska språket har i Sverige.    
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 Skälen till att de resonerar på det här viset kan vara flera. Naturligtvis kan det handla om att 

eleverna upplever sig behärska modersmålet bättre än svenskan och av den anledningen ser det som 

viktigare att bli bättre på svenska. Att eleverna dagligen befinner sig i en miljö som Lindberg 

(2010:12 f.) beskriver som en plats där det råder en tydlig enspråkig norm, skolan, kan vara en 

annan och också en mycket trolig anledning. Även om flerspråkighet i olika styrdokument och i den 

språkpolitiska lagen framhålls som positiv blir flerspråkigheten den enspråkiga normens motpol, 

vilket därför gör att den ändå kan ses som avvikande och negativ. Troligt är att eleverna är 

omedvetet påverkade av denna norm och därför ser det som viktigare att utvecklas i svenska 

framför modersmålet. Kunskaper i svenska spelar dessutom en direkt avgörande roll i elevernas liv 

eftersom behärskandet av svenska är en förutsättning för att lyckas med skolarbetet. Oavsett 

anledning är det olyckligt att eleverna värdesätter utveckling i det ena språket framför det andra 

eftersom andraspråksforskningen visar att språkinlärningen är som mest effektiv om språken 

utvecklas sida vid sida (Lindberg 2002:23 f.).  

 Eleverna som har kortast vistelsetid i Sverige har däremot svarat att de anser att det är lika viktigt 

att bli bättre i såväl modersmål som svenska. Det blir därmed tydligt att eleverna har en syn på 

språkinlärning som kommer gynna deras additiva tvåspråkighet; att utveckling i det ena språket inte 

behöver utesluta utveckling i det andra.  

 När studien genomfördes gick 16 av 17 elever i kortgruppen i klasser där samtliga elever hade en 

flerspråkig bakgrund med svenska som andraspråk. Eleverna som bott i Sverige i fem år eller mer 

gick däremot tillsammans med elever som hade svenska som modersmål. Detta torde betyda att 

enspråkighetsnormen är mer påtaglig för eleverna i långgruppen och det kan i så fall vara en 

anledning till att de värdesätter utveckling i svenska framför utveckling i modersmålet. Det kan i så 

fall relateras till det Otterup (2005:163, 197) beskriver att i miljöer där flerspråkigheten är normen 

och därmed inte ses som avvikande eller stigmatiserande, ökar chanserna för positiva attityder till 

modersmålet. Homogena, enspråkiga miljöer fann Otterup (2005:218 f.) däremot bidragande till att 

andraspråket förbättras samtidigt som utvecklingen av modersmålet inte går åt samma håll.  

 Undersökningen har vidare visat att alla elever har väldigt positiva attityder till det engelska 

språket och att eleverna värdesätter kunskaper i de moderna språken minst. Detta är också i enlighet 

med de resultat Otterup (2005) presenterar i sin avhandling. Att majoriteten av informanterna 

generellt har mest positiva attityder till att utvecklas i det engelska språket, trots att de är 

andraspråkstalare av svenska och bor i Sverige, är ett tecken på den minoritetsställning svenskan 

har gentemot engelskan. Samtidigt är det i sammanhanget viktigt att poängtera att det likväl kan 

handla om en allmän globaliseringstendens, vilket därmed också kan vara en högst trolig förklaring 

till varför eleverna i hög grad värdesätter kunskaper i engelska.     
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 Inte heller när det gäller attityder till modersmålet skiljer sig elever utan 

modersmålsundervisning nämnvärt från övriga.  

 

5.3 Avslutande reflektion  

Trots en rådande enspråkighetsnorm har alla elever som deltagit i denna undersökning generellt 

uppvisat en mycket positiv attityd till såväl flerspråkighet som till modersmålet. Attityder är dock 

svåra att ringa in på ett tydligt och enkelt sätt eftersom de består av komplexa strukturer (Bijvoet 

2013:124 ff.).  Detta är också en trolig förklaring till varför elevsvaren ibland kan upplevas som 

motsägelsefulla.  

 Att eleverna i långgruppen värdesätter utveckling i svenska framför utveckling av modersmålet 

samtidigt som de anser att undervisningen i svenska och modersmål är lika viktig är ett exempel på 

en sådan motsättning. Även eleverna i kortgruppen visar exempel på detta genom att de anser det 

lika viktigt att bli bättre på modersmål och svenska men tycker svenskundervisningen är viktigare 

än modersmålsundervisningen. Resonemanget är svårttolkat men tyder ändå på att det råder en 

konflikt inom eleverna. De värdesätter sin flerspråkighet och sitt modersmål samtidigt som de av 

olika orsaker, som ovan diskuterats, ibland tvingas sätta svenskan främst.     

 Eftersom dagens forskning inom svenska som andraspråk pekar på att det är positivt att låta 

språk utvecklas sida vid sida måste man på samhällsnivå bli bättre på att tillvarata och gynna 

flerspråkiga individers språkkompetens, för att se till att de inte hamnar i situationer där de tvingas 

att välja mellan första- och andraspråket.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Enkäten 

 

Enkät om attityder till modersmål 

Den här enkäten handlar om gymnasieelevers attityder till sitt/sina modersmål. Modersmålet är det 

språk en person lär sig att prata först. En person kan ha flera modersmål, t.ex. om man som barn får 

lära sig prata två (eller fler) språk samtidigt. Enkäten kommer att användas till min C-uppsats jag 

just nu skriver inom lärarprogrammet vid Uppsala universitet.  

Stort tack för att Du tar dig tid att svara! 

 

Del 1. Bakgrund 

Jag är: Kvinna        Man  

Födelseår: __________________________________________________________________ 

Gymnasieprogram: ___________________________________________________________ 

I vilket land är du född?_______________________________________________________ 

Hur länge har du bott i Sverige?_________________________________________________ 

Modersmål (ett eller flera): 

___________________________________________________________________________ 

Vilka språk kan du? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vilket språk tycker du att du kan bäst? 

___________________________________________________________________________ 

Har du modersmålsundervisning? Ange i så fall för vilket/vilka språk:  

___________________________________________________________________________ 

Hur många timmar i veckan har du i så fall modersmålsundervisning? 

___________________________________________________________________________ 
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Del 2. Attityder till språk  

Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med din åsikt om påståendet.  

1 = Håller inte alls med 

2 = Håller med lite 

3 = Vet inte 

4 = Håller med mycket 

5 = Håller helt med 

 

1. Jag tycker att alla personer i Sverige ska kunna prata svenska.  

Håller inte alls med  1 2 3 4 5  Håller helt med 

 

 

 

2. Jag tycker att det är positivt att kunna flera språk. 

 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

 

 

3. Jag tror att folk i allmänhet tycker flerspråkighet är positivt. 

 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

 

 

4. Jag tycker att det är viktigt att flerspråkiga elever får undervisning i sitt/sina modersmål. 

 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med  

 

      

 

5. Jag tycker att flerspråkiga elever borde få läsa sitt modersmål under skoltid.  

Håller inte alls med 1 2 3  4 5 Håller helt med 

  

  

6. Jag tycker att svenska är ett viktigt ämne i skolan.  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

 

 

7. Jag tycker att engelska är ett viktigt ämne i skolan.   

 

Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
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8. Jag tycker att moderna språk (franska/spanska/tyska/italienska) är ett viktigt ämne i 

skolan. 

 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

 

9.  Jag tycker att man ska få prata andra språk än svenska på lektioner.  
 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

 

10. Jag tycker att vissa språk har högre status än andra.  

 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

Skriv här nedanför vilket/vilka språk du i så fall tycker har hög status.  

(Om du ringat in siffran 1 kan du gå vidare till nästa sida). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Del 3. Attityder till den egna språkanvändningen  

 
Ringa in den siffran som stämmer bäst överens med din åsikt om påståendet.  

1 = Håller inte alls med 

2 = Håller med lite 

3 = Vet inte 

4 = Håller med mycket 

5 = Håller helt med 

 

 

1. Jag tycker att det är viktigt att inte glömma bort mitt/mina modersmål.    
 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 

 
  

 

2. Jag tror att mitt/mina modersmål kommer ha betydelse för mig i framtiden. 

 

Håller inte alls med  1 2 3 4 5  Håller helt med 

   

 

 

3. Jag tror att svenskan kommer ha betydelse för mig i framtiden.  
 

Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

 

 

4. Jag tror att engelskan kommer ha betydelse för mig i framtiden.  

 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

 

 

5. Jag tycker det är viktigt att bli bättre på mitt/mina modersmål.  

   

Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

 

 

6. Jag tycker det är viktigt att bli bättre på svenska. 
 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

 

7. Jag tycker det är viktigt att bli bättre på engelska.  

 

Håller inte alls med  1 2 3 4 5 Håller helt med 
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8.  Om jag får barn i framtiden vill jag att de också ska lära sig mitt/mina modersmål. 
 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

 

  

9.  Jag tror att jag kommer ha lättare att lära mig svenska om jag kan mitt modersmål bra.  

 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 

 

 

 

10.  Jag tror att jag i framtiden kommer att vilja leva och bo i Sverige.  

 

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 Håller helt med 
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Ringa in vilket/vilka språk du tror blir viktiga för dig i ditt framtida yrkesliv. 

Gradera med siffror om du väljer fler än ett språk. 

Arabiska 

Engelska 

Finska 

Franska 

Italienska 

Jiddisch  

Kinesiska 

Kurdiska 

Meänkieli  

Persiska 

Romani  

Ryska 

Samiska 

Somaliska 

Spanska 

Svenska 

Turkiska 

Tyska 

 

Skriv här nedanför om det är något annat språk du vill tillägga:   

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Ringa in vilket/vilka språk du tycker är viktiga att kunna på din fritid. Gradera 

med siffror om du väljer fler än ett språk.  

Arabiska 

Engelska 

Finska 

Franska 

Italienska 

Jiddisch  

Kinesiska 

Kurdiska  

Meänkieli  

Persiska 

Romani  

Ryska 

Samiska 

Somaliska 

Spanska 

Svenska 

Turkiska 

Tyska 

 

Skriv här nedanför om det är något annat språk du vill tillägga:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Tack för din hjälp! 
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Bilaga 2: Tabeller 

 

Tabell 4.10 Jag tycker att svenska är ett viktigt ämne i skolan 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 – –  – – 

2 – 1 (6)  – – 

3 – 1 (6)  1 (6) – 

4 2 (12) –  2 (12) 2 (12) 

5 10 (59) 3 (18)  10 (59) 2 (12) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 

 

 

 

Tabell 4.11 Jag tycker att engelska är ett viktigt ämne i skolan (OBS! Endast 16 svarande elever i 

långgruppen) 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 - -  - - 

2 - -  - - 

3 - -  - - 

4 3 (18)   2 (13) - 

5 9 (53) 5 (29)  10 (63) 4 (25) 

      

Totalt 12 (71) 5 (29)  12 (76) 4 (25) 

 

 

 

Tabell 4.12  Jag tycker att moderna språk är ett viktigt ämne i skolan 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 2 (12) -  - - 

2 5 (29) 2 (12)  2 (12) 1 (6) 

3 2 (12) 1 (6)  3 (18) 1 (6) 

4 3 (18) 1 (6)  2 (12) - 

5 - 1 (6)  6 (35) 2 (12) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)   13 (77) 4 (24) 
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Tabell 4.13 Jag tror att mitt/mina modersmål kommer ha betydelse för mig i framtiden 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 - -  - - 

2 - -  - - 

3 - 1 (6)  - - 

4 - 2 (12)  1 (6) - 

5 12 (71) 2 (12)  12 (71) 4 (24) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 

 

 

Tabell 4.14 Jag tror att svenskan kommer ha betydelse för mig i framtiden 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 2 (12) -  - - 

2 - 1 (6)  - - 

3 1 (6) 2 (12)  - - 

4  1 (6)  2 (12) 1 (6) 

5 9 (53) 1 (6)  11 (65) 3 (18) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 

 

 

 

Tabell 4.15 Jag tror att engelskan kommer ha betydelse för mig i framtiden  

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 - -  - - 

2 - -  - - 

3 - 1 (6)  - - 

4 2 (12) 2 (12)  - - 

5 10 (59) 2 (12)  13 (76) 4 (24) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (76) 4 (24) 
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Tabell 4.16 Jag tycker det är viktigt att bli bättre på mitt/mina modersmål   

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 - -  - - 

2 1 (6) 1 (6)  - - 

3 - 1 (6)  3 (18) 1 (6) 

4 2 (12) 2 (12)  2 (12) 1 (6) 

5 9 (53) 1 (6)  8 (47) 2 (12) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 

 

 

Tabell 4.17 Jag tycker det är viktigare att bli bättre på svenska 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 - -  - - 

2 1 (6) -  - - 

3 - 1 (6)  1 (6) - 

4 2 (12) 3 (18)  2 (12) 2 (12) 

5 9 (53) 1 (6)  10 (59) 2 (12) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  12 (77) 4 (24) 

 

 

 

Tabell 4.18 Jag tycket det är viktigare att bli bättre på engelska 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 - -  - - 

2 1 (6) -  - - 

3 - -  - - 

4 3 (18) 3 (18)  - 1 (6) 

5 8 (47) 2 (12)  13 (76) 3 (18) 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (76) 4 (24) 
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Tabell 4.19 Jag tror att jag i framtiden vill leva och bo i Sverige 

 Kortgruppen < 4 år i Sverige  Långgruppen > 5 år i Sverige 

Grad av  

Samtycke 

MM.und Ej MM.und.  MM.und. Ej MM.und. 

 Antal (%) Antal (%)  Antal (%) Antal (%) 

1 2 (12) 1 (6)  - 1 (6) 

2 - -  1 (6) - 

3 2 (12) 2 (12)  8 (47) 3 (18) 

4 3 (18) 1 (6)  3 (18) - 

5 5 (29) 1 (6)  1 (6) - 

      

Totalt 12 (71) 5 (30)  13 (77) 4 (24) 

 

 

 


