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Sammanfattning

Denna uppsats är baserad p̊a en undersökning med intervjuer av fem gyma-
sieungdomar med utländsk bakgrund. Syftet med denna uppsats är att bidra
med en insyn p̊a hur flerspr̊akiga ungdomar konstruerar sina identiteter med
hjälp av spr̊aket som verktyg. Vilken betydelse har flerspr̊akighet för identi-
tetsskapande och vad betyder samhällets bemötande för deras identitetsska-
pande? Studien använde en kvalitativ metod som bestod av intervjusamtal.

Undersökningsresultaten har diskuterats utifr̊an litteraturgenomg̊angen av
Vuckic (2006) tolkning av Meads teori om jaget, Eriksons (1968) identitets-
tatusparadigm, Stevens (2006) syn p̊a formandet av det sociala jaget och Fri-
sens & Hwangs (2006) tankar om hur spr̊ak och identitet hör ihop samt Wiggs
(2008) undersökning om att vara invandrarungdom. Undersökningsresultat
analyserades utifr̊an Bourdieus teori om spr̊ak som symboliskt kapital och
Vygotskij teori om socialkonstruktivistisk syn p̊a identitet.

Resultatet visar att ungdomarna som medverkade i studien hade en posi-
tiv inställning till sin flerspr̊akighet. Modersm̊alets betydelse för dem var att
bevara känslan av att höra samman med släktingar men trots detta upplev-
de de inte att modersmålet nödvändigtvis var en avgörande faktor för deras
identitet. Ungdomarna valde inte heller att identifiera sig som svensk. Fyra
av fem identifierade sig som “jag”. Att välja sin identitet är ett val man
gör. Men den funna/den valda jagidentiten skall sedan samexistera med nya
sociala identiteter. Detta för att personen inte kan välja att förverkliga sig
själv p̊a vilket sätt som helst utan identiteterna måste vara rimliga utifr̊an en
relation till den kollektiva historia som handlar om responser och reaktioner.

Nyckelord: Utländsk, flerspr̊akighet, identitet, samhälle



Abstract

This study is based on a qualitative research in form of interview with five
high school students with a foreign background. This thesis aims to contribu-
te with an insight on how multilingual young people construct their identities
by using language as a tool for identity construction. It also present what
is the importance of multilingualism for the creation of identity and which
impact does society’s attitude have to their identity construction. The study
uses a qualitative method of semi-structured interviews.

The survey results were discussed based on the literature review which in-
clude Vuckic (2006) interpretation of Mead’s theory of “I”, Erikson’s (1968)
identity status paradigm, Stevens (2006) view of the shaping of the social self,
Frisén & Hwang’s (2006) thoughts on how language and identity can not be
differentiated and Wigg (2008) study on being immigrant youth -language
and identity. Research results were also analysed based on Bourdieu’s theory
of language as symbolic capital and Vygotsky’s theory of social constructio-
nist view on identity.

The participants in the study had a positive attitude to their multilingualism.
Mother tongues allow them to preserve the feeling of belonging together with
relatives. However, the mother tongue is not necessarily a decisive factor in
their identity even the young students chose not to identify themselves as
Swedish. Four of the five identified themselves as “I”. Choosing identity is
a choice you make. But the found/the chosen self-identity will then coexist
with the new social identities. This is so because a person can not choose to
form themselves in what so ever way. The identity must be reasonable based
on a relationship to the collective history as responses and reactions.

Keywords: Foreign, multilingualism, identity, society
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1 Inledning

Visst kan det kännas hopplöst att vara tv̊aspr̊akig eller flerspr̊akig om det
ena spr̊aket ses som mindre värdefullt eller associeras med minoritetsgrup-
per? Detta har jag upplevt. Jag har ibland ocks̊a upplevt flerspr̊akighet som
ett hinder snarare än en tillg̊ang i vissa sammanhang. Den synen p̊a fle-
rasp̊akighet har ibland lett mig till att undvika att tala mitt modersmål.

Jag glömmer inte de stunder d̊a jag undvikit att tala mitt modersmål därför
att jag inte ville klassas eller kategoriseras n̊agonstans där jag kanske inte
hörde hemma, därför att denna tanke, att kulturella och sociala identiteter
och föreställningar är kollektiva, är problematisk. Människor har olika sociala
erfarenheter vilket gör att de tänker och uppfattar saker och ting p̊a olika
sätt. Det betyder att ett samhälle aldrig är homogent. Man kan exempelvis
uppfatta sig som svensk eller n̊agot annat p̊a många olika sätt, och dessa
uppfattningar kan dessutom förändras över tid och i olika situationer.( Nor-
man 1996)

I dagens globala värld immigrerar och emigrerar allt fler människor fr̊an ett
land till ett annat för att arbeta, studera eller för sökande efter ett bättre
liv. Många flyttar fr̊an sina hemländer av olika anledningar. Sverige är ett av
länderna som tar emot n̊agra av dessa immigranter. Detta har gjort Sverige
till ett m̊angkulturellt land med många människor med utländsk bakgrund. I
svensk politik diskuteras ofta om dessa människors integrering in i det svens-
ka samhället men även deras barns integrering diskuteras ocks̊a.

Enligt Nationalencyklopedin (2015) betyder ordet integration ett sätt att f̊a
flyktingar att anpassa sig och vara en del av det nya hemlandet. En av de
viktigaste nycklarna till integrering är genom spr̊ak d̊a spr̊ak är en betydande
faktor i socialisationsprocesser.
De spr̊akliga verktygen f̊ar mening genom interaktion med människor och
förs den vidare genom samtal enligt Wellros (1998).

Wellros (1998) skriver att socialisation är det samlande namnet p̊a alla de
processer genom vilka man integrerar ungdomar och vuxna i nya gemen-
skaper, och den best̊ar av överföring av värden, normer, föreställningar och
handlingsmönster. Hon skriver vidare att spr̊aket är ett av flera verktyg som
används för att underlätta dessa socialisationsprocesser.

Stevens ( 2006) skriver att spr̊ak fungerar som ett medium som förenar kul-
tur och socialt liv med konstruktionen av människan. Spr̊ak kan därför sam-
mankopplas med identitet, därför är en positiv attityd till flerspr̊akighet och
olikheter fr̊an s̊aväl hemmet och samhälle avgörande för att bidra till ett
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tryggt spr̊akutvecklande och identitetsskapande hos en individ. Spr̊aket är
ocks̊a en viktig del av självbilden,har man inte ett accepterat spr̊ak förlorar
man en del av sin identitet. Stevens (2006)

När man växer upp i ett annat land än sina egna föräldrar blir man tvungen
att st̊a med foten i tv̊a olika kulturer vilket innebär sv̊arigheter med identitet
och tillhörighet. Med tv̊a identiteter, en i hemmet och en annan utanför hem-
met, uppst̊ar det ett dilemma mellan föräldrarnas identitet och den svenska
identiteten.

I dagens samhälle blir vi ofta tillskrivna v̊ara identiteter av omgivningen,
till exempel som svensk, invandrare eller flykting baserad p̊a spr̊ak, utseende
och s̊a vidare . Hur p̊averkar detta d̊a självuppfattningen hos ungdomar med
utländsk bakgrund?

Denna uppsats skrivs inom ämnet pedagogik och kan ses ta sin utg̊angspunkt
i pedagogikämnets syfte, vilket enligt skolverket är: “...att...utveckla kunska-
per om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang
samt kunskaper om olika teorier om det.” (Skolverket, 2015)

Enligt skolverket (2015) handlar pedagogik om formandet av människor och
detta sker genom bland annat fostran, bildning, utbildning och andra sociala
processer därför ser jag denna undersökning om identitetformande som ett
bidrag till pedagogik som vetenskap.
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2 Problemformulering

Grunden till varför jag har valt att skriva om hur ungdomar med utländsk
bakgrund formar sin identitet med hjälp av spr̊ak och hur de p̊averkas av
samhälles bemötande är för att jag själv är invandrare och har under l̊ang
tid kämpat med att hitta en tydlig identitet, en som jag kan känna mig
stolt över. Därför att som invandrare behöver man förh̊alla sig till tv̊a olika
kulturer och tv̊a olika traditioner. Men problemet ligger främst i att hitta
sig själv. Fr̊agan om vem man är f̊ar därför en djupare och mer komplicerad
innebörd för ungdomar med utländsk bakgrund än för andra.

Jag tror att för att först̊a sig p̊a andra och deras sätt att vara m̊aste man
först̊a sig själv. Därför att ens identitet är en resultat av den sociala formande
Stevens (1996). Jag tror ocks̊a att ens identitet, ens “jag” utgör ens grund
för andra identiteter. Ett jag som sedan kan samexistera med andra sociala
jaget/identiteter för att kunna fungera i samhället Frisén & Hwang (2006).

Detta har väckt fr̊agor hos mig s̊asom hur spr̊aket p̊averkar dessa ungdomars
självuppfattning och hur samhällets bemötande p̊averkar identitetsskapandet
hos dessa ungdomar. Jag ser nu ett tillfälle att f̊a dessa fr̊agor besvarade i
och med denna uppsats.

2.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att bidra med en insyn p̊a hur flerspr̊akiga
ungdomar konstruerar sina identiteter med hjälp av spr̊aket som verktyg.
Vilken betydelse har flerspr̊akighet för identitetsskapande och vad betyder
samhällets bemötande för deras identitetsskapande? Genom uppsatsen hop-
pas jag kunna bidra med en ökad först̊aelse för hur spr̊ak och identitetsut-
veckling kan hänga ihop för dessa ungdomar.

2.2 Fr̊ageställningar

För att kunna undersöka detta syfte kommer följande fr̊agor att ställas:

• Vad är ungdomarnas syn p̊a flerspr̊akighet och hur upplever de att
deras spr̊ak indikerar deras identiteter?

• Vilka förväntningar upplever de fr̊an samhälle? Vilken identitet (se be-
greppsförtydligande) anser de sig ha och hur upplever de bemötande
fr̊an andra?
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2.3 Avgränsningar

När jag bestämde mig för ämnet för mitt arbete funderade jag p̊a om ung-
domar som är uppväxta i Sverige men med utländsk bakgrund känner sig
svensk eller hur de identifierar sig. Denna undersökningen skulle ha blivit för
stor om jag slumpmässigt bara hade valt ungdomar med invandrade föräldrar
som målgrupp. Jag valde därför att utg̊a fr̊an mina upplevelser och p̊a egna
erfarenheter för att jämföra med deras eftersom jag själv har varit i liknande
situation vid den åldern. Därför valde jag, för att smalna av undersökningen,
att rikta in mig p̊a ungdomar med utländsk bakgrund som studerar eller har
studerat med övriga elever p̊a de nationella gymnasieprogram. Jag ans̊ag det
mest intressant att undersöka denna målgrupp d̊a de växer upp med olika
kulturella och sociala identiteter. De växer upp i Sverige med svenska kom-
pisar och bekanta men har utländskt bakgrund som deras familj och släkt.

2.4 Begreppsförtydligande

I detta avsnitt förklarar jag de begrepp som jag kommer att använda i rap-
porten. Detta för att underlätta först̊aelse av uppsatsen.

Identitet; stammen till ordet identitet är latinets “idem” vilket betyder “det
samma” (Wellros 1998). Med andra ord begreppet handlar om att vara en
och samma person. I Nationalencyklopedin (2015) beskrivs den som medve-
tenhet om sitt jag som är uppbyggd av individens upplevelse och erfarenhet;
att förbli densamma trots de förändringar som sker under livets g̊ang och att
ha bara ett jag. I detta arbete vill jag f̊anga dessa ungdomarnas egna erfa-
renheter kring sin flerspr̊akighet och identitet samt deras upplevelser kring
klasskamraternas och samhällets bemötande. Därför använder jag begreppet
identitet som uppbyggd av individens erfarenheter och upplevelser.

Spr̊ak; beskrivs som det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
Spr̊ak är i sig en form av social handling menar Stevens (2006). I TV,
UR Samtiden Tema om Spr̊ak och självkänsla menade den samiska fors-
karen Skum (2013) att spr̊ak är identitet; den är inte bara kommunikation
utan den är ocks̊a en kulturbärare. Patrik Hadenius (2013), chefredaktör
p̊a spr̊aktidningen som ocks̊a medverkade i UR samtiden Tema, spr̊ak och
självkänsla sa i programmet att “...med spr̊aket är det s̊a att vi växer upp
med det, f̊ar det av föräldrarna och samhället där vi bor och det visar vilka vi
är... Därför är spr̊aket s̊a nära oss”. Spr̊ak används i denna uppsats som ett
redskap för att ta reda p̊a hur spr̊aket markerar dessa ungdomarnas identitet.

Flerspr̊akighet; enligt Nationalencyklopedin (2015) innebär begreppet
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flerspr̊akighet att en individ behärskar mer än ett spr̊ak. Här inkluderas även
personer som i mycket begränsad utsträckning först̊ar eller kan uttrycka sig
p̊a ett annat spr̊ak än modersmålet. Den vetenskapliga användningen av ter-
men tv̊aspr̊akighet/flerspr̊akighet motsvarar närmast denna senare betydelse.

Frisén & Hwang (2006, s.124) skriver att “...M̊anga flerspr̊akliga vittnar om
en upplevelse av att ha olika identiteter beroende p̊a vilket spr̊ak de använder.
Det finns ocks̊a ungdomar, och vuxna, som förflyttar sig mellan sina olika
spr̊ak och blandar dem utan upplevelsen av att pendla mellan identiteter...”
Begreppet används i denna uppsats för att ta reda p̊a flerspr̊akighetens be-
tydelse för identitetsskapande hos dessa ungdomarna.

Utländsk; med utländsk menas en som kommer fr̊an ett främmande land,
enligt Nationalencyklopedin (2015). I denna uppsatsen kommer begreppet
att användas för att skilja dessa ungdomar fr̊an andra ungdomar.
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3 Tidigare forskning

I detta kapitel kommer jag att presentera en genomg̊ang av faktalitteratur
och andra resurser som inneh̊aller tidigare forskning som är relevant för min
undersökning. Detta ska bidra med en insyn p̊a hur flerspr̊akiga ungdomar
konstruerar sina identiteter med hjälp av spr̊ak som verktyg. Vilken bety-
delse har flerspr̊akighet för identitetsskapande och vad betyder samhällets
bemötande för deras identitetsskapande? Kunskapsinsamlingen fr̊an littera-
turgenomg̊angen kommer jag att använda senare som stöd när jag analyserar
och tolkar mina intervjuer.

Litteratur har sökts via databaserna. Libris ämnesdatabaser, Bibliotekets
hemsida och via publiceringsdatabas vid Uppsala Universitet. De sökord som
har använts är spr̊ak, identitet, flerspr̊akighet och jaget. P̊a publiceringsda-
tabas vid Uppsala Universitet har jag använt mig av frassökning för att f̊a
fram passande uppsatser eller avhandlingar. Sökfras som använts är “Hur
formar man sin identitet”. Genom dessa sökord och sökfrasen hittades den
litteratur som presenteras i den tidigare forskning.

3.1 Vad är spr̊ak ?

Spr̊ak beskrivs i Natur & Kulturs psykologilexikon p̊a Psykologiguiden (2015)
som ett system för kommunikation som är gjort av tecken som ensamma eller
i kombination betecknar saker som existerar i omvärlden eller tänkta som
begrepp. De ord och termer vi använder till vardags när vi talar med varandra
är inte naturgivna. De är skapta av oss människor och har vuxit fram i olika
gemenskaper för att vi ska kunna kommunicera och prata om s̊adant vi är
intresserade av, (Säljö, 2005). Spr̊aket uppst̊ar i relation med känslomässiga
band och upplevelser för att vi ska kunna föra en kommunikation , vi växer
upp med det och f̊ar det av föräldrar och samhället där vi bor och det visar
vilka vi är detta menade (Hadenius, 2013) i TV, UR Samtiden tema om
spr̊ak och självkänsla. Spr̊aket är det första intrycket, sade redaktören Jessika
Gedin i TV, UR Samtiden Tema om spr̊ak och identitet (2012).

Kommunikation är spr̊akets viktigaste funktion men spr̊aket är inte bara
kommunikation utan den är v̊ar identitet med v̊ar självbild och kulturbärare
menar forskaren Skum (2013) i TV, UR Samtiden Tema om spr̊ak och
självkänsla.

Genom spr̊ak dras gränser och med spr̊aket som medel etableras normer,
allts̊a vi sorterar och kategoriserar. Detta sker b̊ade p̊a en samhällelig niv̊a
och i möten människor emellan i olika situationer och relationer (Gedin,
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2012). Att inte kunna spr̊ak kan leda till att man drar sig tillbaka, vilket
kan resultera i utanförskap d̊a en rädsla för att göra bort sig uppst̊ar. Varje
individ har ett behov av spr̊ak för att kunna gör sig först̊add och först̊a andra
(Skum, 2013).

3.2 Definition av identitet

P̊a väg in i vuxenlivet kommer det en tid där man börja fundera över de
klassiska fr̊agorna som identitet. Det är viktigt med sin egenbild. För att
kunna först̊a andra m̊aste man först̊a sig själv. (Norman, 1996)

Till de mest centrala identitetsegenskaperna hör förmågan att känna att man
är densamma trots att individens levnadsomständigheter eller relationer kan
förändras över tiden. Detta innebär att kunna uppleva en stabil identitet, en
känsla av kontinuitet oavsett de olika roller och kontext man befinner sig i,
anger Frisén & Hwang (2006) som hänvisar till Erikson (1968).

3.3 Sökande efter jagidentiteten

Inom forskning om identitetsstatusparadigm ser man p̊a identiteten som ett
kontinuerligt tillst̊and som sträcker sig fr̊an identitetsförvirring till den full-
bordade identiteten. Det finns fyra identitetsstilar/identitetsstatus. De flesta
ungdomar försöker komma fram till olika beslut i fr̊aga om identitet efter
att ha g̊att igenom dessa olika status, Frisén & Hwang (2006) hänvisar till
Erikson (1968) och anger dessa fyra typer p̊a följande sätt:

• Den fullbordade identiteten: individerna har p̊a ett seriöst sätt tagit
ställning yrkesmässigt, ideologiskt och relationellt, efter att de under
en tid aktivt har utforskat alternativa möjligheter i sin sträva efter att
hitta en plats i samhället som tycks stämma med deras egna intressen
och förmågor.

• Den för tidiga identiten: i denna kategori har individenerna däremot
f̊att göra sina egna ställningstaganden genom identifikation, genom att
ta över andra personers roller utan att p̊a egen hand ha utforskat andra
möjligheter , enligt Frisén & Hwang (2006) hänvisar till Erikson (1968)

De tv̊a första typerna har b̊ada starkt tagit ställning för vissa identitetsdefi-
nierande roller och värden Frisén & Hwang (2006) som hänvisar till Erikson
(1968).
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• De moratoria och identitetsförvirrande stadierna. Gemensamt
för dessa tv̊a status är att de inte har tagit ställning till sociala roller
och olika värderingar.

Skillnad mellan dessa tv̊a är att individerna i moratoriet befinner sig mitt up-
pe i en utforskning av identitet, där man letar efter olika tänkbara möjligheter
när det gäller yrkesinriktning, ideologiska ställningstaganden och relationer
till andra. Ungdomar som däremot befinner sig i identitetsförvirrande stadiet
brukar ocks̊a vara inkapabla, ovilliga och/eller ointresserade av att ta n̊agon
identitetsmässig ställning menar Frisén & Hwang (2006) som hänvisar till
Erikson (1968).

3.4 Syn p̊a jaget

Jaget utvecklas först när individen har blivit självmedveten, vilket betyder
när hen kan se sig som ett objekt bland många andra. Med begreppet objekt
menas alla de företeelser som människan kan peka ut, ange, referera till en-
ligt Vuckic (2006) som hänvisar till George H. Meads teori. Exempelvis när
ett barn utvecklar medvetande om t.ex en katt som objekt händer detta ge-
nom många associationer exempelvis gester och ljudet av en katt fr̊an andra
människor eller djuret själv. Barnet blir medvetet om katten som objekt med
hjälp av signifikativa symboler, det vill säga spr̊aket, gester med mera.

När barnet utvecklar ett medvetande om sin egen kropps existens och förmåga
att se sig själv som objekt sker detta i situationer när barnet t.ex hör sin
förälder säga barnets namn “x”varje g̊ang hen vill kommunicera med barnet.
S̊a småningom börja barnet härma förälderns handling och säger sitt namn
“xmedan det berör sig själv. Genom uppmuntran och bekräftelse leder detta
till att barnet efter ett tag först̊ar att “x”är barnet själv. När barnet associ-
erar namnet “x” med sig själv har barnet utvecklat sin första identitet. S̊a
småningom lär sig barnet p̊a samma sätt att sammankoppla sitt eget namn
med handlingar den gör. Berg m.fl.(1982)

I situationer när ett barn i samspel med andra använder ordet jag för att
symbolisera sig själv, sina handlingar, upplevelser och känslor, samt andras
handlingar gentemot barnet själv, d̊a har barnet blivit jagmedveten enligt
Wetherell & Maybin (1968) i Stevens (1996).

3.5 Det sociala jaget

Människan är inte färdig fr̊an början och hon blir aldrig klar utan hon
konstrueras hela tiden i samspel med andra. Genom samspelssituationer,
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belöningar och bestraffningar lär man sig hur man ska uppföra sig och vad
man ska säga. Därför är det inte bara enbart ett jag som växer fram eller
utvecklas, utan handlar det om ett multipelt jag, där delarna eller konfigu-
rationerna ibland kan vara inkonsekventa. För en individ som exempelvis är
präst, forskare kanske ocks̊a en förälder betyder det att hen socialiseras fler
g̊anger bland annat som en förälder, som en forskare och som en präst enligt
Stevens (1996).

För en vuxen individ måste nya sociala identiteter samexistera med tidigare
sociala identiteter, och det kan ibland uppst̊a spänningar mellan dem. För det
lilla barnets del är den första identitetet som uppst̊ar helt enkelt “jag”eller
mig för det vet ju ännu inget om n̊agot annat jag och dessa första jagupp-
levelser är avgörande för att barnet ska f̊a en känsla av kontinuitet. Stevens
(1996)

Människan kan dock inte välja att förverkliga sig själv p̊a vilket sätt som
helst utan identiteterna m̊aste vara rimliga utifr̊an relation till den kollektiva
historia som handlar om responser och reaktioner. Utan detta krav kommer
inte individen att uppfattas vara sig själv alternativt tycker man inte dennes
beteende är meningsfullt. Man formas som social varelse av andra människor
och av den kulturella miljön man har runt omkring enligt Wetherell & May-
bin som anger detta i Stevens (2006).

3.6 Spr̊ak och identitet

Jaget som ett objekt är den bild man f̊ar av sig själv genom hur andra möter
en. Genom spr̊ak, dialog f̊ar vi jaget som ett subjekt. Identiteten formas dock
kring förh̊allandet mellan jaget som ett objekt och jaget som subjekt (Ste-
vens 2006).
Spr̊aket fungerar som en identitetsmarkör samtidigt som identiteten
omförhandlas ständigt med olika representanter för samhället (Carlson, 2007).

3.7 Invandrarungdomar, spr̊ak och identitet

En svensk avhandling av Ulrika Wigg (2008) handlar om unga människors
erfarenheter av att vara tvungna att bryta upp fr̊an sitt hemland i och med
flyktingskap . Hon behandlar samspelet mellan etnicitet, identitet och känsla
av att höra eller inte höra hemma i ett nytt samhälle och önskan att ha en
del i framtiden. Hon menar att detta blir en komplex process för dessa ung-
domar. Med tanke p̊a att det är inom utbildningssystemet som nya framtider
formas och möjligheterna ges s̊a försvinner andra möjligheter i och med att
dessa invandrarelever ska försöka lära sig spr̊aket, skaffa sig nya vänner och
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skapa en tillhörighet samt sköta skolarbetet (Wigg, 2008).

Wigg (2008) tar upp en studie fr̊an Nederländerna som visat att många in-
vandrarungdomar känner sig obekväma när de åker till sina gamla hemländer.
De ses d̊a som utlänningar, eller “europé-ifierade”, och förväntas behärska
modersmålet perfekt, vilket inte alltid är fallet. Men att det positiva är att
dessa ungdomar är oftast flerspr̊akiga, och kan använda sig av olika spr̊ak
beroende p̊a vilket sammanhang de rör sig i (Spotti, 2007) i Wigg (2008).

Identitet är uppbyggd av individens erfarenheter och detta sker kontinuerligt.
I en studie gjord av Centrum för invandrarforskning framkom det att de in-
tervjuade invandrarna upplevde att de hade p̊a ett sätt förlorat sin identitet
när de tvingades fly. De intervjuade menade att när det gamla vardagslivet
inte finns kvar s̊a finns inget heller som bekräftar vem “jag” är, (Ehn, 2000
se Wigg 2008).

De som hamnat i denna situation blir ocks̊a tvungna att erövra sin identi-
tet p̊a nytt, med hjälp av nya verktyg. En av de saker som kan möjliggöra
delaktighet i det nya samhälle är arbete d̊a arbete ses som en möjlighet till
normalisering av ens vardag. Spr̊ak är ett av villkoren för deltagande i det
nya samhället. I sin avhandling ger författaren en bild av att identitet inte
är en fast enhet utan identitet är n̊agot som konstrueras socialt. Synen p̊a
andra i ens omgivning är en stor del av den egna identitetskonstruktionen.
Ett s̊adant tänkande om identitet synliggör andra resonemang kring invand-
rare än att ange kultur som förklaringsgrund för deras identitet (Wigg, 2008).

3.8 Sammanfattning av tidigare forskning

Spr̊ak beskrivs i Natur & Kulturs psykologilexikon p̊a Psykologiguiden (2015)
som ett system för kommunikation. De ord och termer vi använder till vardags
när vi talar med varandra är inte naturgivna. De är skapta av oss människor
och har vuxit fram i olika gemenskaper för att vi ska kunna kommunicera
(Säljö, 2005). vi växer upp med spr̊aket och f̊ar det av föräldrar och samhället
där vi bor. Spr̊aket visar därmed vilka vi är (Hadenius, 2013). Kommunika-
tion anses som spr̊akets viktigaste funktion men spr̊aket är inte bara kommu-
nikation utan den är v̊ar identitet med v̊ar självbild och kulturbärare; menar
forskaren Skum (2013) i TV, UR Samtiden Tema om Spr̊ak och självkänsla.

Till de mest centrala identitetsegenskaperna hör förmågan att känna att man
är densamma trots att individens levnadsomständigheter eller relationer kan
förändras över tiden. Detta innebär att kunna uppleva en stabil identitet,
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en känsla av kontinuitet oavsett de olika roller och kontext man befinner
sig i, anger (Frisén & Hwang, 2006) som hänvisar till Erikson (1968). In-
om forskning om identitetsstatusparadigm ser man p̊a identiteten som ett
kontinuerligt tillst̊and som sträcker sig fr̊an identitetsförvirrande stadiet till
den fullbordade identiteten. Det finns fyra identitetsstilar/identitetsstatus.
De flesta ungdomar försöker komma fram till olika beslut i fr̊aga om identi-
tet efter att ha g̊att igenom dessa olika status, enligt (Frisén & Hwang, 2006)
som hänvisar till Erikson (1968).

Jaget utvecklas först när individen har blivit självmedveten, det betyder när
hen kan se sig som ett objekt bland m̊anga andra. Med begreppet objekt me-
nas alla de företeelser som människan kan peka ut, ange, referera till menar
Vuckic (2006) som hänvisar till George H. Meads teori. I situationer när ett
barn i samspel med andra använder ordet jag för att symbolisera sig själv,
sina handlingar, upplevelse och känslor, samt andras handlingar gentemot
barnet själv, d̊a har barnet blivit jagmedvetet (Wetherell & Maybin (1968) i
Stevens (1996).

Jaget som ett objekt är den bild man f̊ar av sig själv genom hur andra möter
en. Genom spr̊ak, dialog f̊ar vi jaget som ett subjekt. Identitetet formas
kring förh̊allandet mellan jaget som ett objekt och jaget som subjekt (Ste-
vens 2006).

Det framkommer ocks̊a att människan inte är färdig fr̊an början och att hon
blir aldrig klar utan att hon konstrueras hela tiden i samspel med andra.
Genom samspelssituationer, belöningar och bestraffningar lär man sig hur
man ska uppföra sig och vad hon ska säga. Därför är det inte bara enbart
ett jag som växer fram eller utvecklas, utan handlar det om ett multipelt jag
som växer fram. För en vuxen individ måste nya sociala identiteter samexi-
stera med tidigare sociala identiteter. För det lilla barnets del är den första
identitetet som uppst̊ar helt enkelt “jag”eller “mig” för det vet ju ännu inget
om n̊agot annat “jag” och dessa första jagupplevelser är avgörande för att
barnet ska f̊a en känsla av kontinuitet (Stevens, 1996).

En svensk avhandling av Ulrika Wigg (2008) som handlar om unga
människors erfarenheter av att vara tvungna att bryta upp fr̊an sitt hemland
i och med flyktingskap. Menar författaren att identitetformandet blir en kom-
plex process för dessa ungdomar. Dessa unga blir tvungna att förh̊alla sig till
tv̊a olika kulturer och olika familjetraditioner. Problemet ligger d̊a främst i
att hitta sig själv och göra ett val av vem man är. Fr̊agan om vem man är
f̊ar därför en djupare och mer komplicerad innebörd. Wigg (2008) tar ocks̊a
upp en studie fr̊an Nederländerna som visat att många invandrarungdomar
känner sig obekväma när de åker till sina gamla hemländer. Detta för att
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de ses d̊a som utlänningar, eller “europé-ifierade”, och förväntas behärska
modersmålet perfekt, vilket inte alltid är fallet. De intervjuade invandrarna
menade att när det gamla vardagslivet inte finns kvar s̊a finns inget heller
som bekräftar vem “jag” är, (Ehn, 2000 se Wigg 2008).

De som hamnat i denna situation blir ocks̊a tvungna att erövra sin identitet
p̊a nytt, med hjälp av nya verktyg. Att socialisera med andra blir d̊a nyckel
till att hitta sin identitet och spr̊aket är den viktigaste verktyg i socialisa-
tionsprocessen Wellros (1998).
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4 Teori

I det här kapitlet kommer jag kort att g̊a igenom de teoretiska
utg̊angspunkterna för denna undersökningen. Studiens syfte är att bidra med
en insyn p̊a hur flerspr̊akiga ungdomar konstruerar sina identiteter med hjälp
av spr̊ak som verktyg. Vilken betydelse har flerspr̊akighet för identitetsska-
pande och vad betyder samhällets bemötande för deras identitetsskapande ?
Denna studie har utg̊att fr̊an att spr̊ak är ett symboliskt kapital. Med denna
utg̊angspunkten har jag bedömt Pierre Bourdieus teori om spr̊ak som ett
symboliskt kapital relevant. Detta p̊a grund av att jag vill veta om dominans
av ett visst spr̊ak i samhället spelar en roll i identitetsskapande d̊a spr̊aket
är en viktig del av identitet och självkänsla och inte bara ett medel för att
göra sig först̊add.

Jag utg̊ar ocks̊a fr̊an Lev Vygotskij sociala konstruktionistiska perspektiv i
formandet av ett socialt “jag” som är välfungerande i ett samhälle. Vygotskij
ans̊ag att man utvecklades till sitt “fullbordade jag” via spr̊aket och att sam-
spelet mellan människor var grunden för en s̊adant process, anger Stevens &
Wetherell i Stevens (2006). Denna teori används p̊a grund av att identitet
inte är n̊agot fast utan identitet är n̊agot som konstrueras socialt mellan in-
divider. Det visar att synen p̊a andra i ens omgivning blir en stor del av den
egna identitetskonstruktionen.

Dessa tv̊a teorierna kompletterar varandra genom att den första visar sv̊arighet
det innebär för en individ att hitta sitt “jag” när det gamla vardagslivet och
känslan av att vara en stolt brukare av sitt spr̊ak inte finns kvar. Men att
vem “jag” är, är ett val man gör. Den funna / den valda jagidentiten skall
samexistera med nya sociala identiteter. Det betyder att personen inte kan
välja att förverkliga sig själv p̊a vilket sätt som helst utan att identiteten
måste vara rimliga utifr̊an en relation till den kollektiva historia som handlar
om responser och reaktioner.

4.1 Pierre Bourdieu: Spr̊ak som ett symbolisk kapital

Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog som är främst känd för
sin teori om symboliskt kapital eller kulturella kapital som han utvecklade
genom analyser av samhällsutvecklingen. Kapitalbegreppet st̊ar centralt som
begrepp i Bourdieus teori. Författare menar att Bourdieu ans̊ag att ägande
av ett kapital i ett kapitalistiskt samhälle var detsamma som att inneha makt.
I takt med fördelning av samhällets allmänna funktioner har andra kapitalfor-
mer kommit till, nämligen symboliska kapital, som ocks̊a enligt Bourdieu är
avgörande för maktfördelningen i ett modernt och utdifferentierat samhälle
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(Gytz, 2004).

Bourdieu skilde mellan olika kapitalformer; det symboliska kapitalet defini-
erade han som “...det som av sociala grupper känns igen som värdefullt och
tillskrivs värde” (Gytz 2004, s.147). Det symboliska kapitalet best̊ar enligt
honom av en rad kapitalformer och spr̊ak är en av dem. (Gytz, 2004) hänvisar
till Bourdieu och menar att symboliskt kapital beror precis som ekonomiskt
kapital p̊a efterfr̊agan, allts̊a att det fanns aktörer som accepterade att en
given resurs eller kompetens har värde i det givna sammanhanget.

Bourdieu menade i och med sin analys av det moderna samhället att
samhällsreproduktion hade flyttats över till utbildningssystemet och med
detta ville han säga att reproduktion skedde via spr̊ak. Bourdieu ans̊ag att
det spr̊akliga kapitalet var snett fördelat mellan samhällets olika grupper vil-
ket ledde till ojämlikhet.

I sin bok anger Gytz (2004) ett exempel p̊a hur härigenom det skapas en
grund för selektion som resulterar i att utbildning inte skapar mer jämlikhet
utan skillnader. Bourdieu menade att det fanns därför inga belägg för att
hävda att medelklassens “korrekta” spr̊ak i sig självt är “bättre” än den
breda dialekten. Han menade att huvudpunkten är att medelklassens spr̊ak
värderas som s̊adant för att det är medelklassen som talar just det och ef-
tersom man generellt inte reflekterar kring detta, utan lever med det ut-
an att förv̊anas över detta eller tänka p̊a detta. Detta godkännande av
maktförh̊allandet mellan gruppers spr̊ak är, enligt Bourdieu, ett exempel p̊a
hur man är underkastad symboliskt v̊ald: detta betyder att en maktutövning
i form av att man för fram redan fastställda definitioner av verkligheten, vil-
ka vare sig den dominerande eller den dominerade nödvändigtvis uppfattar
som dominans (Gytz, 2004).

Att n̊agra spr̊ak är dominerande i relation till andra menade Bourdieu att
detta inte skulle förklaras med hänvisning till spr̊akets semantik/ spr̊akets
betydelse utan med att det just är de dominerande gruppernas spr̊ak p̊a den
aktuella marknaden ( Gytz, 2004) hänvisar till Bourdieu.

4.2 Det socialt konstruktionistiska perspektivet

Lev Vygotskij var en rysk psykolog (1896-1934) som fick en stor betydelse för
modern utvecklingspsykologi och för pedagogik. P̊a samma sätt har hans syn
p̊a spr̊akets betydelse för tänkandet varit viktig för den kognitiva psykologin.

Vygotskij hade det sociala konstruktionistiska perspektivet p̊a hur en indi-
vid formar sig vilket innebär att man formas av andra människor och den
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kulturella miljön vilket startar redan fr̊an livets första början. Detta är ett
sociologisk socialpsykologi, där tonvikten ligger p̊a de sociala processer som
bygger upp eller formar individen. Jaget utgör en social konstruktion (Ste-
vens, 2006)hänvisar till Vygotskij.

Vygotskij uppfattade att människan utvecklades till sitt “jag” genom spr̊ak.
Spr̊ak och samtal konstruerar sociala och individuella verkligheter menade
Vygotskij. De Individuella tankeprocesserna speglade enligt honom den yttre
sociala verkligheten med alla dess kodade relationer, kulturella värden och
åsikter (Stevens, 2006) hänvisar till Vygotskij.

I detta perspektivet hävdar Vygotskij att individens och den sociala kontex-
tens gränser inte är lätta att särskilja fr̊an varandra. Människan, medvetandet
och jaget uppfattas som helt igenom sociala företeelser. Vygotskij inriktade
sig dock p̊a den dialogiska processen som ing̊ar d̊a man lär sig hur b̊ade samtal
och spr̊ak fungerar och p̊a hur gemensamma konstruktioner utvecklades p̊a
ett dialektiskt sätt under samspelet (Stevens, 2006) hänvisar till Vygotskij.

4.3 Sammanfattning av teori

Uppsatsens syfte är att bidra med en insyn p̊a hur flerspr̊akiga ungdomar
konstruerar sina identiteter med hjälp av spr̊aket som verktyg. Vilken be-
tydelse har flerspr̊akighet för identitetsskapande och vad betyder samhällets
bemötande för deras identitetsskapande? Denna studie har utg̊att fr̊an att
spr̊aket är ett symboliskt kapital och jag vill veta om dominansen av ett
visst spr̊ak spelar en roll i identitetsskapande d̊a spr̊aket är en viktig del av
identitet. Med denna utg̊angspunkten har jag bedömt Pierre Bourdieus teori
om symboliskt kapital relevant.

Spr̊aket ensamt utövar, enligt Bourdieu, inte makten utan det gör den som
talar spr̊aket utifr̊an sin position (Gytz, 2004 s. 162). Bourdieu menade vidare
att samhället inte best̊ar av interaktion utan av sociala dominansförh̊allanden.
Bourdieu ans̊ag ocks̊a att det symboliskt kapital berodde precis som ekono-
miskt kapital p̊a efterfr̊agan, allts̊a att det fanns aktörer som accepterade att
en given resurs eller kompetens har värde (Gytz, 2004).

Spr̊ak kan aldrig avskiljas fr̊an sitt sociala sammanhang. Dessa ungdomar
befinner sig i en situation där de blir tvungna att erövra sin identitet p̊a nytt
i det nya samhället. En av de saker som kan möjliggöra delaktighet i det nya
samhälle är socialisation. Genom socialisation formar vi sociala identiteter.
Jag utg̊ar därför fr̊an Lev Vygotskij sociala konstruktivistiska perspektiv i
formandet av ett socialt “jag” som är välfungerande i ett samhälle.
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Denna teori används p̊a grund av att identitet inte är n̊agot fast utan identi-
tet är n̊agot som konstrueras socialt mellan individer. Synen p̊a andra i ens
omgivning blir en stor del av den egna identitetskonstruktionen.
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5 Metod

I detta avsnitt kommer jag att beskriva val av metod,val av källor, ge-
nomförande analys, insamling av intervjupersoner, reliabilitet och validitet
samt etiska övervägande.

5.1 Metodansats

Thomassen (2007) menar att valet av metod bör göras i förh̊allande till vilka
fr̊agor man vill besvara vilket i sin tur leder forskaren till vilket perspektiv
som kommer att läggas p̊a studiens olika delar. Det forskningsmetod måste
st̊a i relation till syftet. Syftet med denna studie var att bidra med en in-
syn p̊a hur flerspr̊akiga ungdomar konstruerar sina identiteter med hjälp av
spr̊ak som verktyg. Vilken betydelse har flerspr̊akighet för identitetsskapan-
de och vad betyder samhällets bemötande för deras identitetsskapande? Jag
funderade kring vilken forskningsmetod som skulle gynna arbetet bäst och
ans̊ag att en kvalitativ metodansats i form av intervjuer lämpade sig till den-
na studie. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer där en
halvstrukturerad intervjuguide användes (se bilaga). Den kvalitativa meto-
den valdes d̊a jag vill först̊a dessa ungdomarnas upplevelse och g̊a p̊a djupet
med det. Semistrukturerade intervjuer kallas ocks̊a för djupintervjuer. Dju-
pintervjuer används om forskare vill bidra med först̊aelse om en fenomen.
Dessutom menar Bryman (2011) att det hermeneutiska synsättet grundar
sig i att man försöker tolka olika fenomen för att skapa först̊aelse.

Skillnaderna mellan kvantitativa och den kvalitativa metoder finns i Brymans
(2011) bok där siffror st̊ar för den kvantitativa forskningsmetoden och ord
för den kvalitativa metoden. Han menar vidare att genom att l̊ata intervjun
röra sig i olika riktningar, p̊a det sätt att man gör en sort av konversation och
l̊ater andras tankar och upplevelser komma fram f̊ar man kunskap om vad
intervjupersonen upplever vara relevant. D̊a min intervjuguide var semistruk-
turerad har jag kunnat föra ett s̊adant konversation med mina respondenter.
Kvalitativa metoder handlar om fördjupning och först̊aelse av ett fenomen
Om forskare d̊a vill f̊a en varierad upplevelse och erfarenhet av människor
och deras livsvärld samt g̊a p̊a djupet av undersökning s̊a är en kvalitativ
forskningsmetod den bästa att använda. Dessutom menade Kvale (1997) att
styrkan i intervjusamtalet är att det kan f̊anga olika personers uppfattningar
om ett fenomen.

En kvantitativ forskningsmetod mäter hur ofta n̊agot förekommer medan
den kvalitativa visar att n̊agot är förekommande men inte hur ofta det
förekommer Bryman (2011). Poängen med den kvalitativa intervjun är att
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den intervjuades livsvärld st̊ar i centrum Kvale (1997).

Den kvalitativa forskningsmetoden ger forskare mer utrymme till att vara
flexibla. Exempelvis;när jag fr̊agade om de tyckte att det fanns n̊agra spe-
cifika saker som kategoriserade en som Svensk (se intervjuguide, fr̊aga 5 p̊a
identitet delen) fick jag svar och i efterhand kunde jag fortsätta med en till
fr̊aga , hur definierar du Svenskhet? Den kvalitativa intervju kan leda till nya
insikter, beskrivning av eller uppfattning av ett visst tema. Vilket möjliggör
utvecklande av arbetet. Trots metodens flexibilitet skall man ha noggrann
planering och fokus för vad det är man ska studera för att man ska kunna
h̊alla sig inom ramen för forskningsomr̊adet. Detta för att undvika att inter-
vjun ses som betydelselöst prat Kvale (1997).

Syfte med denna uppsatsen var bidra med en insyn p̊a hur flerspr̊akiga ung-
domar konstruerar sina identiteter med hjälp av spr̊ak som verktyg. Vil-
ken betydelse flerspr̊akighet har för identitetsskapande och vad samhällets
bemötande betyder för deras identitetsskapande? Med detta syfte ans̊ag jag
att det var viktigt att fr̊aga om deras spr̊ak och hur de tyckte att spr̊aket
hängde ihop med identitet. Risker som kan uppst̊a vid användning av inter-
vju är att man kanske fr̊agar för mycket eller m̊angtydiga fr̊agor. Detta har
jag tagit hänsyn till när jag förmulerade mina fr̊agor. Jag har försökt vara
tydlig som möjligt med mina fr̊agor för att undvika missförst̊and. En annan
sak jag haft i åtanke är att som intervjuare ta mig tid att lyssna och invänta
p̊a ett lämplig tillfälle att fr̊aga. Detta för att undvika att samtalet förvandlas
till ett fr̊agestund,ett förhör liksom.

Förutom semi strukturerad intervju hade jag kunnat använda observation
metoden för den är ocks̊a en kvalitativ forskningsmetod. Observationsme-
toden kunde ha gett mig möjlighet till att f̊anga hur olika händelser sker
i handling, vilket är sv̊art med intervjuer och enkäter Bryman (2011). Jag
hade exempelvis kunnat se hur dessa ungdomar konstruerar sig med hjälp
av spr̊ak och vilken betydelse flerspr̊akighet har i deras vardagsliv samt se
vilka de umg̊as med. Men eftersom detta arbete var en korttidsstudie där
det inte fanns mycket utrymme åt olika former av observationer eller delta-
gande blev det att ställa fr̊agor istället Norman (1996). Jag anser dessutom
att observationsmetoden inte hade kunnat hjälpa mig att f̊a en först̊aelse av
hur flerspr̊akiga ungdomar forma sig eller hur de upplever sitt tv̊aspr̊akighet
och sin identitet under s̊a kort tid. Även om kroppsspr̊ak kan tala om en del
detaljer är det omöjligt att se ungdomarnas upplevelse och tankar bara via
observationer.

Även en kvantitativ metod hade varit en alternativ metod till denna studie
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d̊a den ger möjlighet till snabba svar p̊a ett effektiv sätt och att svar och
tankar återges som de är skrivna. Kvantitativa metoder försöker att kvanti-
fiera materialet för att därigenom hitta mönster eller samband mellan olika
kategorier av ett fenomen (Bjereld m.fl, 2009). I den här studier s̊a skulle
det vara omöjligt att mäta dessa ungdomarnas upplevelse eller tankar. Dess-
utom för att en kvantitativ undersökning ska bli produktiv bör bortfall inte
förekomma. Kravet blir d̊a att respondenten svarar med fullständiga svar,
bortfall kan sker trots allt men om många respondenter tar inte hänsyn till
enkäterna tappar undersökningen sin validitet Bryman (2011).

Jag tror inte att en kvantitativ undersökningsmetod hade gynnat min studie
d̊a den inte hade kunnat hjälpa mig att f̊anga ungdomarnas tankar och upp-
levelse. Enkätundersökning ge inte djupare svar d̊a fr̊agorna är oftast struk-
turerad vilket inte lämnar rum för att ställa följdfr̊agor. Enkät undersökning
innebär distans vilket skulle göra s̊a att jag g̊ar miste om viktiga ögonblick
som när ungdomarna befinner sig i tankeprocess Bryman (2011). Dessutom
märkte jag att ungdomarna tyckte om att jag tog mig tid och lyssnade p̊a
vad de hade att säga.

D̊a denna studie endast omfattar fem stycken ungdomars subjektiva tan-
kar och berättelser s̊a kan inte materialet eller resultatet generaliseras. Dock
resultaten kan bidra med att väcka tankar och funderingar kring hur fler-
spr̊akiga ungdomar upplever sin flerspr̊akighet och hur de konstruerar sig
med hjälp av spr̊ak.

5.2 Förförst̊aelse och utformning av intervjuguide

Utan en viss förförst̊aelse, om det fenomen eller problem man ska undersöka
kan det vara sv̊art att veta vad man ska se efter och vilken riktning man
ska ha. Ibland kan ämnesvalet för uppsatsen spegla forskarens erfarenheter
eller upplevelser och vara n̊agonting som sedan tidigare engagerat forskaren.
Det var p̊a det viset i mitt fall, när jag valde att skriva min uppsats om
hur utlandsfödda ungdomar upplever sin flerspr̊akighet och hur de skapar
sin identitet. Min förförst̊aelse är att identitet är n̊agot man väljer. Som
jag gjorde efter en l̊ang tid i kampen om att hitta en tydlig “jag” i ett
samhälle där man tillskrivs en identitet av sin omgivning. I undersökningen
har jag ocks̊a lagt vikt p̊a hur ungdomarna upplever att de blir bemötta av
samhället och om de p̊averkas p̊a n̊agot sätt. Detta ledde till utformning av
intervjuguide.

Intervjuguiden är indelad i tre olika kategori, nämligen :
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• Bakgrundsfr̊agor: för att f̊a en liten bakgrund av mina respondenter.
Denna kategorin av fr̊agor utgörs i stort av var man kommer ifr̊an
och hur länge man bott i Sverige. Detta för att jag tänkte att om
mina respondenter flyttade hit när de var mer ung än jag var när jag
flyttade hit s̊a skulle de kanske ha byggt upp deras liv här och därmed
identifierade sig som svensk.

• Spr̊ak: denna kategorin täcker fr̊agor om hur de tycker och tänker
ang̊aende sitt flerspr̊akighet. Därför att jag har upplevt den negativa
etiketten som kopplas till de minoritetsspr̊ak. Det kunde d̊a kännas ne-
gativt att tala mitt modersmål. När det gamla vardagslivet och känslan
av att vara en stolt brukare av sitt spr̊ak inte finns kvar s̊a finns inget
heller som bekräftar vem “jag” är.

Individen blir d̊a tvungen att erövra sin identitet p̊a nytt, med hjälp av nya
verktyg, s̊asom spr̊ak (Wellros, 1998).

Identitet: p̊a väg in i vuxenlivet kommer det en tid där man börjar fundera
över de klassiska fr̊agorna som identitet. Det är viktigt med sin egenbild. För
att kunna först̊a andra måste man först̊a sig själv och veta vem man är. De
sista sex fr̊agorna som ing̊ar i kategorin “identitet” bygger p̊a mina tankar
om hur identitetsskapande i det nya landet var komplexfylld i början. Jag
ville veta om dessa ungdomar hade upplevt sv̊arigheter det innebär när man
tror att man måste hela tiden uppföra sig p̊a ett visst sätt och prata p̊a ett
visst sätt samtidigt som man försöker komma fram till vem man är. Välja
sitt “jag” som kan samexistera med nya sociala identiteter.

5.3 Val av källor

Jag ska presentera de studier jag har valt. Dessa har valts i syfte med att
bidra med ytterligare kunskap om ämnet jag forskat om.
(Hartman, 2008) menar att forskarens egna fr̊ageställningar och syfte funge-
rar som rödtr̊ad vid val av litteratur.

I genomförandet av denna studie har lämplig litteratur, relaterat till syfte och
problemformulering valts ut. Detta skedde p̊a bibliotek och Libris samt Upp-
sala Universitets egna publiceringsdatabas. Dessa material har fungerat som
primärmaterial för forskningsuppgiften och har därmed använts som källa i
min litteraturstudie.

Ska man göra en litteraturgenomg̊ang, gäller det att göra ett avgränsat ur-
val som ska vara representativt för det omr̊ade man arbetar med. När jag
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skulle börja med litteraturgenomg̊angen l̊anade jag en hel del böcker p̊a bib-
lioteket och besökte n̊agra hemsidor (se s. 38) som jag tänkte skulle kunna
bidra med tidigare forskat kunskap om hur man formar sin identitet och hur
spr̊aket fungerar som verktyg Hartman (2008).
Hartman fortsätter och skriver att litteraturgenomg̊angen gäller det inte att
referera utan snarare i att välja, strukturera och sammanfatta sin littera-
tur. Forskarens egen fr̊ageställning bestämmer i sin tur vad som återges
av litteraturen. Därigenom blir litteraturstudie inte som en referat Hart-
man (2008). Han menar vidare att forskare läser med en viss avsikt och att
grundförutsättningen för hermeneutikens sätt att betrakta läsprocessen är att
det inte räcker med att läsa av texten utan m̊aste den tolkas. Det viktigaste
med litteraturstudie är att den erh̊allna textförst̊aelse efter en genomläsning
ger nya förutsättningar för ett fortsatt arbete med texten. Den utgör i sin
tur en ny och fördjupad förförst̊aelse. Det är detta som brukar kallas den
hermeneutiska cirkeln Hartman (2008).

I denna uppsatsen besvarar jag p̊a dessa följande fr̊agor:

• Vad är ungdomarnas syn p̊a flerspr̊akighet och hur upplever de att
deras spr̊ak indikerar deras identiteter?

• Vilka förväntningar upplever de fr̊an samhälle? Vilken identitet (se be-
greppsförtydligande) anser de sig ha och hur upplever de bemötande
fr̊an andra?

Som jag nämnts tidigare forskarens egen fr̊ageställning bestämmer vad som
återges av litteraturen. Jag tog hänsyn till fr̊agorna och redogjorde först för
vad spr̊ak var och vad identitet var samt kopplade jag samman spr̊ak och
identitet för att ge en bild av vad som forskat tidigare om detta. P̊a nästa
fr̊aga ans̊ag jag att det var relevant att söka efter kunskaper om hur jaget
formas och vad det innebär att flytta till ett annat land för ens identitet.

5.4 Genomförande och analys

En lärare p̊a en gymnasieskola i en svensk stad kontaktades. Hen kontaktades
för att jag tänkte att hen skulle kunna vägleda mig till mina intervjupersoner
d̊a hen undervisade i svenska som andraspr̊ak och hade elever med utländsk
bakgrund som läste vid de nationella gymnasieprogramet. Vi bokade en tid
när jag skulle komma och prata inför ungdomarna om det ämnet jag skulle
jobba med och förklarade vad studien handlade om i helheten(se bilaga 2).

Under samma vecka som mina respondenterna informerades om studien ge-
nomfördes intervjuerna med samtliga respondenter. Intervjuerna ägde rum
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vid tre olika tillfällen och det var i ett grupprum som var helt fri fr̊an störning
vilket gjorde det lättare för mig och respondenterna att fokusera bara p̊a in-
tervjun.

Intervjuerna spelades in p̊a en telefon. Att spela in gjorde det lättare för
mig som intervjuare att ha ögonkontakt med mina respondenterna p̊a s̊a sätt
skapa en förtroende oss emellan. Bryman (2011) menar att man ska spela in
intervju för att man kan ha sv̊arigheter med att minnas exakt vad respon-
denterna sa. Det finns ocks̊a risk för att spr̊akliga nyanser g̊ar förlorade om
forskaren måste bara förlita sig p̊a anteckningar.

Innan jag började med intervjuerna klargjorde jag för deltagarna att det var
frivilligt att ställa upp och att de kunde välja att avsluta om de inte ville
fortsätta med deltagandet. Jag poängterade ocks̊a att deras identiteter och
namn skulle fingeras och därmed skulle de förbli anonyma. Jag kände att
ungdomarna var positiva och ville gärna dela med sig av deras erfarenheter
och tankar. Till min fördel var det ingen som hoppade av deltagandet un-
der själva studie-stunden. Efter fem intervjuer kände jag att respondenterna
började upprepa samma svar och d̊a valde jag att utesluta övriga deltagare
som jag hade tänkt intervjua.

Intervjuerna transkriberades därefter i sin helhet. Även om jag använde mig
av deras egna ord, är tolkning gjort av mig när jag sammanställde svaren.
Under analysarbetet har jag sorterat materialet med utg̊angspunkt att dis-
kutera uppsatsens tv̊a fr̊ageställningarna .

Under bearbetningsprocessen märkte jag hur engagerade mina respondenter-
na var d̊a jag fick väl beskrivna svar fr̊an de. Trots detta upplevde jag en viss
ambivalens för medverkande hos en av respondenter. Men detta medförde
inte n̊agon stor skillnad i svaren.
Nackdel eller ett problem med kvalitativa intervjuer har att gör med huruvi-
da slutsatsen kan generaliseras även till andra situationer. När man ska
göra en kvalitativ undersökning är det i princip alltid omöjligt att göra un-
dersökningen p̊a alla berörda individer (Kvale 1997; 98). Den stora fördelen
med kvalitativ intervju är deras öppenhet.

5.5 Koherens, kongruens och tillförlitlighet

För att avgöra den kvalitativa forsknings kvalité används dessa begrepp i
en kvalitativ studie, koherens, kongruens och tillförlitlighet. Dessa begrepp
handlar i stort om hur noggrann, systematisk och hur väl genomförd en
undersökning har varit.
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Koherens (intern logik): är ett krav p̊a intern logik enligt Bryman (2011).
Detta krav har lett till att val av teorier, metod samt tidigare forskning har
övervägts noga för att studien och dessa olika delar skulle hänga samman.
Om n̊agot av datainsamlingen verkade intressant till en början men visade
sig senare att det inte gav n̊agra svar till studiens forskningsfr̊agor s̊a uteslöt
jag det för att endast beh̊alla relevant material till studien.

Kongruens och tillförlitlighet: p̊a de här punkterna handlar det om att
även andra forskare ska kunna komma fram till ett snarlikt resultat om
de genomför liknande undersökning. Enligt (Ahrne & Svensson, 2011) är
trovärdighet och tillförlitlighet inom kvalitativ forskning nära relaterad till
forskarens förmåga att p̊a bästa möjliga sätt samla in och bearbeta data p̊a
ett moraliskt och trovärdigt sätt. Därför har jag punktvis redovisat de meto-
der jag har valt att använda för att utföra och analysera den empirisk datan.
Analysen av den empirisk data gjordes genom att analysera den informatio-
nen fr̊an intervjusamtalet med tidigare forskning. Jag diskuterade även data
utifr̊an valt teori. Insamlingen av information har skett genom intervjusam-
tal i samtycke med informanterna. Samtliga respondenter har haft frihet att
uttrycka sina egna uppfattningar och om deras livsvärld vilket gör informa-
tionen trovärdig. Under uppsatsens g̊ang beskriver jag hur jag har tänkt för
att uppn̊a mitt syfte och f̊a svar p̊a mina fr̊agor. Detta i hopp om att öka
studiens tillförlitlighet och trovärdighet. D̊a det finns risk för feltolkning el-
ler övertolkning av det insamlade materialet har jag varit noggrann med att
förtydliga s̊a gott jag kunnat vilka tolkningar av materialet som var mina
egna och vilka som var intervjupersonernas eller andra författares utsagor.

5.6 Etiska överväganden

Under intervjuerna har jag försökt h̊alla mina värderingar och synpunkter
för mig själv. Jag har istället försökt först̊a och lyssna p̊a vad mina respon-
denterna hade för tankar och uppmuntrat de att vara spontana och berätta
precis s̊asom de tänker eftersom jag tyckte att det inte fanns n̊agra svar som
var rätt eller fel. Forskning ska enligt Bryman (2011) följa etiska riktlin-
jer. Detta handlar om hur man bemöter hela intervjusituationen samt hur
man informerar deltagarna om s̊aväl undersökningen och vilka rättigheter de
har. Vetenskapsr̊adet (2002) har tydliga krav när det gäller de forsknings-
etiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa
utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt
nyttjandekravet. Dessa krav bör följas för att undvika etiska förhinder. Samt-
liga deltagare blev även informerade om att undersökningen skulle läggas ut
p̊a DIVA-portalen och där kunde ta del av materialet om de önskade det.
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När jag tog kontakt med deltagarna informerade jag de om vad studie gick ut
p̊a och förklarade instruktionerna som gällde. Det var inte heller nödvändigt
att undanh̊alla n̊agra viktiga information fr̊an de. Detta gjordes enligt in-
formationskravet som handlar om att forskaren ska informera deltagarna om
den aktuella undersökningens syfte och vilka moment som ing̊ar i studien.

När de informerades om undersökningen klargjorde jag för de att medver-
kandet var frivillig att ingen behövde känna press för att delta i studien. Det-
ta därför att samtyckeskravet handlar om att deltagarna i en underökning
ska ha rätt att själva avgöra om de vill vara med eller inte. Om n̊agon vo-
re minder̊arig s̊a skulle v̊ardnadshavares signatur behövt Bryman (2011). I
den här studie var alla fem deltagarna myndiga och därför behövts jag inte
föräldrarnas godkännande.

Uppgifterna om alla deltagarna skall behandlas med konfidentialitet enligt
konfidentialitetskravet och förvaras p̊a ett s̊adant sätt att obehöriga inte kan
komma åt dem. För att säkerställa detta har alla intervjusamtal som spelats
in förvarats av enbart mig och ingen annan som kan tänkas skada eller in-
kräkta informaternas privatlivet kan komma åt dem.

De uppgifter som samlats in om enskilda personer skall bara användas för
forskningsändamålet enligt nyttjandekravet. Detta tog jag hänsyn till och
jag betonade för mina informanter att allt material bara skulle användas för
den här studien och inte för n̊agot organisations-nyttjande eller liknande.

5.7 Urval av intervjupersoner

För att kunna besvara forskningsfr̊agorna tyckte jag att det var passande med
ett målstyrt urval. Bryman (2011) menar att m̊alinrikat uval styr fr̊an val av
ämne som man studerar, hur hypoteser ska formuleras och tolkning av data.
Bryman (2011) menar att ett m̊alinriktat urval är en typ av samplingsteknink
som i grunden försöker att skapa överensstämmelse mellan forskningsfr̊agor
och urval.

De kriterier jag hade p̊a mina informanter var att de skulle vara av utländsk
bakgrund och vara mellan 16-20 år med varsitt modersmål representerad och
läsa vid de nationella gymnasieprogram samt att det skulle vara en jämn
fördelning mellan könen. Detta för att f̊a varierade tankar och erfarenheter
om detta fenomen. Det slutade med att fem informanter medverkade i un-
dersökningen, varav tre var tjejer och tv̊a killar.

Som det tidigare nämnt avsikten med denna studie var bland annat att f̊a
djupare först̊aelse för varje individs berättelse om deras upplevelse. Därför
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bedömde jag att det inte var viktigt med ett representativt urval utan jag
strävade efter att via den empiriska undersökningen f̊a en omfattande bild
av just personernas unika upplevelse, uppfattningar och värderingar. Nytta
av det urval som jag har valt kan dock inte bidra till generalisering av alla
ungdomar med utländsk bakgrund. Utan det kommer att belysa hur identi-
tetsskapande kan tänkas ser ut hos dessa ungdomarna.

5.8 Presentation av intervjupersonerna

I denna rapport har jag valt ut fingerade namn till mina informanter, des-
sa namn valdes ut utan n̊agon speciell eftertanke och har inte n̊agon större
betydelse för denna undersökning utan det viktigaste är att informanterna
förblir anonyma. Informanterna kommer att ges ett namn enligt anonymi-
tetsprincipen och kommer s̊aledes att kallas för Ebba, Erik, Elias, Emma och
Emmy.

Ebba
Ebba är en tjej p̊a 18 år som g̊ar tredje året p̊a gymnasiet. Hon är född i Irak
och är delvis uppväxt i Sverige d̊a hon kom hit när hon var 12 år. Hon och
resten av familjen har bott här i 6̊ar. Hemma talar familjen Kaldeiska spr̊ak.
Det spr̊aket är ocks̊a Ebbas modersmål.

Erik
Erik är 19 år och läser sitt sista år p̊a gymnasiet. Han är född och uppväxt i
Iran. Hans föräldrar är ursprungligen fr̊an Afghanistan men flydde till Iran.
Hela familjen kom till Sverige för fyra år sen. I hemlandet finns det tv̊a spr̊ak
som talas där, Parsi och Dari spr̊ak men hemma talas det Dari.

Elias
Elias är en 18 åring som pluggar tredje året p̊a gymnasiet. Han är född i
Sverige men flyttade med sin mamma till Syrien och kom tillbaka vid fyra
års ålder. Hans mamma är fr̊an Syrien och pappa är fr̊an Irak, de har bott
här i 16 år respektive 20 år.
Hela familjen kan arabiska, det är det som är modersmålet men Elias och
sina bröder talar mest svenska med varandra.

Emma
Emma är en tjej p̊a 18 år och läser p̊a gymnasiet. Hon är född i Irak och kom
till Sverige när hon var 8 år. Hennes föräldrar är ursprungligen fr̊an Kur-
distan och har kurdiska som modersm̊al. Emma talar hemma kurdiska men
behärska inte spr̊aket s̊a bra. Därför pratar hon ibland svenska men hennes
mor vill att hon ska kunna mer och beh̊alla spr̊aket.
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Emmy
Emmy är en tjej som har g̊att klart gymnasiet, hon är 19 år. Hon är född i
Kongo Brazaville men är uppväxt här i Sverige. Hennes familj kom hit när
hon var tre år. Hennes föräldrar är fr̊an Burundi och Kirundi är det som är
modersmål men hemma talas blandat spr̊ak, Kirundi, Franska och Svenska.
Emmy ser inte Kirundi som sitt modersm̊al eftersom hon inte behärskar Ki-
rundi s̊a bra. Hon tycker att Svenska är det spr̊ak som är hennes första spr̊ak
d̊a det är det hon använder mest i vardagen.
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6 Resultat och analys

I detta kapitel redovisas resultaten av de analyser som genomförts. Resultatet
av analysen redovisas utifr̊an uppsatsens tv̊a huvudfr̊agorna som analyserats.

Vad är ungdomarnas syn p̊a flerspr̊akighet och hur upplever de att
deras spr̊ak indikerar deras identiteter?

De ungdomar som intervjuades upplevde sin flerspr̊akighet positivt d̊a de s̊ag
det som en tillg̊ang. De tyckte att deras möjligheter i världen ökar just p̊a
grund av deras flerspr̊akighet. Erik ans̊ag att om man kunde ett spr̊ak s̊a
hade man mindre möjligheter jämfört med en som kunde flera spr̊ak, för ju
fler spr̊ak man kan desto lättare hade man i kommunikation med resten av
världen. Världen blir dock mindre om man är enspr̊akig.

Deras syn och tankar om flerspr̊akighet och identitet finns bland annat i
följande rader:

Ebba
“...att kunna fler spr̊ak gör det möjligt att kommunicera med mer folk...
möjligheter att kolla information p̊a andra spr̊ak”

Emma
“...man kan välja att jobba utomlands s̊a det hjälper väldigt mycket...”

Dessa ungdomar hade med sig ett kapital i bagaget när de kom till Sverige,
nämligen det symboliska kapitalet där spr̊ak ing̊ar som en form av kapital.
Spr̊ak kan aldrig avskiljas fr̊an sitt sociala sammanhang, dessutom menade
Bourdieu att det symboliska kapitalet kan definieras med det som av sociala
grupper känns igen som värdefullt och tillskrivs värde. Undersökning visa-
de ocks̊a att vilket spr̊ak dessa ungdomar valde att tala hemma berodde p̊a
vem de kommunicerade med. Modersmålet använde de mest med närmaste
släkten, förutom Emmy och Elias som helst pratade svenska hemma eftersom
de tycker att det är lättare att kommunicera p̊a svenskan.

Emmy “mitt modersmål...jag skulle kunna säga kirundi men eftersom jag
inte behärska kirundi s̊a bra s̊a skulle jag kunna säga svenska änd̊a(...)men
kirundi är änd̊a ,det spr̊aket mina föräldrar talar hemma”

Elias “mina föräldrar talar arabiska, bara jag och mina bröder talar svens-
ka”

Även om det tycks vara positiv med flerspr̊akighet menar dessa unga att det
ocks̊a kan kännas negativt att vara flerspr̊akig d̊a det kan vara ett hinder
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till spr̊akutveckling. Ett annat faktum ungdomarna uttryckte var att fler-
spr̊akighet förknippas med minoritetsgrupper och att en del spr̊ak värderas
högre än andra vilket gör att de undviker prata deras modersm̊al i vissa so-
ciala sammanhang för att försöka dölja sitt ursprung.

(Gytz m.fl, 2004) hänvisar till Bourdieu som förklarade detta fenomen med
att symboliskt kapital berodde precis som ekonomiskt kapital p̊a efterfr̊agan.
I det här fallet handlar det att det finns aktörer som kan acceptera att dessa
olika spr̊ak som ungdomarna talar är en resurs eller kompetens som har n̊agot
värde. Han menade dock att spr̊ak i sig var ett symboliskt kapital som kunde
omvandlas till ekonomiskt och socialt kapital, vilket i sin tur gav makt och
tillg̊ang till eftertraktade utbildningar, arbeten och position i ett samhälle.
Eftersom de spr̊ak dessa unga pratar inte är s̊a eftertraktade p̊a den aktuella
spr̊akliga marknaden s̊a kan det kännas negativt att tala det.

Att olika spr̊ak eller spr̊akliga varianter inte hade lika mycket värde p̊a den
spr̊akliga marknaden förklarade Bourdieu med att det handlade om de domi-
nerande gruppernas spr̊ak p̊a den aktuella marknaden som dominerade över
övriga spr̊ak. (Gytz m.fl, 2004 ) hänvisar till Bourdieu ans̊ag dock att det
här var en fr̊aga om dominans och inte bara spr̊akligt utan även kulturellt
och socialt.

Det var inte bara spr̊ak som uppmärksammades i intervjun men ocks̊a hur
flerspr̊akighet hänger ihop med identitet. Ungdomarna visade dock p̊a att
det spr̊ak man talar indikerar vem man är. I deras berättelser märker man
att de tycker att spr̊ak är en viktig del av identiteten.

Ebba “(...) om jag hade bara pratat svenska s̊a skulle jag kunna kalla mig
Svensk(...)absolut(...)det tror jag(...)för d̊a hade jag liksom pratat svenska
hemma och d̊a hade jag liksom varit helt svensk och d̊a hade jag liksom haft
svenska föräldrar och s̊a vidare”.

Emma
“...ibland pratar jag p̊a svenska men mamma tvinga mig att prata p̊a kur-
diska för att jag ska kunna beh̊alla kurdiska spr̊aket”

Här tolka jag det som om att Emmas mamma försöker talar om för henne
att det är viktigt att minnas de Kurdiska rötterna, för det är det familjen
identifierar sig med. Släkten eller föräldrar är ofta de man först kommer i
kontakt med. Därför är det inte ovanligt att barnet i samspel med sin fa-
milj använder sig av sitt modersmål. Dessutom den sociala,kulturella och
spr̊akliga reproduktionen sker genom att det överförs vidare fr̊an generation
till generation. (Gytz m.fl, 2004) hänvisar till Bourdieu som uttryckte detta
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om hur samhällets reproduktion sker.

Vilka förväntningar upplever de fr̊an samhälle? Vilken identitet
(se begreppsförtydligande) anser de sig ha och hur upplever de
bemötande fr̊an andra?

(Stevens, 1996) hänvisar till Vygotskij som hade ett socialt konstruktionis-
tiskt perspektiv p̊a hur en individ formades. Han menade att man formades
av andra människor och den kulturella miljön i ens omgivning. Synen p̊a
andra blir dock en stor del av den egna identitetskonstruktionen. Ett soci-
alkonstruktionistiskt perspektiv p̊a identitet innebär s̊aledes att identiteter
är n̊agot som skapas hela tiden. Detta märks i citatet fr̊an ungdomarna som
finns återgivna nedan.
Ungdomarna upplevde att det som förväntas av dem var anpassning till det
nya samhället och dess värderingar, vilket de tyckte är positiv. Men de tyckte
att de inte kunde indentifiera sig som svensk trots att de talade svenska och
hade anpassat sig i det svenska samhället. En av anledningarna ungdomarna
uttryckte var att de hade inte samma tradition med svenskar.

Jag
“Tycker du eller tror du att du måste uppföra dig p̊a ett visst sätt när du är
med dina svenska kompisar?”
Ebba
“ja,...för att man kan inte bete sig som man gör i vanliga fall med folk fr̊an
samma land...”
Jag
“hur menar du?”
Ebba
“... ja, man har ju olika syn p̊a saker och ting ... sättet man är,det är olika...”

Här försöker Ebba visa att identitet är ett val man gör. Med tanke p̊a att des-
sa unga kommer mest i kontakt med sin släkt och föräldrar, blir det självklart
att identifiera sig som de. S̊asom det sociala konstruktivistiskt perspektivet
poängterar, en individ formas av andra människor och den kulturella miljön
vilket startar redan fr̊an livets första början.

Jag
“Hur tycker du att du blir bemött...?”
Ebba
“...det gäller att anpassa sig och jag känner att jag har anpassat mig bra(...)”
Emmy
“...de kommer att bemöta mig bra om jag uppför mig som de, som de vill
att jag ska göra.”
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Jag
”Tycker du eller tror du att du måste uppföra dig p̊a ett visst sätt när du är
med dina svenska kompisar? Finns det n̊agra specifika saker som kategorise-
rar en som Svensk?”
Emmy
“ja, eftersom jag inte kan ändra p̊a min hudfärg eller hur jag ser ut ,enda
sättet jag kan ändra p̊a är sättet jag pratar p̊a(...)att jag kan synonymer
till olika saker, jag måste använda lite större vokabulär, artikulera och vara
lugnare . Du vet den här svenska kulturen att ... man ska vara lagom...”
Jag
“Det beror p̊a hur man definiera svenskhet. Hur definierar du svenskhet?”

Som jag tolkar det, sättet man använder det svenska spr̊aket och hur man
uttalar de svenska orden samt hur man är p̊averkar andras syn p̊a en. Spr̊aket
f̊ar ocks̊a en stor roll i hur vi uppfattar oss själva. Genom spr̊ak uttrycker vi
oss och hur vi uttrycker oss indikerar vilka vi är och vilken position vi har
i samhälle. Liknande åsikter hade Vygotskij som ans̊ag att de individuella
tankeprocesserna speglade den yttre sociala verkligheten.

Trots att ungdomarna kunde svenska och hade anpassat sig s̊a tyckte de inte
att de kunde identifiera sig som svensk. Ungdomarna ans̊ag ocks̊a att det
viktigaste var insidan och att ens ursprung inte spelade n̊agon stor roll.
Samtliga ungdomarna menade att de väljer att identifiera sig som “jag”
förutom Ebba som menade att hon var mittemellan. Genom deras identi-
tetsskapande försöker de att hitta en position i samhälle och motst̊a de iden-
titeter som tillskrivs dem. Samtidigt visar de hur spr̊aket fungerar som en
identitetsmarkör.

Jag
“Hur skulle du identifierar dig?”
Ebba
“... allts̊a jag känner inte mig riktigt svensk för jag... pratar inte svenska
hemma och s̊a men samtidigt s̊a om jag åker till Irak nu s̊a kommer jag inte
heller känna mig som en irakier ...allts̊a jag känner inte att jag hör ... allts̊a
Sverige är s̊a här mitt hem känner jag . Jag hör inte hemma i Irak. S̊a jag
vet inte ... jag svävar mittemellan”
Erik
“jag identifierar mig som jag(...)det är jag som är här, det är jag som p̊averkar
just det här...”
Emmy
“det har jag tänkte p̊a mycket(...)jag har själv bestämt mig för att inte iden-
tifiera mig som svensk eller inte som burundier heller utan jag är en svart
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ung kvinna...
Emma
“jag skulle inte identifiera mig som en svensk, jag är inte född här, allts̊a
jag känner mig mer som jag. Jag känner mig inte som en typiskt arab eller
kurd(...)”

Ungdomarna visar p̊a sv̊arigheter det innebär för dem som st̊ar med foten i
tv̊a olika kulturer och olika spr̊akbruk att identifiera sig. Det kan ocks̊a tolkas
som att självbild/identitet, p̊averkas av huruvida man lyckas eller misslyckas
i sin spr̊akinlärning. I vissa fall kan ett avvikande sätt att tala utifr̊an den
”inhemska” normen leda till att inte bara accenten utan hela den sociala
identiteten hos talaren värderas negativt. Att bli hörd och erkänd som talare
av svenska (majoritetsspr̊aket) avgör till vilken grad en individ kan delta i
social interaktion och i det vidare samhället. Dessutom anser Vygotskij att
de individuella tankeprocesserna speglade den yttre sociala verkligheten.
Vygotskij ans̊ag ocks̊a att människan utvecklades till sitt “jag” genom spr̊ak.
Faktum att dessa unga har gjort ett val att identifiera sig som “jag” är ett
bevis p̊a att de p̊averkas inte av omgivningen eller att omgivning tillskriver
dem en identitet. Utan att de har utvecklats till att vara stolt brukare av
b̊ade sitt spr̊ak och det nya spr̊aket. Därmed bekräftas deras ”jagidentitet”
av det nya vardagslivet som inkluderar b̊ade spr̊ak.

6.1 Sammanfattning av resultat och analys

I detta kapitel redovisas sammanfattning av resultatanalyser som genomförts.
Resultatanalysen redovisades utifr̊an uppsatsens tv̊a huvudfr̊agorna som ana-
lyserats. Vad är ungdomarnas syn p̊a flerspr̊akighet och hur upplever de att
deras spr̊ak indikerar deras identiteter? Och vilka förväntningar upplever de
fr̊an samhälle? Vilken identitet (se begreppsförtydligande) anser de sig ha
och hur upplever de bemötande fr̊an andra?

Bourdieu menade att spr̊aket kunde aldrig avskiljas fr̊an sitt sociala sam-
manhanget och att det symboliska kapitalet kunde definieras med det som
av sociala grupper kändes igen som värdefullt och tillskrevs värde.

När dessa ungdomarna kom till Sverige hade de med sig ett kapital i bagaget,
nämligen det symboliska kapitalet där spr̊ak ing̊ar som en form av kapital.
Resultat visade att ungdomarna som intervjuades upplevde sin flerspr̊akighet
positivt d̊a de s̊ag det som en tillg̊ang. Modersmålet använde de mest med
närmaste släkten, förutom Emmy och Elias som helst pratade svenska hem-
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ma eftersom de tycker att det är lättare att kommunicera p̊a svenskan.

Även om det tycktes vara positiv med flerspr̊akighet menade dessa unga att
det ocks̊a kunde kännas negativt att vara flerspr̊akig d̊a det kan vara ett
hinder till spr̊akutveckling och att flerspr̊akighet ofta förknippas med mino-
ritetsgrupper. P̊a grund av detta sade ungdomarna att de undvek tala deras
modersmål i vissa sociala sammanhang för att försöka dölja sitt ursprung.
Bourdieu förklarade detta fenomen med att symboliskt kapital berodde precis
som ekonomiskt kapital p̊a efterfr̊agan (Gytz m.fl, 2004) hänvisar till Bour-
dieu. I det här fallet handlar det att det finns aktörer som kan acceptera att
dessa olika spr̊ak som ungdomarna talar är en resurs eller kompetens som
har n̊agot värde.

Ungdomarna visade ocks̊a sv̊arigheter det innebär för dem som st̊ar med foten
i tv̊a olika kulturer och olika spr̊akbruk att identifiera sig. I deras berättelser
kan man läsa av hur självbild/identitet, p̊averkas ocks̊a av huruvida man lyc-
kas eller misslyckas i sin spr̊akinlärning. D̊a i vissa fall ett avvikande sätt att
tala utifr̊an den “inhemska” normen kan resultera i att inte bara accenten
utan hela den sociala identiteten hos talaren värderas negativt. De kunde
inte identifiera sig som svensk trots att de talade svenska och hade anpassat
sig i det svenska samhället.

I sin berättelse försöker Ebba visa att identitet är ett val man gör och samt-
liga ungdomarna menade att de valde att identifiera sig som “jag” förutom
Ebba som menade att hon var mittemellan. Genom deras identitetsskapande
försöker de att hitta en position i samhälle och motst̊a de identiteter som
tillskrivs dem av omgivning.

Spr̊aket kan aldrig avskiljas fr̊an sitt sociala sammanhang. Dessa ungdomar
befinner sig i en situation där de blir tvungna att erövra sin identitet p̊a nytt
i det nya samhälle. En av de saker som kan möjliggöra detta är socialisation
och som Vygotiskij menade en individ formas till social varelse i samspels-
situationer med andra, (Stevens, 2006) som hänvisar till Vygotskij. Faktum
att dessa unga har gjort ett val att identifiera sig som “jag” är ett bevis
p̊a att de p̊averkas inte av att omgivning tillskriver dem en identitet. Utan
att de har utvecklats till att vara stolt brukare av b̊ade sitt spr̊ak och det
nya spr̊aket. Därmed bekräftas den funna “jagidentitet” av det nya vardags-
livet. Dessutom menade Vygotskij att jaget utgjorde en social konstruktion.
(Stevens, 2006) hänvisar till Vygotskij.
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7 Diskussion

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda p̊a fem ungdomarnas
tankar och upplevelser av sin flerspr̊akighet i stort samt hur spr̊ak fungerar
som ett verktyg i deras identitetsskapande.

I detta avsnitt kommer de resultat som undersökningen visat att diskuteras
med utg̊angspunkt i den litteraturstudie och tidigare forskning som presen-
terats ovan. Studien genomfördes p̊a enbart fem personer och den är allts̊a
liten till sitt omf̊ang och resultaten bör inte generaliseras, utan gäller endast
p̊a de personerna, om hur de upplever sin flerspr̊akighet och identitet.

Ungdomarna har visat sig positiva till deras flerspr̊akighet d̊a de s̊ag den
snarare som en tillg̊ang i de flesta fall än ett hinder. Det är uppenbart att
spr̊akkunnande är viktigt d̊a det används som ett verktyg för att kunna b̊ade
kommunicera med andra och kunna uttrycka sig. Att inte kunna spr̊ak kan
leda till att man drar sig tillbaka, att man inte v̊agar prata med andra för
man inte vill göra bort sig vilket kan resultera i utanförskap Skum (2003).

Det spr̊ak som ungdomarna talar, f̊ar de fr̊an b̊ade föräldrar och samhället
och därmed indikerar det spr̊aket vilka de är i enlighet med Säljö (2005). För
att till exempel kunna berätta om de olika svenska julrätterna m̊aste man
kunna de svenska termerna. Dock är spr̊aket inte bara kommunikation utan
det är ocks̊a v̊ar självbild och kulturbärare Skum (2013).

Det som händer när spr̊aket försvinner är att kunskapsöverföring mellan gene-
rationer stannar och man förlora en del av sitt jag. Att kunna sitt modersmål
är ett sätt att bevara känslan av att tillhöra sitt ursprung även när man flyt-
tat till ett nytt land. När det gamla vardagslivet och känslan av att vara en
stolt brukare av sitt spr̊ak inte finns kvar s̊a finns inget heller som bekräftar
vem “jag” är (Ehn, 2000) i Wigg (2008).
I intervjun berättar Emmy om hur hon kunde skämmas förut för att tala
sitt spr̊ak bland kompisar för hon ville inte känna sig annorlunda, men att
efter en tid s̊a lärde hon sig att acceptera det. Att känna sig annorlunda i
sökandet efter sitt jagidentitet är inte n̊agot eftersträvansvärt i det för tidiga
identitetsstadiet. I och med att Emmy kunde skämmas förut för att tala sitt
spr̊ak bland kompisar för att hon inte ville känna sig annorlunda indikerar
att hon bara velat identifiera sig som andra. I den stadiet hade hon f̊att göra
sina egna ställningstaganden genom identifikation, genom att ta över andras
roller utan att p̊a egen hand ha utforskat andra möjligheter. D̊a i detta iden-
titetsstadium försöker man överta andras roller för att komma fram till vem
man är och hitta en plats i samhället som tycks stämma med ens självbild
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Frisén & Hwang (2006). I v̊ara samhällen existerar bilder och uppfattningar
om hur man ska vara och hur man bör uppföra sig. Det är dessa existerande
riktningar man g̊ar efter när man formas. Dessutom kan man inte välja att
förverkliga sig själv p̊a vilket sätt som helst utan identiteterna måste vara
rimliga utifr̊an en relation till den kollektiva historia som handlar om respon-
ser och reaktioner Frisén & Hwang (2006). Detta stämmer överens med det
socialkonstruktivistiska perspektivet om att identitet inte är n̊agot som exi-
sterar av sig självt, utan n̊agot som skapas och omskapas ständigt med hjälp
av spr̊aket. Kommunikation blir här spr̊akets kärna men spr̊aket är inte bara
kommunikation utan den är en del av v̊ar identitet.
Människan konstitueras dock hela tiden i samspel med andra. Genom sam-
spelssituationer, belöningar och bestraffningar. Dessa unga förväntas lära
sig det nya spr̊aket, skaffa nya vänner och skapa en tillhörighet till det nya
samhället. Samtliga respondenter menade att de har anpassat sig.
Spr̊akutveckling fungerar som nyckel till anpassningen, spr̊akutveckling
möjliggör socialisation in i den svenska gemenskapen. Därför är en positiv at-
tityd till flerspr̊akighet och olikheter fr̊an s̊aväl hemmet och samhälle viktigt
d̊a denna positivitet bidrar till en trygg spr̊akutveckling och identitetsska-
pande.

Emma gör en reflektion kring hur hon tycker att spr̊aken är ömsesidigt be-
roende av varandra, att de olika spr̊aken p̊averkar varandra. Man lär sig
det andra spr̊aket bra om man fr̊an början behärskar sitt modersmål. Hon
förklarade att det är jättesv̊art att kunna b̊ada spr̊aken helt till hundra pro-
cent.

När man har bott i ett land länge som de här ungdomarna s̊a har man hunnit
med att lära sig det nya spr̊aket, börjat skolan och s̊a vidare, man har börjat
bygga upp sitt liv i det nya landet. I intervjuerna uttrycker de liknande tan-
kar i termer av att “Sverige är mitt hem, jag hör inte...” Det intressanta är
att de säger s̊a samtidigt som de menar att de inte upplever sig som svensk.
I enlighet med Carlson (2007) menar jag att spr̊ak är en identitetsmarkör.
Det faktum att dessa ungdomar ser Sverige som deras hem men inte kan
identifiera sig som svensk beror kanske p̊a användningen av sina modersmål
som p̊aminner om deras rötter. Spr̊aket gör att de bevarar känslan av att
tillhöra sitt ursprung.

Enligt Säljö (2005) växer vi upp med spr̊aket för att vi ska kunna prata om de
olika saker vi är intresserade av. Spr̊aket f̊ar vi av v̊ara föräldrar och samhället
där vi bor. I intervjuerna framkom det att dessa ungdomar valde vilket spr̊ak
de använde beroende p̊a vem de kommunicerade med. Modersm̊alet använde
de mest med närmaste släkten men trots detta upplevde de inte att mo-
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dersmålet nödvändigtvis var en avgörande faktor för deras identitet. Detta
beskrev de i termer av att de kunde förflytta sig mellan sina olika spr̊ak utan
upplevelsen av att pendla mellan identiteter. Erik, Emmy, Emma och Elias
sade att de valde att identifiera sig som “jag” medan Ebba ans̊ag att hon
svävade mellan identiteterna. Det verkar, om man ser till utsagorna ovan,
som om dessa informanter funderar över sin tillhörighet och att den inte är
självklar än för Ebba.

När man har n̊att detta stadium som Erik, Emmy, Emma och Elias n̊att,
att kunna känna att man är densamma trots att levnadsomständigheter kan
förändras, betyder att man börjar uppleva en stabil identitet, en känsla av
kontinuitet oavsett de olika roller och sammanhang man befinner sig i. Där
har man d̊a hittat vem man egentligen är. En funnen jagidentitet som skall
sedan samexistera med nya sociala identiteter. För människan blir aldrig klar
utan hen konstitueras hela tiden i samspel med andra.

7.1 Slutsatser

Resultatet visade att de fem ungdomarna som medverkade i min studie hade
ett positiv sätt att förh̊alla sig till sin flerspr̊akighet. Precis som Wigg (2008)
beskriver använde de här ungdomarna olika spr̊ak beroende p̊a vilket sam-
manhang de rörde sig i och modersmålets betydelse för dem var att bevara
känslan av att höra samman med släktingar. Ebbas identitetsskapande vi-
sade sig fortfarande vara under konstruktion medan andra identifierade sig
som jag.

Studien har lärt mig mycket. Resultatet har visat att det finns ett svar p̊a hur
flerspr̊akliga ungdomar konstruerar sitt “jag”, allts̊a identitet i v̊art aktuella
samhälle där man tillskrivs identitet baserat p̊a olika saker. Jag har lärt mig
att det är viktigt med en positiv attityd till flerspr̊akighet och olikheter fr̊an
alla h̊all för att bidra med en trygg spr̊akutveckling och identitetsskapande
hos dessa ungdomar. En annan sak jag lärde mig genom denna studien är att
identitet är ocks̊a n̊agot val man gör och att människan aldrig är klar utan
skapas och omskapas hela tiden.

7.2 Fortsatt studie

Denna studie har utg̊att fr̊an att spr̊aket är ett symboliskt kapital och att
spr̊ak har olika status i samhället, där lägsta status associeras med minori-
tetsgrupper i samhället vilket leder i sin tur till att makten och tillträdet till
det sociala kapitalet blir sv̊arare att n̊a. Det skulle d̊a vara intressant och
relevant att fortsätta forska inom detta omr̊ade fast ur ett klassperspektiv.
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Norman, Karin (1996). Kulturella föreställningar om barn: Ett socialan-
tropologiskt perspektiv. 1 uppl: Rädda barnen och författaren

Stevens, Richard(Red.), Björn, Nilsson (1996). Att först̊a människor.
Kap.4-7 Lund:Studentlitteratur
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8 Bilagor

8.1 Bilaga 1 : Intervjuguiden

Instruktioner

Intervjun inneh̊aller 16 fr̊agor och kommer att ljudinspelas men ingen an-
nan än jag kommer att ha tillg̊ang till materialet. Det kommer inte heller att
användas för n̊agot annat än avsett syfte.

Du har rätt att avbryta intervjun när som helst. Du kan välja att inte
svara p̊a en fr̊aga. Du har rätt att ta del av det färdiga arbetet. Ditt namn
kommer att fingeras och du kommer därmed att vara helt anonym i det slut-
liga resultatet.

Bakgrundsfr̊agor

1. Vad heter du?

2. Hur gammal är du?

3. Var är du född? Var är du uppväxt?

4. Var kommer dina föräldrar ifr̊an?

5. Hur länge har hela familjen bott i Sverige?

Spr̊ak

Vad associerar du ordet spr̊ak med?

1. Vilka spr̊ak talar du? Vilket är ditt modersm̊al?

2. Vilket spr̊ak talar ni hemma?

3. Tycker du att du har n̊agon fördel av era tv̊aspr̊akighet?

a. Kan det kännas sämre ibland att vara tv̊aspr̊akig?

5. Vilket spr̊ak talar ni med era kompisar?
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Identitet

1. Hur skulle du identifierar dig?

2. Upplever du dig själv som helsvensk? Eller som ...? eller tror du att du
skulle bli mer accepterad om du inte hade n̊agon utländsk bakgrund?

3. Vilka umg̊as ni med p̊a fritiden? Är ditt val medveten?

4. Känner du dig annorlunda när du är med svenska kompisar?

5. Tycker du eller tror du att du m̊aste uppföra dig p̊a ett visst sätt för
att kunna bli accepterad bland dina svenska kompisar? Finns det n̊agra
specifika saker som kategorisera en som Svensk?

5 a. Hur?

5 b. Hur definierar du svenskhet?

6. Hur tycker du att du blir bemöt av dina svenska kompisar och samhälle?

8.2 Bilaga 2 : Missivbrev

Missivbrev

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsomr̊adet,
Fakulteten för utbildningsvetenskaper,
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Handledare: Lennart Wikander;
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Hej!
Jag heter Ines Irankunda och studerar Pedagogik C vid Uppsala universitet
under hösttermin 2015. Jag h̊aller just nu p̊a med min avslutande projektar-
bete vilket är en uppsats där jag skriver om identitetsskapande med hjälp av
spr̊ak.

Syfte med denna studie är att jag vill f̊a en insyn i hur flerspr̊akiga
ungdomar konstruerar sina identiteter med hjälp av spr̊ak som verktyg.
Hur p̊averkar spr̊ak dessa ungdomars självbild? Vilken betydelse har fler-
spr̊akighet för identitetsskapande och vad betyder samhällets bemötande för
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deras identitetsskapande. Min förhoppning är att kunna bidra till en ökad
först̊aelse för hur spr̊ak och identitetsutveckling kan hänga ihop för dessa
ungdomar.

Det vore väldigt roligt om jag fick möjlighet att intervjua n̊agra av era
elever för att ta del av deras tankar kring detta ämne. Jag beräknar att in-
tervjun kan tänkas ta cirka 30 minuter.
Jag genomför arbetet utefter forskningsetiska principer och väljer elever att
delta i denna intervju s̊a har hen möjlighet att när som helst under intervjuns
g̊ang att avbryta d̊a intervjun är frivillig. Intervjun kommer att ljudinspelas
med hjälp av en mobiltelefon men det är ingen annan än jag i mitt arbete
som kommer att ha tillg̊ang till detta material. Namnen p̊a de deltagande i
studien kommer i det slutliga resultatet att fingeras och man kommer därför
att vara helt anonym.

Tack p̊a förhand och hoppas att vi ses!

Med vänliga hälsningar,
Ines Irankunda, ines.irankunda.4690@student.uu.se
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