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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur eleverna ser på sin flerspråkiga identitet och att se hur 
den mottas i skolan. Genom användandet av en kvalitativ ansats och det sociolingvistiska 
perspektivet som redskap har nio barn med annat modersmål än svenska på en flerspråkig skola 
i södra Sverige deltagit i gruppintervjuer för att få svara på frågor om deras flerspråkighet. 
Resultaten visar hur eleverna ser på sin flerspråkighet såväl i som utanför skolan och även hur 
barnen anser att de är hjälpta av sin flerspråkighet i skolmiljön. Diskussionen tar vid där 
resultatet slutar och tar upp aspekter som kan vara värda att tänka på för lärare som undervisar 
i ett flerspråkigt klassrum. Som vidare forskning lyfts exempel som att se hur lärarna arbetar 
med flerspråkiga barn och göra en studie på hur den svenska lärarutbildningen idag är utformad 
för att ta tillvara på det interkulturella samhället vi lever i. 
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Inledning 
Sverige blir mer och mer internationaliserat och så även skolan. Enligt Skolverket (2018c) har 
en 28% av eleverna rätt till modersmålsundervisning, vilket innebär att de talar ett annat språk 
än svenska med minst en av sina vårdnadshavare och att de har grundläggande kunskaper i det 
språket. Skolverket (2018a, s. 7) skriver att skolan har ett ansvar att verka för att vara en plats 
där olika kulturer får möjlighet att synas och främjas genom att de som arbetar där hjälper till 
att synliggöra och skapa förståelse hos eleverna. 
 
Elever i skolan har alltså rätt att få uttrycka sin kulturella mångfald i skolan och klassrummet. 
Agirdag (2010, s. 318) menar dock att olika språk värderas olika i skolans värld och att det är 
sällan som exempelvis arabiskan får någon roll i klassrummet, medan språk som mestadels talas 
av vita personer såsom tyska, franska och engelska uppmuntras att använda.   
 
Efter att tidigare ha skrivit ett självständigt arbete om den pedagogiska strategin 
translanguaging, där barnets modersmål ses som en resurs i undervisningen snarare än ett 
hinder, föreföll det intressant att även undersöka vad flerspråkiga elever har för attityder till sin 
egen flerspråkighet.  
 
Förhoppningen är att den här studien bidrar till att lärare och annan personal som verkar i 
skolans värld kan skapa en ökad förståelse för hur eleverna ser på sin flerspråkighet och kunna 
ta hänsyn till den i undervisningen.  
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 4 på en skola där majoriteten av eleverna 
har ett annat modersmål än svenska i en mellanstor stad i södra Sverige ser på sin flerspråkighet. 
Frågeställningarna som kommer besvaras är: 

- Vilka för- och nackdelar upplever eleverna med sin flerspråkighet?  
- Hur upplever eleverna att deras kultur och språk mottas i lärmiljön?  
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Bakgrund 
I följande kapitel presenteras först en kort begreppsdefinition om ord som är centrala för 
studien. Sedan följer en överblick om vad rådande styrdokument säger om flerspråkighet i 
skolan. Därefter presenteras tidigare forskning inom områden som rör flerspråkighet som 
identitetsskapare och flerspråkighet i samhället.  

Begreppsdefinitioner 
Modersmål, flerspråkighet och identitet är tre begrepp som är centrala för studien. De 
presenteras nedan. 

Modersmål 
En individs modersmål kan enligt Skutnabb-Kangas (1981) definieras enligt olika kriterier:  

x Ursprungskriteriet innebär att modersmål är det språk en individ lär sig först. 
x Kompetenskriteriet syftar till att det språk som hanteras bäst är det som är modersmålet. 

Skutnabb-Kangas menar dock att det inte är ett helt enkelt kriterium eftersom en individ 
kan hantera sitt andraspråk bättre än det språk hen lärde sig först. 

x Funktionskriteriet betyder att modersmålet är det språk som en individ använder mest, 
något som Skutnabb-Kangas inte står helt bakom eftersom språkbruk kan variera 
beroende på vilken kontext en individ befinner sig i.  

x Attitydkriteriet innebär att modersmålet är det språk talaren identifierar sig med. 

I den här studien är ursprungskriteriet och attitydkriteriet de två primära kriterierna eftersom 
respondenternas modersmål är de språk de har lärt sig först, men i många fall också det 
språk de identifierar sig med.  

Flerspråkighet 
Hammarberg (2013) skriver att flerspråkighet innebär att en individ har kunskaper att använda 
flera olika språk på en ”signifikant” nivå. Enligt Rodríguez (2015) är flerspråkighet att förstå 
och utveckla två eller fler språk, antingen sekventiellt eller samtidigt. Hon menar också att 
flerspråkighet är någonting som utvecklas olika hos olika personer beroende på olika 
parametrar, bland annat en individs egna motivation, vilka språk som talas och uppmuntras 
inom familjen och socioekonomisk status.  

Identitet 
Otterup (2005, s. 27) beskriver identitet som känslan av att höra hemma, oavsett om det gäller 
en själv som individ eller en grupptillhörighet. Identiteter är någonting som är i ständig 
förändring beroende på vilken kontext en människa ställs inför (Hornberger 2010, s. 557). 

Styrdokument 
I Skolverket (2018a, s 5) finns att läsa att ”[s]kolans uppgift är att låta varje enskild elev finna 
sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet.”. Att uppmärksamma flerspråkiga elevers kultur och språkliga identitet är ett sätt att låta 
elever hitta sina egna personligheter. Kultur är en viktig parameter att förmedla i skolan 
eftersom Sverige idag är mer internationaliserat än vad det tidigare varit och skolans ansvar är 
att jobba för en gemensam förståelse för varandras lika värden och en strävan mot att se värden 
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i mångfalden som finns idag (Skolverket 2018a, s. 5). Det står också att det är viktigt att vara 
medveten om sin egen kultur för att stärka sin identitet och att alla som arbetar på skolan har 
ett gemensamt ansvar att skapa förutsättningar för olika sociala och kulturella möten i 
skolmiljön (Skolverket 2018a, s. 7).   

Att få lära sig sitt modersmål är en rättighet i Sverige som regleras i språklagen. Enligt 9§ i 
Språklagen ska den som talar ett annat språk än de nordiska minoritetsspråken och svenskt 
teckenspråk ”ges möjlighet att utveckla sitt modersmål” (SFS 2009:600).  

Skolverket (2018b) släppte en forskningsöversikt vid namn Greppa flerspråkigheten där 
forskningen visar att vinsterna som kommer i ett klassrum där flerspråkigheten uppmuntras är 
många. De nämner bland annat fördelar som att elevernas självbild stärks genom att de får 
bejaka sin flerspråkiga identitet i klassrummet, att hela skolan kan få nytta av ett flerspråkigt 
klassrum eftersom nya kunskaper och sätt att tänka får en annan möjlighet att träda fram och 
att eleverna lär sig av varandra och lär sig mer om varandra vilket skapar goda förutsättningar 
för att leva i ett interkulturellt samhälle (ss. 127-128).  

Regeringen har utfört en utredning om modersmål och studiehandledning på modersmål, som 
bland annat visade att elever som får chans att använda hela sin språkrepertoar genom antingen 
modersmålsundervisning eller möjlighet att använda modersmålet i den vanliga undervisningen 
får en positiv utveckling både vad gäller skolresultat och språkutveckling (SOU 2019:18, s 
143). Utredningen föreslår att det bör tillkomma en ändring i skollagen som stärker 
modersmålet genom att elever med annat modersmål än svenska ska ha rätt till 
studiehandledning på sitt starkaste språk (SOU 2019:18, s. 373).  

Skolinspektionen gjorde 2010 en utredning som heter Språk- och kunskapsutveckling för elever 
med annat modersmål än svenska där problem som att skolpersonalen saknar kunskap om 
elevernas kunskapsbakgrund, men även att de generellt visar bristande intresse att visa upp 
elevernas kulturella bakgrund i skolsammanhang, vilket leder till att den erfarenhetsbas 
eleverna har sedan tidigare och kan knyta an till i skolan helt frånses i undervisningen. De 
belyser vikten av att språkinlärning sker bäst i ett motiverande sammanhang där eleverna kan 
skapa mening och menar att  skolan lätt hamnar i att enbart ge elever med svenska som 
andraspråk uppgifter som kan liknas vid färdighetsträning snarare än att utmana och stimulera 
dem med olika uppgifter som ger en större förståelse av ord och uttryck samt tillåter eleverna 
använda fler av sina språkliga förmågor. 

Det som läggs fram i styrdokumenten, skolverkets senaste forskningsöversikt om 
flerspråkighet, skolinspektionens utredning och det lagförslag som regeringen lagt fram visar 
att flerspråkighet och elevernas kulturella bakgrund är någonting som är viktigt för eleverna 
och som bör bejakas i skolan – såväl för de flerspråkiga elevernas identitetsutveckling som för 
de andra elevernas möjlighet till att få ökad lärdom och acceptans för att kunna leva och verka 
i ett interkulturellt samhälle.  
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Tidigare forskning 
I kapitlet redovisas en översikt av tidigare forskning inom områdena flerspråkighet och 
flerspråkig identitet.  

Ett flerspråkigt land 
Otterup (2005 s, 4) skriver att Sverige har varit ett mångkulturellt land i över 30 år, men att 
tankarna som har funnits om ett skapa ett integrerat land inte har verkställts. Det har istället 
resulterat i att Sverige blev ett mer segregerat land än vad det var förut, även om attityderna har 
förändrats i och med globaliseringen samt faktorer som Sveriges medlemskap i EU och ökad 
tillgång till utländsk media (Otterup 2005, s 17). Han menar att tanken på ett mångkulturellt 
samhälle också bör innebära att flerspråkigheten som uppkommer ses som en tillgång till 
samhället – men att detta också kräver att samhället ställer sig positivt till flerspråkigheten. 
Föräldrar som vill uppfostra sina barn flerspråkigt möter många hinder inom det sociala och 
politiska klimatet. Det finns många fördelar med att vara flerspråkig, men det är svårt att 
underhålla flerspråkigheten i ett samhälle som inte stödjer de språkliga förmågorna (DeCapua 
och Wintergest (2009, s 20).  
 
Trots att Sverige är ett flerspråkigt land är normen idag fortfarande att vara enspråkig (Lindberg 
& Hyltenstam 2013, s 127). Internationell forskning visar att det kan leda till att 
minoritetselever blir utsatta för att normaliserar in i normen vilket på sikt kan leda till att 
flerspråkiga elever påverkas negativt såväl i skolsammanhang som utanför skolan (a.a., s. 127).  
 
García och Tupas (2019) menar att det ofta görs skillnad på flerspråkighet i olika kontexter och 
att den europeiska flerspråkigheten med bland annat engelska som språk anammas i skolvärlden 
på ett helt annat sätt än vad flerspråkigheten från mer utsatta minoritetsgrupper gör. De menar 
att flerspråkighet ofta betraktas som en additiv förseelse där det anses att språkinlärning sker 
genom att nya språk adderas till det första språket trots att språkutvecklingen egentligen är 
dynamisk vilket gör att de olika språken en individ behärskar är beroende av varandra trots att 
det är något de i allra högsta grad är (García, 2010).  

Språkutveckling och identitetsskapande 
Lärare möter ofta elever i skolan som kommer från en annan kulturell bakgrund än vad de själva 
gör, vilket innebär att det är viktigt att skapa möjligheter för yrkesutövare att skapa en förståelse 
för och kompetens om olika kulturer. (Scott & Scott 2015, s 18). Enligt Dressler (2014, s. 42) 
kan en lärare med enkelhet synliggöra elevers lingvistiska identitet genom att synliggöra deras 
språk i klassrummet och delge nyttan av att kunna fler språk än bara ett.  

Språk är enligt García (2009, s. 82) inte bara en del av en persons identitet, utan det bidrar också 
med retoriska funktioner för att skapa solidaritet mellan människor. Hon menar att språk och 
identitet är viktiga faktorer att ta hänsyn till i ett globaliserat samhälle. Lindberg och Hyltenstam 
(2012, s. 31) skriver att acceptansen för flerspråkighet brister på grund av de ideologiska 
föreställningarna och attityderna kring att ”minoritetsmedlemmarna” ska anpassa sig till 
majoriteten istället för att skapa ett samhälle där alla människor har ett ömsesidigt utbyte av 
varandra. Vidare menar de att skolan som den är uppbyggd idag kan skapa en känsla av 
utanförskap hos eleverna som inte passar in i rådande normen om enspråkighet.  
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Said (2018) har bedrivit en studie som undersökte förhållandet mellan språk och identitet hos 
arabisktalande personer i England. Hon genomförde en undersökning med 63 stycken svarande 
och intervjuade sedan 12 av respondenterna med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Hon 
upptäckte bland annat att respondenterna värdesatte engelskan och arabiskan ungefär lika 
mycket (a.a. 2018, s. 90), men att de inte upplevde att de fick använda sig av arabiska mer än i 
hemmet eller i modersmålsundervisningen (a.a., s. 92). Hon frågade också om vad deras vänner 
och lärare tycker om deras arabiska språkkännedom och fick som svar att 95% upplevde att 
deras vänner tyckte att det var en positiv förmåga, medan endast 7% upplevde att lärarna ansåg 
detsamma. Språk och identitet var någonting som hade en tydlig korrelation under hela studiens 
gång, enligt Said (2018, s. 95), som också drar slutsatsen att känslan av att vara exkluderad 
kommer att vara ett faktum så länge vissa språk är underordnade andra. 

Språk av olika ordning 
Agirdag (2010) genomförde semistrukturerade intervjuer med 19 stycken flerspråkiga och 
enspråkiga elever från fem olika skolor i Limburg, en flerspråkig provins i Nederländerna. Han 
menar att det finns ett politiskt tryck i västvärlden som gör att ett enhetligt språk är viktigare än 
att bejaka modersmålet och ville därför undersöka vad skolelever tycker om sina språk. Hans 
fynd är att Nederländska ses som det dominanta språket och att fördelarna med flerspråkighet 
ofta frånses. Lärare förmedlar att Nederländskan är det viktigaste språket och flerspråkigheten 
frånses i skolan. Däremot värdesätts ”viktiga” språk såsom engelska och franska. Eleverna 
försöker ibland tala sina modersmål med varandra, men de tror att den enspråkiga normen är så 
viktig att de oftast undviker det.  

Betydelsen och nyttan av flerspråkighet 
Dressler (2014) observerade en klass med första- och andraklasselever med ett annat modersmål 
än engelska som fick i uppgift att färglägga silhuetter för att visa vilka språktillhörigheter de 
identifierade sig med. De skulle färglägga sina olika talade språk och sedan visa och förklara 
var de hörde hemma i kroppen och varför. Hon redogjorde att resultatet blev att en plattform 
som gav eleverna möjlighet att tala om deras olika språk skapades (a.a. s. 49). Många av barnen 
som talade ett annat modersmål i hemmet visade uppskattning till sina språk genom att fylla i 
sina silhuetter med flaggor som hörde till de länder där de har anknytning. Några barn skapade 
silhuetter som var symmetriskt färgade med olika flaggor för att visa att de identifierade sig 
med båda länderna och språken lika mycket, ett barn färglade huvudet på sin silhuett i den färg 
som definierade hens modersmål för att hen tänkte på modersmålet. Många av eleverna visade 
stolthet över sina språk genom att berätta att de gillade dem.  
 
Otterups avhandling (2005) handlar om hur ungdomar i ett mångkulturellt område använder sin 
flerspråkighet och hur de skapar sina identiteter. Han tar upp att elever med utländsk bakgrund 
sällan uppnår samma skolresultat som elever med svenska som modersmål och att skolor i 
förortsområden ofta är de som får titeln landets sämsta skola. I avhandlingen genomförde han 
både enkätundersökningar och intervjuer med elever av utländsk bakgrund. Enkäten tog bland 
annat upp frågor om ungdomarnas språkanvändning och visade att de oftast talade sina 
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modersmål i hemmiljön, främst med sina syskon, medan de nästan uteslutande pratade svenska 
i skolan eftersom det är svenska som är det primära undervisningsspråket.  
 
Genom intervjuerna såg han att ungdomarna har många olika plattformar att skapa sina 
identiteter på. I skolan ges möjlighet att både forma en identitet med sina klasskompisar och 
även att bejaka sin flerspråkiga identitet med hjälp av modersmålsundervisningen. Ungdomarna 
såg också platsen de bor på och sina familjer som stora delar av deras identiteter.  

Flerspråkighet på lärarutbildningen och i klassrummet 
Carlson (2010) bedrev en studie där hon tittade på hur undervisning av flerspråkighet skedde 
på lärarutbildningen genom intervjuer med lärare inom utbildningen och studenter samt en 
granskning av kursplanen. Hon visar att många lärare som arbetar på utbildningen inte har mer 
kännedom om begreppet flerspråkighet än att de har hört det tidigare och att engelska ofta är 
det som refereras till när de talar om andraspråk. Hon har tittat på den lärarutbildning som 
bedrevs då, men även planen för den utbildning som bedrivs idag och sett att de inte håller 
måttet för mängden undervisning av flerspråkighet och interkulturell undervisning som den 
borde ha för att leva upp till dagens behov av kompetens.  

Lindberg och Hyltenstam (2013) menar att de tankar om mångfald som finns i samhället speglas 
i skolan och att det gör att lärarnas inställning och förväntningar spelar en stor roll för hur väl 
eleverna lyckas i skolan. De skriver att en positiv syn på mångfald kan uppnås genom att sitta 
ner och reflektera över sina egna attityder och värderingar. 
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Teori 
Nedan presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien; Det sociolingvistiska 
perspektivet, begreppet multikulturalism, identitetsaspekten av flerspråkighet och den 
pedagogiska strategin kodväxling.  

Det sociolingvistiska perspektivet 
Studien vilar på ett sociolingvistiskt perspektiv. Sociolingvistik är enligt Spencer (2010), 
Nordberg (2013) och Coulmas (2001) ett sätt att studera hur språk används i samhället, bland 
annat med hänsyn till klass, etnicitet och språkattityder. Nordberg (2013, s 13) menar att den 
sociala aspekten av ett språk förmodligen är viktigare än vad de kommunikativa och kognitiva 
delarna är. Genom att prata med andra uttrycks mer än bara ord, även saker som härkomst, kön, 
ålder och sinnesstämning går att utröna bara genom att höra hur en person pratar. Språk 
påverkar hur sociala situationer fortgår genom olika faktorer (Nordberg 2013, s. 14).  

Coulmas (2001, s. 572) skriver att språk är föränderliga i sociala sammanhang eftersom att det 
finns olika språkliga regler och normer beroende på vilket sammanhang en person ställs inför. 
Sociolingvistiken är ett forskningsfält som har ökat de senaste åren med anledning av 
globaliseringen och dess nya utmaningar med språk som maktfaktor och språkinlärning 
(Hornberger och McKay 2010, s 15).  

Nordberg (2013, s. 18) beskriver en tabell över vilka olika delar som inryms i det 
sociolingvistiska perspektivet – däribland återfinns samhällelig två- och flerspråkighet på 
makronivå, språkattityder och även samtalsstil på mikronivå. Eftersom den här studien tittar på 
flerspråkighet och på språkattityder som upplevs hos de flerspråkiga eleverna är ett 
sociolingvistiskt perspektiv ett relevant sätt att betrakta resultaten på. 

Språkattityder 
Bijvoet (2013) talar om språkattityder och berättar att de återfinns både hos talare och åhörare. 
Hon menar att attitydbegreppet innefattar tre olika delar som kan förekomma både separat och 
tillsammans, i det senare alternativet är det svårt att skilja dem åt. De delar som nämns är den 
kognitiva komponenten som bygger på en persons uppfattningar och tankar om ett språk, det 
behöver inte handla om fakta. Nästa komponent är den affektiva som handlar om en persons 
känslomässiga värderingar till ett språk, det går att klassificera både som någonting bra och 
någonting dåligt. Den sista komponenten är den konativa komponenten som betyder att en 
person är beredd att ”handla i enighet med sina föreställningar och värderingar (Bijvoet 2013, 
s. 124)”.  

Olika typer av identitet  
Gee (2001) talar om fyra olika parametrar som genom att på olika sätt samverka med varandra 
bildar en individs identitet; natur, institution, diskurs och samhörighet, vilka Andrews (2010) 
håller med om är relevanta förutom att de inte täcker upp den lingvistiska identiteten. Hon såg 
att den lingvistiska identiteten framträdde när respondenterna funderade över vilket språk de 
skulle använda beroende på vilka sammanhang de ställdes inför (a.a. 2010, s. 99).  
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Dressler (2014) skriver om identitetsutveckling och menar att den lingvistiska identiteten är en 
viktig del hos de som talar fler än ett språk. Hon nämner tre olika kategorier som den 
lingvistiska identiteten kan ses i; skicklighet, tillhörighet och arv. (a.a. s. 43).  Skickligheten 
innebär att den språkliga identiteten beror på hur mycket av ett visst språk personen känner till, 
tillhörighet syftar till relationen eller förbindelsen en person har till sitt språk och arvet syftar 
till att det finns någon i ens närhet som också besitter samma språkliga tillhörighet (a.a. ss 45-
48). I den här studien kommer de tre indelningarna av den lingvistiska identiteten stå i fokus 
när det handlar om identitetsskapande. 
 
Hornberger (2010) menar att lärare måste förstå att identitet och kulturer är någonting som 
skapas i sociala sammanhang för att kunna öppna upp för ett mer tillåtande klassrum. Norton 
(2010) skriver att klassrum visar många gamla traditioner och värden samtidigt som de har 
potential att få människor att öppna upp ögonen för nya möjligheter och framtidsskeenden.   

Kodväxling 
Bhatti, Shamsudin och Seriaznita (2018, s. 94) skriver att kodväxling enkelt förklarat handlar 
om flerspråkiga individers möjlighet att växla mellan två olika språk under en och samma 
konversation eller skriftliga meddelande. Kodväxling har länge setts som någonting 
problematiskt som hämmar språkutvecklingen och tyder på en dålig språklig kunskap, men har 
under senare år börjat ses som en strategi att använda i den språkliga undervisningen 
(Teklesellassie och Boersma 2018, s. 63; Kamwangamalu 2010, s. 130).  

Kamwangamalu (2010) skriver att kodväxling är ett fält som inom sociolingvistiken har blivit 
forskat på i över 30 år. Vidare pekar hon på att det finns många olika exempel på när kodväxling 
är av nytta i pedagogiska situationer, bland annat för att skapa en känsla av inkludering för alla, 
men också för att det ger en möjlighet att underlätta för de individer i klassrummet som inte har 
samma möjlighet att förstå vad som sker i undervisningen om den bedrivs på ett och samma 
språk hela tiden Kanwangamalu (2010, ss. 130-131) hänvisar till studier som har visat att elever 
som bara får möjligheten att tala ett språk, i synnerhet de som är svaga på det språket, får en 
sämre språkutveckling än om de tillåts använda även sitt starkaste språk för att öka sin 
förståelse. Hon ger ett exempel på en studie som visade att elever som fick använda sitt 
modersmål för att skriva en text som sedan skulle översättas till engelska presterade bättre än 
om de skulle skriva direkt på engelska samtidigt som deras språkliga färdigheter synliggjordes 
och de gavs möjlighet att experimentera mer på engelskan genom att börja med att skriva på ett 
språk de kände sig trygga med (a.a. 132).  
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Metod 
För att synliggöra vad elever tycker om sin flerspråkighet har semistrukturerade intervjuer 
genomförts på en skola där de flesta eleverna har ett annat modersmål än svenska.  
 
Att använda sig av intervjuer som metod är enligt Seidmann (1998, s 9) bra för att synliggöra 
andras historier som av någon anledning är av värde. Det finns bra strategier för att arbeta med 
flerspråkiga barn i klassrummet, vilket gör det intressant att fråga eleverna vad de tycker om 
sin flerspråkighet och på så vis sätta värde på deras identitetsutveckling och ta med det till 
mötena som sker i skolmiljön.  
 
23 stycken elever går i klassen och samtliga har ett annat modersmål än svenska. Av dessa 23 
barn valdes nio av dem ut till intervjuer. Deras vårdnadshavare fick först hem ett missivbrev 
(se bilaga A) för godkännande. Intervjuerna genomfördes i grupper med tre elever i varje grupp. 
Varje intervju tog cirka 35 minuter att genomföra. 

Urval 
Urvalet är ett bekvämlighetsurval, men valet av lämplig klass diskuterades tillsammans med 
olika pedagoger på skolan. Skolan valdes ut som relevant för studien eftersom den största 
andelen av eleverna som går där har ett annat modersmål än svenska. Eleverna som intervjuades 
gick i årskurs 4 och alla var mellan 10 och 11 år gamla. De utvalda respondenterna hade ingen 
tidigare relation till mig, något som Seidman (1998, s. 41) menar att föredra framför att ha en 
relation till de som intervjuas eftersom det kan påverka resultatet negativt på olika sätt.  

 
Seidman (1998, s. 48) skriver att det är viktigt att tänka på att syftet med studien stämmer 
överens med deltagarna som utses. Eftersom studien syftar till att ta reda på flerspråkiga elevers 
tankar och erfarenheter var det viktigt att komma i kontakt med barn som talar fler språk än 
svenska. Detta gjordes genom att jag tog kontakt med en skola vars elevsammansättning jag 
kände till sedan tidigare.  
 
Materialet är insamlat i årskurs 4  på Äppelskolan (fingerat namn) vilket är en skola med cirka 
200 elever i en mellanstor stad i södra Sverige. De flesta eleverna på skolan har ett annat 
modersmål än svenska, vilket gjorde skolan intressant för studien. I årskurs 4 arbetar två 
klasslärare samt resurser som också figurerar som språkstödjare för de elever som pratar 
somaliska eller arabiska.  

 
De elever som valdes ut till studien presenteras nedan:  

x Hamze är 10 år gammal. Han kommer ursprungligen från Somalia och har bott i Sverige 
i fem år. Hans modersmål är somaliska, men han uppger att han också pratar svenska 
och engelska.  

x Salwa är 11 år. Hon säger att hon föddes i Somalia, men att hon kommer från Etiopien. 
Hennes modersmål är somaliska, men hon pratar också etiopiska, svenska och engelska.  

x Amal är 10 år och föddes i Sverige med föräldrar från Kurdistan. Hennes modersmål är 
kurdiska, men hon pratar också svenska, engelska och lite arabiska.  



 

10 
 

x Medina är 11 år och kommer från Somalia. Hon har bott i Sverige i sju år och hennes 
modersmål är somaliska. Medina pratar också svenska och arabiska.  

x Eliyah är 10 år och har bott i Sverige i tre år. Han kommer ursprungligen från Syrien. 
Hans modersmål är arabiska och han pratar även svenska och engelska.  

x Hassan är 11 år gammal och kommer från Somalia. Han har bott i Sverige i fem år. Hans 
modersmål är Somaliska, men han pratar svenska också.  

x Nova är 10 år gammal och kommer från Somalia. Hon har bott i Sverige i fyra år. Nova 
har somaliska som modersmål, menhon pratar även svenska.  

x Maryam är 11 år gammal och är född i Syrien. När hon flydde från Syrien bodde hon i 
Grekland i några år innan de kom till Sverige för fyra år sedan. Hon har arabiska som 
modersmål och kan även grekiska, svenska och engelska.  

x Fatima är 10 år gammal och kommer från Somalia. Hon har bott i Sverige i åtta år och 
pratar somaliska, lite arabiska och svenska. Somalia är hennes modersmål.  

 

Datainsamlingsmetod – kvalitativa intervjuer 
Datan är insamlad med hjälp av kvalitativa intervjuer, vilket enligt Trost (2010, s. 32) är en bra 
metod att använda när det handlar om att skapa förståelse för någonting. Patel och Davidson 
(2011, s. 82) menar att kvalitativa intervjuer hjälper till att skapa förståelse för något specifikt 
fenomen, som tillexempel uppfattningar och livsvärld. Denscombe (2016, s. 268) skriver att 
gruppintervjuer är fördelaktigt eftersom det ger rum för forskaren att intervjua flera personer 
under en begränsad tid. Han menar också att det är en bra utgångspunkt för att göra det enklare 
för deltagarna att bli delaktiga och utveckla sina tankar i samtal. Respondenterna har intervjuats 
i grupper om tre och fyra, vilket är enigt med Trost (2010, s. 45) som skriver att gruppstorleken 
inte bör överskrida fem personer.   
 
Intervjuerna är i sin tur genomförda med hjälp av Denscombes (2016, s. 266) beskrivning av 
semistrukturerade intervjuer. De genomfördes med en lista på frågor som stöd för samtalen 
samtidigt som det lämnades rum för respondenterna att utveckla och fördjupa sina tankar och 
idéer under tiden intervjuerna pågick. 
 
Intervjuerna tog plats i ett konferensrum på elevernas skola för att de skulle vara förtrogna med 
miljön. Samtliga intervjuer spelades in, men innan inspelningen tog vid informerades 
informanterna om syftet med studien, varför de valts ut som deltagare och att de när som helst 
under intervjuns gång hade möjlighet att tacka nej till fortsatt medverkande i studien. När 
inspelningen startade fick de medverkande börja med att presentera sig själva och därefter 
ställdes frågor (se bilaga 2 för intervjuguide) med ambitionen att få igång ett samtal mellan 
deltagarna såväl som egna åsikter om deras syn på flerspråkighet. Varje intervju tog cirka 35 
minuter att genomföra.  

Dataanalysmetod  
Eftersom det insamlade materialet består av intervjuer som sedan har transkriberats har 
bearbetningen gjorts med hjälp av en kvalitativ bearbetningsmetod, vilket Patel och Davidson 
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(2011, s. 121) menar är relevant vid införskaffandet av djupare kunskap än vid en kvantitativ 
bearbetningsmetod.  
 
Efter att transkriptionen slutförts analyserades och kategoriserades innehållet. Först och främst 
i förhållande till de frågeställningar som låg till grund för arbetet, för att hitta skillnader och 
likheter i vad respondenterna hade svarat. Därefter letades likheter i andra delar av samtalen 
fram. När det var gjort återstod fyra kategorier som respondenterna ofta kom tillbaka till under 
intervjuerna – användandet av flera språk, nyttan med flerspråkighet, stigman kring 
flerspråkigheten och flerspråkighet som identitetsskapande faktor. När kategorierna var klara 
gjordes ytterligare en sökning i transkriptionerna för att se om någonting mer hade sagts som 
platsade in i någon av de givna kategorierna. Den första kategorin, användandet av flera språk, 
är baserad på en av frågorna som ställdes under intervjuerna och samlas ihop för att skapa ett 
helhetsgrepp för resten av resultatet. 

Etiska överväganden 
Studien förhåller sig till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer på följande sätt.  
 
Före intervjuerna genomfördes berättade jag för läraren om intervjuerna för att få ett första 
godkännande. Därefter informerades eleverna muntligt om studien varpå de fick lämna sitt 
samtycke och ta emot ett informationsbrev med samtyckesformulär (se Bilaga B) som deras 
vårdnadshavare fick fylla i innan de fick delta i intervjuerna På så vis uppfylldes informations- 
och samtyckeskravet. Deltagarna blev informerade både muntligt och skriftligt om 
frivilligheten i deltagandet och därmed också möjligheten att avbryta deltagandet när som helst 
under studiens gång. Samtliga deltagare informerades även om att intervjuerna skulle spelas in 
och att inspelningarna bara kommer användas av mig. Fingerade namn används i studien för att 
minimera risken för identifiering, därmed uppfylls även konfidentialitetskravet.  

Metoddiskussion 
Trost (2010, s. 46) tar upp några av nackdelarna med att ha gruppintervjuer som 
insamlingsmetod. Däribland att det lätt är de respondenter som pratar mest och hörs mest som 
tar över hela intervjun. Det här var något som märktes några enstaka gånger under 
datainsamlingen, trots att grupperna var indelade på ett sådant sätt att det skulle vara elever som 
var bekväma i varandras närvaro som fick delta i samma grupp i första hand, men eftersom 
frågorna också krävde individuella svar emellanåt och inte konstant diskussion fick alla ändå 
komma till tals under insamlingen. Det stödjs även av Denscombe (2016, s. 268) som skriver 
att intervjuaren ändå leder samtalet och styr interaktionen. Trost (2010) påpekar att en fördel 
med intervjuerna är att deltagarna får möjlighet att bygga vidare på varandras resonemang. Det 
var också något som märktes under genomförandets gång och det skapade en fördel genom att 
det bidrog till att fördjupa det insamlade materialet.  

Någonting som kan vara värt att ta i beaktning är också att studien är genomförd på en skola 
som enbart består av flerspråkiga elever, vilket innebär att urvalet av elever inte riktigt är 
representativt i förhållande till rikssnittet av flerspråkiga elever per klass som ligger på ungefär 
en fjärdedel. Det kan vara så att flerspråkiga elever på en skola med majoriteten enspråkiga 
elever har en annan uppfattning av hur deras flerspråkighet tas emot i klassrummet samt hur de 
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ser på sin språkliga identitet. Forskningen som används som stöd för studien handlar om hur 
viktigt det är att uppmuntra och bevara individers flerspråkighet och kulturella identitet och 
barnen som har deltagit i intervjuerna bidrar med sina tankar och funderingar vilket ger ett 
material för analys i förhållande till vad de tycker, således kan studien ändå bidra till nytta för 
alla som är intresserade av just det.  

Könsfördelningen är inte heller representativ för en klassammansättning eftersom det bara är 
två pojkar som deltar. Studien tar därför inget hänsyn till könets eventuella inverkan på 
respondenternas svar.  



 

13 
 

Resultat & analys 
Följande kapitel är uppdelat i fem olika delar. Först kommer en översikt av ett inledande 
moment där eleverna fick i uppdrag att rangordna sina språk i intervjun- användandet av flera 
språk. Därefter kommer tre andra kategorier där andra fynd av intresse för studien presenteras 
– stigman kring flerspråkigheten, nyttan med flerspråkighet och flerspråkighet som 
identitetsskapande faktor. De senare nämnda kategorierna lägger större fokus på den diskussion 
som uppstod mellan respondenterna efter frågorna hade ställts. Slutligen kommer en 
sammanfattning av resultaten och analysen.  

Användandet av flera språk 
Bland de första uppgifterna eleverna ställdes inför var att de skulle rangordna sina språk på en 
lapp, med det språket de använder sig av mest som nummer ett och resten av språken i fallande 
ordning därefter. Sex av eleverna uppgav att de placerade svenska och sitt modersmål på delad 
förstaplats och tre av dem placerade svenskan som det språk de använde sig av mest. Två av 
dem uppgav också att det var för att de oftast talade svenska i skolan och på fritiden med 
kompisar, men att de talade sitt modersmål i hemmet. Det visar att alla elever har sitt modersmål 
nära intill sig även om svenskan också är ett starkt språk hos dem.  

I nästa moment av intervjun skulle eleverna fundera över vilket språk de använde mest hemma 
och vilket språk de använde mest när de var i skolan. Samtliga respondenter var överens om att 
de talade svenska absolut mest i skolan, medan de använde sina modersmål mer i hemmet eller 
när de var ute med sina kompisar. Några elever såg fördelar med att ha svenska som 
huvudsakligt språk i skolan, till exempel Hamze som uttryckte att det är bra med ett gemensamt 
språk för att alla ska kunna förstå varandra. 

Hamze: Svenska är bra för att vi kan förstå varandra, annars blir det kaos.  

Hälften av eleverna uppgav att de pratar svenska på rasterna för att de ska kunna prata med 
varandra oavsett språklig bakgrund och för att ingen ska känna sig utanför, men att de skulle 
vilja ha möjlighet att prata sina modersmål med varandra under lektionerna för att kunna hjälpa 
andra klasskamrater som kanske inte förstår uppgifterna de ställs inför.  

Stigman kring flerspråkigheten 
Samtliga elever som deltog i intervjuerna var eniga om att de upplevde att de oftast blev 
hänvisade till att prata svenska av personalen på skolan. 
 
Intervjuare: Varför pratar ni bara svenska i skolan förutom när ni har modersmål?  
Hamze: För att det är en svensk skola och ett svenskt land och det här är Sverige och språket i 
landet är svenska.  
Medina: Och i svenska skolan ska man bara prata svenska och inget annat språk.  
 
I citatet kan elevernas svar tolkas som ett missnöje över att bli hänvisade till att bara prata ett 
språk eftersom tonläget som används framstår som negativt. De menar att skolpersonalen har 
synen på eleverna att de lär sig bäst genom att begränsas till att enbart prata svenska, trots att 
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språkutveckling egentligen sker som bäst när eleverna uppmuntras till att använda 
flerspråkigheten som en resurs i lärandemiljön (jfr Kanwangamalu 2010).  
 
Även Amal intygar att de inte blir uppmuntrade till att prata svenska i skolsituationer. 
 
Amal: Jag pratar svenska och kurdiska i mitt hem. 
Intervjuare: Vad pratar ni för språk i skolan?  
Alla i kör: Svenska. 
Amal: Titta, lärarna kommer och säger att vi inte får prata något annat språk, för svenska är 
det viktigaste språket. Vi bor i Sverige.  

Amal upplever att lärarna inte tycker att hon ska prata något annat språk än svenska med 
anledning av att svenskan är det huvudsakliga språket i Sverige. Hennes upplevelse är att de 
inte får prata något annat språk förutom under modersmålslektionerna, vilket skapar en 
onaturlig situation för henne eftersom hon på vardaglig basis använder sig av såväl svenskan 
som kurdiskan som är hennes modersmål. I det här fallet handlar det om att personer i elevernas 
omgivning, i det här fallet lärare, har skapat en affektiv värdering om att ett flerspråkigt 
klassrum vore någonting negativt som leder till att eleverna anpassar sitt språk och nöjer sig 
med att enbart prata svenska i skolan i enighet med den konativa komponenten av språkattityder 
(se Bijvoet 2013). 

Några av respondenterna nämner att de får visa sina kulturer och språk under en kulturdag som 
alla klasser får möjlighet att arrangera när de går i årskurs 4 – något de pratar gott om. Det 
skapar en positiv möjlighet att låta eleverna se varandras historia och även att lära sig av 
varandra (jfr Norton 2010). När de får frågan om de är stolta över sina modersmål och kulturer 
svarar de flesta ja, men många upplever också att det är jobbigt att prata om det inför andra barn 
för att andra kan uppleva att det handlar om skryt.  

Hamze: Vi känner oss stolta, men kanske om vi visar att vi är stolta att någon känner att vi 
tycker att vi är bättre än dem på något sätt och då kanske någon blir arg.  

Salwa: Då kanske man sårar någon. Och så kanske man säger att mitt land är bäst och så blir 
någon arg och så blir det konflikter och så.  

I utdraget ovan berättar Hamze och Salwa att de är stolta över sina modersmål, men att de inte 
får utrymme att prata om det i skolan. Till viss visar de ödmjukhet inför att alla är olika och 
talar olika språk, Salwa är rädd för att såra någon om hon berättar om sitt land för andra. Hamze 
uttrycker att han upplever att andra i klassen kan bli arga om han säger att han är stolt, för att 
de kommer tro att han tror att han är bättre än alla andra då. Det tyder på att det är svårt för 
respondenterna att visa sina kulturer i skolmiljön – antingen för att de inte ges möjlighet till det 
och således inte har upplevt öppenhet kring det, eller för att de själva inte tycker att det är 
bekvämt.   
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Även Hassan upplever att det inte går att prata om sin kultur fullt ut inom skolans ramar.  

Hassan: Jag är också stolt. Men ibland behöver man inte säga det för alla. När någon frågar var 
jag kommer ifrån så svarar jag bara, det räcker med att säga var jag kommer ifrån. 

Han har ingenting emot att svara kompisarna var han kommer ifrån, men han vill inte nämna 
fler detaljer än så om sin bakgrund. Såväl Hassan som Hamze och Salwa visar att deras språk 
och bakgrund är någonting de är stolta över, vilket tyder på att deras affektiva komponent är 
god (jfr Bijvoet 2013). Eftersom de inte vill prata om sina språk för att de är rädda för vad andra 
ska tycka anpassar dem sin lingvistiska identitet (se Dressler 2014) till att den ska passa i 
skolsammanhang där flerspråkigheten inte är av lika stor vikt som den för de flesta av de 
intervjuade eleverna var utanför skolan.  

Nyttan med flerspråkighet 
Något som respondenterna uttryckte var att de tog hjälp av hela sin språkrepertoar i 
kommunikation med andra eller för att förstärka sin egen förståelse av någonting. Maryam 
pratar om hur hon använder sig av de två språken som ligger närmast henne för att skapa 
förståelse.  
 
Maryam: Det mesta jag pratar… Jag pratar svenska, för svenska pratar jag hela tiden. Ute, 
hemma, i skolan, var jag än går. För om jag pratar arabiska och inte förstår, då säger jag det 
ordet på svenska, för det är mest nära svenska. Sen kommer arabiska som andra språk och det 
är samma sak, om jag inte förstår på svenska frågar jag på arabiska. 
 
Här visar Maryam att hon med hjälp av hennes flerspråkighet kan använda båda språken i 
kommunikation med andra och för sin egen skull. Även om hon upplever att svenska är hennes 
starkaste språk kan hon använda arabiskan som hjälp om det är någonting hon inte förstår. Hon 
visar även att hon växlar mellan språken eftersom hon uttrycker att hon går över till det andra 
språket om hon inte vet hur hon ska uttrycka sig på det första. Hon visar att hennes skicklighet 
(se Dressler 2014) gör att hon kan känna sig trygg i att använda hela sin språkrepertoar. 
 
Eliyah: Jag tänker lite. När jag har prov på matte till exempel så brukar jag inte räkna på svenska 
utan jag räknar på arabiska istället för det känns lättare för mig. Och ibland då jämför jag 
arabiska och svenska, typ då man ska säga superlativ och de här… Till exempel svart, svartare 
och svartast, men på arabiska så kan man inte det utan man bara säger svart. För det blir samma 
ord. Så ibland jämför jag lite och jag tycker att jag märker likheter och olikheter också. Jag 
tycker att det är bra att jämföra ibland, det hjälper sen.  
 
Eliyah menar att hon blir hjälpt av sitt modersmål för att befästa sina kunskaper ytterligare. Hon 
använder ibland arabiskan för att se skillnad på hur olika språk är uppbyggda, vilket hon tycker 
är av nytta för att förstå ett språk. Hon visar även att hennes talade språk inte är separata enheter 
eftersom hon väljer det språket hon hanterar bäst i olika situationer. Hon kan använda arabiskan 
för att räkna på ett enklare sätt även om det är en uppgift som hon har fått på svenska, eftersom 
de arabiska siffrorna är enklare för henne och således underlättar när hon ska göra uppgiften. 
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Även om många elever uppgav att de inte upplevde att de fick prata sina modersmål under 
skoltiden, förutom under modersmålslektionen, framkom att de ändå använder sig av mer än 
svenskan ibland, Eliyah och Nova diskuterar nyttan med att använda modersmålet som ett stöd 
i undervisningen.  
 
Eliyah: Men jag tycker det är viktigt att vi kan prata modersmål på olika lektioner, som till 
exempel om du ska hjälpa din vän med ett ord du inte förstår och som du inte kan förklara går 
det att hjälpa genom att säga det på modersmålet.  
Intervjuare: Hur tänker du [Nova], har du någon tanke? 
Nova: Jag tycker att man ska få använda modersmål på lektionerna om någon till exempel inte 
förstår någonting, något ord, eller förstår… och då kan man till exempel förklara på 
modersmålet. 
Intervjuare: Är det någonting ni brukar göra, förklara på modersmål?  
Eliyah: Jag brukar faktiskt göra det. Jag har gjort det både i den här skolan och i andra skolan. 
Då brukade jag hjälpa en kille med översättning.  
Nova: Jag hjälper också till ibland.  
 
Trots att eleverna upplever att lärarna på skolan hänvisar till svenska som det viktigaste språket 
att använda sig av använder de sig av kodväxling för att hjälpa varandra med uppgifter där 
språket brister. De ser möjligheten att använda modersmålet för att stötta upp svenskan som en 
betydande del i skolan, som gör skillnad för att skapa förståelse för de olika momenten under 
lektionerna.  
 
Salwa tar upp en ytterligare aspekt varför det är bra att få använda fler språk än svenska i 
klassrummet.  
 
Salwa: Jag tycker inte det är bra att hela tiden prata svenska. Det finns några som inte kan 
svenska och så måste man prata med dem på sitt andra språk.  

Hennes upplevelse är att några klasskompisar har så svårt med svenskan att de behöver använda 
sitt modersmål som huvudsakliga språk för att förstå. Det handlar inte bara om kodväxling för 
att underlätta lärandet, utan att kunna kommunicera för att faktiskt få en förståelse av vad de 
som pratar svenska säger.  

Flerspråkighet som identitetsskapande faktor 
Eleverna fick möjlighet att svara på frågan om de tyckte att deras flerspråkighet var en del av 
deras identitet och i så fall på vilket sätt det framträdde. Många av eleverna var överens om att 
de var stolta över sin flerspråkighet och att de identifierade sig själva som flerspråkiga individer 
på olika sätt.   

Hamze: Om man kan svenska så kan man bara ett språk. Vi som kan flera språk har fördelar 
för det hjälper oss att komma in i samhället och att… till exempel vi kan prata med flera olika 
personer för vi kanske kan språk som ingen annan kan.  
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Hamze visar att han ser sig själv som en flerspråkig individ när han säger att en fördel med 
flerspråkigheten är att kunna prata med olika personer på flera språk. Det stämmer överens med 
Dressler (2014) som skrev att skicklighet är en del av den lingvistiska identiteten. Eftersom 
Hamze ser att han kanske kan språk som ingen annan kan visar han att han är skicklig på fler 
språk än svenska.  

I ett annat skede av intervjuerna pratar Eliyah och Nova om vikten av att fortfarande kunna och 
utveckla sina modersmål.  

Eliyah: Ja, jag tycker att det är viktigt. Om jag reser till ett annat land i framtiden vill jag inte 
glömma svenskan och på samma sätt vill jag inte glömma arabiskan nu. Jag vill att jag en dag 
ska kunna åka tillbaka till Syrien om det blir fred igen, och därför vill jag inte glömma bort 
mina språk.  

Nova: Jag tycker att man ska… Jag tycker att det är viktigt för till exempel om man reser till 
hemlandet och inte kan sitt modersmål så blir det svårt och då måste man lära sig det igen. 
Det är en del av mig.  

Eliyah uttrycker i utdraget att hon ser sitt modersmål och även sin svenska som någonting hon 
värderar oavsett var hon kommer bo i framtiden. Både hon och Nova ser nyttan med att kunna 
arabiska om de ska återvända till sina hemländer, vilket tyder på att de har en lingvistisk 
identitet tack vare sina arv (jfr Dressler 2014), men även att de har en anknytning till svenskan 
som de vill fortsätta behålla även om de åker ifrån Sverige, vilket gör språket till en del av deras 
tillhörighet (se Dressler 2014).  

När eleverna skulle värdera när de använder sig av sina olika språk skiljde det rejält mellan 
användandet av modersmål i hemmet och i skolmiljön.  

Intervjuare: Men, om vi tänker såhär. Om vi ser på. Ni har ett modersmål och så pratar ni 
svenska. Om ni värderar i procent. Hur många procent använder ni ett modersmål i skolan och 
hur många procent pratar ni svenska i skolan.  
Fatima: Oj, svenska mer än hundra. 
Amal: Ja, svenska hundra. Eller… Nittionio procent svenska och en procent mitt modersmål.  
Medina: Jag pratar femtio procent arabiska och femtio procent svenska.  
Intervjuare: Spännande. Varför tror du att det skiljer sig mellan vad du tycker och vad de 
andra tycker?  
Medina: Jag tror att… Jag har inte bara vänner… Jag har också kusiner och syskon här på 
skolan. Så jag pratar arabiska med dem här.  
Intervjuare: Om ni värderar samma sak, fast hemma. Hur skulle det se ut då?  
Fatima: Ja, i mitt hem. Då pratar vi mest. Hundra procent somaliska. Och en procent svenska. 
För det är inte så mycket man pratar hemma på svenska utan ens eget modersmål pratar man 
mest.  

I utdraget ovan framkommer olika syner på den lingvistiska identiteten. Det är tydligt att 
elevernas språkliga identiteter varierar beroende på vilken kontext de ställs inför (jfr Hornberger 
2010). Fatima pratar nästan uteslutande sitt modersmål i hemmiljön och Medina pratar lite mer 
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av sitt modersmål i skolan än vad de andra gör för att hon har släkt som går på skolan. Det visar 
att arv är en viktig del för att skapa den lingvistiska identiteten som de besitter (jfr Dressler 
2014).  
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Slutsatser  
Sammanfattningsvis går det att se att alla de intervjuade eleverna använder sig av sin 
flerspråkighet i olika situationer. De känner sig stolta över att vara flerspråkiga och använder 
sig av sina modersmål både i skolan som en resurs för att hjälpa sig själva och varandra med 
ökad förståelse och på fritiden med sina släktingar och vänner. Vilket språk de väljer att 
använda sig av i första hand är beroende av vilken kontext de befinner sig i, några elever 
uttrycker att svenska är det huvudsakliga språket de tillåts använde i skolan, men många menar 
att de använder sina modersmål mer utanför skolan. Det visas intresse av att prata om sina språk 
och kulturer och lära från varandra, men de är samtidigt rädda för att andra elever ska bli 
avundsjuka eller känna att det blir obekvämt för eleverna att prata om deras olika användning 
av språk om de pratar om modersmålen på ett positivt sätt. Eleverna ser svenskan som en bra 
resurs för att alla ska förstå varandra i skolsammanhang, men de vill ändå använda mer av sina 
egna modersmål.  

Fördelar med att vara flerspråkig 
Någonting som försakas när eleverna begränsas i användningen av sin flerspråkighet är 
möjligheten till fördjupat lärande genom kodväxling. Många av eleverna uttrycker att de har 
nytta av att kunna flera språk eftersom de kan översätta ord de inte förstår och även hjälpa 
klasskamrater genom att diskutera svåra uppgifter på modersmålet. Kodväxling är en resurs för 
eleverna som hjälper dem att kompensera för sina eventuella svagheter i sitt andraspråk (jfr 
Kamwangamalu 2010).  

Eleverna uttrycker också en glädje över att vara flerspråkiga eftersom de upplever att de lär sig 
mer och kan prata med fler olika personer än vad deras enspråkiga kamrater kan. Både svenskan 
och modersmålet kommer till användning beroende på vilken kontext de ställs inför och de kan 
se nyttan med att använda alla sina språk (se Kanwangamalu 2010).  

Nackdelar med att vara flerspråkig 
Eleverna nämner inte några direkta egna tankar om just nackdelar med deras flerspråkighet, 
däremot pratar de om att de uppfattar att deras flerspråkighet inte är av värde i skolan. Det går 
att härleda många av de tankarna eleverna har om att deras flerspråkighet skulle vara någonting 
negativt till åhörarnas åsikter om språket (jfr Bijvoet 2013). Hamze och Salwa talade om att de 
var stolta över sina modersmål, men att de inte vågade uttrycka det på grund av rädsla för att 
andra skulle se någonting negativt med det.  

Mottagande av flerspråkigheten i skolmiljön 
Ett enkelt sätt för en lärare att uppmärksamma de lingvistiska olikheterna som finns i 
klassrummet är att visa upp de olika språk och kulturer som eleverna besitter (se Dressler 2014). 
Det är någonting som lärarna på Äppelskolan inte tycks ta hänsyn till i någon större 
utsträckning. Några elever pratar i intervjuerna om en kulturdag som infaller en gång under 
skolgången, i årskurs 4, som de lyfter fram som någonting som är viktigt för dem. Att eleverna 
inte upplever att deras modersmål är en större del av skolmiljön än någonting som är av nytta 
under just modersmållektionerna kan leda till konsekvenser. Utöver det hänvisas eleverna till 
att prata svenska förutom under modersmålslektionerna. 
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Diskussion 
Den här studien har handlat om hur elever ser på sin flerspråkighet. Den har också visat hur 
eleverna upplever att deras skolsituation ser ut ur ett flerspråkighetsperspektiv. Trots att studien 
tar plats på en skola som uteslutande består av elever med annat modersmål än svenska upplever 
eleverna att de inte får uttrycka sig själva fullt ut för att lärare hänvisar till att svenskan ska vara 
det dominerande språket på skolan. Eftersom språk är en viktig identitetsfaktor kan elevernas 
självkänsla stärkas samtidigt som klassen får möjlighet att lära sig mer om varandras likheter 
och olikheter om eleverna får möjlighet att uttrycka sin flerspråkighet i klassrummet (jfr 
Skolverket 2018b). Att svenska är det dominerande språket i skolan och att eleverna talar sitt 
modersmål utanför skolan är dock ingen ovanlig företeelse (se Otterup 2004; Agirdag 2010).  

På grund av omgivningens affektiva värderingar kan elever riskera att inte känna sig tillåtna att 
använda hela sin språkliga förmåga – någonting som kan leda till att flerspråkigheten som torde 
ses som en tillgång i samhället istället ses som någonting negativt (jfr Otterup 2005). Eftersom 
elevernas modersmål underordnade status i skolan riskerar att leda till en känsla av att 
exkludering (se Said 2018) kan det i skolsituationer ses som negativt att vara flerspråkig såvida 
inte alla språk som finns representerade i klassrummet får nyttjas i för barnen naturliga 
sammanhang under skoldagarna.  

Eftersom lärare inte alltid fått de bästa förutsättningarna att lära sig mer om flerspråkighet och 
interkulturalitet på sina utbildningar (se Carlson 2009) blir det svårt för dem att veta hur de ska 
ge elever med flerspråkig bakgrund bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan. Det leder 
till att barn i skolan riskerar att känna sig exkluderade och även att deras möjligheter till att 
befästa kunskaper genom att arbeta med ämnen som är bekanta för de själva i förhållande till 
deras egen bakgrund minskar (jfr Skolinspektionen 2010). Eleverna i studien uttryckte önskan 
om att få prata om sina kulturer och bakgrunder i skolan, vilket de nämnde när de talade gott 
om den kulturdag som årligen hålls på skolan. Ett sätt att motverka de negativa effekter som 
kan komma av att vissa språk ses som underordnade andra är att lärare tar möjligheten att lyfta 
elevernas kulturer och bakgrunder mer än bara under en dag i skolan. Det gör också att det är 
enklare att ta hänsyn till varje elevs kunskapsbakgrund (jfr Skolinspektionen 2010) och på så 
vis underlätta elevernas kunskapsinhämtning eftersom de får fler möjligheter till personliga 
upplevelser att knyta an till i undervisningssituationer. Det finns olika sätt att gå tillväga för att 
skapa ett mer accepterande klimat i klassrummet, men ett enkelt sätt kan vara att fråga eleverna 
om vad olika ord och begrepp heter på deras modersmål, eller att be dem berätta mer om sina 
bakgrunder. På så vis får eleverna möjlighet att ta del av varandras erfarenheter samtidigt som 
lärarna kan skapa en enkel kunskapsbas och se vad varje elev har med sig. Klimatet torde bli 
mer accepterande om elever tillåts använda sig av hela sin språkliga och kulturella bakgrund i 
skolan.   

Även om Carlsons studie om lärarutbildningen och Skolinspektionens granskning är 
förhållandevis gamla och saker kan ha hänt på utbildningsfronten sedan dess är det ändå 
relevant eftersom de handlar om lärare som är ute i verksamheten idag. Eleverna själva 
uttrycker att de vill visa upp sina kulturer och att de vill ha möjlighet att använda sina 
modersmål i skolan eftersom det hjälper dem i undervisningen. Vad eleverna själva tycker i 
kombination med det rådande forskningsområdet som behandlar just flerspråkighet i skolan och 
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som kommer fram till just att flerspråkigheten och barnens kulturella ryggsäck måste få mer 
plats i undervisningen bör vara en väckarklocka för att det är dags att börja reflektera över de 
valen lärare idag gör när de bedriver sin undervisning i ett flerspråkigt klassrum.  

Ett grundläggande steg att börja med är att sitta ner och reflektera över sina egna värderingar 
och åsikter om ämnet. Värderingar kan vara någonting som ligger undermedvetet och som inte 
kommer fram förrän de börjar diskuteras (se Lindberg och Hyltenstam 2013). Ett lärarkollegie 
besitter en stor kunskapsbas med olika erfarenheter, så en möjlighet för att synliggöra och 
påverka sina åsikter och tankar i strävan mot ett mer accepterande interkulturellt klassrum 
kanske är att börja att diskutera med sina kollegor. Om möjligheten finns går det att se hur 
eleverna utvecklas om de får möjlighet att hjälpa varandra med hela sin språkrepertoar istället 
för att begränsas till det språk många är minst starka i. Det är känt att vissa språk är 
underordnade andra (jfr Agirdag 2010; Carlson 2009) så det är ett stort jobb att sträva mot att 
låta olika språk få ta plats på ett rättvist sätt i skolan, för det behövs.  

Vidare forskning 
Som komplement till den här studien vore det intressant att ta vid där Carlson befann sig 2009 
och se hur lärarutbildningen har förändrats sedan dess för att få syn på om det finns mer 
kompetens att arbeta med flerspråkiga elever hos nyexaminerade lärare. Det vore även 
intressant att se hur yrkesverksamma lärare ställer sig till forskningsläget och hur de arbetar i 
olika skolor – både i sociokulturellt utsatta områden och i områden där andelen elever med 
flerspråkig bakgrund är låg.  
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Bilaga 1. Missivbrev 
Hej!  

 

Mitt namn är Sofia Sjölund och jag studerar till grundlärare mot årskurs 4–6 på Linnéuniversitetet. Jag 
skriver just nu mitt andra examensarbete där jag vill ta reda på mer om elevers attityder till sin 
flerspråkighet. Tidigare har jag skrivit ett examensarbete om translanguaging, som handlar om att 
eleverna får använda sina modersmål som ett hjälpmedel i skolan. Därför är det intressant att se hur 
eleverna själva uppfattar sin flerspråkighet. 

 

Min önskan är att samla in material med hjälp av gruppsamtal där jag, tillsammans med barnen, pratar 
om deras flerspråkighet. Materialet kommer spelas in med hjälp av ljudinspelningar. 
Ljudinspelningarna görs för att jag ska kunna lyssna på och transkribera materialet i efterhand. De 
kommer förvaras på ett sätt som gör att bara jag har tillgång till dem. När mitt material är sammanställt 
raderas inspelningarna. 

 

Allt material jag samlar in behandlas konfidentiellt, det betyder att det jag skriver om inte kommer 
kunna gå att koppla till skolan eller eleverna. Jag kommer inte skriva vilken skola jag har gjort 
observationerna på och inte heller i vilken stad. Eleverna kommer vara anonyma och jag skriver inte 
ut deras riktiga namn någonstans. Påhittade namn kan förekomma, men dessa ska inte gå att härleda 
till eleverna!   

 

Ditt barns klasslärare xx har godkänt att jag genomför studien och barnen själva har godkänt att delta 
i studien. Deltagandet är frivilligt och eleverna har rätt att tacka nej till att delta i studien under hela 
arbetets gång om de inte längre vill vara med.  

 

Om du vill veta mer om studien eller har några frågor är du välkommen att kontakta mig, via:  

Telefon: 070-455 97 97  

Mail: ss222th@student.lnu.se 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och godkänner att: 

 

 



 

 

Mitt barn …………………………………………………………deltar i studien.  

 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och godkänner inte att: 

 

Mitt barn …………………………………………………………deltar i studien. 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift: 

 

…………………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande: 

 

…………………………………………………………………….. 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 
Jag kommer nu ställa några frågor till er som handlar om hur ni ser på er flerspråkighet. Det är bara jag 
som kommer lyssna på den här inspelningen och när jag skriver om vad ni har sagt kommer jag att 
använda påhittade namn så att ingen kommer veta att det är ni. Känner ni att ni inte vill vara med 
längre är det helt okej att säga nej och gå tillbaka till lektionen. Det är helt okej att prata fritt och 
diskutera frågorna med varandra. Känns det okej?  

(Invänta svar)  

Okej. Då vill jag att ni börjar med att berätta lite om er själva. Hur gamla är ni, var kommer ni ifrån, var 
kommer era föräldrar ifrån och vad talar ni för språk?  

 

Nu ska ni få en lapp. Och jag vill att ni rangordnar språken ni pratar, alltså sätter dem i ordning. Nummer 
1 ska vara det språk ni pratar bäst, och det sista språket ni skriver ska vara det språket som ni kanske 
pratar mindre bra.  

 

På samma lapp ska ni också skriva vilket språk ni pratar mest i skolan och vilket språk ni pratar mest 
hemma. Varför tror ni att det är så?  

 

Vilka språk pratar ni i skolan? (på lektionerna, rasterna…) 

 

Brukar ni få berätta var ni kommer ifrån och om era kulturer hemifrån?  

 

Är ni stolta över era modersmål? 

 

Brukar ni använda era modersmål för att hjälpa varandra i skolarbetet, hur?  

 



 

 

 


