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Abstract 
Minority languages, bilingualism and linguistic integration among youth have gained a great deal 
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the borders of nation-states. In this thesis the aim is to investigate different meanings associated 
with the mother tongue when this language is another than the majority language in the place of 
residence. This task is approached from a social geographical perspective. In the study, the term 
mother tongue is used in its widest sense, mostly defined by the choice of the informant.  

In the introduction the concept mother tongue is on the one hand, looked upon and discussed 
in terms of a minority language in regard to the nation state and on the other, seen as a border 
crossing transnational speech community. In this way, a wide range of meanings can be illumi-
nated. The analytical framework is discourse analysis, inspired by the work of Potter and Wetherell 
among others, in the field of discursive psychology. The empirical data is made up by the tran-
scripts of semi-structured interviews with 13 students at two schools in the area of Stockholm, 
Sweden. 

The result of the study is presented as five interpretative repertoires, showing the mother ton-
gue as (1) belonging, (2) background, (3) heritage, (4) carrier and (5) everyday practice. The five 
repertoires are later analyzed for their spatial content in four spatial contexts: the national, the 
multicultural, the transnational and the diasporic context. They are defined and used as discursive 
landscapes in which the different meanings of the repertoires are identified. The five repertoires are 
identified in all spatial contexts except for the national context.   

The findings show that the different meanings of the mother tongue represented by a certain 
individual are negotiated in sometimes quite contradictive pieces of discourse. One implication is 
that a specific meaning of the language does not equal an individual’s personal attitude or belief. 
The students seem to be very flexible in the association of different meanings to their mother ton-
gue. The result further shows the value of a multi-scalar approach to investigations of the social 
geography of language. The ignorance of one social or spatial context will lead to the loss of a vital 
part of the language.  This is crucial when discussing the mother tongue as a minority language or 
as a transnational speech community. Finally, there are reasons to be attentive of putting bilingual 
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Förord 

Denna uppsats är skriven inom ramen för Forskarskolan i geografi vid Kul-
turgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Sedan hösten 2008 har jag 
arbetat med den studie som resulterat i denna uppsats och samtidigt läst en 
rad spännande forskarkurser. Det har på många sätt varit en givande period i 
mitt liv. Under arbetets gång har jag även tillsammans med min partner 
Margit fått två barn, Nikolas och Alexander. Jag vill börja med att tillägna 
pojkarna uppsatsen, vilkas framtida tvåspråkighet kommer att ge ytterligare 
mening till det arbete som lagts ner i studien. 

Först vill jag tacka mina tre handledare, Ali Najib, Ann Grubbström och 
Danielle van der Burgt, för allt stöd, tålamod och engagemang. Ali tackas 
särskilt för tips och idéer om artiklar och metoder samt ett inspirerande in-
tresse för det valda ämnet. Jag vill även tacka Ann för alla kommentarer och 
noggranna läsningar av de texter som lämnats in och Danielle för skarpa, 
kritiska ögon och förmåga till konstruktiv respons. Vidare vill jag tacka Su-
sanna Heldt Cassel från Kulturgeografiska institutionen vid Högskolan Da-
larna och Susanne Stenbacka från Kulturgeografiska institutionen vid Upp-
sala universitet för att ha ställt upp som läsgrupp. Läsgruppsmötet gav tillfäl-
le att på nytt reda ut vissa frågetecken (och några utropstecken) kring upp-
satsens innehåll, upplägg och struktur.  

Jag vill också tacka alla anställda vid Kulturgeografiska institutionen vid 
Uppsala universitet för allt det arbete som har lagts ner i organiseringen av 
forskarskolan. Peeter Maandi skall ha ett särskilt omnämnande för snabba, 
raka svar på alla de frågor som ställts till honom i tid och otid samt ett ge-
nomlysande genuint intresse för mitt och mina kollegors välbefinnande. Till 
detta har även Ewa Hodell, Kerstin Edlund och Karin Beckman bidragit med 
alla administrativa göromål. Jan Öhman och Lena Molin skall uppmärk-
sammas för att ha tagit initiativ till ansökan om att få bedriva forskarskola i 
geografi. Tyvärr fick inte Jan, på grund av sin hastiga bortgång, möjligheten 
att se alla licentiatuppsatser i tryck. Vi kommer alla att minnas Jan, inte 
minst för hans fina tal på avslutningsmiddagen för forskarskolan, försomma-
ren 2011.  

Forskarskolan i geografi har av mig uppfattats som en unik miljö. I mötet 
med ämneskollegor från Karlshamn i söder till Överkalix i norr har jag del-
tagit i många intressanta diskussioner. Från peneplan och geografiämnets 
innehåll till dubplates och postkolonialism. Särskilt tack till Mattias Arrhe-
nius för ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter i arbetet med uppsatsen samt 



 

Jesper Bjarnestam för värdefulla kommentarer kring texten.  Och tack till er 
båda för trevligt sällskap mellan Stockholm och Uppsala.  

Jag vill också tacka Tunde Púskas och alla på REMESO vid Linköpings 
universitet som bjudit på fantastiska forskarkurser och låtit mig och alla del-
tagare från när och fjärran att ta del av både klassiska verk och den senaste 
forskningen, inom bland annat transnationell migration, etnicitet och natio-
nalism.  

Min tid på Forskarskolan i geografi har även inneburit extra arbete för 
skolledningen på Tumba gymnasium och i synnerhet intendent Lena Eriks-
son. Flera kollegor, som exempelvis Martin Andersson, Bo Broman och 
Mona Bonn har korrekturläst text. Tack för allt stöd.  

Jag vill dessutom tacka mina intervjupersoner som var villiga att ta sig tid 
till intervjun och dela med sig av tankar och erfarenheter samt mina så kalla-
de ”nyckel personer” som kunde hjälpa mig att komma i kontakt med ung-
domarna. 

Slutligen vill jag tacka alla vänner som visat intresse för uppsatsarbetet, 
framför allt Thomas Berger för den fina omslagsgrafiken. Sist men inte 
minst vill jag tacka min mor, som alltid har ställt upp med såväl barnpass-
ning som korrekturläsning.   

  



 

Innehåll 

 

1. Inledning ........................................................................................... 9 
Syfte och frågeställningar ................................................................... 12 
Avgränsningar ..................................................................................... 12 
Begreppet modersmål: definitioner och problem. ............................... 13 
Modersmålet som minoritetsspråk eller transnationell gemenskap? ... 14 
Uppsatsens disposition ........................................................................ 15 

2. Teoretiska utgångspunkter .............................................................. 16 
Språkets sociala geografi ..................................................................... 17 

Språket som grammatiskt system eller social praktik ..................... 19 
Språket som gemenskap ................................................................. 20 
Språket som identitet, etnicitet och tillhörighet .............................. 22 
Positioner, aktörskap och möjligheter ............................................ 25 

Språk inom fyra rumsliga kontexter .................................................... 26 
Den nationella kontexten ................................................................ 28 
Den multikulturella kontexten ........................................................ 30 
Den transnationella kontexten ........................................................ 32 
Den disporiska kontexten ............................................................... 35 
Sammanfattning – fyra rumsliga kontexter .................................... 37 

3. Metodologiska utgångspunkter och överväganden ......................... 39 
Studieobjekt ........................................................................................ 39 
Empiriskt material ............................................................................... 41 

Intervjuer ........................................................................................ 42 
Från tal till text - bearbetning och analys ....................................... 43 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet .................................... 44 
Metodreflektion .............................................................................. 45 
Etiska aspekter ................................................................................ 47 

Analysram - diskursanalys .................................................................. 47 
Diskurspsykologin och tolkningsrepertoarer .................................. 49 
Modersmålets diskursiva organisering och rumsliga kontext......... 52 
Modersmålsrepertoarer och modersmålsdiskurser ......................... 52 
Modersmålets rumsliga kontext ...................................................... 54 

  



 

4. Presentation av modersmålsrepertoarer och modersmålsdiskurser ... 57 
Modersmålet som tillhörighet ............................................................. 57 
Modersmålet som bakgrund ................................................................ 61 
Modersmålet som arv .......................................................................... 65 
Modersmålet som utbildnings- och yrkeskarriär ................................. 69 
Modersmålet som vardagspraktik ....................................................... 74 

5. Presentation av modersmålets rumsliga kontext ............................. 80 
Rumsliga kontexter… ......................................................................... 80 
… av tillhörighet ................................................................................. 80 
… av bakgrund .................................................................................... 81 
… av arv .............................................................................................. 83 
… av modersmålet som karriär ........................................................... 84 
… av modersmålet som vardagspraktik. ............................................. 85 
Sammanfattning .................................................................................. 86 

6. Sammanfattning, reflektion och avslutande diskussion .................. 88 
Nytt resultat och ny kunskap? ............................................................. 90 
Skalmedvetenhet som svar mot metodologiska ismer ........................ 91 
Rum för modersmål – inlåsning eller frigörelse .................................. 93 
Avslutande diskussion ......................................................................... 95 

Referenser ................................................................................................ 98 

Bilagor ................................................................................................... 107 
Bilaga 1: Intervjuguide ...................................................................... 107 
Bilaga 2: Informantkarta ................................................................... 109 

 
Tabell 1 Den nationella kontexten ................................................................ 30 
Tabell 2 Den multikulturella kontexten ........................................................ 32 
Tabell 3 Den transnsationella kontexten ....................................................... 34 
Tabell 4 Den diasporiska kontexten .............................................................. 37 
Tabell 5 Sammanfattning av rumsliga kontexter .......................................... 38 
Tabell 6 En modell för Modersmålsrepertoarer och modersmålsdiskurser ..... 54 
Tabell 7 En modell för modersmålets diskursiva geografi ........................... 56 
Tabell 8 Modersmålet som tillhörighet ......................................................... 60 
Tabell 9 Modersmålet som bakgrund ............................................................ 65 
Tabell 10 Modersmålet som arv ................................................................... 69 
Tabell 11 Modersmålet som karriär .............................................................. 74 
Tabell 12 Modersmålet som vardagspraktik ................................................. 79 
Tabell 13 Modersmålsrepertoarer i rumsliga kontexter ................................ 86 



 9

1. Inledning 

Intresset för andra modersmål än svenska har genomsyrat en rad olika dis-
kussioner i Sverige ända sedan mitten av det förra århundradet. De senaste 
årtiondena har intresset accelererat och begreppet ”modersmål” har nu till 
stor del blivit synonymt med ”annat” modersmål än svenska. I Lgr11, den 
nya läroplanen för grundskolan, kan man till exempel läsa följande om mo-
dersmål:  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 
andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kun-
na förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 
möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande 
inom olika områden (Lgr11: 87). 

 
I läroplaner har andra modersmål än svenska beaktats sedan början av 80-
talet. Åsikterna om vilken plats andra modersmål än svenska skall få ta i 
skolan har dock varierat (Hyltenstam & Tuomela 1996). Men det är inte bara 
inom skolväsendet som ett annat modersmål än svenska har varit föremål för 
diskussion. Språk har exempelvis fått uppmärksamhet när det kommer till 
olika minoritetsgruppers rätt att bevara och utöva sociala, ekonomiska och 
kulturella traditioner. Detta har lett till att vissa språk stärkts och erkänts som 
officiella och nationella minoritetsspråk (Lag 2009: 724). Den nya lagstift-
ningen gäller fem olika språk (samiska, meänkieli, romani chib samt jid-
disch) och innehåller bestämmelser om hur minoriteter har rätt att använda 
sina språk i kontakten med exempelvis myndigheter och domstolar samt 
skola och äldreomsorg.  

Om man ser till de övriga språk som talas i Sverige, cirka 200 stycken en-
ligt svenska Språkrådet1, har dessa inte samma rättsliga status. Det är dock 
svårt att beräkna hur många människor som har ett annat språk än majori-
tetsspråket som modersmål. Enligt Skolverket (2011) har 18,7 procent av 
alla barn som är inskrivna i förskolan i Sverige ett annat modersmål än 
svenska. Den siffran kan ge en viss inblick i hur många som växer upp med 
ett annat språk än majoritetsspråket och med detta även motivera varför just 
denna form av språklighet förtjänar utrymme i såväl samhällsdebatt som 
forskning.  

                               
1 Institutet för språk och folkminnen. 
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Människors modersmål och språkanvändning har också kommit att bli en 
analysfaktor när det gäller både framgångar och misslyckanden i exempelvis 
skolan, på arbetsmarknaden eller inom politiskt deltagande (Romaine 1995, 
Hyltenstam & Kuyumcu 1991, Bäck 2006). Extra intressant verkar språkan-
vändningen vara när det gäller den delen av befolkningen, som har ett annat 
modersmål än svenska till följd av en närliggande eller mer avlägsen historia 
av migration. Språk och migration skapar en slags resonans, vilken ljuder 
inom flera områden, exempelvis utbildning, arbetsliv och integration. ”In-
vandrarbakgrund” verkar på detta sätt vara nära förenat med ett specifikt 
förhållande till språk och med speciella krav på språklig kompetens.  

Andra modersmål än svenska behandlas även i media med jämna mellan-
rum. På Dagens Nyheters debattsidor fördes exempelvis under försommaren 
år 2006 en diskussion om språkanvändningen i Sverige (se exempelvis Carp 
2006). Diskussionen handlade främst om det svenska språkets utveckling, 
men den kom även att handla om vem, som får uttrycka sig på vilket sätt, 
och om värdet av olika språkresurser. För debattens händelseutveckling och 
ideologiska inramning, se Jonsson & Milani (2009). Exempelvis menade 
Ebba Witt-Brattström att: ”Flerspråkighet är bra, men svenskan är grunden 
för allt eftersom vi bor i Sverige” (Witt-Brattström 2006), medan Inger 
Lindberg skrev att:  

Sverige [är] fortfarande [...] märkligt enspråkigt och monokulturellt. Att tvåspråkighet 
och rötter i olika kulturer ständigt förknippas med problem och brister istället för att 
man ser det som en potential – både för individen och samhället. (Lindberg 2006) 

 
Det fanns i denna debatt två för mig intressanta sidor av språk och flersprå-
kighet vilka jag vill föra in i denna uppsats. Den första gäller gränsdragning-
en mellan olika språk, exempelvis mellan majoritetsspråk och de andra språk 
som flerspråkiga människor använder. Om svenska är ”grunden för allt” vad 
är då de ”andra” språk en grund för? Den andra sidan gäller språkens geogra-
fiska (rumsliga) inramning; ”eftersom vi bor i Sverige”. Den fråga som detta 
väcker hos mig, är vilken typ av social gemenskap ”vi” symboliserar och hur 
denna gemenskap är territoriellt avgränsad.  

Citaten från språkdebatten i Dagens Nyheter pekar även på två aspekter 
kring hur språk ges betydelse och mening. Den första är att själva talet om en 
viss form av språk rymmer en viss mening och kan ge språket olika betydel-
ser. Modersmålets betydelse skapas därmed som en funktion av hur det ut-
trycks i tal och text. Exempelvis beskriver språkvetaren Ishtla Singh (2004), 
hur hennes flytt från Trinidad till Storbritannien följdes av att vissa i hennes 
omgivning hyllade hennes ”goda” engelska och förmåga till assimilering, 
medan andra uttryckte att hon antingen ”svek” sina rötter eller levde upp till 
etniska stereotyper. Singh menar att dessa olika uppfattningar visar att män-
niskor bär med sig idéer om relationen mellan språkbruk och etnicitet. Ge-
nom att uttrycka dessa idéer, skapas språkets betydelse (som exempelvis 
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etnicitetsmarkör) som en direkt konsekvens av enskilda uttalanden, där en 
persons språk relateras till antingen en majoritets- eller minoritetsbefolkning. 

Men det är inte bara genom andras tal om språk som betydelser skapas 
och upprätthålls. Det egna språket och den egna språkanvändningen kan 
också ges olika betydelser. Giles och Coupland (1991) visar detta genom 
följande två citat från två personer i Storbritannien vilka har gujarati som 
modersmål. 

If I didn´t speak Gujarati, I would feel drowned… I would suffocate if I didn´t speak 
Gujarati. If an Indian tries to speak to me in English I always ask ‘can´t you speak 
Gujarati?’. If he can´t I feel distant from him.   

I was working at a polytechnic in London and a year passed before I spoke any Guja-
rati. Even when I met a Gujarati from Leicester, we got to know each other in English 
and wouldn´t dream of speaking anything else. (Mercer et al 1979 återgivet i Giles & 
Coupland 1991: 104) 

 
För den första personen, verkar språket gujarati vara av stor betydelse för 
den egna identiteten och ett sätt att stärka relationerna till andra som talar 
samma språk. Den andra personen ger tvärt emot detta, uttryck för att gujara-
ti inte alls utgör en viktig del av identiteten eller relationer med andra som 
talar gujarati. Med dessa citat kan man se att språket kan ges en betydelse 
som identitet, men att det samtidigt inte behöver ges den betydelsen. Detta 
pekar på vikten av att studera hur människor själva ger mening åt sina språk 
och sin språkanvändning. 

Den andra aspekten är att modersmålets betydelse och mening uttrycks 
inom, och är situerad i, en specifik diskursiv kontext. En sådan kontext inne-
håller beskrivningar, vilka bygger på föreställningar, egna erfarenheter och 
andras berättelser.  Det kan handla om sociala relationer och gemenskaper, 
exempelvis i familjen, umgängeskretsen och arbetsmiljön, men även om 
rumsligt avgränsade kontexter, så som hemmet, skolan eller arbetsplatsen. 
När dessa olika miljöer kommer till uttryck i tal och text, kan de förstås som 
diskursiva kontexter. Genom att beskriva en avgränsad kontext kan även en 
specifik betydelse av språket uttryckas inom denna.  

I citaten från språkdebatten i Dagens Nyheter förs språklighet och territo-
riella gränser samman, exempelvis genom att ett språk förknippas med ett 
specifikt landområde, ”eftersom vi bor i Sverige”. Språk uttrycks även som 
något fundamentalt och underliggande andra sociala processer och fenomen. 
Det innebär att om flera språk används inom samma territoriella område 
skapas en spänning mellan de olika språken: ”Flerspråkighet är bra men…”. 
Det skapas också en spänning, mellan olika uppfattningar om samhället och 
människors aktiviteter, exempelvis att ”[…] svenskan är grunden för allt”. 
Men man kan också se ”tvåspråkighet [...] som en potential”, dels genom att 
skilja på ”individ och samhälle” och dels genom att fundera på vilken indi-
vid och vilket samhälle man föreställer sig, ”enspråkigt, monokulturellt” 
eller flerspråkigt, multikulturellt. De senaste hundra åren är det framförallt 
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nationalstaten och dess territoriella och sociala gränser som har fått utgöra 
den enhet, som fyllts med socialt och samhälleligt innehåll. Men genom 
ökad globalisering antas samhällsinvånare bli allt mer rörliga och leva ett allt 
mer globaliserat liv, mellan och över nationsgränserna. Samtidigt som ex-
empelvis Lgr11 uttrycker andra modersmål än svenska som betydelsefulla, 
verkar dessa modersmål även vara inbäddade, föreställda och situerade i en 
rad komplexa sociala och rumsliga förhållanden.  

Den här uppsatsen handlar om hur ungdomar i Sverige med annat mo-
dersmål än svenska, ger mening till sina språk genom utsagor, innehållande 
olika sociala och rumsliga kontexter och praktiker.   

Syfte och frågeställningar 
Med fokus på ungdomars förhållande till språk i en allt mer gränsöverskri-
dande värld, är syftet med denna uppsats: att undersöka hur flerspråkiga 
ungdomar i Sverige skapar mening och ger betydelse åt andra modersmål än 
majoritetsspråket. 
 
Uppsatsens övergripande frågeställningar lyder: 
 

- Vilka betydelser ges modersmålet i ungdomarnas utsagor? 
- Hur är dessa betydelser situerade i olika former av rumslighet? 
- Vilka konsekvenser får modersmålets sociala och rumsliga kon-

text för hur det uppfattas och ges betydelse av ungdomarna? 

Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas av en socialkonstruktionistisk och diskursiv ansats. 
Detta innebär att betydelser kring modersmålet, informanters positioner och 
olika former av rumslighet, behandlas och analyseras som text. Det är såle-
des ungdomarnas återberättade tankar och erfarenheter som ger betydelser åt 
modersmålet i uppsatsen. Vad som finns bortom utsagorna, vad som egentli-
gen hände eller vad som faktiskt görs behandlas inte i detta arbete.  

Det empiriska materialet är avgränsat till 13 intervjuer med flerspråkiga 
ungdomar på två gymnasieskolor. Antalet modersmål är avgränsade till att 
bestå av turkiska, syrianska, persiska och arabiska. I intervjuerna diskutera-
des även betydelsen av exempelvis svenska och engelska samt en rad andra 
språk, men dessa ligger utanför det avgränsade studieobjektet. I uppsatsen 
kommer jag även att avgränsa, både antalet betydelser av språk som presen-
teras och de olika diskursiva kontexter som betydelserna skapas inom.  Jag 
strävar dock efter att skapa en bred förståelseram kring vad det innebär att ha 
ett annat modersmål än svenska.   
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Begreppet modersmål: definitioner och problem. 
Modersmålet kan vara ett språk som talas av många, men kanske bara av en 
minoritet på den plats där man bor. Det kan vara ett språk som man använder 
dagligen, men kanske inte hela tiden eller överallt.  Det kan vara ett språk 
som benämns som någon annans, men som känns som ens eget, trots att man 
eventuellt inte behärskar det till fullo, eller ens bättre än vissa andra språk.  

I uppsatsen har jag valt att använda begreppet modersmål. Begreppet li-
der dock av en rad problem, framför allt när det kommer till hur det skall 
definieras. Jag kommer trots detta att använda modersmålsbegreppet i upp-
satsen då det råder brist på ett alternativt begrepp, som på ett bättre sätt ra-
mar in den form av språklighet som jag är intresserad i undersökningen.  

Varje ny definition av begreppet modersmål väcker nya frågetecken. Be-
greppet tenderar dessutom också att förändras över tid vilket gör det blir 
svårare att använda officiell statistik för att inhämta olika uppgifter (Romai-
ne 2000: 36). Dessutom kan modersmål syfta på en persons första språk, 
men även ha en mer generell betydelse, då det antas vara det språk som indi-
viden behärskar bäst (Romaine 1995: 20). Modersmålet som en människas 
första språk, ställer till problem eftersom det första språket kan vara ett till-
fälligt språk. Det kan vara ett språk som talas av exempelvis en förälder, men 
som senare inte blir personens huvudsakliga språk eller det språk som perso-
nen talar bäst (Romaine 1995: 20). Vissa språkforskare hävdar till exempel 
att barn lär sig språk integrerat snarare än parallellt. Detta betyder att barnet 
successivt börjar använda olika språk genom att sortera ett ”lexikon” av ord 
och senare anpassar det till de språkliga regler, vilka är förknippade med de 
olika språken (Lyon 1996: 53). Har man då inget modersmål eller har man 
fler modersmål?  Det rör sig ju snarare om tvåspråkighet som modersmål.  

Det är vanligt att modersmålet definieras som föräldrarnas språk eller det 
språk som talas i hemmet. Det kan dock vara problematiskt att koppla en 
individs språk, till någon annan individs språk. Språkanvändningen kan skil-
ja sig åt både inom familjen och mellan människor med liknande språklig 
bakgrund (Romaine 1995: 19). Modersmålet har även en allmän betydelse i 
vilken det ses som ett mer eller mindre passivt arv av modern. Språket har 
kommit med modersmjölken och är därför moderns språk snarare än det 
egna språket. Det finns även exempel på det omvända, där barnet ärver fa-
derns språk som officiellt första språk (Romaine 1995: 20). Ett språkligt arv 
kan med detta även förstås som kulturellt beroende. 

Att koppla begreppet modersmål till hemmet kan också vara problema-
tiskt då tvåspråkiga familjer kan variera i sin språkanvändning. Rätten till 
modersmålsundervisning inom det svenska skolväsendet, avgörs exempelvis 
av barnets språkliga kompetens och hur språket används i hemmet, med un-
dantag för de nationella minoritetsspråken samt adopterade barns språk, där 
några sådana krav inte finns (SFS: 2039, SFS 2010: 800). Rättigheter som är 
kopplade till en specifik familjesituation eller grupptillhörighet kan ses som 
problematiska ur ett demokratiperspektiv, eftersom gruppens status och för-
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måga att påverka beslutsfattare blir avgörande för olika individers rättigheter 
och möjligheter.  

När begreppet modersmål används i denna uppsats, avses det språk som 
ungdomarna i studien själva anser vara sitt modersmål, när detta är ett annat 
än svenska. Vissa intervjupersoner angav dock flera olika språk som mo-
dersmål och bland dem ofta svenska. Ungdomarna deltog, eller hade tidigare 
deltagit, i modersmålsundervisning och det är dessa språk som behandlas i 
studien. Det görs i uppsatsen ingen skillnad på om modersmålet talas av en 
eller två föräldrar, om det är det första eller det andra språket de lärt sig, eller 
om det är det språk de behärskar bäst. Ungdomarnas modersmål benämns på 
vissa ställen i uppsatsen även bara som språk, språket eller språken.  

Modersmålet som minoritetsspråk eller transnationell 
gemenskap? 

Ungdomarna i studien kan sägas befinna sig i en språklig situation där mo-
dersmålet antingen utgör ett minoritetsspråk2 eller en del av en större gräns-
överskridande språkgemenskap. Modersmålet kan ses som ett minoritets-
språk i förhållande till majoritetsspråket i Sverige, men det kan samtidigt ses 
som en del av en större transnationell språkgemenskap som sträcker sig över 
flera nationsgränser. Genom att tala om modersmålen som minoritetsspråk 
och transnationella språkgemenskaper, så är det möjligt att diskutera hur de 
spänner över olika sociala och rumsliga kontexter. Nedan introduceras även 
fyra av de diskursiva rumsliga kontexter kan vara av relevans för modersmå-
let som minoritetsspråk och som transnationell språkgemenskap.  

Ungdomarnas språkliga situation har ofta uppstått genom en avlägsen el-
ler mer närliggande migration. Antingen har ungdomarna själva någon gång 
flyttat från ett land till ett annat eller så har de en historia av migration ge-
nom sina föräldrar. När människor flyttar och etablerar sig på nya platser 
innebär det även att nya språk sprids och etableras. Att använda modersmålet 
med människor på olika platser kan ses som ett sätt att upprätthålla migra-
tionsprocessen och språkgemenskapen. Migration sker dock inte okontrolle-
rat och detta gäller till viss del även språk. Minoritetsspråk har på många håll 
aktivt bekämpats, tryckts ner eller förbjudits (Romaine 1995: 242-4) exem-
pelvis i skolmiljö. Samtidigt har tvåspråkighet och andra modersmål än ma-
joritetsspråket till olika grad uppmuntrats och biståtts (Hyltenstam & Tuo-
mela 1996: 2-6).  

För att förstå ungdomarnas modersmål som minoritetsspråk och som 
transnationella gemenskaper, kan det vara relevant att titta närmare på några 
de rumsliga kontexter inom vilka dessa aspekter av modersmålet behandlas, 

                               
2 Med minoritetsspråk avses alla språk som talas av en minoritet inom ett avgränsat områ-

de. 
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diskuteras och beskrivs. Därför följer i kapitel 2 en diskussion, vilken kom-
mer att kunna ligga till grund för fyra diskursiva rumsliga kontexter; en na-
tionell, en multikulturell, en transnationell och en disporisk kontext. Dessa 
kontexter kommer jag att definiera utifrån hur de ges betydelse i den veten-
skapliga litteraturen och sedan analysera dessa gentemot det empiriska mate-
rialet i kapitel 5.  

Genom att använda dessa fyra rumsliga kontexter i analysen, är det möj-
ligt att förfina diskussionen kring modersmålet, samt undersöka hur språket 
är diskursivt situerat i specifika former av rumslighet. På så sätt är det också 
möjligt att se vilka betydelser av modersmålet, som kräver vilken form av 
rumslighet. Det ger också möjlighet att se vad som är diasporiskt och vad 
som är transnationellt, samt vad som är nationellt respektive multikulturellt, 
när det kommer till modersmålets olika betydelser, något jag skulle vilja 
hävda att det finns ett behov av.  

Uppsatsens disposition 
I uppsatsens inledande kapitel gavs en kort beskrivning av modersmålet som 
studieobjekt samt en diskussion kring begreppet modersmål. I kapitel två 
behandlas uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Dessa består av en genom-
gång av olika sätt att se på språk som social företeelse. Vidare presenteras i 
detta kapitel fyra diskursiva rumsliga kontexter inom vilka språk kan ges 
betydelser. I kapitel 3 redovisas metodologiska överväganden och konse-
kvenser när det gäller insamlingen av empiri och diskursanalys som analys-
metod. I kapitel 4 analyseras det empiriska materialet och fem diskursiva 
tolkningsrepertoarer presenteras: modersmålet som tillhörighet, bakgrund, 
arv, karriär och vardagspraktik. Kapitel 5 behandlar hur de betydelser som 
presenteras inom repertoarerna framställs inom, och relaterar till, de fyra 
utvalda diskursiva rumsliga kontexterna. I kapitel 6 presenteras först studi-
ens huvudsakliga resultat och därefter följer ett antal reflektioner kring resul-
tatet gentemot tidigare forskning, vilka landar i en avslutande diskussion.                              
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Språk och modersmål behandlas inom en rad forskningsområden. Inom det 
språkvetenskapliga forskningsfältet behandlas språkens uppbyggnad och 
användning, men även exempelvis filosofiska, mentala, sociala, historiska 
och tekniska aspekter av språk. Även i samhällsorienterad forskning, exem-
pelvis vad gäller migration, etnicitet och identitet, kan språk utgöra en viktig 
del av studieobjektet (Fishman & García (red.) 2010, Edwards 2009, Gudy-
kunst & Schmidt 1987) och inom utbildnings- och arbetsmarknadsforskning 
kan språk ges en central position (Norton 2000, Hyltenstam & Kuyumcu 
1991, Mau 2010). Min studie av modersmålets olika betydelser utgår främst 
från ett geografiskt intresse kring hur sociala relationer upprätthåller, och 
upprätthålls av, rumsliga strukturer (Smith (red.) 2010). 

Inom geografi kan språk ligga till grund för en rad frågeställningar. Luke 
Desforge och Rhys Jones (2001) preciserar två aspekter av språk som extra 
intressanta för geografer. Dels språkets geografi, om språkets utbredning och 
användning på olika platser och inom olika former av rumslighet, och dels 
geografins språk, hur geografiska förhållanden uppfattas, förstås och lärs ut 
genom språk.  När det gäller intresset för språkets geografi nämner författar-
na ovan bland annat kartläggningen av olika språk och dialekters spridning, 
språkets som grund för identitet, språkets roll i skapandet (och eventuellt 
upplösandet) av gemenskaper på nationell, regional och lokal nivå. När det 
gäller geografins språk påpekar författarna hur geografiämnet, liksom många 
andra ämnesinriktningar, har kommit att fokusera både på språket som grund 
för förståelse för geografiska fenomen och på språket som grund för existen-
sen av samma fenomen som sociala konstruktioner.  

Jag har i denna uppsats förenat dessa båda intressen genom att fokusera 
på hur modersmål som minoritetsspråk och transnationell språkgemenskap 
ges betydelse av flerspråkiga gymnasieungdomar i Sverige. Dels handlar 
uppsatsen om språkets sociala geografi, det vill säga hur språket används och 
ges funktion inom sociala och rumsliga kontexter. Dels hämtas dessa sociala 
och rumsliga kontexter från ungdomarnas egna utsagor, i vilka de ger mo-
dersmålet mening och betydelse. 

Hur människor värderar, uppfattar och förhåller sig till språk, språkutöv-
ning och språkinlärning har varit viktig inom olika typer av forskning. En 
central del av denna forskning har undersökt attityder som en grund för upp-
fattningar (Fishbein & Ajzen 1975, Thomas et al 2004, Einarsson 2009). 
Attitydundersökningar kan dock ses som problematiska av flera anledningar: 
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för det första är utgångspunkten att en person har en uppfattning snarare än 
ger uttryck för uppfattningar och betydelser (Potter & Wetherell 1987). Detta 
skulle göra det mycket svårt att hantera den ofta komplexa världsbild som 
människor möter i vardagen. För det andra så ger undersökningarna en för-
hållandevis kvantitativ bild av de ställningstaganden som görs och de mäter 
inte den förhandling inom vilka människor kommer fram till ett svar (Lyon 
1996: 99) För det tredje så sätts inte svaren in i ”ett bredare historiskt, geo-
grafiskt och sociostrukturellt sammanhang” (Tesfahuney & Molina 1994: 6). 
Och om ett sådant sammanhang förs in kan det analytiska steget bli stort och 
spekulativt, snarare än grundat i ett empiriskt material.  

Jag utgår i denna studie från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Burr 
1995). Detta innebär att man föreställer sig den verklighet som studeras som 
socialt konstruerad och en produkt av mänsklig aktivitet. Då även kunskap 
ses som konstruerad, antas även en kritisk inställning till olika uppfattningar 
om världen. Enskilda uppfattningar är snarare ett resultat av historiska, soci-
ala och kulturella kontexter, vilka upprätthålls i den dagliga interaktionen 
mellan människor. Genom de föreställningar som upprätthålls, kan sedan 
handlingar rationaliseras (Burr 2003: 67). Därmed blir även människors 
handlingar socialt konstruerade. Att uttrycka betydelser kring modersmålet, 
blir med ovanstående resonemang en form av produktion av verklighet och 
det är denna verklighet som studeras i undersökningen.  

Nedan går jag igenom några grundläggande antaganden när det gäller 
modersmålets sociala och rumsliga aspekter. Dels går jag igenom olika sätt 
att se på språk som fenomen; hur språket kan ligga till grund för gemenska-
per och dess roll inom människors skapande av såväl identitet och framtid. 
Dels sätter jag språket i relation till de rumsliga kontexter, inom vilka det är 
möjligt att placera in olika språkliga relationer och praktiker, som en del av 
samhälleliga och sociala gemenskaper.   

Språkets sociala geografi 
Språk ges ofta en central betydelse i människors liv, exempelvis för att 
kommunicera, uppfatta och skapa olika former av mening, men även för att 
skapa och underhålla relationer (Spolsky 1998: 3). I det inledande citatet 
från Lgr11 blev detta tydligt då man framför en rad mentala, kommunikativa 
och relationella aspekter av modersmålet. 

I artikeln The sociology of language beskriver Joshua Fishman (1969) 
några grundläggande frågeställningar om språkets sociala aspekter. Enligt 
Fishman handlar det om “vem som talar (eller skriver) vilket språk, med 
vem, till vilken nytta” (ibid.: 46). Inom ramen för denna uppsats är svaret på 
den första delen av frågan (vem och vilket språk): Ungdomar som går i 
svensk gymnasieskola och som talar turkiska, arabiska, syrianska och persis-
ka, samt en rad andra språk. 
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Frågan om med vem språken talas och vad det leder till, är en del av upp-
satsens frågeställning kring hur ungdomarna ger betydelser till modersmålet. 
Ungdomarna kommer dock i intervjuerna att kunna ge olika versioner av 
svar på dessa frågor vilka kommer att presenteras och analyseras.  

De språk som ungdomarna har som modersmål anknyter även till olika 
platser, nationer och regioner i världen. Modersmål benämndes tidigare som 
”hemspråk” inom det svenska utbildningsväsendet och knöts på detta sätt till 
en specifik rumslig kontext. Anledningen till skiftet, hänger ihop med att 
begreppet hemspråk var missvisande, då språken ansågs kunna ha betydelse 
även utanför hemmet (Hyltenstam & Tuomela 1996). 

Med ovanstående resonemang fattas en viktig aspekt i Fishmans (1969) 
grundläggande fråga om språket som social praktik. För att utvidga studiet 
av språk till att även innefatta ”språkets sociala geografi”, behöver vi fråga 
”var” språket används, eller inom vilken rumslig kontext det förankras. 
Språk bär ofta på en tydlig rumslig anknytning och rumsliga aspekter av 
språk är heller inte frånvarande i forskningssammanhang, exempelvis inom 
lingvistiken eller språksociologin (Schmidt & Auer (red.) 2010). David Bri-
tain (2004: 34) menar dock att rumslighet behandlats ”as a blank canvas onto 
which sociolinguistic processes are painted”. Men samtidigt har språkforsk-
ningens utveckling enligt Britain, gått hand i hand med forskningen kring 
rumslighet, när det kommer till teoretiska och metodologiska utgångspunk-
ter.  

Mycket forskning kring rumslighet har inom lingvistiken handlat om 
språkets fysiska spridning och sociala stratifiering (Britain 2004, Labovs 
2006). Man har i stort sett intresserat sig för vem, som talar vilket språk eller 
dialekt, på vilken plats. Genom att använda geografiska informationssystem 
(GIS) och data från exempelvis enkätundersökningar, har man kunnat kart-
lägga olika dialekter och språk inom en viss geografisk yta, exempelvis en 
stad (Veselinovaa & Booza 2009). Studier av den fysiska och sociala sprid-
ningen av språklig variation, utgår ofta från att ett visst språk skall identifie-
ras, inom ett visst fysiskt område. Men detta gör dock att vissa andra sociala 
aspekter av rumslighet lämnas utanför undersökningen (Johnstone 2004: 65-
66). Turkiska är förvisso ett språk som haft en viss spridning över världen. 
Detta behöver dock inte betyda att ungdomar som talar turkiska i Sverige 
använder språket, eller uppfattar dess betydelse, på samma sätt som ungdo-
mar i Turkiet gör. Johnstone menar dessutom att sociala skillnader mellan 
människor inom ett specifikt område kan innebära olika former av rumslig-
het ”at all levels from very local territories to the transnational” (ibid.: 168).  
För att fånga olika former av rumslighet krävs dock ett mer utvidgat rumbe-
grepp. Britain (2004: 34) delar in rumslighet i ett geometriskt rum, ett socialt 
rum och ett uppfattat rum. Det geometriska rummet är ett objektivt och sta-
tiskt rum så som det används inom fysik och matematik, medan det sociala 
rummet formas av människors vardagliga sociala organisering, exempelvis 
olika former av gemenskaper. Det uppfattade rummet är en produkt av hur 
människor förstår och skapar sig en uppfattning om dess närliggande eller 
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mer avlägsna omgivning. Britain menar att de olika typerna av rum inte kan 
existera oberoende av varandra och att de gemensamt skapar rumslighet. 
Även om denna form av rumslighet kan ifrågasättas från diverse håll, kan 
den samtidigt ligga till grund för att förstå den rumsliga aspekten, av språk 
som något mer än bara språkens spridning över jorden yta. Ungdomarnas 
användning av turkiska, syrianska, arabiska och persiska kan på detta sätt 
förstås som inordnad i en rumslighet av både fysiska, sociala och mentala 
aspekter. Som diskursiv praktik, skapar talet om språkanvändningen specifi-
ka värden inbakade i olika rumsliga kontexter. När en form av språk eller en 
språklig praktik beskrivs i en utsaga placeras den in i ett diskursivt landskap 
och dessa landskap varierar mellan olika diskurser. Beskrivningar av ett 
världsspråk kommer att skilja sig från beskrivningar av ett nationellt språk 
eller ett minoritetsspråk även om det är samma språk som avses.  Detta gäll-
er både språkets fysiska spridning och sociala avgränsning samt hur det vär-
deras (exempelvis i förhållande till andra språk).  

Språket som grammatiskt system eller social praktik 
Hur språk behandlas, tolkas och undersöks beror bland annat på hur man ser 
på språklighet som fenomen. Inom språkforskningen kan man se en skiljelin-
je mellan att behandla språk som grammatiskt system eller som social prak-
tik (Heller 2007). Som grammatiskt system kan man tala om språk som skil-
da storheter vilka antingen hålls ihop av systemet i sig eller genom hur språ-
ket reproduceras inom olika sociala kontexter. Med detta synsätt finns det ett 
korrekt sätt att tala och de som på olika sätt bryter mot strukturen kan upp-
fattas som avvikare. Begrepp som halvspråkighet och uppfattningar om ling-
vistisk kompetens/inkompetens bygger till stor del på detta synsätt.  

Lingvistiskt inriktad forskning har även intresserat sig för variationer 
mellan och inom språk och använt begreppet lingvistiskt ”kod” för att be-
skriva ett avgränsat sätt att tala. När människor skiftar mellan språk exem-
pelvis svenska och arabiska eller mellan grammatiska strukturer och ordfor-
mer kan detta benämnas som ”kodväxling”. Vidare tittar man på om kodväx-
lingen i sig följer en viss struktur eller om denna skall ses som en del av en 
större teoretisk förståelse av språkanvändning (Cromdal & Evaldsson 2003: 
29-30). Om språkväxlingen följer en viss struktur kan denna struktur förkla-
ras som antingen en del av det grammatiska systemet eller som inbäddad i 
människors sociala och kognitiva organisering (Heller 2007: 8). Kartlägg-
ningen av språk och språkvariationer kan sägas förstärka bilden av språk 
som fasta strukturer mellan vilka det går att dra klara gränser (Williams 
2004: 133). 

Ovanstående tendens att behandla språk som specifika strukturer och 
grammatiska system har av vissa forskare kritiserats för att inte i tillräckligt 
hög grad beakta språket som social praktik. Cromdal & Evaldsson (2003) 
lyfter fram att val av språk och olika typer av kodväxling kan få betydelse av 
vad Peter Auer (1984) kallar resurser eller metoder. Dessa används för att 
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skapa och upplösa gemenskaper, överbrygga sociala gränser eller utföra 
andra meningsskapande handlingar. Språkval och kodväxling ses med detta 
som samtalsresurser i ett kommunikativt projekt (Cromdal & Evaldsson 
2003: 36-37). Med detta synsätt kan man fråga om det över huvud taget är 
relevant att tala om enskilda avgränsade språk (Heller 2007: 8)?  

Med utgångspunkt i ett diskursivt perspektiv blir det intressant att titta på 
vilka typer av språkuppfattningar som ungdomarna ger uttryck för i inter-
vjumaterialet. Ungdomarnas tilltro till sin språkliga kompetens och moders-
målets användbarhet kommer dock att påverkas av den språkuppfattning som 
de ger uttryck för. Som grammatiskt system måste en viss form av kompe-
tens upprätthållas för att språket skall ses som funktionellt. Som metoder och 
resurser i ett kommunikativt projekt, kommer dock andra kompetenser att 
krävas vilka ligger utanför uppfattningen om språket som grammatiskt sy-
stem. 

Språket som gemenskap  
Ungdomarnas olika modersmål skulle även kunna ses som språkgemenska-
per. Labov (2006) menar att ”the linguistic behavior of individuals cannot be 
understood without knowledge of the communities that they belong to” 
(återgivet i Wardhaug 2010: 118). Språkgemenskaper kan vara svåra att 
definiera och objektiva språkgemenskaper existerar inte ens enligt vissa 
forskare. Genom att behandla språk som en form av social gemenskap beto-
nas dock språkets sociala aspekter, även om det är svårt att beakta all typ av 
språkanvändning.  

I sin vidaste definition kan en språkgemenskap ses som en grupp av män-
niskor vilka har något språkligt gemensamt. Från den gemenskap vilken 
samlar alla människor på jorden som språkliga varelser, till de små språkge-
menskaper som uppstår i familjen eller vänskapskretsen (Einarsson 2009: 
35). Ronald Warnhaugh (2010) använder till största del begreppet talgemen-
skap vilken antingen kan ses som ett ideal, som en renodlad typologi eller 
som en empirisk företeelse. Och för den senare kan vi förstå en tal- eller 
språkgemenskap som bestående av alla dem som använder ett visst språk 
(eller dialekt) (Wardhaug 2010: 119).  

Språkgemenskaper kan även ses som relativa i förhållande till andra soci-
ala gemenskaper. Språkvariationer inom en stad skiljs åt i förhållande till 
varandra men betraktas som en gemenskap i förhållande till språket i exem-
pelvis andra städer. På samma sätt kan turkiska, syrianska persiska och ara-
biska som minoritetsspråk placeras inom en sammanhållen språkgemenskap 
i förhållande till svenska som majoritetsspråk, samtidigt som de kan ses som 
separata gemenskaper. En språkgemenskap kan även kopplats till olika loja-
liteter gentemot andra sociala gemenskaper. Ett exempel på detta är när en 
språkvariant accepteras som nationellt språk, trots att det ofta finns stora 
lokala variationer inom den språkliga gemenskapen (Gumperz 1968).  
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Som diskursiv form kommer språkgemenskapen att kunna ligga till grund 
för förankring av en rad av språkets sociala aspekter. Om ungdomarna an-
vänder språket som grund för att konstruera en gemenskap eller ett språkligt 
”vi” ges det ett värde.  

Ett sätt att hantera det faktum att språk sällan uppträder som homogena 
system har varit att titta på språkens sociala funktion. Ferguson (1959) har 
exempelvis delat upp språket i två delar under begreppet diglossia. Dels en 
högvariant förknippad med exempelvis religiös predikan, politiska tal och 
föreläsningar på universitetet, men även med personliga brev och poesi. Dels 
en lågvariant förknippad med hemmet, instruktioner till arbetare på arbets-
platser och populärkultur i exempelvis radio. Ferguson pekade med detta på 
en hierarki i språkanvändningen, vilket gav olika varianter av språket olika 
status. Uppfattningen att det finns en hög- och en lågvariant av språket ska-
par samma diskursiva gränser mellan språkanvändare, som uppfattningen om 
att det finns en korrekt version och en inkorrekt version av ett språk.  

Fishman (1972) utvecklade tanken om språkets funktioner till att koppla 
ett visst språk eller en specifik version av ett språk, till en specifik funktion, 
inom vad han kallade domän. Hemmet, skolan eller arbetsplatsen kan betrak-
tas som olika språkliga domäner genom de aktiviteter som där pågår, snarare 
än som fysiska lokaler. Minoritetsspråkens status och överlevnad är med 
denna uppfattning beroende av de domäner inom vilka de används (Heller 
2007: 9). Modersmålets betydelse skulle med denna uppfattning kunna vara 
kopplat till specifika domäner. Ungdomarnas utsagor borde med detta reso-
nemang även vara relativt homogena inom olika domäner och bära tydliga 
spår av att ett språk har en viss domän.  

Vidare kan domäner som exempelvis skola och arbetsplats brytas ner i 
konferensrum och omklädningsrum eller klassrum och uppehållsrum, domä-
ner av olika aktiviteter och med olika deltagare. Detta gör det svårt att se var 
en domän slutar och en annan tar vid. Gränsen mellan språkdomän (aktivitet) 
och språkgemenskap (aktörer) blir här något otydlig. Uppfattningen om 
språkets funktion inom olika domäner, har även legat till grund för tanken 
om att ett språks överlevnad till stor del avgörs av antalet olika domäner, där 
det specifika språket används. Detta har även lett till ett stort intresse för 
språkliga domäner inom språkforskningen (Heller 2007: 9).  

I flerspråkiga miljöer där det förekommer så kallad kodväxling, blir de 
två ovanstående begreppen än mer problematiska. Genom kodväxling, antas 
flerspråkiga individer kunna laborera med språkens funktioner och symbo-
liska värden (Gumperz 1982). Begreppet heteroglossia syftar till att behand-
la språkets funktion som mer pragmatisk och som en del av människors so-
ciala interaktion (Bailey 2007: 262).   Genom att använda språk som relate-
rar till olika kulturella föreställningar, kan exempelvis ungdomar skapa när-
het eller distans. Kodväxling fungerar med detta som en slags 
kontextualiseringsmarkör, vilket är en typ av språklig handling som syftar 
till att förändra värdet av det som sägs. Även den så kallade markeringsmo-
dellen (Myers-Scottons 2000) syftar till att visa hur man genom kodväxling 
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bidrar till att förhandla mellan de rättigheter och skyldigheter, som ligger 
inbyggda i de sociala identiteter, som förknippas med språk (Cromdal & 
Evaldsson 2003: 32-35). Detta skulle kunna beskrivas av ungdomarna som 
ett sätt att förstärka relationer, inom en viss typ av språkgemenskap. 

När modersmålets betydelse skall uttryckas skulle ungdomarna dels kun-
na föra fram språket som situerat i olika domäner och dels som en resurs i ett 
mer pragmatiskt förhållande till språkets funktion. Jag ser också att olika 
domäner, skulle kunna ligga till grund för att uttrycka hierarkier av värde-
ringar kring språket.  

Språket som identitet, etnicitet och tillhörighet 
Med grund i språket som olika former av gemenskaper kopplas ofta språk 
ihop med identitet, etnicitet och tillhörighet (Thomas et al 2004). Synen på 
identitet har inom vissa sociala geografier gått från en essentialistisk syn på 
identitet som fasta entiteter till att se identitet som sociala konstruktioner 
(Jones 2010). Med identitet som något fast och oföränderligt kan språket ses 
som en av många skillnader med vilka människor kan delas in i kategorier. 
Som social konstruktion får språket en central funktion i att skapa identiteter 
och gränser mellan människor och mellan grupper (Shotter 1993: 162).  

Social identifikation genom etnicitet, eller känslan av att tillhöra en speci-
fik grupp eller ett speciellt sammanhang, kan vara ett av svaren på den sista 
delen av Fishmans (1969) fråga om språkets sociala aspekter: ”till vilken 
nytta?”.  Samtidigt kan ett språk ligga till grund för en form av identitet och 
ett annat språk för andra former av identitet. Men språket används inte bara 
för att forma den egna identiteten utan även för att skapa sociala gruppidenti-
teter och gränser mellan gemenskaper. Fredrik Barth (1969: 15) menar även 
att det är produktionen av gränser mellan grupper som är av intresse för 
forskning, snarare än de specifika kulturella uttryck som kan identifieras 
med en viss grupp. 

Att tillhöra en grupp är dock inte alltid samma sak som att känna tillhö-
righet. För att förstå hur gruppidentiteter växer fram och reproduceras kan 
man tala om groupness, ”känslan av att tillhöra en utpräglad, separat solida-
ritetsgrupp” och att ”höra ihop” (Puskás 2009: 249). Grupptillhörighet ska-
pas med denna förståelse genom relationella band och gemensamma attribut. 
Dessa behöver dock inte vara lika starka. En person kan identifiera sig som 
tillhörande en viss grupp utan att ha några betydande relationella band till 
andra personer i gruppen. Även det omvända skulle kunna gälla, att relatio-
nella band med personer i en viss grupp inte behöver betyda att man känner 
tillhörighet med gruppen. Exempel på detta är de två citaten i inledningen till 
denna uppsats, där de två personer som hade gujarati som modersmål ut-
tryckte olika former av tillhörighet till andra gujaratitalande. Som en del av 
en språkgemenskap skulle ungdomarna kunna uttrycka tillhörighet till alla 
dem som talar språket. Detta innebär förstås inte att de har en relation till alla 
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människor som talar det specifika språket, men däremot att man genom 
språket har ett gemensamt attribut.  

Att byta språk, skulle kunna vara ett sätt att byta identitet och 
grupptillhörighet, och språkväxling ett sätt att stärka gemenskapen i en 
grupp. Men även om språket ger en möjlighet att forma och omforma den 
egna identiteten är det även ett sätt att identifiera och placera andra inom 
olika sociala och fysiska rum. Denna form av positionering kan visserligen 
hanteras genom att människor så långt det är möjligt anpassar sitt språk till 
olika sociala situationer och olika rumsliga kontexter (Thornborrow 2004: 
157). Man har även inom olika vetenskapliga inriktningar kommit att prata 
om det mellanrum som uppstår i människors förhållande till olika 
identifikationer med diverse grupper, sammanhang eller värden. När 
identitetsbegreppet blir för snävt för att beskriva den situation där olika 
identiteter anammas, förändras och överskrids har begreppet den tredje 
identiteten använts (Goldstein-Kyaga & Borgström 2009).  

Språk förstås ofta tillsammans med etnicitet, vilket i sin tur även kan sä-
gas ha betydelse för hur människor skapar olika identiteter eller hur de iden-
tifieras av andra. Språk, etnicitet och rumslighet kan betraktas som intimt 
sammankopplade, både i vardagliga och vetenskapliga diskurser, och på 
detta sätt nära förknippade med maktrelationer. Genom att ett språk knyts till 
en form av rumslighet, exempelvis en nation eller ett klassrum, skapas och 
återskapas dessa maktrelationer (Singh 2004). Kopplingen mellan ungdo-
marnas språk och diverse nationer och platser kan både ha positiva och nega-
tiva effekter. Det blir därför av intresse att titta på de diskursiva samman-
hang och de rumsliga kontexter inom vilka det sker kopplingar, exempelvis 
mellan språk och etnicitet.  

Inom etnicitetsforskningen skiljer man ibland på gamla och nya etnicite-
ter. Gamla etniciteter syftar på ”homogena, åtskilda och distinkta enheter” 
(Ålund 2000: 28) avgränsade genom nationen, regionen eller lokalsamhället. 
Dessa är mer eller mindre oföränderliga och utmanar inte den rådande socia-
la ordnigen av grupper i samhället. Nya etniciteter bygger snarare på ”kultu-
rell diffusion, tids- och rumsmässig kompression och social exklusion” 
(ibid.) och ger utrymme för att hybriditetskulturer skall kunna uppstå (Hall 
2003, Kalra et al 2005). Dessa former etnicitet ses som mer föränderliga och 
står ofta i direkt opposition mot den rådande sociala ordningen. Uttryck för 
både gamla och nya etniciteter skulle kunna uppkomma i ungdomarnas utsa-
gor kring språkets betydelse. Även här kan det vara av intresse att se hur 
olika former av etnicitet kan urskiljas i ungdomarnas beskrivningar av mo-
dersmålet.  

Ungdomarna kan som språkliga minoriteter sägas befinna sig i en speci-
fik position i förhållande till majoritetsbefolkningen. I vissa fall kan gräns-
dragningar mellan de innanför och de utanför, beskrivas med Alexandra 
Ålunds ord som ”främlinggörandets tradition”. Denna position blir synlig 
exempelvis på arbetsmarknaden (Najib 2000), i skolan (Gruber 2007, Run-
fors & Sjögren 1996) och i vården (Olsson 2007). Majoritetsgruppen eller 
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”massan” och dess språk, i detta fall svenska, får utgöra den norm mot vilken 
minoriteternas position förhandlas fram. Minoriteter och minoritetsspråket 
värderas i förhållande till en idealiserad bild av majoriteten (och majoritets-
språket). Om denna ”tradition” har nått ungdomarna, skulle den kunna fram-
träda i utsagor om modersmålet och dessutom leda till en viss ambivalens, 
när det gäller språkets relation till etnicitet. Genom att titta på hur språkets 
värde relaterar till etnicitet, ges ytterligare en dimension till språkets funk-
tion, vilken inte är direkt kopplad till enskilda språkliga domäner, utan till 
språkets status inom specifika diskurser.  

Även så kallade ”nya” etniciteter har uppmärksammats på flera håll inom 
forskningen (Hall 1992, Hannerz 1987, Sernhede 2002). Exempelvis har 
uttrycket brasians använts för att beskriva brittiska ungdomar vars familjer 
härstammar från Asien (Harris 2006). Dessa etniciteter kan sägas vara reak-
tioner på den sociala status som migrantskapet innebär, men samtidigt 
gränsöverskridande i tid och rum. I och med detta binder de samman det 
lokala med det globala och det gamla med det nya. Med detta blir social 
underordning och kulturellt motstånd förbundet med nya kulturella uttryck 
och solidariteter (Ålund 2000). Inom språkvetenskapen talar man om förhål-
landet mellan ”in-group” och ”out-group” och hur gränserna dem emellan 
upprätthålls. Med begreppet heteroglossia behandlades användandet av 
språkresurser och kodväxling i skapandet av nya kommunikativa värden. 
Användningen av ett minoritetsspråk, eller att blanda olika språk, skulle 
kunna ge ungdomarna en möjlighet till kommunikativt motstånd och en form 
av maktutövning (Runfors & Sjögren 1996). I ett klassrum kan användning-
en av modersmålet bli ett sätt att protestera mot den rådande ordningen, vil-
ket gör språket försett med specifika värden och inte bara ord (2009: 40).  

Etnicitet som upprätthållandet av gränser mellan grupper kan som vi såg 
ovan vara något flytande. Språket kan upprätthålla enskilda etniciteter men 
samtidigt olika former av minoritetskap. Relationen mellan språk och etnici-
tet måste studeras bortom homogena etniciteter, om man skall förstå de hete-
rogena uppsättningar av ståndpunkter och språkiga beteenden, som kan 
komma till uttryck i olika sammanhang. Etniska kategorier omförhandlas i 
människors dagliga kommunikation och anpassas till den kontext inom vil-
ken den aktualiseras (Potter & Reicher 1987). Människor kan använda språk 
för att identifiera sig själv och andra inom olika kontexter, vilken gör språket 
till ett symboliskt kapital i identifikationsprocessen.  

I citaten i det inledande kapitlet kunde vi se hur den första utsagan kring 
Gujarati gav uttryck för att språket skapade en närhet till andra i samma 
språkgrupp (Giles & Coupland 1991: 104). När personer delar en historia av 
migration kan tillhörigheten till exempelvis en språkgrupp komma att pro-
blematiseras och omförhandlas. I dessa fall är det av stor vikt att lyfta upp 
det gränsöverskridande perspektivet och det transnationella sammanhang 
som personen ingår i (Gustafson 2007). Modersmålet som transnationell 
språkgemenskap skulle med andra ord kunna vara en möjlighet för ungdo-
marna att känna tillhörighet till en grupp människor, utom dess omedelbara 
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närhet. Detta gäller även om antalet relationer till gruppen kan variera från 
person till person, tillfälle och plats. Vissa av ungdomarna i studien, skulle 
kunna ha flitiga kontakter med människor inom den transnationella språk-
gruppen, medan andra skulle kunna ha betydligt mer oregelbundna kontak-
ter.  

Att identitet ges stor betydelse är även tydligt i diskussionen kring den 
europeiska integrationsprocessen där det finns ett uttalat behov av en europe-
isk identitet, även om denna kan sägas konkurera med nationella, regionala 
och även andra ”gränsöverskridande” identiteter. Men som Stier (2008: 59) 
uttrycker det, så har villkoren för kollektiva identiteter förändrats, genom 
bland annat mycket av det som förknippas med globalisering, vilket lett till 
att identiteter blir mer ”flyktiga, fragmenterade, otydliga och föränderliga”.  

Vissa identiteter och grupplojaliteter ställs ibland emot varandra. En stark 
identifikation med den egna gruppen, förknippas med låg identifikation med 
den andra. Karmela Liebkind (1994: 2) menar dock att personer med invand-
rarbakgrund, kan ha en stark identifikation med den egna gruppen och sam-
tidigt identifiera sig med majoritetssamhället. Enligt Leibkind tyder en stark 
identifikation med både minoritets- och majoritetsgruppen på en bikulturell 
identitet där kulturerna har fogats samman till ”en lyckad helhet” medan en 
svag identifiering med både minoritet och majoritet, antas vara ett tecken på 
marginalisering (ibid.). Det blir dock problematiskt att generalisera på detta 
sätt, om man tittar på hur personer identifierar sig själva i förhållande till 
andra människor och inom olika sociala kontexter. I slutänden kan det ses 
som en metodologisk fråga, men om en individ kan uttrycka både starka och 
svaga tillhörigheter med både minoritet och majoritet, kan det vara nödvän-
digt att undersöka hur dessa sociala tillhörigheter förhandlas fram mellan 
och inom dessa grupper. Huruvida man kan prata om en tredje språklig iden-
titet, dras inga slutsatser om i denna uppsats.  Men genom att undersöka hur 
andra modersmål än svenska ges betydelse, kan jag visa några av de rumsli-
ga kontexter inom vilka förhandlingen sker.  

Positioner, aktörskap och möjligheter 
Språk antas inte bara ligga till grund för ungdomars självbild och sociala 
relationer. Språket kan även ses som en personlig resurs, i skapandet av en 
närliggande eller mer avlägsen framtid, inom olika aspekter av ungdomarnas 
livsvärld. En sådan aspekt kan vara utbildning och lärande. Som vi sett ovan 
ges språket på många håll en central position inom lärande. I detta samman-
hang har modersmålet beskrivits både som ett problem och som en grund för 
lärande (Romaine 1995: 241).  

En annan aspekt av ungdomarnas livsvärld, utgörs av modersmålets rela-
tion till en utbildnings- och yrkeskarriär. Inom denna aspekt har forskning 
framförallt fokuserat på majoritetsspråket och dess betydelse, för framgångar 
och misslyckanden i utbildnings- och yrkeskarriären (Hyltenstam & Kuyum-
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cu 1991). Catarina Lundqvist (2010) har beskrivit hur ungdomar förhåller sig 
till sina framtida utbildnings- och yrkeskarriärer, i relation till bland annat 
etnicitet, sociala positioner och olika samhälleliga kontexter. Ungdomarnas 
förhållande till sina framtida karriärer, blir här sammanvävda med migrants-
kap och eventuellt utanförskap i Sverige, samt möjligheter och positione-
ringar gentemot ”hemlandet” och en transnationell livsvärld. Lundqvist visar 
hur transnationella relationer, påverkar inställningen till utbildning i Sverige. 
Det är mer oklart, om flerspråkiga ungdomar ser modersmålet som en grund 
för en transnationell utbildnings- och yrkeskarriär. Språk erbjuder positioner 
inom ett symboliskt rum, vilket ger det specifika värden (Gu 2011). Jag fin-
ner det av intresse att se hur modersmålets betydelser erbjuder olika värden 
för ungdomarna. Det blir till slut en fråga om vilka konsekvenser en viss typ 
av språkuppfattning ger upphov till. 

Det finns här en spänning, mellan å ena sidan sociala strukturer och posi-
tioner och å andra sidan aktörskap och möjligheter för ungdomarna att posi-
tionera sig själva och formulera den egna framtiden. Människor handlar 
inom vissa normer och utifrån specifika positioner, men måste samtidigt 
kunna känna tillhörighet och placera in sig själva, i olika sociala kontexter 
(Shotter 1993: 162-163).  Detta skulle betyda att ungdomarna måste sätta 
modersmålet som minoritetsspråk i relation till de sociala strukturer som 
minoritetskapet för med sig, och därutöver hitta positioner och möjligheter 
till en karriär. Modersmålet som en transnationell språkgemenskap, innebär 
än fler eller åtminstone andra former av sociala strukturer, genom dess mul-
tilokala förankring. För att kunna formulera en transnationell utbildnings- 
och yrkesstrategi, måste även dessa hanteras och övervägas. Här kommer det 
att vara intressant att se, hur ungdomarna hanterar olika positioner i olika 
kontexter, i utsagor kring modersmålet. 

Men språkets betydelser kommer även att vara beroende av om ungdo-
marna refererar till språket som system eller praktik, vilken typ av gemen-
skap som språket ligger till grund för, samt hur de relaterar språket till sig 
själva och till andra i dessa gemenskaper.  

Språk inom fyra rumsliga kontexter  
I inledningen till denna uppsats, beskrevs ungdomarnas modersmål både 
som inomnationella företeelser och som ett transnationellt gränsöverskridan-
de fenomen. Det inomnationella kommer i uppsatsen att delas upp i två olika 
rumsliga kontexter, den nationella och den multikulturella. När det gäller det 
transnationellt gränsöverskridande, kommer detta att delas in i en transna-
tionell och en diasporisk rumslig kontext. Genom att utgå från central forsk-
ningslitteratur på området, kommer jag här att förfina resonemanget kring 
modersmålet som minoritetsspråk och transnationell språkgemenskap, för att 
sedan kunna undersöka hur modersmålet är situerat inom de fyra rumsliga 
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kontexterna. Med dessa kontexter, är det tänkt att jag skall kunna analysera 
”var” språket ges betydelse, med andra ord inom vilken rumslighet moders-
målet ges en mening. För att göra detta kommer jag att analysera rumslighet 
i diskursiv form. För alternativa förståelser av dessa rumsliga kontexter se 
exempelvis Pries (2005) och Kenndal (2011).  

De begrepp som används i uppsatsen har valts ut då de har tillskrivits ett 
betydande värde och samtidigt är flitigt diskuterade (och ibland ifrågasatta) i 
den akademiska litteraturen. Begreppen kan eventuellt uppfattas som svåra 
att jämföra, då de delvis beskriver och behandlar olika sociala sammanhang. 
I dagligt tal, görs dessutom sällan en explicit uppdelning av det inomnatio-
nella, i en nationell (monokulturell) kontext och en multikulturell kontext. 
Detsamma gäller för gränsöverskridande processer, där det disporiska är en 
del av det transnationella. Samtidigt ger uppdelningen en ökad dynamik och 
en spänning mellan begreppen. Av dessa anledningar, är det extra intressant 
att se hur begreppen kan ligga till grund för en analys, av hur språkets olika 
betydelser, skapas inom skalmässigt skilda rumsliga kontexter. Kontexterna 
får även ett mervärde som diskursiva former, då det som sägs inom dessa 
kan få specifika konsekvenser.  

När det gäller skalmässiga skillnader har dessa både en metodologisk och 
en empirisk betydelse. Dels är skala en viktig del i identifiering av, och för-
ståelse för, de diskurser som tas fram i analysen och dels är skala en viktig 
del av den meningsproduktion som informanterna ger uttryck för. Produk-
tionen av skala sker alltså både i forskningsarbetet och i informanternas ut-
sagor. Uppfattningen om skala som en hierarki av nivåer, exempelvis lokal, 
regional, nationell och global skala, har tidigare inte problematiserats i till-
räckligt hög grad (Delaney & Leitner 1997). Frågan om skala och skala som 
social konstruktion har dock uppmärksammats och diskuterats av flera fors-
kare.  

Neil Brenner (2001) varnar dock för att den senaste tidens annars frukt-
samma bidrag till förståelsen för produktionen och konstruktionen av skala, 
kan att ha följts av en ”analytical blunting of the concept of geographical 
scale”, där skala blandas ihop med andra geografiska begrepp som plats, 
lokalitet, territorialitet och rum (Brenner 2001: 591). Brenner menar att man 
på ett tydligare sätt måste skilja ut skalprocesser från andra rumsliga proces-
ser genom ett mer utvecklat skalbegrepp. Om inte detta görs hotar vissa ”me-
todologiska faror”. Exempel på dessa faror kan vi se nedan inom det som har 
beskrivits som metodologisk nationalism (Wimmer & Glick Schiller 2003) 
och metodologisk etnicism (Brubaker 2004).  

På Brenners kritik svarar Sallie A. Marston och Neil Smith (2001) att det 
visserligen finns anledning att utveckla diskussionen kring skala, men att det 
samtidigt inte alltid går att särskilja skala från andra begrepp. Skalberoende 
processer påverkar produktionen av rum, samtidigt som den sociala kon-
struktionen av rum producerar och strukturerar skalmässiga skillnader. Men 
som Delaney & Leitner (1997: 97) skriver kvarstår ett problem: ”once scale 
is constructed or produced, where in the world is it?” Ett svar på denna fråga 
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skulle kunna peka på de utsagor som informanterna levererar. Diskurser 
produceras utifrån diskursiva praktiker och kontexter vilka kan utgöra 
skalmässigt skilda nivåer.  Exempelvis kan begreppet ”hem” ha vitt skilda 
betydelser och syfta till olika platser, beroende på i vilket sammanhang be-
greppet används. 

För att få fram de fyra rumsliga kontexterna försöker jag att reda ut vad 
som är i fokus när begreppen diskuteras i litteraturen samt vilka sociala och 
fysiska avgränsningar som görs. Då det i denna uppsats inte finns utrymme 
att täcka hela den vetenskapliga diskussion som behandlar begreppen har jag 
tagit fram vissa centrala argument. Att fyra avgränsade kontexter har valts ut 
innebär samtidigt att andra alternativa avgränsningar har uteslutits. Detta är 
en praktisk åtgärd för att passa studiens syfte och det skall därför inte uppfat-
tas som att alternativa avgränsningar, skulle vara mindre betydelsefulla. Ex-
empel på alternativa rumsliga avgränsningar av intresse, skulle kunna vara 
hemmet, skolan eller bostadsområdet. 

De forskningsfält och olika argument som ligger till grund för förståelsen 
av kontexterna, kommer att beskäras till två avgränsningar. Dels avgränsas 
kontexten genom dess fysiska, territoriella utbredning och dels avgränsas 
den genom dess inkludering (och exkludering) av olika sociala gemenskaper. 
Genom dessa avgränsningar kan de fyra rumsliga kontexterna identifieras, 
som olika former av rumslighet. Det är samtidigt av stor vikt att fastslå att de 
kontexter som här presenteras, syftar till att ligga till grund för tolkningen av 
det empiriska material som presenteras i denna uppsats. 

Den nationella kontexten 
Språkets centrala plats inom specifika nationer är allt igenom accepterad. 
Den nationella gemenskapen är ett exempel på en rumslig kontext och sam-
hällelig referens, som både tas för given och samtidigt är svår att förklara. 
Det kan dessutom vara svårare att acceptera en viss förklaring, än att accep-
tera själva existensen av en nationell gemenskap (Brubaker 1994: 3).   

Under den senare delen av nittonhundratalet har det gjorts flera försök att 
förklara vad en nationell gemenskap faktiskt är och hur den uppstår. Begrep-
pet nation har ursprungligen syftat till en grupp människor med gemensamt 
ursprung. Den moderna betydelsen av nationen är dock mer förknippad med 
nationalstaten, definierad dels genom dess fysiska bundenhet till en avgrän-
sad yta och dels genom dess invånare, folket, sammanlänkat av ett gemen-
samt språk, en gemensam kultur och en gemensam historia.  Från att ha haft 
en mer ordagrann betydelse, ”[…] as to form a distinct race of people” (Fen-
ton 2003: 17) har nationen fått en mer symbolisk betydelse, i form av ge-
menskap inom en stat eller statsliknande form (ibid.: 23). Språket har en 
central roll när den nationella gemenskapen skall definieras. Explicit i poli-
tiska styrdokument eller implicit i konversationer (Giles & Coupland 1991: 
96). Sammantaget kan detta definieras som ”one language/one culture/one 
nation paradigm” (Pujolar 2007:71) 
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Nationen kan uppfattas som en substantiell form av gemenskap (Brubaker 
1994: 4). I kontrast till denna förståelse har Benedict Anderson (1991) be-
skrivit nationen som en ”föreställd gemenskap”. Nationen ger oss möjlighet 
att föreställa oss själva, som en del av andra människors livsvärld och natio-
nen representerar en tid och ett rum bortom det omedelbara tidsrum, som en 
individ för tillfället befinner sig i. ”Nationalismen är inte nationernas upp-
vaknande till självmedvetande: den uppfinner nationer där inga finns” (Gell-
ner 1964: 169; återgivet i Eriksen 1998). Detta betyder dock inte att nationen 
bara är en fantasi, ”[p]eople don't have fantasies. They inhabit fantasy spaces 
of which they are a part” (Hage 1998: 70). Man kan se det som en nationell 
rumsordning, där både fysiska och sociala aspekter av människors sociala 
organisering, både ges utrymme och innesluts.  

Men nationen är dock inte helt oproblematisk som föreställd gemenskap. 
Exempelvis frågar sig Pharta Chattarje (1996) vems föreställda gemenskap, 
som får ligga till grund för den nationella identiteten. Nationen som av-
gränsning för människors livsvärld kan även tyckas vara en primitiv tanke 
(Agnew & Corbridge 1995: 83).  Craig Calhoun (2007) är dock övertygad 
om att nationen fortfarande spelar en central roll i samhällsutvecklingen och 
här kan de nationella språkens dominans vara ett tydligt exempel.  Eller så 
kan man se nationen som en diskursiv kontext, vilken återskapas i vårt sätt 
att tala och tänka (Calhoun 2007: 1-49). Som diskurs ges nationen betydelse, 
varje gång den används som referens eller fungerar som en kontextuell ter-
räng, för att uttrycka en social och fysisk livsvärld. Nationen ligger på detta 
sätt till grund för betydelser, vilka blir verkliga, i den dagliga interaktionen 
mellan människor. Detta kallar Michael Billig (1995) för banal nationalism, 
en nationalism vilken på ett ofta odramatiskt sätt, påminner människor om 
dess nationalitet (och språk) och dess plats i en värld av nationer (och olika 
språk). Nationalism blir med denna förståelse inte ett direkt ställningstagan-
de, utan snarare ett indirekt förkroppsligande av nationen i människors språk 
och vanor (ibid.: 7-8). Man kan säga att nationen på detta sätt utspelas eller 
framförs (Bhabha 1994). 

Hur framträder då det nationella rummets kontext i dessa förståelser om 
nationen som samhällsfenomen? Först kan vi se att nationen har en fysisk 
och en social, rumslig avgränsning. Genom att använda Calhouns diskursiva 
angreppsätt, sammanfaller nationens fysiska rum som diskursiv form, med 
nationalstaten. När det gäller det nationella rummets sociala utsträckning, 
kan vi se att det till stor del handlar om ett folk, ett språk och en kultur, vil-
ket tyder på att det består av en social gemenskap. Nationen gör på detta sätt 
skillnad, på det innanför och det utanför det sociala, såväl som det fysiska 
rummet (Agnew 1994). Den sociala gemenskapen består av en grupp männi-
skor, som trots att en majoritet av dem aldrig träffas, kan definieras som 
”many as one” eller ”many one” (Bhabha 1994: 142).  
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Tabell 1 Den nationella kontexten 

En rumslig kontext 
som diskursiv form  

Fysisk avgränsning Social avgränsning 

Den nationella kontex-
ten 
  

Nationalstatens fysiska gränser Nationen som en gemenskap 
”one language/one culture/one 
nation paradigm” 

 
 

En aspekt av denna holistiska uppfattning av nationens sociala och fysiska 
rum är att dess precisa avgränsning på samma gång är osynlig i dess diskur-
siva användning. Ulrich Beck och Patrick Camiller (2004: 437) beskriver 
detta som att ”nationalism denies the otherness of others internally, while 
producing and reifying it externally”. Det nationella fungerar med detta som 
en preferens och kontextuell miljö, samtidigt som dess innehåll inte behöver 
avgränsas eller ges någon exakt betydelse i tal och text, ”a condition of emp-
ty potential” (Bhabha 1994: 144). Det nationella språket kan med detta ges 
funktionen av att vara grunden för allt, utan att behöva definiera vad det är 
en grund för, eller ta hänsyn till vad det nationella språket inte är grund för. 
Med den nationella kontexten som diskursiv rumslighet kan modersmålet 
inte förväntas ges någon betydelse varken som minoritetsspråk eller transna-
tionell gemenskap. Med ”ett språk/en kultur/en nation” som grund för förstå-
else av den nationella rumsliga kontexten, blir det snarare en fråga om icke-
betydelser, eller betydelser kring svenska som nationellt språk, som kan för-
utsättas att komma fram i utsagorna. Andra modermål än svenska, hamnar så 
att säga ”utanför uppmärksamhetens ljuskägla och i diskursiv skugga” (Run-
fors 2009: 111). 

 

Den multikulturella kontexten 
Ökad rörlighet och människors etablering på olika platser, tenderar att utma-
na den nationella berättelsen och föreställningen om den nationella gemen-
skapen. Förståelsen av ett socialt mer heterogent sammansatt och (flersprå-
kigt) multikulturellt samhälle, har diskutrerats utifrån begreppet multikultu-
ralism. Begreppet är per definition inte bundet till nationalstatens gränser, 
men kan länkas till det nationella territoriet på flera sätt.  

Diskussionen om det mångkulturella samhället är till stor del en diskus-
sion om identitet, etnicitet och kultur, som politiska rättigheter och möjlighe-
ter, i förhållande till en större samhällsgemenskap eller nationell identitet. 
Trots att många (och kanske de flesta) samhällen runt om i världen präglas 
av heterogena etniska och kulturella strukturer, är begreppet multikultura-
lism starkt förknippat med industrialiserade liberala demokratier. Den multi-
kulturella samhällsgemenskapen har exempelvis liknats vid en ”salladsskål”, 
där varje ingrediens blir allt mer intressant tillsammans med de övriga, eller 
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en ”mosaik”, där varje bit ger sitt bidrag till helhetsbilden (Bauböck, 2002: 
14). 

Det är nödvändigt att återge ett antal ståndpunkter och centrala problem 
inom denna diskussion, för att sedan utkristallisera den multikulturella ge-
menskapens betydelse som rumslig kontext för flerspråkighet. Genom Char-
les Taylors (1994) essä The politics of recognition har multikulturalism 
kommit att förknippas med erkännande av olikhet och därigenom även med 
de människor som identifierar sig med denna olikhet. Multikulturalism kan 
sägas svara mot den monokulturalism vilken tar en viss kultur, eller ett visst 
språk, för universellt (Goldberg 1994: 5). Om inte människor med olika kul-
turell bakgrund får höras, finns de inte. Taylor (1994:25) menar att avsaknad 
av erkännande även kan skada människor, fungera som förtryck eller för-
minska människors existens. Det finns här de som argumenterar för grupp-
differentierade rättigheter vilka skulle ge olika minoritetsgrupper en legal 
särställning (Kymlicka 1995: 31). Ett exempel på detta kan vara när vissa 
minoritetsspråk lyft upp och ges officiell status. Andra lyfter fram kulturens 
betydelse för människors självbild och att västerländska liberala ideal måste 
ge vika för en mångfaldskultur där det mångkulturella är en del av den egna 
självförståelsen (Parekh 2006). Flerspråkighet och användningen av språk 
skulle då vara en del av den gemensamma identiteten.  

Vidare kan man ifrågasätta om kollektiva grupprättigheter riskerar att bli 
kollektiva tvångströjor, vilka skapar stereotyper och olikheter snarare än 
erkänner dem (Appiah 1994). Genom att urskilja en grupp riskerar även de 
individer som ingår i gruppen att ställas till svars för en situation som kanske 
är orsakad av strukturella problem, exempelvis segregation, arbetslöshet och 
diskriminering. Talet om modersmål kan därför verka påtvingat eller uppfat-
tas som ett problem både av ungdomarna i denna studie och andra individer 
som har ett annat modersmål än svenska.  

Var går då gränsen för olikheten? Till stor del kommer detta att avgöras 
av maktförhållanden mellan majoriteten och minoriteter. Talet om mångfald 
och tolerans kontra intolerans tenderar att utgå från samma position, nämli-
gen den nationella (vita) rumsordningen (Hage 1998). Genom vad som kan 
kallas för mångkulturalismens paradox kommer mångfald och det som upp-
fattas som annorlunda att accepteras så länge det inte strider mot statens 
intressen (Erikssen 1998: 179). Att människor talar olika språk blir med det-
ta inget problem så länge de även talar majoritetsspråket. 

Hur framträder då den multikulturella kontexten i denna värdeladdade 
diskussion om erkännande av olikhet? Vi kan se att det multikulturella rum-
met, tar plats inom samma fysiska gränser som det nationella. Det är först 
när människor uppfattas, eller uppfattar sig, som olika inom samma fysiska 
rum, som olikheten blir en fråga för diskussion. Det politiska erkännandet av 
grupper, är beroende av att det finns en grupp som inte behöver erkännas, 
inom samma politiska territorium. Föreställningen om det multikulturella, är 
alltså fast i det som John Agnew (1994) kallar ”den territoriella fällan” (förf. 
övers.). De språk som behandlas i denna uppsats är minoritetsspråk i Sveri-
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ge, men kan samtidigt vara majoritetsspråk inom en annan territoriell inram-
ning. 

När det gäller den multikulturella kontextens sociala utsträckning, är dis-
kussionen delad mellan å ena sidan de som menar att den sociala gemenska-
pen är fundamentalt uppdelad, i mindre solidariteter vars antal avgörs av 
erkännandets politik (Kymlicka 1995) och å andra sidan de som menar att 
den solidariska olikheten måste utgöra den essentiella grunden för gemen-
skapen (Parekh 2006). Den senare uppfattningen kan utryckas som ”the con-
tinuous process of nation-building that no longer requires total assimilation 
on the way to unity, but strives for unity in and through diversity” (Outlaw 
1998: 393).  

Även om dessa uppfattningar skulle kunna dekonstrueras ytterligare, så 
kan man ändå se att det är förhållandet mellan olika grupper, identiteter och 
gemenskaper som fungerar som grund för den multikulturella gemenskapens 
sociala utsträckning. I denna uppsats kommer därför just förhållandet mino-
ritet/minoritet och minoritet/majoritet, att utgöra den mest framträdande 
sociala dimensionen inom den multikulturella gemenskapen.  

 
Tabell 2 Den multikulturella kontexten 

En rumslig kontext 
som diskursiv form  

Fysisk avgränsning Social avgränsning 

Den multikulturella 
kontexten 
  

Nationalstatens fysiska gränser Olika gemenskaper eller gemen-
skap genom olikhet.  

Liksom i fallet med den nationen kontexten, kan vi på detta sätt förstå hur 
det multikulturella framförs och utspelas i tal och text, på ett sätt som skulle 
kunna komma fram i intervjumaterialet. Ungdomarna har visserligen olika 
modersmål men är samtidigt flerspråkiga, vilket är en form av olikhet som 
ungdomarna delar. I uppsatsen blir det relevant att titta på hur modermålet 
ges betydelse utifrån, och i relation till, den multikulturella kontexten.  

Den transnationella kontexten 
De senaste 20 åren har forskning om migration och migranters etablering, 
allt mer inriktat sig på hur människor behåller och förvaltar sociala kontak-
ter, identiteter och lojaliteter över tid och rum. Exempelvis skrev Ludgar 
Pries (2001: 3) strax efter millennieskiftet, att ett av de mer övergripande 
mönstren i den samhälleliga utvecklingen är en fundamental omstrukturering 
av ”the relation between geographic and social spaces”. Språk blir med detta 
en transnationell, snarare än nationell företeelse.  

Om man tidigare var intresserad av invandring och assimile-
ring/intergering, flyttas nu fokus mot transnationella gemenskaper och nät-
verk (Wahlbeck 2002). Ungdomarnas modersmål ses inte bara minoritets-



 33

språk i Sverige, utan något som delas av ett stort antal människor, utspridda 
tvärs över nationsgränserna. Det innebär även att man till viss del bryter med 
det som Agnew (1994) förklarar som den territoriella fällan, eller det som 
Wimmer & Glick Schiller (2003) beskriver som den metodologiska nationa-
lismen, inom forskning (se kapitel 4).  

Ovanstående skifte innebär att fokus flyttas från inomnationella till 
gränsöverskridande processer och att språket får en central betydelse i att 
upprätthålla kontakter och lojaliteter, över landgränserna. Modersmålet som 
transnationell språkgemenskap borde med detta kunna ligga till grund för 
andra betydelser, än om det betraktas som en nationell företeelse.  

Inom detta forskningsintresse har två separata, men dock överlappande 
forskningsfält, vuxit fram centrerade kring två begrepp. Det ena fokuserar på 
transnationella gemenskaper (Basch et al 1994, Sklair 1998, Faist 2000, 
Portes 1999, Vertovec 1999). Dessa kan sägas vara relevanta för alla typer 
av migranter (Wahlbeck 2002: 28). Det andra uppehåller sig mer vid grupper 
i exil, diasporiska gemenskaper mer eller mindre ofrivilligt dislokaliserade 
från ”hemlandet” (Clifford 1994, Safran 1991).  

Frågan är var det ena begreppet börjar och var det andra tar vid, samt hur 
de skall ges betydelser som rumsliga kontexter. Den mest framträdande 
skillnaden skulle kunna utgöras av att en diaspora, kan ses som en specifik 
form av transnationell gemenskap (Wahlbeck 2002: 229). Det transnationella 
innefattar mer än den specifika gemenskap som avses med en diaspora. De 
ungdomar som intervjuats i denna uppsats skulle alla kunna tillskrivas som 
transnationella och samtidigt som tillhörande olika diasporor. För att kunna 
koppla begreppens relevans till ungdomarna utsagor kring modersmålet be-
höver de redas ut och samtidigt förenklas. 

Transnationalism och de varianter av transnationella gemenskaper som 
behandlas i litteraturen, kan sägas vara nära förknippade med globalisering 
och sociala processer, som på något sätt spiller över nationalstatens kanter. 
Många av de sociala former, praktiker och identiteter som tidigare varit nära 
sammankopplade med nationalstaten, kan nu ses som gränsöverskridande. 
Detta kan ha varit fallet även tidigare, men man kan säga att tilltagande mi-
gration har gjort fenomenet mer påtagligt och synligt. Linda Basch, Cristina 
Blanc-Szanton och Nina Glick Schiller (1994) är några av de forskare som 
brukar räknas till pionjärerna inom denna forskning. De definierar transna-
tionalism som: 

the processes by which immigrants forge and sustain multi-stranded social relations 
that link together their societies of origin and settlement. We call these processes 
transnationalism to emphasize that many immigrants today build social fields that 
cross geographic, cultural, and political borders (ibid.: 7) 

 
Denna väl citerade definition tar fasta på de nätverk av relationer, som de 
menar utgör ett socialt fält, vilket knyter ihop det samhälle man har flyttat 
ifrån, med det nya samhälle vilket migranterna flyttat till. Alejandro Portes 
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med flera uttrycker en liknande förståelse av det transnationella fältet, vilket 
kan ses som sammansatt av ”en ökad mängd av personer som lever dubbla 
liv: talar två språk, har två hem i två länder” och har på så sätt fortlöpande 
kontakter över nationsgränserna (1999: 217). Frågan är dock om det transna-
tionella fältet är begränsat till migrationens färdväg, eller om nätverket skall 
täcka hela det sociala fält, så som det konstitueras av alla migranter ur sam-
ma grupp? Här definierar till exempel Steven Vertovec (1999) transnationa-
lism som: ”multipla förbindelser och interaktioner som sammanbinder män-
niskor eller institutioner tvärs över nationsgränserna” (Vertovec 1999: 447, 
återgivet i Helander 2004: 47).  

Man kan se att det transnationella rum som Vertovec talar om, kan 
sträcka sig över nationsgränser per definition och det transnationella rummet 
är därmed inte beroende av en förankring i ursprungslandet. Transnationa-
lism spiller inte bara över en eller två nationalstaters gränser, utan alla de 
gränser som skär mellan migranterna i det transnationella nätverket. Tomas 
Faist skriver att dessa transnationella gemenskaper, skapar ”en hög grad av 
social sammanhållning och en gemensam repertoar av symboliska och kol-
lektiva representationer” (2000: 208). Med detta citat ser jag det som att det 
transnationella börjar närma sig en diskursiv form, på samma sätt som de 
nationella och multikulturella rumsliga kontexterna. Skillnaden ligger i att 
den transnationella gemenskapen inte har en tydlig fysisk avgränsning utan 
snarare är multilokal till sin förankring.  
 

Tabell 3 Den transnsationella kontexten 

En rumslig kontext 
som diskursiv form  

Fysisk avgränsning Social avgränsning 

Den transnationella 
kontexten 
 

Multilokal, gränsöverskridande En gemenskap (exempelvis 
genom språk)  

Det transnationella kan enligt Vertovec och Cohen (1999) förstås som ”a site 
for political engagement” (återgivet i Khayati 2008: 28). Transnationalism 
kan dock handla om en rad engagemang av olika slag, politiska men även 
ekonomiska och kulturella. Språket blir en sammanhållande faktor, i ett po-
tentiellt nätverk av länkar och noder, som sträcker sig över flera nationalsta-
ter. Samtidigt kan språket komma att bli gemenskapens svaga länk. När 
medlemmarna i den transnationella gemenskapen, växer upp på skilda plat-
ser och underhåller språket i olika höggrad, kan språkets funktion som 
kommunikationsmedel sättas på prov. Men även i begränsad form borde 
modersmålet kunna innebära en identitetsmarkör, inom den transnationella 
gemenskapen och på så sätt ges en viss betydelse.  
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Den disporiska kontexten 
Diasporabegreppets användning har genomgått en liknande utveckling som 
transnationalismbegreppet. Dels har begreppets användning ökat i omfatt-
ning och dels har det kommit att innefatta allt fler grupper av migranter 
(Brubaker 2005:1). I de tidiga studierna av diasporagrupper fungerade ”hem-
landet”, som en slags konceptuell grund i förståelsen av en diaspora. Diaspo-
ran beskrevs som utkastad från hemlandet och därefter splittrad över världen. 
Denna konceptuella grund har allt mer kommit att lösas upp i senare forsk-
ning. William Safran (1991) gav i första numret av tidskriften Diaspora en 
omfattande definition av den diasporiska gemenskapen. Det kan vara av 
värde att återge denna i sin helhet: 

1) they, or their ancestors, have been dispersed from a specific original `center’ to two 
or more `peripheral’ , or foreign, regions; 2) they retain a collective memory, vision, 
or myth about their original homeland - its physical location, history, and achieve-
ments; 3) they believe that they are not - and perhaps cannot be - fully accepted by 
their host society and therefore feel partly alienated and insulated from it; 4) they re-
gard their ancestral homeland as their true, ideal home and as the place to which they 
or their descendants would (or should) eventually return - when conditions are appro-
priate; 5) they believe that they should, collectively, be committed to the maintenance 
or restoration of their original homeland and to its safety and prosperity; and 6) they 
continue to relate, personally or vicariously, to that homeland in one way or another, 
and their ethnocommunal consciousness and solidarity are importantly defined by the 
existence of such a relationship (Safran 1991: 83-4, återgivet i Wahlbeck 2002: 231). 

 
Språkets roll borde vara centralt med ovanstående resonemang, även om det 
inte nämns i definitionen. Språket skulle i diasporan kunna vara en del av det 
kollektiva minnet, väl värt att bevara inför ett tillbakavändande och ligga till 
grund för att upprätthålla relationerna med ”centrum”. Med Safrans (1991) 
definition är det dock många grupper av migranter som faller utanför diaspo-
rabegreppet, då de inte uppnår ett eller flera kriterier. Robin Cohen (1997) 
försöker hantera detta genom att lösa upp det något, för att på så sätt få flera 
grupper att inkluderas och definieras som diaspora. Exempelvis behöver inte 
gruppen ha tvingats bort från en plats, utan kan ha migrerat av andra skäl.  

Enligt Rogers Brubaker (2005) har diasporabegreppet under årens lopp 
kommit att innefatta allt fler grupper av migranter. Och Steven Vertovec 
(1997: 227) menar att begreppet kan används för att beskriva:  

‘[P]ractically any population which is considered “deterritorialized” or “transnational” 
– that is, whose cultural origins are said to have arisen in a land other than that in 
which they currently reside, and whose social, economic and political networks cross 
borders of nation-states or, indeed, span the globe’ (ibid.) 

 
Även i denna mycket vida definition finns det en klar riktning, från en ur-
sprunglig plats där spridningen av diasporan antas ha börjat. Men enligt 
Brubaker (2005) finns det i den akademiska litteraturen, referenser till än 
mer löst sammansatta grupper än så (på etnisk eller annan grund, exempelvis 
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sexualitet). Genom att fokusera på det diasporiska i diasporabegreppet, näm-
ligen (1) gruppens spridning, (2) orienteringen kring ”hemlandet” och (3) 
den kollektiva sammanhållningen, kan man dock fånga det som ursprungli-
gen avsågs med begreppet menar Brubaker.  

Diasporabegreppet kan även betraktas som en social form, eller en typ av 
medvetande: ”describing a variety of experience, a state of mind and a sense 
of identity” (Vertovec 1997: 228, 234). Exempel på sådana praktiker kan 
vara hur människors identitet skapas som likhet eller olikhet i förhållande till 
olika platser (Hall 2003). Det diasporiska identitetsskapandet präglas av hur 
identiteter är delade, historiskt och strukturellt, vilket skapar olika former av 
över och underordnade subjektspositioner. Dessa identiteter och positioner 
skapas genom och inte trots de skillnader som den diasporiska erfarenheten 
bär med sig. Vertovec (1997) urskiljer även en förståelse av diaspora som ett 
slags skapande och omskapande av kultur, vilket resulterar i nya diasporiska 
kulturer. Dessa kulturer är delvis kopplade till globaliseringsprocesser och 
flödet av kulturella influenser och artefakter. Med denna uppfattning finns 
det utrymme för språket att förändras och utvecklas.  

Diaspora som ett socialt tillstånd, medvetande eller kultur, kan lätt upp-
fattas som endast ett par steg bort från det som Brubaker (2004) betraktar 
som metodologisk ”groupism” (se kapitel 4). Floya Anthias påpekar även att 
flera författare som behandlar diaspora som ett socialt tillstånd, tenderar att 
fokusera på likheter inom det diasporiska, snarare än olikheter (Anthias 
1998: 560). För att undgå att ta den diasporiska gruppen för given kan man 
enligt Brubaker istället se diaspora som: 

a category of practice, ‘diaspora’ is used to make claims, to articulate projects, to for-
mulate expectations, to mobilize energies, to appeal to loyalties. [...] It does not so 
much describe the world as seek to remake it. (2005: 12)  

 
När man har identifierat en diasporisk praktik, kan man tillskriva denna 
praktik ett visst värde. Om modersmålet kopplas samman och ges betydelse 
genom ”det diasporiska”, får detta konsekvensen att diasporan reproduceras 
och görs levande.  

Hur framträder då den diasporiska rumsligheten som diskursiv form? När 
det gäller de transnationella och diasporiska gemenskapernas fysiska ut-
sträckning, har vi kunnat se att nationalstatens fysiska gränser har överskri-
dits och gemenskapen är antingen avlänkad från, eller spänner över flera 
olika nationalstater. Gemenskapernas sociala utsträckning varierar mellan att 
definieras av den specifika gruppens spridning och de aktiviteter som männi-
skorna i gruppen har gemensamt. Även om det finns en viss glidning inom 
de båda begreppen, går det inom syftet för denna uppsats att utkristallisera 
vissa rumsliga skillnader, i det som innefattas av begreppen.  

De diasporiska gemenskapernas sociala dimension avgränsas till en reell 
eller föreställd, grupp av människor. Dessa binds samman av exempelvis 
språk, etnicitet, nationalitet, religion eller erfarenheter av migration, på ett 
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sätt som gör att de kan betraktas och uppfattas som just en diaspora. Inom 
diasporaforskningen finns glidningar åt att det gemensamma, även innefattar 
erfarenheter i mötet med de nationella eller multikulturella kontexterna (se 
exempelvis Gillroy (1994) och Hall (2003)). Safran (1991) betonar dock 
vikten av de kollektiva aspekterna av den diasporiska gemenskapen, när det 
gäller att upprätthålla myten, relationen och kontakterna med hemlandet. 
Den diasporiska sociala gemenskapen liknar på detta sätt den nationella, i 
form av ”många som en”, medan den transnationella gemenskapsrepertoa-
ren, innehåller fler symboliska och kollektiva representationer och aktiviteter 
inom exempelvis intresseorganisationer eller företag. 

Det diasporiska fysiska rummet är visserligen ett transnationellt rum, men 
diskussionen återkommer ofta till att det finns ett centrum utifrån vilken den 
diasporiska existensen är spridd. Det finns även en rörelseriktning till och 
från detta centrum (vilken dock ges olika betydelse av olika forskare). Meta-
foren om ”hemlandet” gör detta rum till en slags långväga nationalism (An-
derson 1991). Diasporans verkliga eller föreställda centrum blir ett nav kring 
vilket diasporan breder ut sig.  
 

Tabell 4 Den diasporiska kontexten 

En rumslig kontext 
som diskursiv form  

Fysisk avgränsning Social avgränsning 

Den diasporiska kon-
texten 
 

Multilokal, gränsöverskridande 
med riktning mot ett diaspo-
riskt centrum, ”hemlandet” 

En gemenskap (långväga natio-
nalism, exempelvis genom språk)  

 
Denna centraliserade modell har visserligen kritiserats för att vara exklude-
rande, då vissa grupper mer fokuserar på ett kulturellt centrum (Clifford 
1994). Orienteringen mot centrum kan dock vara spirituell, emotionell och 
mental (Khayati 2008: 21). När innehållet i informanternas utsagor är orien-
terat kring ett diasporiskt centrum (”hemlandet”) och det finns en klar rikt-
ning till eller från detta centrum kommer innehållet i utsagan att analyseras 
utifrån denna rumsliga avgränsning.  

Sammanfattning – fyra rumsliga kontexter 
Det finns en överhängande risk, att själva användandet av ovanstående be-
grepp som analytiska kategorier, kan reproducera och förstärka betydelsen 
av människors rumsliga förankring i nationer, etniska diasporor och transna-
tionella nätverk. Det är just erkännandet av denna förankring som skapar “an 
unquestionable division, an intrinsic discontinuity, between cultures, betwe-
en societies”. (Gupta 1988: 1-2, återgivet i Malkki 1992: 28). I denna upp-
sats fokuseras dock inte på skillnaden mellan specifika nationer, kulturer 
eller samhällen. Det är snarare de skalmässiga skillnader av olika rumsliga 
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förankringar som praktiseras i ungdomarnas utsagor som eftersöks, presente-
ras och därmed reproduceras. På detta sätt blir skala en sorts om avgränsad 
praktik snarare än en analyskategori (Moore 2008). Värdet av avgränsningen 
uppstår (inom ramen för denna uppsats) i de diskursiva kontexter och prakti-
ker som analyseras. De rumsliga kontexterna som diskursiva former, visar de 
olika sociala gemenskapernas relativa betydelse, snarare än essentiella kate-
gorier. Jag menar inte att ungdomarna är nationella eller transnationella, 
multikulturella eller diasporiska. Det är inte förrän dessa typer av kontexter 
kan identifieras i intervjuerna, som de ges ett värde och bli en del av studiens 
resultat.  

 
Tabell 5 Sammanfattning av rumsliga kontexter 

Fyra rumsliga kontex-
ter som diskursiv 
form  

Fysisk avgränsning Social avgränsning 

Den nationella kontex-
ten 
  

Nationalstaten fysiska gränser Nationen som en gemenskap 
”one language/one culture/one 
nation paradigm” 

Den multikulturella 
kontexten 
 

Nationalstatens fysiska gränser Olika gemenskaper eller gemen-
skap genom olikhet.  

Den transnationella 
kontexten 
 

Multilokal, gränsöverskridande En gemenskap (exempelvis 
genom språk)  

Den diasporiska kon-
texten 
  

Multilokal, gränsöverskridande 
med riktning mot ett diaspo-
riskt centrum, ”hemlandet” 

En gemenskap (långväga natio-
nalism, exempelvis genom språk)  

 
När ungdomarnas utsagor kring språk sätts in i en diskursiv rumsordning blir 
det möjligt att analysera vad som är nationellt, multikulturellt, transnationellt 
och diasporiskt med andra modersmål än svenska. Rumsliga kontexter ligger 
till grund för, och reproduceras i, utsagor kring språk och andra sociala före-
teelser och fenomen. Genom att undersöka, vilka rumsliga kontexter som 
utsagor kring modersmålet rör sig inom, går det att se hur dessa är avgörande 
för vad som kan sägas och vilka betydelser som kan skapas i utsagorna. Den 
rumsliga kontexten har dessutom en funktion, genom att den skapar av-
gränsningar för olika aktiviteter att ta plats inom, vilket i sin tur får konse-
kvenser för vad som kan sägas. Om en rumslig kontext av någon anledning 
inte finns närvarande kommer olika aktiviteter och betydelser att saknas och 
modersmålets betydelse begränsas.  
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3. Metodologiska utgångspunkter och 
överväganden 

I detta kapitel ligger fokus på de problem och utmaningar som uppkommer i 
samband med att i forskningsprocessen konstruera ett studieobjekt, ett empi-
riskt material och en analysram. Liksom språkets sociala geografi och rums-
liga kontexter, kommer de resonemang som följer att utgå från insikten att 
kunskaper är socialt konstruerade, men även att den vetenskapliga kun-
skapsproduktionen är konstruerad. Detta betyder att de kunskaper och de 
förståelser som produceras i denna uppsats, delvis är ett resultat av den ”till-
verkningsprocess” i vilken de har tagits fram.  

Studieobjekt 
Modersmålet som studieobjekt i denna undersökning har formats under en 
längre period. Pierre Bourdieu (1991) är en av dem, som lyfter fram själva 
konstruktionen av studieobjektet som central i all forskning och därmed även 
en potentiell fallgrop: “object-construction is not a kind of initial act, and 
constructing an object is not the same thing as drawing up a ’research pro-
ject’” (Bourdieu et al 1991: 252). Då studieobjektet i denna uppsats har for-
mats under projektets gång, kommer jag här att försöka synliggöra några av 
de resonemang och antaganden, som föregått ett antal av de val som gjorts. I 
början var det exempelvis oklart, huruvida det var modersmålet i förhållande 
till samhället, ungdomarna och dess socioekonomiska bakgrund eller själva 
språkanvändningen i sig, som skulle utgöra studieobjektet. 

Två aspekter kan sägas leda fram till ett slutgiltigt forskningsobjekt. Den 
första aspekten utgörs av ett val av att arbeta med empiri som en diskursiv 
verklighet. Analysen riktas mot det en informant säger snarare än vad den 
faktiskt gör, utanför den transkriberade texten. Den andra aspekten utgörs av 
att låta meningsproduktion stå i centrum, för att sedan se hur denna me-
ningsproduktion relaterar till exempelvis rumsliga kontexter. Detta betyder 
att det är vad och i vilken kontext som något sägs, snarare än vem som säger 
det som analyseras i uppsatsen. I och med detta mäts och analyseras heller 
inte intervjupersonernas olika bakgrunder, förutom när dessa träder fram i en 
specifik diskursiv kontext. 

Intresset för det studieobjekt som behandlats i uppsatsen bygger dels på 
erfarenheter av möten med flerspråkiga ungdomar, dels ett intresse för socia-
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la frågor och gränsdragningar mellan olika former av gemenskaper, och dels 
språk och språkanvändning som diskussionsämne i samhällsdebatter. Vidare 
har jag både kunnat utvidga och avgränsa studieobjektet, genom att ta del av 
forskning kring språk och samhällets sociala organisering. Dessutom har jag 
under forskningsprocessen kunnat testa olika analysramar (exempelvis 
Kenndal 2011) för att i denna uppsats använda en form av diskursanalys.  

Bourdieu (1991) understryker även vikten av en relationell verklighets-
uppfattning och att ett studieobjekt finns i ett sammanhang av relationer. I 
inledningen försökte jag exempelvis definiera och motivera användningen av 
begreppet modersmål. Begreppet modersmål är som vi såg förenat med en 
rad ofta mycket olika antaganden om vilket språk och vilket språkligt sam-
manhang som avses. Användningen av begreppet kan främst motiveras ge-
nom bristen på andra begrepp, som på ett bättre sätt beskriver den språkliga 
situation som ungdomarna befinner sig i. Med begreppen minoritetsspråk 
och transnationell språkgemenskap vill jag visa på hur modersmålet kan 
relateras till två olika situationer. Det finns dock idag inte något språkbe-
grepp som kan fånga hela bredden av dessa situationer. Modersmålsbegrep-
pet är å andra sidan väl använt (både inom och utom den akademiska värl-
den) och samtidigt starkt förknippat, med just den situation som ungdomarna 
i denna undersökning befinner sig i.  

Under senare år har kritik riktats mot användandet av för givet tagna ka-
tegorier och studieobjekt, diskuterats inom vad som kallats metodologisk 
nationalism, etnicism och groupism. Metodologisk nationalism kan definie-
ras som: ”the naturalization of the nation-state by the social sciences” 
(Wimmer & Glick Schiller 2003: 101). För det första bortses det inom 
forskning från nationalismens historiska betydelse. För det andra tas natio-
nalstaten och dess gränser för givna, och får utgöra den huvudsakliga ana-
lysenheten. För det tredje begränsas det vetenskapliga studiet till inomnatio-
nella processer, vilket gör att gränsöverskridande processer överskuggas 
(Wimmer & Glick Schiller 2003). I utformningen av mitt studieobjekt har 
jag försökt att beakta denna kritik på flera sätt. Nationalismens betydelse för 
hur samhällets sociala utveckling beaktas och problematiseras, nationalsta-
tens gränser tas inte för givna och alternativa sociala och rumsliga kontexter 
analyseras. Studien riktas inte bara mot inomnationella, utan även mot 
gränsöverskridande processer.  

Trots detta skulle studien kunna kritiseras för att vara färgad av en anglo-
amerikansk tradition av kunskapsproduktion, något som är vanligt inom 
såväl geografi, som andra discipliner (Smith (red.) 2010: 2). Både språkets 
sociala geografi och inramningen av samhällets sociala organisering, i form 
av nationalstater, transnationalism och diasporor, är begrepp som arbetats 
fram utifrån ett europeiskt och amerikanskt perspektiv, vilket påverkar för-
ståelsen av begrepp som minoritet och majoritet, språk och rumslighet. Om 
studien hade genomförts i Indien eller Wales hade exempelvis förhållandet 
mellan majoritetsspråk och minoritetsspråk sett annorlunda ut och därmed 
även resultatet ett annat.  
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Under arbetets gång har jag även försökt att ta hänsyn till den kritik som 
definieras som: “the tendency to take bounded groups as fundamental units 
of analysis (and basic constituents of the social world)” (Brubaker 2004: 4). 
Enligt Brubaker (2004) handlar denna metodologiska ”etnicism”, eller 
”groupism”, inte enbart om risken med att se grupper som substantiella en-
heter, utan även om tendensen att behandla kategorier och studieenheter, 
som grupper. Genom att studera hur modersmålet ges betydelse, inom olika 
sociala och rumsliga kontexter, riktas fokus bort från de enskilda språk och 
eventuella etniciteter, som annars skulle kunnat bli föremål för studien. Re-
sultatet från uppsatsen syftar till att visa variation och bredd i olika betydel-
ser, utan att knyta olika betydelser till olika grupper, språk eller platser. Istäl-
let för att påstå att ungdomarna är exempelvis kompetenta eller inkompeten-
ta, nationella eller transnationella, positiva eller negativa, i förhållande till 
modersmålet, länkas utsagor till diskurser. På det sättet ges utsagorna en 
mening inom en viss social och rumslig kontext snarare än i förhållande till 
en viss grupp.  

Genom att uttryckligen dela in studieobjektet i analysenheter, mätenheter 
och referensenheter, kan forskaren enligt Pries (2008) komma till rätta med 
vissa metodologiska ”ismer”. Analysenheter utgörs av det som står under 
den teorietisk-analytiska luppen, eller det som kommer att dras slutsatser om 
(diskurser kring språkets olika betydelser). Mätenheter utgörs av de eller det 
som analysenheterna är relaterade till (ungdomarnas utsagor). Referensenhe-
ter utgörs av den avgränsning i rum och tid som studien refererar till (diskur-
siva sociala och rumsliga kontexter). Det resultat som presenterats i uppsat-
sen, är alltså begränsat till en diskursiv nivå av betydelser i olika kontexter, 
så som de uttrycks av ungdomarna i intervjumaterialet.  

Empiriskt material 
Betydelser inom diskursiva kontexter kräver någon form av text som empi-
riskt material. Det material som jag har tagit fram inom ramen för denna 
studie, utgörs av 13 transkriberade intervjuer. Syftet med intervjuerna är att 
ge utrymme för att ge modersmålet olika betydelser och kunna ligga till 
grund för tolkning med hjälp av olika analysmodeller. Vid tidpunkten för 
intervjuerna, fanns en rad olika intresseområden och övergripande fråge-
ställningar, vilka täcktes in i intervjuguiden. Det jag sökte var uppfattningar, 
föreställningar och berättelser, om att ha ett annat modersmål än majoritets-
språket.  

Före intervjuundersökningen beslutade jag mig för att intervjuerna skulle 
transkriberas och därefter analyseras som text, utifrån någon form av ana-
lysmodell. Eftersom de enskilda intervjupersonerna inte skulle utgöra själva 
studieobjektet samlades minimalt med personlig bakgrundsinformation in. 
Endast namn, modersmål, gymnasieprogram, skola och erfarenheter av mo-
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dersmålsundervisning antecknades på förhand. Detta gör även att det tolk-
ningsbara empiriska materialet, är begränsat till ljudupptagningarna och 
transkriberingarna. Bara det som sägs i intervjun analyseras i denna uppsats, 
ansiktsuttryck eller andra fysiska gester analyseras inte.  

Intervjuer 
I undersökningen intervjuades ungdomar, vilka alla har ett annat modersmål 
än (eller utöver) svenska. Ungdomarna gick vid intervjutillfället andra året 
på två olika gymnasieskolor i Stockholmsområdet. I urvalsprocessen söktes 
ett omfångsrikt empiriskt material och därför uppsöktes ungdomar på två 
skolor. Den ena gymnasieskolan är lokaliserad i Stockholms innerstad och 
har en ”internationell” inriktning och ett stort upptagningsområde av studen-
ter. Den andra skolan är belägen i en av Stockholms södra förorter och har 
en bred inriktning, bland annat mot idrott och estetik. Upptagningsområdet 
är främst lokalt, men skolan har även ett nationellt intag till två spetsutbild-
ningar.  Syftet är inte att jämföra resultatet från de olika skolorna utan att 
bädda för olika uppfattningar, föreställningar och berättelser skulle kunna 
träda fram. Jag kommer heller inte att koppla resultatet i analysen till de 
specifika skolorna eller bostadsområdena, annat än som diskursiva sociala 
och rumsliga kontexter.  

Ungdomarna i undersökningen gick vid intervjutillfället sitt andra år på 
teoretiska gymnasieprogram och definierade sina modersmål som turkiska, 
arabiska, persiska och syrianska (även i kombination med annat språk). 
Ungdomarna var för mig okända sedan tidigare och valdes genom en form 
av snöbollsmetod, där en nyckelperson på vardera skolan kontaktades. I det 
ena fallet var det en studierektor och i det andra fallet en ämneslärare. Dessa 
fick i uppdrag att förmedla kontakt med ungdomar, som gick sitt andra år på 
gymnasiet och som hade ett annat modersmål än svenska. Nyckelpersonerna 
förmedlade sedan kontakt med ungdomar som kunde tillfrågas. Detta gjordes 
i skolmiljö och på så sätt att projektet först presenterades, varefter ungdo-
marna kunde anmäla sitt intresse. Intervjupersonerna avgjorde vid intervju-
tillfället, vilket språk som skulle betraktas som modersmål. En majoritet av 
ungdomarna deltog vid intervjutillfället i modersmålsundervisningen på 
skolan och samtliga hade under någon period deltagit i undervisningen under 
grundskoletiden.  

Intervjuerna genomfördes på ungdomarnas skolor i olika lokaler, så som 
grupprum, uppehållsrum och lärarrum, till vilka jag fick tillträde via nyckel-
personerna. Intervjuerna genomfördes utanför lektionstid, på raster och efter 
skoldagens slut.   

Intervjuerna förbereddes genom att en intervjuguide konstruerades i syfte 
att fånga uppfattningar, föreställningar och berättelser (Kvale 1997). Inter-
vjuguiden konstruerades med öppna frågor, hypotetiska frågor och konfron-
terande frågor (Flick 2009: 156-157). De öppna frågorna, syftade till att låta 
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intervjupersonen ge en version av vad det innebär att ha ett annat modersmål 
än majoritetsspråket. Intervjupersonerna besvarar frågorna utifrån sina egna 
erfarenheter och ges därmed utrymme att formulera och strukturera svaret. 
De hypotetiska frågorna baserades snarare på antaganden utifrån min egen 
förförståelse vilket kunde hjälpa intervjupersonen att formulera ett svar, 
samtidigt som det kunde locka fram nya versioner, implicit kunskap och nya 
uppfattningar. Exempelvis fick de i slutet av intervjun svara på om de trodde 
att användningen av modersmålet skulle öka eller minska i deras framtida 
liv. De konfronterande frågorna syftade till att få fram alternativa versioner 
eller förklaringar, till de versioner som intervjupersonerna uttryckt och dessa 
frågor var ämnade att stå i opposition till det intervjupersonerna tidigare 
sagt. Dessa frågor ledde till att intervjupersonen antingen stärkte den tidigare 
versionen eller gav en ny version. Fyra stycken provintervjuer genomfördes 
med ungdomar på en tredje skola, dels för att testa intervjuguiden och dels 
för att träna intervjuteknik. Testintervjuerna transkriberades och därefter 
gjordes justeringar i intervjuguiden. De har dock inte analyserats inom ra-
men för denna uppsats då intervjupersonerna studerade på den gymnasiesko-
la där jag var anställd.  

Intervjuerna kretsade exempelvis kring var, när och med vem språket an-
vänds, varför man skall kunna språket och skillnaden mellan olika språk. Vid 
intervjutillfället lämnades ett stort utrymme för intervjupersonerna att styra 
intervjuerna, vilket gjorde att de ibland fick samtalsliknande form och låg 
grad av strukturering (Patel & Davidson 2003). Intervjuguiden frångicks 
således under intervjun, men återupptogs med jämna mellanrum. Intervjuer-
na tog från 30 minuter till en timme att genomföra och spelades in på en 
mobiltelefon. Varje intervju inleddes med en kort presentation av forskaren 
och studiens övergripande syfte. Ungdomarna informerades sedan om hur 
intervjuerna skulle användas. De informerades även om att de inte behövde 
svara på frågor, om dessa av någon anledning var besvärliga, samt att de 
skulle få vara anonyma då resultatet skulle presenteras. Slutligen fick de 
återigen frågan om de ville delta i intervjun. 

Från tal till text - bearbetning och analys 
Intervjuerna transkriberades så nära inpå intervjutillfället som möjligt. Det 
kunde trots detta ta ett par veckor mellan inspelning och transkribering då 
alla intervjuer gjordes vid samma tidpunkt. Steinar Kvale (1997) påtalar 
vikten av en ordagrann transkribering där pauser, repetitioner och tonlägen 
tas med. Samtidigt menar han att det inte finns någon korrekt transkribe-
ringsmetod, utan att det är syftet med forskningen som måste ligga till grund 
för valet av metod (Kvale 1996: 166). Talspråk och skriftspråk är dock två 
olika typer av språk och transkribering, vilket innebär att språket inte kan 
återges helt oförändrat. I transkriberingen försökte jag dock återge det som 
sades på inspelningarna, utan att korrigera ord och ordföljd med undantag 
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för att mellanrum har skapats mellan ord. Pauser har markerats med punkter 
och kommatecken. Början och slut på meningar har skapats i transkribe-
ringsprocessen. Var meningar börjar och slutar kan dock vara oklart, varför 
man bör vara medveten om att dessa till viss grad är en efterkonstruktion. 
Tonlägen har inte markerats och det samma gäller fysiska rörelser och gesti-
kuleringar. Utskriften förmedlades sedan tillbaka till intervjupersonen, till-
sammans med kontaktuppgifter om något skulle ha uppfattats som problema-
tiskt.  

Det transkriberade materialet bearbetades i omgångar. Nya läsningar gav 
nya uppslag att undersöka vidare. De citat som används i uppsatsen skall 
innehålla tillräckligt med text för att analysen skall kunna uppfattas som 
trovärdig. Vissa citat är korta och andra är längre, innehållande både frågor 
och svar. Samstämmighet har inte setts som en förutsättning för att en utsaga 
skall ses som relevant. Det är snarare utsagans struktur som har gjort att den 
ansetts av relevans för analys. De analysmodeller som valdes för denna upp-
sats bygger på Potters och Wetherells (1995) tolkningsrepertoarer (se mer 
under rubriken analysram). Inom denna typ av diskursanalys söks olika for-
mer av aktivitet i utsagorna. Något görs med det som sägs, exempelvis ska-
pandet av olika gemenskaper, positioner eller uppfattningar. Utifrån denna 
analytiska grund söktes efter hur ungdomarna skapade betydelser av sitt 
modersmål. De olika betydelser som kunde identifieras, organiserades sedan 
i ett antal tolkningsrepertoarer. Därefter analyserades, hur tolkningsrepertoa-
rerna framträdde inom de fyra rumsliga kontexter, som behandlats i teoride-
len.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Valet av en kvalitativ intervjumetod för insamling av data och diskursanalys 
som analysmetod, har gjort att resultatet i hög grad påverkats av mig som 
forskare. De transkriberade intervjuerna är en produkt av interaktionen vid 
intervjusituationen och jag som forskare kan därför ses som medproducent 
till den transkriberade texten (Kvale 1997: 24).  Intervjupersonerna har i sina 
utsagor anpassat sig, till de frågor som ställdes eller förhandlat fram en mot-
bild, till de ideal som förmedlats i frågorna (Berg et al (red.) 2003: 124). 
Utskrifterna kan därför inte behandlas som en avbild av verkligheten utan 
bör istället ses som en produkt av forskningsprocessen. Frågan som detta 
väcker, är hur resultatet skall kunna bedömas som tillförlitligt och trovärdigt. 
Detta diskuteras ofta med begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet 
avser traditionellt inom vetenskapsteorin huruvida undersökningen har gått 
till på ett korrekt sätt och resultatet därmed kan betraktas som tillförlitligt. 
Med validitet avses huruvida forskaren har undersökt det som var tänkt att 
undersökas (Thurén 1991). I en intervjuundersökning blir det dock svårt att 
skilja resultatets reliabilitet från dess validitet. Validitet och därmed reliabili-
tet blir istället en fråga om hantverksskicklighet, trovärdighet och transpa-
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rens (Kvale 1997, Svensson & Starrin 1996: 209). Trovärdigheten handlar 
om att välja metoder som lämpar sig för att samla in den typ av data som 
skall analyseras och då jag ville få fram olika uppfattningar och betydelser 
lämpade sig intervjuer som insamlingsmetod väl. Jag försökta förbereda mig 
inför intervjuerna genom att konstruera och använda intervjuguiden i fyra 
testintervjuer, transkribera dessa och omarbeta intervjuguiden.  Genom att 
publicera intervjuguiden samt reflektera över min roll som forskare, har jag 
försökt att öka validiteten, både när det gäller insamlingen av material och 
resultatets trovärdighet. Vidare har jag försökt att presentera materialet och 
analysera detta på ett sätt så att läsaren kan följa med och bedöma kvaliteten 
på arbetet, en form av pragmatisk validitet. ”Knowledge is action rather than 
observation, the effectiveness of our knowledge beliefs is demonstrated by 
the effectiveness of our action” (Kvale 1996: 248). Och genom att diskutera 
resultatet i slutet av uppsatsen, kan läsaren dels se hur jag som författare 
bedömer och värderar det och dels komma fram till en alternativ bedömning 
och värdering.  

Studiens generaliserbarhet kan betraktas som låg med avseende på att alla 
de diskurser kring språk som tagits fram i uppsatsen skulle representera alla 
flerspråkiga personer. Man kan dock tala om analytiska generaliseringar 
(Denzin & Lincoln 2000). I ett liknande empiriskt material borde det vara 
möjligt att identifiera samma diskurser och hitta de betydelser och kontexter 
som presenteras i denna undersökning. Om två- och flerspråkighet blir mer 
förekommande i framtiden kommer resultatet att kunna gälla en större popu-
lation än när undersökningen utfördes (Kvale 1996: 233-34). Det blir av 
denna anledning ännu viktigare att vara tydlig kring vilka tolkningar som 
resultatet stödjer eller inte stödjer. 

Metodreflektion 
Valet av studieobjekt, analysram och insamlingsmetod av empiri är avgö-
rande för studiens resultat. Med begreppet perspektivmedvetenhet, kan man 
föra fram vikten av att forskaren redovisar de ontologiska och epistemolo-
giska antaganden, som har stått bakom de val som har gjorts. Dessa följer i 
sin tur ett kunskapsintresse och syftet med studien. Inom ramen för denna 
uppsats har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv anammats. Intervjuunder-
sökningen har gett ett empiriskt material i form av transkriberad text, vilken 
har bearbetats genom diskursanalys. Alternativa analys- och insamlingsme-
toder, både inom och utom det socialkonstruktionistiska perspektivet, skulle 
kunnat ha genererat andra resultat, än de som presenteras i denna uppsats.  

Diskursanalytiker använder ofta material som är producerat utan forska-
rens närvaro. Exempel på detta kan vara tidningsartiklar, politiska styrdoku-
ment eller annan offentlig kommunikation. Detta gör att underlaget produce-
rats utan direkt påverkan från forskaren själv. När det gäller forskning som 
bygger på intervjuer, kan man som nämnts ovan se både forskaren och in-
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formanten som deltagare vilka tolkar och formar intervjun. Forskarens roll 
när det gäller intervjuundersökningar kan knappast överdrivas då denna är en 
del av mätinstrumentet (Kale, 1996: 117).  Det är därför nödvändigt att beak-
ta detta i den mån det är möjligt, för att analysen skall stå på en fast grund. 
Även i analysfasen är forskarens roll av betydelse. Med ovanstående reso-
nemang, kan man därför tala om en dubbel påverkansprocess. Diskursanaly-
sen behandlar således inte bara ungdomarnas uppfattningar om språk, utan 
även det som jag som forskare tillför, i frågor och i bemötandet av intervju-
personerna (Sarangi 2003). Exempel på detta kan vara förhållandet mellan 
olika sociala och rumsliga kontexter. Dels har jag kunnat rikta intervjun, mot 
den ena eller den andra kontexten och genom detta fått fram vissa utsagor 
och dels har dessa kontexter analyserats och diskuterats i bearbetningen av 
resultatet. Resultatet kan med detta inte liknas vid ett fynd, som påträffats av 
mig som forskare. Resultatet är snarare ett mått på hur ungdomarna kan sva-
ra mot, och ge uttryck för, olika betydelser av modersmålet inom olika dis-
kursiva kontexter.  

När det gäller insamling av empiri, är denna inte bara en produkt av fors-
kare och informant, men även av den miljö insamlingen har skett i och de 
artefakter som har använts. När intervjuerna skall registreras, står valet mel-
lan att endast ta upp ljudet, eller spela in hela intervjun på videofilm. Det 
senare alternativet valdes bort, dels på grund av att intervjun skulle analyse-
ras som text och dels på grund av att en videokamera skulle kunna utgöra ett 
än större störningsmoment än en bandspelare. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av en mobiltelefon i syfte att ytterligare tona ner närvaron av inspel-
ningsutrustning.  

Intervjuerna genomfördes på ungdomarnas skolor och olika lokaler inom 
dessa. Det är möjligt att den transkriberade texten hade sett annorlunda ut, 
om intervjuerna hade genomförts på ett kafé, eller i ungdomarnas hem. Själ-
va intervjun kan dessutom ses som ett institutionaliserat samtal. Men även 
om rollfördelningen intervjuare/intervjuad kan tyckas tydlig, kan det dock 
vara mer oklart vem det är som leder vem. Detta kan delvis förklaras genom 
att se intervjun som ett mellanting mellan institutionaliserad och vardaglig 
kommunikation. Vilka olika möjliga meningsskapanden uppstår, genom 
deltagarnas positioner i intervjusituationen och hur påverkar dessa utgången 
av intervjun (Rose 1997: 306)? Här kunde jag exempelvis vid ett antal tillfäl-
len, känna av ett motstånd mot frågor där ett annat modersmål än svenska 
innebar en positionering av ungdomarna som något annat än svenskar. Det 
verkade då viktigt för intervjupersonen, att markera att denne var svensk och 
kände sig som svensk. Reaktionen förstärker vikten av att förstå hur uppfatt-
ningar om språkets betydelser är inbäddade i samhälleliga diskurser och 
sociala positioner.  
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Etiska aspekter 
Det finns en rad etiska aspekter vilka bör beaktas när det kommer till den här 
typen av studie, val av analysmodell och empiriskt underlag. Forskningsetis-
ka principer och rekommendationer har antagits av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Dessa består av (1) informationskra-
vet, (2) samtyckeskravet, (3) konfidentialitetskravet och (4) nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet har tillgodosetts då de deltagan-
de dels har fått en presentation av projektet innan de tackat ja till att delta, 
dels genom att de vid intervjutillfället har fått en mer specifik presentation 
kring projektets syfte och hur materialet skall användas (se beskrivning av 
intervjuerna ovan). Den senare presentationen finns även på ljudupptagning-
en från intervjun. Även samtyckeskravet har uppfyllts då de tillfrågats flera 
gånger både före och vid intervjutillfället. Ungdomarna har inte varit i bero-
endeställning till forskaren och ingen ersättning har utgått. Dock har de varit 
i en indirekt beroendeställning till de så kallade nyckelpersonerna vilket kan 
ha påverkat beslutet att delta.  

Då namnen på informanterna även har ändrats i uppsatsen, kan även kon-
fidentialitetskravet sägas ha uppfyllts. Det insamlade materialet kommer 
endast att användas inom ramen för forskningsprojektet och inte föras vidare 
eller användas i andra syften. Genom detta kan även nyttjandekravet sägas 
vara uppnått.  

Trots att informanterna har kunnat avbryta intervjun och avböja att svara 
på frågor, kan intervjufrågor väcka oförutsägbara reaktioner både under och 
efter intervjun. Detta kan ses som ett etiskt dilemma för forskaren. Forskaren 
projicerar under intervjun en viss syn på intervjupersonen och denna form av 
subjektifiering kan leda till obehag. Om reaktioner uppstår under intervjun 
kan forskaren bemöta dessa, men om reaktioner kommer efter intervjun står 
intervjupersonen ensam med det upplevda obehaget. När intervjupersonen 
läser den färdiga rapporten är det möjligt att den bild som kommer fram inte 
stämmer med dennes självbild och ytterligare obehag kan uppstå.  

De utsagor som presenteras och analyseras i uppsatsen kan av olika läsare 
dessutom tolkas på ett annat sätt än vad som avses inom ramen för den aktu-
ella studien. Forskaren har ett visst ansvar att skydda intervjupersoner även 
utanför ramen för den egna studien. Vid en eventuell offentlig debatt, kan 
alternativa tolkningar av resultatet komma att uttryckas både i tal och i skrift, 
på ett sätt som varken jag eller ungdomarna kunnat förutse (Krag Jacobsen 
1993: 203). 

Analysram - diskursanalys 
Konsten att studera social mening och meningsproduktion har diskuterats 
flitigt av företrädare för olika samhällsvetenskapliga inriktningar genom den 
vetenskapliga historien. Inom samhällsvetenskaplig forskning har använd-
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ningen av begreppet diskurs och diskursanalys, kommit att få allt större be-
tydelse. Diskursanalys är inte bara en metod eller teknik för att fånga me-
ningsskapande, utan även en teoretisk grund för språklig kommunikation, 
social interaktion och kunskapsproduktion (Wetherell et al 2001:1).  

De olika typer av fenomen som skulle kunna tänkas hamna under den 
diskursanalytiska luppen, kan tyckas oändliga. Även när det kommer till val 
av material tycks fantasin vara obegränsad kring vad som kan läsas diskur-
sivt. Det är inte bara text i tidskrifter, journaler, brev och dagböcker, utan 
även tal, foton, miljöer, arkitektur som kan transkriberas, kodas och analyse-
ras i sökandet efter de bitar som bygger upp det sociala livet (Hay 2005, Burr 
1995:48).  

Insamling av det diskursiva materialet kan även ske på flera olika sätt. 
Exempelvis kan man plocka ut vissa sidor ur en dagstidning under en viss 
period, jämföra olika texter från politiska institutioner eller det fotografiska 
urvalet i en resekatalog och sedan systematiskt analysera hur en grupp med-
borgare, en politisk strategi eller en plats formas och konstrueras med ord, 
liknelser och bilder. Samtidigt är det möjligt att se vilka ord, liknelser och 
bilder som inte används i formandet och konstruerandet av den specifika 
gruppen medborgare, den politiska strategin eller platsen. Genom diskurs-
analys är det inte bara olika verklighetsbeskrivningar som kan analyseras 
utan även den diskursiva konstruktionen i sig (se exempel av det senare i 
Potter & Wetherell 1987:147).  

Valet av diskursanalys som metod och teoretiskt angreppssätt görs till 
stor del på grund av att man vill synliggöra just konstruktionen av mening 
(och konsekvenser av denna mening). Vad menas då med mening och hur 
kommer den till uttryck? Ett sätt att ge ett svar på denna fråga, är genom en 
diskussion om själva diskursbegreppets mening och betydelse. Winther 
Jørgensen & Phillips (2000) slår fast i sin bok Diskursanalys som teori och 
metod att det inte råder någon större enighet om vad diskurser är eller hur 
diskurser skall analyseras. Som utgångspunkt för sin genomgång av det 
diskursanalytiska fältet definierar de två författarna begreppet diskurs som 
”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av den)” 
(ibid.: 7). Olika angreppssätt ger sedan olika betydelse och mening till be-
greppet diskurs. Det råder således en diskursiv kamp om hur begreppet 
diskurs skall beskrivas och förstås. Diskursbegreppet är med andra ord kon-
struerat på samma sätt som de diskurser som analyseras genom diskursana-
lys.  

Winther Jørgensen & Phillips (2000) jämför tre diskursanalytiska an-
greppssätt, nämligen diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykolo-
gi. I jämförelsen görs bland annat ett försök att visa hur de tre olika an-
greppssätten relaterar diskurser till sociala praktiker och hur världen konsti-
tueras genom dessa sociala praktiker. Inom diskursteori likställs exempelvis 
diskurser med sociala praktiker. Det finns således inga icke diskursiva socia-
la praktiker i form av sociala relationer, handlingar eller fenomen, fria från 
diskursiva strukturer. Inom kritisk diskursanalys gör man däremot skillnad 
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på sociala praktiker och diskursiva praktiker. Detta gör att diskurser ingår i 
ett dialektiskt förhållande med andra sociala praktiker och diskurserna re-
produceras eller förändras, inom detta dialektiska förhållande. Tillsammans 
konstituerar de diskursiva och icke diskursiva praktikerna vår omvärld. Inom 
diskurspsykologin konstitueras omvärlden genom diskursiva praktiker i form 
av tal och text, samtidigt som dessa diskursiva praktiker reproduceras genom 
sociala praktiker. (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 25–26). På detta sätt 
ger diskurspsykologin mer utrymme för sociala aktörers mer eller mindre 
strategiska användning av diskurser. I denna uppsats har jag sökt uttryck för 
betydelser av modersmål när detta är ett annat än majoritetsspråket bland de 
som talar och har tillgång till ett sådant språk. Det diskurspsykologiska an-
greppssättet ligger här närmast den typ av mening som jag söker i intervju-
materialet. Med det diskurspsykologiska angreppssättet, ges diskursen me-
ning när den används eller kommer till uttryck av enskilda individer, exem-
pelvis i intervjumaterialet. Detta gör att ungdomarna kan ge uttryck för en 
rad olika diskurser och inta olika positioner, vilket jag betraktar som en form 
av aktörskap. Beroende på vilken diskurs som används ger ungdomarna oli-
ka mening till språket och hjälper där med till att konstituera den. Vilken 
diskursiv resurs som används kommer att påverkas av tidigare erfarenheter, 
diskursernas ordning och med vem man kommunicerar. I intervjuerna kan en 
intervjufråga vara ett sätt att locka fram en viss diskurs, antingen som ett 
svar på frågans diskursiva ”anrop” eller som en protest mot frågan.  

Diskurspsykologin och tolkningsrepertoarer 
I arbetet med att på en diskursiv nivå försöka fånga hur individer skapar 
betydelser kring modersmålet, har jag inspirerats av den typ av diskursanalys 
som bland annat används inom socialpsykologin. Diskurspsykologi som 
diskursanalytiskt angreppssätt, uppstod som en kritik mot den kognitiva 
psykologins dominans inom socialpsykologin. Företrädare för denna kritik, 
menade att kognitivismen byggde på en essentialistisk grund. Språk och 
texter ses inom kognitivismen som avbilder av en yttre värld eller som pro-
dukter av ”inre processer”. Detta får till följd att de värderingar och attityder 
som människor ger uttryck för, får betydelsen av mentala representationer 
snarare än som ett resultat av en förhandling, grundad i de diskursiva resur-
ser som finns tillgängliga. Jonathan Potter och Margaret Wetherell (1987) 
menar att ett diskursanalytiskt angreppssätt överbryggar detta problem. Utan 
att försöka ersätta mentala processer med diskurser, menar de att inre pro-
cesser inte kan mätas och att det vi faktiskt kan se och undersöka, är resulta-
tet av språkliga förhandlingar genom diskurser.  

Wetherell och Potter (1992) ser även ett problem med de diskursanalytis-
ka angreppssätt som tenderar att behandla diskurser som enskilda ”storhe-
ter”, för att sedan analysera hur dessa diskurser exempelvis positionerar oli-
ka grupper av människor. De två forskarna liknar denna syn på diskurser vid 
geologins plattektonik, ett lapptäcke av stora plattor/diskurser vilka rör sig i 
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förhållande till varandra. De förändras, förnyas och krockar vilket leder till 
att vissa trycks ner och andra lyfts upp.  

Diskursanalysen innehåller enligt Potter och Wetherell (1987: 32-33) tre 
viktiga delar. I likhet med exempelvis etnometodologi och speech-act-teori 
studerar man språkets funktion, vad människor använder språket till. Genom 
värderingar, uppfattningar och kategorier positionerar talaren sig själv och 
andra. Man berättar, övertalar och förnekar, beskyller eller raljerar. Detta 
sker också med stor variation. Människor tenderar att variera talet efter dess 
användning, beroende på bland annat vem man kommunicerar med och i 
vilket sammanhang. Vidare konstruerar man genom denna variation olika 
världsbilder, berättelser och uppfattningar. Genom att aktivt använda och 
välja bland de byggstenar som finns i språket, skapas inte bara versioner av 
verkligheter, utan snarare verkligheten i sig. Språket blir därmed inte bara en 
bärare av information, åsikter, attityder eller uppfattningar, utan dessa skapas 
genom språket. Utsagor kring modersmålets betydelser, blir med detta an-
greppssätt något mer än bara uttryck för inre attityder. Genom att anta detta 
perspektiv, låter jag uppfattningar om modersmålets betydelser skapas inom 
olika diskursiva kontexter och en och samma intervjuperson kan alltså ge 
uttryck för olika diskurser kring modersmålet.  

Inom diskurspsykologin har begreppet tolkningsrepertoarer använts som 
alternativ till diskurs. Begreppet syftar till att fånga diskurser som grund för 
dagligt tal och det används som ett redskap att analysera hur olika diskurser 
används. En tolkningsrepertoar kan definieras som “a culturally familiar and 
habitual line of argument comprised of recognizable themes, common places 
and tropes” (Wetherell 1998: 400). Till viss del kan tolkningsrepertoarer 
sägas motsvara och användas analogt med diskurs. Med Jørgensen & Phil-
lips (2000) definition är diskursen ett bestämt sätt att tala. Tolkningsreperto-
arer kan mer ses som språkresurser, vilka ingår i en språklig verktygslåda 
tillgänglig för den som talar eller skriver. Jag tolkar detta som att tolknings-
repertoaren handlar mer om vad diskursen kan göra för talaren, snarare än 
tvärt om. Tolkningsrepertoaren har med detta liknats vid den repertoar av 
danssteg, som en balettdansare använder i skapandet av olika danser, för 
olika tillfällen (Burr 1995: 176). Tolkningsrepertoaren kan genom denna 
liknelse sägas vara mer flexibel än diskursen när det kommer till använd-
ningar av diskursivt innehåll så som metaforer, liknelser och språkliga möns-
ter. Människor kan dessutom förhålla sig mer eller mindre medvetet i förhål-
lande till det diskursiva innehållet. På detta sätt kan den som talar använda 
och relatera till olika tolkningsrepertoarer som det passar ett specifikt samtal, 
en argumentation eller en situation. 

Människors uppsättningar av språkliga koreografier tenderar att vara allt 
annat än likformiga. De är snarare fragmentariska och en repertoar kan tyck-
as helt inkompatibel med en annan. Olika världsbilder, attityder och före-
ställningar kan avlösa varandra, i något som Michael Billig (1991) kallar 
”the kaleidoscope of common sense”. Billig menar att vi i vår vardagliga 
argumentation, kan använda oss av antaganden och slutledningar som passar 
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en viss situation, baserat på olika ideologiska grunder och till vitt skilda re-
sultat. I uppsatsen kommer denna aspekt att bli avgörande då modersmålets 
betydelse antas situerat i olika diskursiva kontexter, snarare än i ”inre” atti-
tyder eller fasta uppfattningar.  

Frågan är bara var en tolkningsrepertoar slutar och en annan börjar. Vilka 
danssteg skall räknas in i repertoaren och hur bred är den? Detta kan tyckas 
vara en grundläggande fråga, men trots detta ges inget tillfredställande svar i 
företrädarnas arbeten. Man kan urskilja två olika utgångspunkter i använd-
ningen av begreppet. Dels kan repertoaren samla olika betydelser kring ett 
fenomen och dels kan en repertoar avgränsa en specifik betydelse. 

Potter och Wetherell tar i boken Discourse and social psychology: be-
yond attitudes and behavior (1987) upp ett antal exempel på tolkningsreper-
toarer. En av dessa är ”the community repertoire” vilken bygger på Potter 
och Reichers (1987) undersökning av hur ordet ”community” användes i tal 
och text i samband med det stora upploppet i Bristol 1980. Genom att analy-
sera texter och tal från tidningar, nyhetssändningar, politiker och dokument 
kunde man se att ordet community användes med stor variation. I repertoa-
ren kunde community ges en rad personliga attribut som exempelvis vänlig, 
varm och lycklig. Community kunde även få specifika egenskaper som ex-
empelvis, litet, sammanknutet och integrerat. Det kunde anta organiska 
egenskaper som växande eller mognande och dessutom gavs community 
formen av aktör som agerar, svarar och känner. Communityrepertoaren sam-
lar alltså olika betydelser av det aktuella fenomenet. 

Utöver ”the community repertoar” tar Potter och Wetherell även upp en 
undersökning om hur en grupp forskare i biokemi skildrar dess handlingar 
och övertygelser i vetenskapliga artiklar, brev och andra dokument, samt 
intervjuer. Genom detta arbete kunde de urskilja två olika tolkningsrepertoa-
rer, ”the empiricist repertoire” och ”the contingent repertoire” (1987: 146). 
Den första repertoaren genomsyras av den vetenskaplighet som brukar fram-
hävas i forskarens officiella presentationer av sitt material och den andra 
repertoaren präglas av mer tillfälliga, oförutsebara, informella faktorer vilka 
oftare framträder i inofficiella och privata samtal. Samma forskare kunde 
använda olika repertoarer vid olika tillfällen, för att beskriva hur forsknings-
resultatet hade tagits fram. Genom att välja repertoar gav forskarna olika 
betydelse till sin egen roll i forskningsprocessen, till det empiriska materialet 
och de vetenskapliga modeller som användes. Här avgränsar alltså repertoa-
ren en specifik betydelse. 

De fem tolkningsrepertoarer som presenteras i denna uppsats, motsvaras 
av den senare utgångspunkten och avgränsar specifika betydelser av mo-
dersmål. De avgränsar modersmålet som tillhörighet, social bakgrund, arv, 
karriär och vardagspraktik. Dessa exemplifieras av ett antal danssteg, diskur-
ser, som visar olika sätt att skapa betydelsen. Tolkningsrepertoarerna har 
tagits fram genom att jag som forskare har läst, kodat och tolkat materialet i 
omgångar och sedan identifierat de betydelser som presenteras. Ett alternativ 
hade varit att identifiera en tolkningsrepertoar, vilket skulle ha innefattat 
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samtliga fem olika betydelser (och eventuellt ännu fler). Eftersom syftet med 
studien, har varit att få fram olika betydelser och samtidigt visa på variation 
inom olika kontexter, tycktes de fem utvalda repertoarerna lämpliga.  

Så även om tolkningsrepertoaren används för att sätta gränser för vad 
som sägs, och visa i vilket syfte det sägs, kan de se mycket olika ut och 
ibland även överskrida eller gå in i varandra. I och med detta kan det vara av 
större värde att diskutera vad tolkningsrepertoaren gör för forskaren och vad 
forskaren vill visa med tolkningsrepertoaren. Tolkningsrepertoaren blir där-
med ett slags svar mot det som man inom diskurspsykologin uppfattar som 
tektoniska ”storheter” (Burr 1995). De tektoniska diskurserna kan ges en 
betydelse i hur de ger form åt omvärlden och skapar subjektpositioner, men 
de säger inte så mycket om vad människor gör med dessa diskurser. När 
tolkningsrepertoaren identifieras och tas fram är det just detta som ligger i 
fokus. 

Modersmålets diskursiva organisering och rumsliga kontext 
I kapitel 4 och 5 analyseras det insamlade intervjumaterialet i två steg. I ett 
första steg undersöks olika betydelser av modersmålet när detta är ett annat 
än majoritetsspråket. Detta innebär att modersmålets betydelser skapas dels i 
egenskap av att vara ett minoritetsspråk och dels i egenskap av transnationell 
språkgemenskap.  Genom det diskurspsykologiska perspektivet, görs ett 
försök till att reda ut hur olika betydelser av modersmålet är diskursivt orga-
niserade. Här används begreppet modersmålsrepertoar vilket motsvarar Pot-
ter och Wetherells (1987) tolkningsrepertoar samt modersmålsdiskurs för de 
funktioner och konsekvenser som skapas inom avgränsade diskursiva kon-
texter och praktiker. I ett andra steg undersöks i kapitel 5 modersmålets 
”geografiska inramning”. Här söks svar på hur de betydelser som undersökts 
i kapitel 4 uttrycks inom fyra olika rumsliga kontexter. Dessa bygger på den 
litteraturgenomgång som gjordes i kapitel 2 och de har preciserats för att 
användas till just detta material.  

Kapitel 4 och kapitel 5 skiljer sig något åt vad gäller analysens tillväga-
gångssätt. I kapitel 4 utgår analysen från tolkningsrepertoarer och i kapitel 5 
utgår det analytiska arbetet snarare från de fyra diskursiva rumsliga kontex-
ter som definierats i kapitel 3. Nedan följer en genomgång av respektive 
analysmodell. 

 

Modersmålsrepertoarer och modersmålsdiskurser 
Som nämnts tidigare bygger begreppet modersmålsrepertoarer på vad Potter 
& Wetherell (1987) kallar tolkningsrepertoar ”ett lexikon eller register av 
begrepp och metaforer använda för att karaktärisera eller bedöma handlingar 
eller händelser” (ibid.: 138) eller ”i stora drag urskiljbara kluster av begrepp, 



 53

beskrivningar och vardagshändelser” (Edwards et al 2002: 168). Repertoa-
rerna överlappar till viss del varandra då en specifik social praktik och dis-
kursiv kontext ger utrymme för olika diskurser, ofta inom samma utsaga. Då 
repertoarerna kan sägas vara utdrag ur praktiker inom specifika kontexter 
bör en diskursanalys av detta slag uppmärksamma “the local geography of 
contexts and practices [...] and [...] the devices that through which the disco-
urses are effectively realized” (Edwards et al 2002: 165-66). De olika kom-
ponenterna, byggstenar som figurerar i en modersmålsrepertoar kallas i den-
na text för modersmålsdiskurser. Modersmålsrepertoarerna kan ses som 
tolkningsramar och modersmålsdiskurserna som olika tolkningar. Diskurser-
na är återkommande utsagor, begrepp och beskrivningar där modersmålet 
berörs inom specifika kontexter. För att beskriva och analysera hur repertoa-
rernas betydelser byggs upp av enskilda diskurser har en modell konstruerats 
inom vilken diskursiva kontexter och praktiker samt diskursernas funktion 
och konsekvens definieras.  

Med diskursiv kontext avses det som beskrivs i en utsaga. Det kan exem-
pelvis handla om relationen till släktingar i andra länder, att umgås med vän-
ner i skolan eller hur man tänker studera på universitetet. Med diskursiv 
praktik avses den roll som språket ges, vad man använder språket till inom 
en viss diskursiv kontext. Ungdomarna kan föra fram, att modersmålet an-
vänds för att kommunicera med släktingar i andra länder, till att hälsa på 
vänner i skolan eller tas i beaktande när man tänker sig en framtid på univer-
sitetet.  

Genom utsagornas olika kontexter och praktiker, ges även språket olika 
funktioner och får olika konsekvenser. Med funktioner avses det som diskur-
sen uträttar, exempelvis att sammanhålla grupper, tillföra värden eller skapa 
möjligheter. Med konsekvens avses det resultat som diskursen leder till. 
Språket kan bli avgörande för att bevara kontakten med släktingarna, stärka 
banden till vännerna i skolan eller utgöra en merit vid högre studier. 
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Tabell 6 En modell för Modersmålsrepertoarer och modersmålsdiskurser 

Ur intervjuerna hämtas enskilda utsagor eller längre sekvenser vilka analyse-
ras utifrån ovanstående modell. Som nämndes måste antalet repertoarer be-
gränsas och i detta arbete har jag valt att fokusera på fem olika repertoarer 
vilka alla ligger till grund för var sin betydelse kring modersmålet.  

 

Modersmålets rumsliga kontext 
Ett centralt antagande i denna uppsats, är att ett visst diskursivt uttryck i en 
viss utsaga framställs inom en viss form av rumslighet. Rumslighet får med 
detta antagande en konsekvens, både för vad som kan sägas, hur något kan 
sägas och vad som uppnås med det som sägs. Rumslighet kan därför ses som 
en del av “the nature of the interpretative resources that allow […] achieve-
ment” (Potter & Wetherell 1995: 89).  

De fyra diskursiva rumsliga kontexter som behandlas i kapitel 5, avgrän-
sas genom en social och en fysisk dimension. Det nationella rummets sociala 
dimension avgränsas i denna studie av att ”många [ses] som en” (Bhabha 
1994: 144) och att språket är en sammanhållande faktor i den nationella ge-
menskapen. Den nationella gemenskapen kan även betraktas som ”fångad” 
inom det nationella territoriet (Agnew 1994). Genom denna diskurs kan 
människor ”leva” i den nationella fantasin (Hage 1998: 70) så väl som 
”framföra” den (Bhabha 1994) genom hur diskursen reproduceras i tal, text 
och handling. Diskursen om och användningen av det nationella språket 
”förkroppsligar” på detta sätt nationen (Billig 1995: 7-8). Att vara ung i en 
nationell rumslighet innebär med denna diskurs att vara ung ”svensk” i Sve-
rige och att tala ”svenska”.  

Det multikulturella som diskursiv rumslig kontext bygger på ett erkän-
nande av olikhet och inkluderingen av det icke-nationella (Taylor 1994). 
Men detta innebär samtidigt en upplösning av den nationella gemenskapen i 
en mer heterogen massa av olika solidariteter. Vi kan se detta som ”enighet 
genom mångfald” snarare än ”många som en” (Outlaw 1998: 393). Som 
diskursiv rumslig kontext utgör det nationella territoriet gränsen för den mul-
tikulturella gemenskapens fysiska utsträckning. Den sociala dimensionen 

Modersmålsdiskurs 
– specifika 
förståelser  

Diskursens kontext Diskursens 
praktik 

Diskursens 
funktion (reto-
rik) 

Diskursens 
konsekvens 

Tolkning kring 
modersmålet 

Inom vilken kontext 
verkar diskursen  

Vad som görs 
inom kontex-
ten 

Vad diskursen 
gör med språket. 

Resultatet 
av det 
diskursen 
gör med 
språket 
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struktureras av ett centrum/periferiförhållande genom förhållandet mellan 
majoritet och minoritet (Hage 1998). Att vara ung i en multikulturell rums-
lighet innebär med denna diskursiva kontext att tillhöra olika solidariteter 
socialt strukturerade genom de maktförhållanden som råder mellan olika 
grupper.  

Genom olika globaliseringsprocesser och där ibland migration, kan både 
den sociala och fysiska dimensionen av rumslighet arrangeras om och inne-
hålla gemenskaper, vilka sträcker sig över flera nationsgränser. Människor 
kan ses som multilokalt förankrade genom relationer i transnationella nät-
verk och ”symboliska och kollektiva representationer” (Faist 2000: 208). 
Genom att göra skillnad mellan det transnationella i transansnationalismbe-
greppet och det diasporiska i diasporabegreppet, kan två diskursivt skilda 
rumsliga kontexter analyseras. Den disporiska rumsligheten skiljs ut genom 
det specifika ”tillstånd” (Anthias 1998: 565) eller ”medvetande” (Vertovec 
1997: 234) som den diasporiska spridningen, orienteringen kring hemlandet 
och den kollektiva sammanhållningen, innebär (Brubaker 2005). 

I denna uppsats hanteras dessa rumsliga kontexter som diskursiva former 
efter Calhouns (2007) modell. När ungdomarnas modersmål diskuteras i 
intervjuerna, uppstår ett diskursivt landskap inom vilket rumslighet är en 
viktig aspekt. Den diskursiva produktionen av rum kan i intervjuerna, på 
samma sätt som inom den vetenskapliga diskussionen, ses som en form av 
performance eller aktörskap. För de enskilda individerna har produktionen 
av rum betydelse för vilka rumsuppfattningar som upprätthålls och görs me-
ningsfulla i vardagen och därmed hur modersmålet kan ges betydelse i var-
dagen.  Nedan följer en tabell vilken kommer att kunna ligga till grund för 
analysen av modersmålets rumsliga kontexter. Genom att undersöka vilka 
rumsliga kontexter som utsagor kring modersmålet rör sig inom, är det möj-
ligt att se hur dessa är väsentliga för vad som kan sägas och vilka betydelser 
som kan skapas i utsagorna. En specifik kontext kan identifieras genom hur 
den kommer till uttryck och hur den ges betydelse. Den rumsliga kontexten 
har dessutom en funktion genom att den skapar och avgränsar olika kontexter 
för aktiviteter att ta plats inom vilket i sin tur får konsekvenser för vad som 
kan sägas. 
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Tabell 7 En modell för modersmålets diskursiva geografi 

Diskursiv ord-
ning av rumsli-
ga kontexter 

Diskursivt uttryck 
(hur) 

Betydelse Funktion/konsekvens 

Det nationella 
  

Sverige som enspråkigt 
och monokulturellt 

Fysiskt avgränsat territo-
rium, ett språk 

Modersmålet stängs 
ute  

Det multikultu-
rella 
 

Sverige som flersprå-
kigt och multikulturellt 

Fysiskt avgränsat territo-
rium, flera språk 

Andra modersmål än 
svenska, två- och 
flerspråkighet central 
plats 

Det transnationel-
la 
 

Det transnationella 
nätverket som en eller 
flerspråkigt 

Fysiskt gränsöverskri-
dande, ett (eller flera) 
språk  

Modersmålet en cen-
tral sammanhållande 
faktor i nätverket 

Det diasporiska 
  

Relationen till hemlan-
dets språk, folk och 
kultur. 

Fysiskt gränsöverskri-
dande men centrerat till 
hemlandet, ett språk.  

Modersmålet en länk 
till hemlandet 

    
I kapitel 5 kommer modellen att utgöra en utgångspunkt för att identifiera 
rumsliga kontexter i det empiriska materialet. 
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4. Presentation av modersmålsrepertoarer 
och modersmålsdiskurser 

I inledningen försökte jag beskriva hur modersmålet kan ses som ett minori-
tetsspråk, men även som en transnationell språkgemenskap. Ungdomarnas 
modersmål används visserligen av en minoritet i Sverige, men samtidigt 
talas språket av människor på många platser utanför Sveriges gränser, ibland 
som majoritetsspråk och ibland som minoritetsspråk. På vissa platser an-
vänds språket inom centrala delar av samhällslivet och inom den transnatio-
nella språkgruppen kan språket ha en funktion inom en rad olika domäner, 
exempelvis ekonomi, politik och kultur.  

I Sverige kan modersmålet ses som begränsat till ett fåtal domäner, för att 
använda Fishmans (1969)  begrepp. Jag vill mena att båda dessa aspekter av 
ungdomarnas modersmål är viktiga när språkets olika betydelser skall identi-
fieras och presenteras. Genom att belysa dessa båda aspekter kan jag även 
visa hur språkresurser av det slag som behandlas i uppsatsen är förenade 
med olika betydelser inom ofta mycket olika sammanhang.  

I detta kapitel skall jag gå igenom hur modersmålet ges betydelser inom 
specifika diskursiva kontexter och praktiker. Arbetet går alltså ut på att 
plocka ut olika utsagor eller sekvenser ur intervjumaterialet och visa hur 
modersmålet ges en viss betydelse inom olika kontexter och praktiker. Re-
sultatet av detta är fem olika repertoarer av betydelser: modersmålet som (1) 
tillhörighet, (2) bakgrund, (3) arv, (4) karriär och (5) praktik. Inom varje 
repertoar har jag valt ut tre olika exempel på diskurser vilka jag menar visar 
hur repertoarens betydelse skapas. 

Modersmålet som tillhörighet  
I ett tidigare avsnitt diskuterades hur människor kan känna tillhörighet till 
olika gruppgemenskaper och en ”känsla av att höra ihop” (Puskás 2008: 
249). Språket kan utgöra ett attribut vilket håller ihop en gemenskap som är 
större än den grupp till vilken man har personliga relationer. En språkgrupp 
är en sådan gemenskap. Språket fungerar även som en länk till andra attribut 
som stärker tillhörigheten till en viss grupp. Genom att länka samman exem-
pelvis språk med kultur eller nationalitet stärks samhörigheten med gruppen. 
Språk som attribut stärker även de personliga banden till de människor vilka 
man har någon form av relation till.  Genom att använda, eller skifta till, ett 
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språk skapas ett situerat värde i den specifika handlingen (Cromdal & 
Evaldsson 2003: 36-37). Detta betyder att språkgemenskapernas dimensio-
ner sträcker sig från den abstrakta språkgruppen till den mer konkreta vän-
skapskretsen eller familjen.  

Språket som tillhörighet framträder tydligt i intervjumaterialet. Moders-
målet ligger till grund för modersmålsdiskurser där intervjupersoner kopplar 
modersmålet till olika gemenskaper. En av dessa gemenskaper är just språk-
gemenskapen. En intervjuperson som ger ett exempel på hur tillhörighet 
relateras till en språkgemenskap är Kevin, som har persiska som modersmål. 
Kevin tar upp persiskan som det som håller ihop persisktalande människor 
från Iran.  

Robert: Med vem pratar du modersmålet då? Nu säger jag persiska som modersmål, 
svenskan kan vara ditt modersmål också... 

Kevin: Persiska, mamma och pappa igen, min brorsa då och då, i skolan det finns ira-
nier man pratar kommunicerar ibland, man kanske vill prata för sig själva ibland och 
det ger samhörighet. Jag menar det spelar ingen roll om mitt språk hade varit rövar-
språket eller persiska om vi är kompisar och vi talar persiska det ger en viss samhö-
righet en indirekt samhörighet, det kan vara någonting. Sen, men jag använder det till 
exempel när jag talar på telefonen kanske med någon släkting från Iran, iranier rent 
allmänt, kanske man möter någon här och där. 

 
Kevin ger i denna utsaga uttryck för samhörighetsdiskurs där språket är ett 
av de attribut som för honom närmare kompisarna. Att tala persiska med 
olika grupper av människor behöver, som tidigare påpekats, inte betyda att 
en person känner tillhörighet till den specifika gruppen. Man kan anta att 
Kevin känner samhörighet med familjen samt släktingar han talar med i tele-
fon. Det är mindre säkert att han känner tillhörighet till alla i språkgemen-
skapen, ”iranier rent allmänt” som man möter ”här och där”. Genom en an-
nan utsaga är det möjligt att se hur tillhörighet skapas till den större språk-
gemenskapen.  

Kevin: [...] för att jag skall [kommunicera] med persiskan så måste det ju vara med 
någon annan som är persisk. Jag kan ju inte prata persiska med en... 

Robert: Men finns dom bara i Iran? 

Kevin: Nej, absolut inte, det är en sak med Iran efter revolutionen, jag vet inte när det 
var, många iranier flydde och till Amerika till Tyskland överallt i världen så vi finns 
lite överallt, så... det kan alltid hjälpa kommunikationen.  

  
Kevin beskriver här en tillhörighet till iranier genom ett ”vi” som gemen-
skap. Det är människor ur denna mer abstrakta språkgemenskap som Kevin 
kan möta lite ”överallt” och ”här och där”. Språkets sammanbindande roll 
återkommer bland intervjupersonernas utsagor. Ett annat exempel är Amarie 
som har arabiska som modersmål. Amarie ger uttryck för att språket gör att 
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hon kan tillhöra den plats och de människor som hennes familj migrerat 
ifrån.  

[...] det enda som sammanhåller mig och mitt land och mina släktingar för när vi 
pratar så pratar vi arabiska. (Amarie) 

 
Modersmålet arabiska är med Amaries utsaga det som håller ihop ”mig” 
(den egna personen) med ”mitt” land (en plats) och ”mina” släktingar (en 
grupp). Amarie uttrycker dels en direkt form av tillhörighet genom kommu-
nikationen med släktingar och dels en indirekt form av tillhörighet genom 
sammanhållningen med hemlandet. Om man använder Olssons (2000) defi-
nition skulle dessa aspekter av tillhörighet ses som en del av en etnicitet (i 
skapandet av gemenskaper i förhållande till betingelser i omgivningen).  För 
att förstå betydelsen av modersmålet som tillhörighet kan vi se på en utsaga 
hämtad från en intervju med John, vars föräldrar kommer från Turkiet. John 
har turkiska som modersmål och säger sig vara väl utvecklad i språket. John 
ger uttryck för att språket som tillhörighet är beroende av hur väl man be-
härskar språket.  

Jag vill inte vara den som typ, alltså, som sitter där bland turkiska vänner i Turkiet 
och sen pratar alla turkiska och sen när jag har något att säga så märker man att jag 
inte är så utvecklad i det. (John) 

 
Språket har en viktig sammanhållande funktion, men det är även en viktig 
statusmarkör i gruppen. Det är känslan av tillhörighet som här står under 
förhandling. Även om John är en del av gruppen (vännerna i Turkiet) ut-
trycker han samtidigt att språket skulle kunna vara det som separerade ho-
nom från de andra snarare än förde dem samman. 

En intervjuperson som också har arabiska som modersmål är Salle. Han 
framhäver dels modersmålet som en form av grupptillhörighet men även hur 
denna tillhörighet är sammanvävd med kultur och bakgrund.  

Folk, precis som jag har mina kompisar som snackar arabiska och så, så... det för oss 
samman, att vi har den här arabiskan, att vi har samma kultur, så. Det för oss samman, 
att vi förstår varandra bra, till exempel vi har alla samma kulturkrockar till exempel 
ja, sånt. (Salle) 

 
Kultur och kulturkrockar kan dels ses som en del av att förhålla sig till olika 
gemenskaper. Det är ett sätt att göra eller reproducera etnicitet. Med Ålunds 
(2000: 28) definition kring gamla och nya etniciteter närmar sig Salle den 
senare formen av etnicitet. Etniciteten skapas i känslan av att ha andra erfa-
renheter och inte riktigt passa in.  
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Sammanfattning  
Intervjupersonerna ger på en rad olika sätt uttryck för modersmålet som 
grupptillhörighet.  Jag vill här identifiera 3 stycken modersmålsdiskurser. 
Språket länkar dels ihop intervjupersonerna med en abstrakt språkgemen-
skap (1), ett svagt nätverk bestående av alla de som innanför och utanför 
Sveriges gränser talar språket. Modersmålet framträder även som hemlandets 
språk (2) ofta i kommunikationen med släktingar. Språket skapar en tillhö-
righet till hemlandet och med dem som man där kommunicerar med, direkt 
genom att man faktiskt använder språket och indirekt genom att språket för-
stärker ”vi”-känslan i gemenskapen.  

Modersmålet som tillhörighet framträder även som en viktig aspekt av ett 
minoritetskap (3) och gemensamma erfarenheter av invandrarbakgrund. Mo-
dersmålet som minoritetsspråk och andra erfarenheter av minoritetskap knyts 
ihop och förstärker vararandras betydelse och därmed gemenskapen och 
känslan av tillhörigheten till den. Innehållet i denna repertoar tangerar det 
Potter och Wetherell (1992) presenterar i repertoaren ”culture as therapy”. 
Den senare bygger dock på utsagor om ”de andras” situation snarare än den 
egna situationen vilket är fallet i ungdomarnas utsagor. Beroende på i vilket 
sammanhang en tolkningsrepertoar används som diskursiv resurs kan den få 
olika konsekvenser (Potter & Wetherell 1995: 91). Det som i ungdomarnas 
utsagor skapar ett ”vi”, närhet och samhörighet, kan i andra utsagor betyda 
en form av andrafiering och utanförskap. 

    
Tabell 8 Modersmålet som tillhörighet 

Modersmålsdiskurs 
(modersmålet som) 

Diskursens kon-
text 

Diskursens 
praktik 

Diskursens 
funktion 
(retorik) 

Diskursens 
konsekvens 

(1) Språkgemenskap Relationen mellan 
dem som talar 
språket 

Människor 
länkas till en 
språkgemen-
skap 

Ett potentiellt 
”vi” skapas 

Tillhörighet till 
alla i språk-
gruppen 

(2) Hemlandets språk Relationen till 
hemlandet 

Kommunikation 
men släktingar 
upprätthålls 

Sammanhåller 
subjektet och 
objektet och 
skapar närhet 

Stärker det 
”egna” i ”hem-
landet”  

(3) Minoritetskap Relationen till 
kompisar med 
invandrarbakgrund 

Språkliga erfa-
renheter delas 
med andra som 
har ett annat 
modersmål än 
svenska 

Språket som en 
av flera bind-
ningar inom 
minoritetskapet 
som gemen-
skap 

Tillhörighet till 
andra med 
minoritets-
språk som 
modersmål 
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Modersmålet som bakgrund  
Modersmålet som grupptillhörighet handlade om en repertoar av språket som 
grund för gemenskaper till vilka intervjupersonerna kan uttrycka samhörig-
het. Modersmålet som bakgrund är en repertoar som delvis överlappar reper-
toaren om grupptillhörighet. Inom bakgrundsrepertoaren samlas de erfaren-
heter av minoritetskap och transmigrantskap som modersmålet associeras till 
i intervjumaterialet. Modersmålet tilldelas i denna repertoar betydelsen av 
individuell representation. Språket fungerar som en markör av identitet och 
social status. Bakgrund kan exempelvis handla om klass, kön, etnicitet, na-
tionalitet eller bostadsort. Ovan gavs ett exempel på detta när Salle tog upp 
kulturkrockar som en del av att ha ett annat språk än svenska som moders-
mål. Gemensamma erfarenheter av kulturkrockar kan vara uttryck för grupp-
tillhörighet men det kan även vara ett uttryck för en social struktur och (nya) 
etniciteter. Det finns en poäng i att titta närmare på hur intervjupersonerna 
kopplar ihop det egna modersmålet med olika sociala strukturer i dess om-
givning. Med repertoaren modersmålet som bakgrund identifieras hur mo-
dersmålet förhandlas fram eller begränsas som en del av en identitetsprocess 
i relation till olika sociala strukturer.  

Att ha ett modersmål annat än majoritetsspråket kan i många fall ses som 
ett resultat av migration och etablering. Människor flyttar och tar med sig 
sina språk. Å andra sidan sker detta i förhållande till omgivningens sociala 
organisering. Resultatet av migration och etablering kommer därför att vara 
beroende av omgivningens bemötande och mottagande av migranter och 
naturligtvis även dess språk.  

Om identitet ses som viktigt i vardagliga samtal blir det av betydelse att 
titta på hur intervjupersonerna identifierar sig och sitt modersmål med olika 
identitetsmarkörer. Den språkliga bakgrunden kan vara något man vill bli 
sammankopplad med och gärna lyfter fram. Men det kan även vara något 
man skäms över eller rent av vill förtränga. På frågan om språkets betydelse 
i förhållande till förorten och invandrarbakgrund svarar John som har turkis-
ka som modersmål: 

John: Jag tror, det är lite mer starkare, bakgrunden [språkliga]. Jag märker ju det själv 
i förorten att alla vill stå för sin bakgrund. Och det blir ju också starkare kärlek då, sin 
kultur och så, när man märker att andra, att det växer i andra också… Så jag tror att 
det är lite mer… 

Robert: Så du kan jämföra dig med andra språkgrupper eller andra folkgrupper också 
liksom och känna att om dom är starka i sitt då vill du vara stark i din bakgrund?  

John: Ja… Man märker ju det alltså, man har ju syrianska vänner, kurdiska vänner, 
och man märker ju hur dom älskar sitt språk, dom vet var dom kommer ifrån, och så 
där. Det påverkar ju mig också… 

 



 62 

I förhållande till andra ungdomar som bor i en förort där många har olika 
modersmål ger språken en möjlighet till en positiv identitetsmarkör, en re-
presentation av den egna bakgrunden och något ”man vill stå för”. En annan 
intervjuperson, Natalie, har persiska som modersmål. Hon ger uttryck för att 
modersmålet är en möjlighet att visa stolthet över sin etniska bakgrund.  

[...] när man är barn så är det ju såklart föräldrarna som säger att det är bra att liksom 
kunna sitt modersmål och veta var man kommer ifrån och så. Och nu är jag liksom 
glad över att jag kan prata persiska för att jag är stolt över mitt ursprung och det är 
liksom, på ett sätt är det också att visa att man är stolt över det genom att kunna prata 
sitt språk. (Natalie) 

 
Den första delen av utsagan ger uttryck för hur modersmålet är en del av ett 
kulturellt arv som förs vidare mellan generationer. Modersmålet som arv 
behandlas nedan som en specifik modersmålsrepertoar. Enligt Natalie kan 
man visa stolthet genom att behärska modersmålet. Genom modersmålet kan 
hon sammankopplas med bakgrunden och lyfta fram den som en representa-
tion av sig själv. Modersmålet kan dock vara förknippat med en bakgrund 
som man inte alltid vill lyfta fram. Salle, som tidigare tog upp kulturkrockar, 
ger uttryck för att det finns vissa ungdomar som inte vill tala sitt modersmål.  

Dom vill kanske komma bort från sin bakgrund, dom kanske har en bra anledning. 
Nåt hemskt kanske har hänt i deras land eller någonting sådära. Dom vill bara komma 
bort från sin bakgrund sådär, så de väljer att inte ta sitt modersmål som länkar dem till 
deras bakgrund. (Salle) 

 
Om modersmålet kan förknippas med negativa upplevelser vill man inte tala 
språket. Genom att klippa av språket avlänkas personen från en del av sin 
bakgrund. Detta ses som en anledning till att vissa inte vill underhålla sitt 
modersmål och exempelvis inte delta i modersmålsundervisningen i skolan. 

Negativa upplevelser av att förknippas med en annan bakgrund än svensk 
kan även vara sammanlänkade med minoritetskapet och dess sociala ställ-
ning i förhållande till majoritetssamhället. Det som uppfattades som en posi-
tiv identitetsmarkör i förhållande till andra minoriteter den personliga om-
givningen kan gentemot majoritetssamhället innebära det motsatta. Marie, 
som har arabiska och syrianska som modersmål, relaterar i följande utsaga 
språket och minoritetskapet till ett utanförskap. 

 Man kanske skäms lite eller så kanske man bara förnekar det. Man kanske vill leva 
inne i samhället, jag vill passa in. Jag vill inte vara den personen som alla ser ner på 
bara för att jag inte är svensk... (Marie) 

 
För att passa in i majoritetssamhället skall man vara svensk och om man inte 
är svensk kan man hamna utanför. Det finns dessutom en risk att andra män-
niskor ser ner på en för att man inte är svensk. Detta gör att man skäms för 
sin bakgrund och att man till och med förnekar den. Modersmålet blir med 
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detta resonemang en representation av osvenskhet. En representation vilken 
är allt annat än det positiva värde som John och Natalie gav uttryck för ovan. 
Valet mellan att läsa eller inte läsa modersmålet blir med andra ord ett val 
mellan att reproducera ett utanförskap eller att odla ett innanförskap, mellan 
att vara invandrare och att vara svensk. Marie fortsätter sitt resonemang ge-
nom att hänvisa till aktuella händelser. 

[...] Nu när det är till exempel skildringar mellan svenskar och invandrare, eftersom 
Sverigedemokraterna har… Så det blir ju så hära ett visst hat mot till exempel invand-
rarna, som det var på ungefär 90-talet. (Marie) 

 
Händelser inom den nationella politiken och det rådande samhällsklimatet 
när det gäller inställningen till minoritetsgrupper får ett direkt avtryck i Ma-
ries utsaga ovan. Modersmålets värde som individuell representation för den 
egna bakgrunden står med andra ord inför en förhandling, med en något 
osäker utgång. På frågan om minoritetsspråkets status i Sverige ger Sara som 
har turkiska som modersmål följande resonemang, med ett exempel från den 
svenska arbetsmarknaden.  

Sara: Alltså det kan vara både positivt och negativt… ja, det är lite både och. Det kan 
vara positivt och negativt. Ah men förut då kom ämnet upp ah men liksom när man 
söker jobb till exempel med ett svenskt namn och efternamn då verkar det som man 
hade lite lättare och få jobbet, då hoppar man över invandrarna liksom. Och jag kan 
inte kalla mig för helsvensk heller. Jag har invandrarbakgrund, jag är brunett, jag är 
ganska mörkhyad och mörka ögon, mitt namn och hur jag pratar så det kan vara nega-
tivt också men det kan ha ganska mycket fördelar också. 

Robert: Skulle du i en jobbansökan skriva att du pratar turkiska etcetera.?  

Sara: Ja eller faktiskt. Jag skrev det på mitt CV tror jag. Varför inte?  
 

Även Sara relaterar modersmålet till invandrarbakgrund och hur denna är 
beroende av olika identitetsmarkörer som exempelvis hårfärg, namn och hur 
man talar. Modersmålet som en del av en invandrarbakgrund kan vara före-
mål för diskriminering. Å andra sidan finns det fördelar som gör modersmå-
let värdefullt på arbetsmarknaden. Flerspråkighet efterfrågas ibland på ar-
betsmarknaden och i ovanstående förhandling vann de positiva aspekterna 
över de negativa.  

Modersmålet som bakgrund kan även fungera som en klassmarkör. 
Språkinlärning har en direkt relation till klassrelaterade, eller socioekono-
miska förhållanden (Abrahamsson 2009: 199). Jan Einarsson (2009) diskute-
rar hur kommunikation är relaterat till klass. I detta fall skulle klassbegreppet 
kunna ha relevans dels genom dess relation till en asymmetrisk språkhierarki 
inom och mellan olika språk och dels genom språkets funktion inom språkli-
ga domäner (Cromdal & Evaldsson 2003: 30-31, Wardhaugh 1998: 142). 
Språkets värde som kapital kan sägas vara begränsat om det inte ger tillträde 
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till alla de sociala kontexter där det skulle kunna användas, exempelvis ut-
bildning eller arbetsmarknad. Rebecka har arabiska som modersmål men är 
samtidigt medveten om att hon talar med brytning, både på svenska och på 
arabiska. När Rebecka reser till Irak får den svenska brytningen oväntade 
konsekvenser.  

Robert: […] Man hör att du inte är från Irak när du kommer dit? 

Rebecka: Ja, eller så frågar dom om jag kommer ifrån ett finare område där du vet 
engelsmän och sådant har varit. Då har deras dialekt ändrats, då undrar dom, är du 
därifrån... 

 
Rebeckas brytning kan i en irakisk kontext föra med sig en positiv bild av 
henne som tillhörande det finare området i Irak präglad av det engelska 
språket. Det enskilda exemplet ger uttryck för språkets relativa värde. När 
det gäller arabiska finns det även en hierarki av varianter med stora skillna-
der dem emellan.  

Alla deras studier är baserade på vad heter det klassiska arabiskan… Så det är ju 
komplicerat, mer komplicerat än vad vi pratar här. Men pluggar du hära arabiska, och 
sen åker du till Syrien och börjar plugga saker på arabiska så blir man helt lost… (Re-
becka) 

 
Rebeckas utsaga kan förstås med Fergusons (1959) begrepp diglossia och en 
uppdelning av språket i en hierarkisk ordning kring både funktion och status. 

I intervjumaterialet återkommer engelskans hegemoniska position inter-
nationellt och svenskans status som majoritetsspråk i Sverige. Modersmålets 
domän är framförallt hemmet.  

Det [arabiskan] är inte ett språk som talas, helt enkelt. Engelska det är typ hela värl-
den, alltså det är internationellt. Svenska, det är ju för att man skall kunna klara sig i 
Sverige. (Rebecka) 

[...] man behöver det inte så mycket, förutom när man är hemma och så där. (Samine) 
 

Rebecka som ovan berättade om sin arabiska med brytning menar att arabis-
kan inte har någon given funktion och Samine som har turkiska som mo-
dersmål kopplar modersmålets huvudsakliga domän till hemmet. Genom att 
antingen förvisa modersmålet till hemmet (Samine) eller förhandla bort dess 
funktion helt och hållet (Rebecka) berövas språket dess status och dess värde 
förminskas.  

Sammanfattning  
Modersmålet kommer att ha olika betydelse beroende på vilket utrymme det 
ges och till vad det relateras. Modersmålet som en del av ett minoritetskap 
kan innebära att modersmålet är något man är stolt över och gärna lyfter 
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fram. Genom att kunna tala sitt modersmål kan man uttrycka etnicitet (1) och 
språket görs därmed till en positiv representation av den egna personen. Ne-
gativa erfarenheter kan dock göra att man vill komma bort från exempelvis 
en invandrarbakgrund (2). Bland annat gäller detta i förhållande till sociala 
strukturer och omgivningens fientlighet mot personer med invandrarbak-
grund. Genom att inte använda, studera eller på andra sätt framhäva mo-
dersmålet, kan individen avlänkas från sin invandrarbakgrund. Modersmålet 
som representation av den egna personen står dock under förhandling då 
olika värden ställs gentemot varandra. Modersmålets status (3) kan dock 
relateras till ett hierarkiskt system, där ungdomarna kan komma att stå utan-
för vissa av de sociala sammanhang eller språkliga domäner, där det skulle 
kunna användas.  
 

Tabell 9 Modersmålet som bakgrund 

 

Modersmålet som arv 
I intervjuerna kan man identifiera en återkommande repertoar av modersmå-
let som ett språkligt och kulturellt arv. Inom denna repertoar fungerar språ-
ket som ett kollektivt minne som förs vidare mellan generationer. I en under-
sökning av Sirkku Latomaa (1993) anser exempelvis föräldrar att barnen 
skall delta i modersmålsundervisningen för att språket skall bevaras och för 
att barnen skall behålla kontakten med hemlandets historia, kultur, traditio-
ner och geografi (Tuomela 2002:35). Genom språket ärver man även kultu-
rella uttryck och detta ges även betydelse av ungdomarna i intervjuerna. 
Flera av dem uttrycker dels tacksamhet för att deras föräldrar har fört vidare 
språket till dem själva samt att det kommer att vara viktigt att kunna föra 
vidare språket till sina barn. Värdet av det kulturella arvet varierar dock i 

Modersmålsdiskurs 
(modersmålet som…)  

Diskursens kon-
text 

Diskursens 
praktik 

Diskursens 
funktion 

Diskursens 
konsekvens 

(1) Etnicitet Språket som etnisk 
bakgrund 

Språket relate-
ras till etnicitet 

Språket som 
identitetsmarkör 

Förstärker 
etnicitet 
som identi-
tet 

(2) Invandrarbakgrund Relationen till 
kompisar med 
invandrarbakgrund 

Gemensam 
erfarenhet med 
andra 

Språket som 
representation 
av osvenskhet 

Förstärker 
känslan av 
utanförskap 
 

(3) Status Värderingen av 
språket och dess 
användning 

Relaterar 
modersmålet 
till olika sta-
tushierarkier 

Inordnar språket 
i hierarkier 

Höjer eller 
sänker 
språkets 
värde 
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olika utsagor. Samine ger utryck för att det turkiska modersmålet är ett arv 
från föräldrarna.  

Ja, jag ser bara att, turkiska det är något jag har fått så hära av mina föräldrar mamma 
och familjen liksom, det är någonting jag har fått och… det är inte så att jag glömmer 
bort turkiskan heller… Den möjligheten finns, jag kommer alltid att kunna det. Så jag 
vet inte, jag har alltid haft den liksom men… Jag är väldigt glad över att jag har den 
för att… ja jag vet inte… som många ser på språk så är det ett gratisspråk som man 
har fått med i paketet. (Samine)  

 
Modersmålet har man fått från föräldrarna och något man alltid kan plocka 
fram vid behov. Job som har syrianska som modersmål vidgar betydelsen av 
det språkliga arvet till ett kulturellt arv.  

Om inte jag skulle kunna det så typ mina barn kommer inte kunna det helt och hållet 
till exempel så det är bättre att föra det vidare än att det skall försvinna. För att vi har 
ju till exempel inte ett land, det finns inte så många som talar det så… Det är ganska 
typ värdefullt om man skall säga så. (Job) 

 
Språkets och därmed kulturens överlevnad hänger på att det kan föras vidare 
mellan generationerna. Med Ålunds (2000) definition är det de ”gamla” etni-
citeterna som reproduceras, nu genom en form av en multilokal transnatio-
nell språkgemenskap. Modersmålet kan dock även vara något som kan tas 
fram vid behov för att det tillför ett kulturellt värde i en specifik situation. 
Kevin som talar persiska: 

Oftast pratar vi svenska, därför det är enklare. Men ibland persiska, det är en annan 
grej. Kanske man kan skämta ibland på persiska, det är kultur... Det kan vara roligare 
att säga något på persiska och då kanske man tar fram det. (Kevin) 

 
Modersmålet används med denna utsaga som en kommunikativ resurs hem-
ma hos Kevin då det kan förmedla något ”annat” än vad som kan förmedlas 
genom det svenska språket. Med persiska får budskapet ett annat värde och i 
detta fall är det kulturella värdet inneboende i språket. Informanterna ger 
exempel på ord eller ordspråk, som språkliga verktyg för att förmedla ett 
budskap på ett sätt som man inte kan göra på svenska. Modersmålet kan 
även anses vara rikare på ord att ta till i beskrivningar och berättelser. Detta 
relateras dock inte i intervjumaterialet till olika former av samtida kulturpro-
duktion där modersmålet används eller blandas med svenska och engelska. 
Inom konst, litteratur och musik finns många exempel på hur kulturell hy-
bridisering hyllats av recensenter, producenter och konsumenter. En direkt 
fråga ställdes visserligen inte, men indirekt berörde flera frågor detta områ-
de. Varför hänvisningar till olika former av kulturproduktion (Se exempel-
vis, Feiler 2010) som film och musik lyser med sin frånvaro återstår att un-
dersöka.  

John har turkiska som modersmål och kommer in på hur turkiska ord har 
influerat det svenska språket. Denna typ av språkligt inflytande eller hybridi-
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tetsprocess har uppmärksammats inom forskningen (Kalra et al 2005). Trots 
att dessa kreoliseringar av språk kan sägas ha specifika funktioner har de i 
debatter om språk kommit att förknippas med språkdeflation och urvattning 
av enskilda språk (Boukas 1993). John för fram en negativ aspekt av de tur-
kiska ordens inslag i det svenska språket.  

Alltså, jag har läst turkisk poesi och så. Och då tycker jag faktiskt att det låter fint. 
Men alltså när man är här i Sverige så hör man ju hur turkiska slangord har kommit in 
i det svenska, det är där jag brukar oftast bli så här störd. Jag gillar inte det. Jag hade 
också faktiskt en uppsats, kommer jag ihåg i årskurs åtta tror jag, i svenska. Det stod, 
vad tror du kommer hända med svenska språket i framtiden? Och så fanns det två al-
ternativ, förbättra eller försämra, och jag tog försämras. Så förklarade jag just det här, 
för alltså jag själv personligen gillar inte det, att man säger typ cok som betyder 
mycket och gus som kommer från också turkiskan och betyder flicka och det finns 
flera andra. Jag vet inte, det framför språket inte på ett fint sätt, förstår du? Och jag 
har sett flera som säger, turkiska vilket fult språk det är. Det är bara för att dom hör 
bara slangorden. Medans jag, jag läser turkiska berättelser, poesi, böcker, sagor, och 
då kan man ju märka att… det är ju finare än vad man tror att det är. Och det är ju 
svårt att övertyga folk om det. (John) 

 
Att olika ord från minoritetsspråk ger avtryck och lever vidare i majoritets-
språket skulle kunna vara ett sätt att just föra det kulturella arvet vidare. John 
kopplar istället modersmålet till språkdeflationsdiskursen och språkens ur-
vattning och negativa uppfattningar om minoritetsspråk. Det turkiska språ-
kets kvaliteter kommer att överskuggas av de slangord som tar sig in i 
svenskan. Sett ur detta perspektiv kan hybridisering av språk och kultur 
minska värdet av det specifika språket. Språket som en del av den kulturella 
berättelsen riskerar att förvanskas om det inte tas om hand och reproduceras 
snarare än förändras från generation till generation. 

Ungdomarna ger dock uttryck för att språk och kultur som arv inte är helt 
givna och att det finns avgörande faktorer som kan påverka om ungdomar 
får tillgång till arvet. Jenny som har turkiska som modersmål menar att vissa 
föräldrar vill att barnen skall ha svenska som modersmål.  

[...] familjen kanske inte vill att barnen skall gå på modersmål utan att ha svenska som 
modersmål, så det kan bero på föräldrarna också. (Jenny) 

 
Föräldrarnas förhållningssätt till språket antas här påverka hur ungdomarna 
engagerar sig i modersmålet. Amarie, som ovan gav uttryck för arabiskan 
som tillhörighet, lägger en stor vikt vid föräldrarnas roll i att förmedla det 
språkliga arvet. 

Alltså allt beror på föräldrarna tror jag. Det är dom som uppfostrar barnen. Om föräld-
rarna inte har pratat arabiska eller lärt dom om sitt ursprung och sin kultur då tycker ju 
dom att, då har ju dom blivit vana vid svenska kulturen och då blir ju dom som svens-
kar dom ser ju den arabiska kulturen som något så här främmande för dom. (Amarie) 
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Det språkliga och kulturella arvet kan med ovanstående utsaga hamna utom 
räckhåll om inte föräldrarna pratar språket eller lär dem kulturen. Med detta 
resonemang är det föräldrarnas uppgift att föra vidare språket till barnen, 
något som kräver arbete och engagemang av föräldrarna. Å andra sidan finns 
det gott om utsagor i intervjumaterialet som uttrycker att ungdomarna själva 
är villiga att utveckla sina kunskaper i modersmålet och själv ta på sig upp-
giften att föra språket vidare till kommande generationer.  

Sammanfattning 
Modersmålet ges betydelsen som ett språkligt arv (1) genom att det är något 
man har fått av föräldrarna. Språket blir en form av bonus som man kan an-
vända till och spara för framtida bruk. Det språkliga arvet är nära samman-
kopplat med ett kulturellt arv (2). Genom modersmålet får man tillgång till 
det kulturella arvet. Språk och kultur skapar tillsammans ett extra värde i 
kommunikationen med andra bland annat genom att växla mellan majoritets-
språk och modersmål. I förhållande till majoritetsspråket skapas en risk för 
att det språkliga och kulturella arvet förstörs genom språkdeflation. Negativa 
uppfattningar om majoritetsspråkets urvattning kan utvecklas till negativa 
uppfattningar om det specifika minoritetsspråket. Genom den första och 
andra diskursen i denna repertoar finns likheter mellan denna och det Potter 
och Wetherell (1992) presenterar i repertoaren ”culture as heritage”. Genom 
denna repertoar tenderar kultur (och här modersmålet) att bli ett arvegods, 
utan någon direkt funktion fruset till sitt historiska värde. Tillgången till ett 
språkligt och kulturellt arv är beroende av att det finns någon som gör det 
tillgängligt.  

I intervjuerna med ungdomarna identifieras föräldrarollen som betydelse-
full och beläggs med ett ansvar (3) att föra vidare språket. Flera ungdomar i 
intervjustudien ger även uttryck för att de själva har ett ansvar att föra språ-
ket vidare när de själva blir föräldrar. Ansvarsfrågan gör att den repertoar 
som här har presenterats skiljer sig från Potters och Wetherells repertoar 
(1995: 91) inom vilken kultur passivt tas emot. Med Potters och Wetherells 
repertoar ”culture as therapy” odlas kultur genom att aktören förvaltar och 
förverkligar sig själv. Då människor kan tappa sin kultur beläggs de därmed 
även med ansvar att underhålla den.   
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Tabell 10 Modersmålet som arv 

 
 
 
 

Modersmålet som utbildnings- och yrkeskarriär 
I forskningslitteraturen finns det exempel på hur tvåspråkighet och moders-
målet som minoritetsspråk förknippas med både möjligheter och problem när 
det kommer till lärande och språklig utveckling (Romaine 1995: 241), ut-
bildnings- (Wong-Fillmore 1991) och yrkeskarriär (Collier 2011, Ralph 
1993, Lundqvist 2007, Börjesson 2005). I skolverkets (2002) rapport Flera 
språk flera möjligheter, hävdas att: 

God kännedom om det egna språket är viktigt för att lära sig svenska och för all annan 
inlärning. Behärskning av modersmålet underlättar hanteringen av abstrakta begrepp. 
Två språk är positivt i arbetslivet. (ibid.: 49) 

 
Påståendet bygger på en kvalitativ attitydundersökning av barn och ungdo-
mar med annat modersmål än svenska samt föräldrar, lärare och skolledare.  

I repertoaren modersmålet som utbildnings- och yrkeskarriär presenteras 
diskurser kring modersmålet som personligt kapital, förutsättning eller till-
gång inom lärande, högre studier och yrkesliv. I repertoaren uttrycks även 
möjligheter och begränsningar av modersmålet som merit. Inom denna re-
pertoar berörs bland annat det som Gardner & Lambert (1972) benämner 
instrumentella skäl till språkkompetenser. Dessa skäl syftar till att erhålla 
status, arbete eller utbildningsmöjligheter, exklusiva för det särskilda språ-
ket. Modersmålet och dess begränsningar relateras till diskursens funktion, 
dess effekt och praktik. Med Skolverkets antagande om att kunskaper i mo-

Modersmålsdiskurs 
(modersmålet som) 

Diskursens 
kontext 

Diskursens 
praktik 

Diskursens 
funktion 

Diskursens konsek-
vens 

(1) Språkligt arv Språkets 
förvaltning 

Språket tas 
emot 

Skapar ett 
gratisspråk 

Modersmålet något 
man har utöver andra 
språk och kan plock-
as fram vid behov 

(2) Kulturellt arv Språkets 
relation till 
kultur 

Kultur skapas 
och förs 
vidare genom 
modersmålet 

Språket som 
kulturbärare 

Ger tillgång till ett 
kulturellt arv 

(3) Ett ansvar att 
föra vidare 

Hur språket 
förs vidare 
och reprodu-
ceras 

Språket förs 
vidare från 
föräldrar till 
barn 

Utkräver 
ansvar 

Modersmålet ett 
betingat arv 
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dersmål är viktigt för att lära sig andra språk, kan vi se modersmålet som 
instrumentellt motiverat i en utbildnings- och en arbetskarriär.  

Här blir det intressant att se hur ungdomarna uppfattar förhållandet mel-
lan modersmålet och lärande etcetera. Inom den ena av de två diskurserna 
kring lärande och språklig utveckling kommer minoritetsspråket att ställa till 
besvär för inlärningen av språk och andra kunskaper. Man pratar exempelvis 
om halvspråkighet och hämmad kognitiv utveckling. Olika språk ses som 
konkurrerande och måste därför rangordnas efter behov och betydelse. Inom 
den andra diskursen ökar kunskaper i minoritetsspråket möjligheterna att lära 
sig nya/andra språk och bidrar till en kulturell kompetens vilket kan gynna 
lärandet. Marie, som har arabiska och syrianska som modersmål, ger uttryck 
för att kunskaper i modersmålet är avgörande för kunskaper i svenska.  

Så har man inte den grunden, kan man inte prata sitt eget språk hur skall man då kun-
na bli bättre på att kunna prata svenska? (Marie)  

 
Modersmålet kan även uppfattas som betydelsefullt inom andra ämnen än 
språkämnen. Jenny som har turkiska som modersmål ger uttryck för detta. 

[...] vår turkiskalärare fick komma med på våra mattelektioner för att visa oss uppgif-
terna med turkiska ord. Det var så hära, man förstår kanske, jag kan prata för mig 
själv, jag förstod mycket bättre när hon förklarade på turkiska, matten. (Jenny) 

 
Utsagorna från Marie och Jenny återger Skolverkets syn på språket som 
viktigt av instrumentella skäl på grund av dess funktion. Man skall dock vara 
medveten om att modersmålet i förhållande till lärande är komplext och att 
ungdomarna kan ge uttryck för att modersmålet inte alltid räcker till. Jenny 
som förstår matematiken bättre när hon får hjälp på turkiska ger även uttryck 
för att svenska kan vara mer användbart när något skall förklaras. 

[...] men ibland så, när jag inte kan förklara det jag vill berätta, då börjar jag prata 
svenska. Men oftast är det turkiska... (Jenny) 

 
Jennys utsagor kan tyckas motsägelsefulla. Hur kan man förstå ett abstrakt 
ämne bättre på ett språk som man behärskar till en mindre grad?  Genom att 
titta närmare på hur flerspråkiga personer använder sina språk samt hur två-
språkigt lärande går till kan denna fråga säkert besvaras. Inom ramen för 
diskursiva repertoarer kring modersmålet är det dock av tillräckligt intresse 
att de båda utsagorna kommer till uttryck och ger modersmålet betydelse 
som funktionellt eller samtidigt icke funktionellt.  

Inom utbildningsvärlden kan modersmålet ges betydelse för dess funktion 
men även som merit i form av betyg och utbildningspoäng. Salle som har 
arabiska som modersmål ger uttryck för att studier i modersmålet kan ge 
resultat i form av bra betyg och ett högre genomsnittsbetyg.  
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Men alltså, lönade det sig i slutet för att... Jag fick ett MVG i arabiska i nian så jag 
kunde byta ut det mot ett såhär, lägre betyg då, ja... Så det var jättebra... Det tjänade… 
jag hade G i bild till exemempel så jag bytte ut det mot bild och fick tio poäng extra, 
så det var jättebra. Sen nu i gymnasiet så kommer jag att få meritpoäng för det också 
så... det är också jättebra. (Salle) 

 
Med ett utbildningssystem som ger utrymme för värdering och erkännande 
av kunskaper i ett minoritetsspråk kan Salle uppfatta modersmålet som posi-
tivt för en utbildningskarriär. Salle ger dock uttryck för att det kan vara till 
hjälp även i en yrkeskarriär. 

Ja folk kanske ser det som en merit du vet, när jag skall söka jobb och så, för att jag 
kan prata arabiska… (Salle) 

 
Att modersmålet skulle kunna komma till nytta i en framtida yrkeskarriär 
kommer till uttryck på flera sätt. Job som har syrianska som modersmål och 
Marie som har syrianska och arabiska som modersmål ger följande utsagor. 

Alltså min syrra hon är tandläkare inom folktandvården i Södertälje. Och när dom 
visste att hon kunde syrianska, direkt så anställde dom henne. Det hjälper ju typ så här 
för dom som kommer dit, barnen och så, att dom känner sig mer säkra när det är nå-
gon som pratar med dom på syrianska och så… Småbarn som är fyra fem år känner 
sig mer säkra med någon som kan prata syrianska med dom. (Job) 

Men arabiskan är ju ganska eftertraktad. Eftersom man ser ju att Asien, det är nya 
marknaden. Till exempel när man talar med Saudiarabien, Dubai, det är stora ställen 
som är ganska hög… status. Och talar man ett språk där man kan bygga en kontakt 
med de här länderna så är det ju klart att olika företag, föreningar som söker sig till 
dig, pga. att du kan tala och skriva det språket. (Marie) 

 
Inom och utanför Sveriges gränser finns ett behov av språkkunskaper vilket 
skapar möjligheter inom en framtida yrkeskarriär. Job för fram att människor 
kan känna sig tryggare när de får prata sitt modersmål då de besöker en tand-
läkare. Och för Sara kunde modersmålet ha en plats i en meritförteckning.  
Marie ger även uttryck för hur arbetsmarknaden kan sträcka sig över land-
gränserna. Genom att relatera sitt modersmål till en större språkgemenskap 
och den status som vissa regioner i den arabisktalande världen har, öppnas 
ett utrymme för en gränsöverskridande arbetsmarknad. Saudiarabien och 
Dubai återkommer exempelvis i denna repertoar som regioner med hög sta-
tus och ekonomisk framgång men även storstadsregioner plockas upp som 
intressanta. Marie nämner ovan att en transnationell yrkeskarriär kräver 
språkkunskaper i tal och skrift.  

Inom denna repertoar uppges ibland en osäkerhet kring den egna språk-
förmågan samt språkets svårighetsgrad och dialektala skillnader. Amarie, 
som har arabiska som modersmål, uppfattar exempelvis att hon har goda 
kunskaper i arabiska och uttrycker att hon kommer att ha nytta av arabiskan i 
en framtida yrkeskarriär. Amarie kommer in på en framtida arbetsmarknad 
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när hon pratar om att kunna uppskatta sitt modersmål. Det kan vara värde-
fullt att presentera ett längre stycke av hennes resonemang kring denna fråga 
eftersom den visar den ofta komplexa situation som ungdomarna befinner 
sig i.  

Amarie: Jag vet att eh, arabiska är ett stort språk och jag tror att det är många som pra-
tar arabiska och dom kanske inte har det som första språk men andra språk kanske, el-
ler tvärt om också. Jag tror att jag kommer att få användning för det. Det beror på vad 
jag har för jobb sen också. Men ja... 

Robert: Just det här när du tar upp det här med jobb. Tror du att det finns någon situa-
tion när det kommer till arbete och utbildning till exempel, om du börjar med arbete, 
finns det någon situation där du tror att du kan få nytta av arabiskan när det kommer 
till arbete.  

Amarie: Det klart, ju mer språk man kan desto mer har man ju chans till bättre jobb 
eller... Jag vill bli ambassadör så då är ju arabiska det är ju jättebra om jag kan arabis-
ka eller ju mer språk jag kan desto bättre, eh så det är ju bra med jobb. Sen med ut-
bildning eh... hm det kan vara bra. Nu, jag skall inte, jag tror inte att jag kommer att 
studera i något arabisktalande land men eh... nej jag vet inte... med utbildningen... 
men jag tror det kan vara bra eftersom vissa saker kanske man förstår bättre på arabis-
ka än på svenska. Eller det finns ord... eller så kan det vara tvärt om, jag förstår ju 
svenska bättre eller lättare än arabiska så jag vet faktiskt inte. 

 
Amarie uttrycker att modersmålet är en merit när det kommer till en framtida 
yrkeskarriär. Antalet språk anses viktiga, ju fler desto bättre och som ambas-
sadör i ett arabisktalande land kommer arabiskan väl till pass. När det gäller 
universitetsstudier finns det en viss tvekan.  

Amarie: Jag vill... alltså jag vill jättegärna studera i... alltså gå ett universitet i Liba-
non, något engelskt eller internationellt universitet där. Men alltså det är ju bättre om 
jag går här... Om man kommer från ett libanesiskt universitet så har man ju inte sam-
ma möjlighet att få jobb för att det är... Libanon är ju inte så bra alltså det är ju krig 
och sen man vet ju aldrig vad som händer. Det är ju säkrare och det är ju bättre för 
min framtid om jag studerar vidare här eller i något engelskspråkigt land. Eh, och men 
hur känner du till... [...] Iallafall inte i Beirut även ifall jag vet att de har bra utbildning 
där. Men det är inte samma sak för att det har inte fått samma status för att det har vart 
så mycket krig och sånt 

Robert: Du tror till och med att du vill arbeta som ambassadör, kan du själv se något 
exempel där arabiskan skulle var något, liksom... betydelsefullt i ditt jobb som ambas-
sadör? Hur tänker du dig arabiskan i den... 

Amarie: Eh, det är ju att man får flytta runt i olika länder och då kanske jag, jag vet 
inte jag tror inte att man får, jag får inte vara ambassadör i Libanon eftersom jag är 
Libanes, jag är inte säker men jag har hört det. Men i andra länder som till exempel 
Syrien och andra länder, då är det ju bra om jag kan arabiska och sen i andra världs-
länder så hära... Det finns ju araber överallt ungefär tror jag för att det finns en... I is-
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lam så använder dom ju arabiska och då är det ju många som snackar arabiska, som 
kan arabiska, så då är det ju jättemånga i världen som kan arabiska så... 

 
Amarie uttrycker att arabiskan kan vara bra men att det samtidigt finns en 
oro hos henne att det skulle vara för svårt att studera på modersmålet. Även 
här spelar förhållandena på utbildningsorten samt universitetens internatio-
nella status en viss roll. Amaries resonemang kring en utbildnings- och yr-
keskarriär är intressant då det visar på den komplexa situation som hon mås-
te förhålla sig till. Hon vill studera i Libanon men landet är en osäker plats 
och detta gör det svårt att vara där. Och trots att hon vet att det finns bra 
universitet i Beirut så menar hon att universiteten där har lägre status än 
engelskspråkiga universitet. Att studera i Libanon är med andra ord förenat 
med en dubbel osäkerhet, dels under studietiden och dels i en framtida yr-
keskarriär efter studierna. När hon ombeds förtydliga hur hon tänker sig det 
arabiska språket inom yrket som ambassadör uttrycker hon att det kan finnas 
juridiska hinder i vägen då hon är libanesisk medborgare. Amarie utvidgar 
då den framtida arbetsmarknaden till hela den arabisktalande världen och 
hela språkgemenskapen. Det finns således stor spännvid mellan möjligheter 
och de eventuella hinder som kan ligga i vägen för möjligheterna.  

Det finns flera orsaker till att Amarie kan förhandla mellan olika möjlig-
heter på det sätt som gör sig tydligt i intervjutexten ovan. Exempelvis kan 
Amaries språkkunskaper eller socioekonomiska bakgrund ha betydelse för 
resonemanget. I ett diskursivt sammanhang visar texten dock på hur olika 
värden, kompetenser och möjligheter resoneras fram inte bara i förhållande 
till tidigare erfarenheter utan även till en specifik diskursiv kontext. En hie-
rarki av utbildningar, utbildningsorter och arbetsmarknader; geopolitik och 
säkerhet; medborgarskap och språkgemenskaper.  

Slutligen kan man inom denna repertoar lägga till en form av moders-
målsdiskurs som är centrerad kring ett allmänt värde av språkkunskaper. 
Inom denna modersmålsdiskurs är det alltid bra att kunna flera språk. Det ses 
som en allmän tillgång samt ökar möjligheterna till kommunikation.  

Man kan kommunicera med fler människor och alltså det är alltid en tillgång att 
kunna fler språk. (Job) 

Nej man har ju alltid nytta av språk… senare i livet. (Marie) 
 

Modersmålets värde ställs inte mot ett specificerat användningsområde. Mo-
dersmålet blir snarare en kommunikativ tillgång i vilken det finns ett egen-
värde. Språkkunskaper hyllas ofta i olika sammanhang och modersmålet kan 
här ställas till raden av de språk som individen talar. Detta gör att hierarkin 
av nationella och internationella språk på ett sätt förbises. Modersmålet blir 
inte länge ett minoritetsspråk i Sverige utan ett av de språk som alltid är bra 
att ha.  
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Sammanfattning 
Inom denna repertoar samlas utsagor som ger uttryck för modersmålsdiskur-
ser vilka berättar om modersmålets betydelse inom lärande, utbildning och 
arbetslivet. Modersmålet kan sägas vara en del av lärandet (1) och ges bety-
delse inom språkutveckling och lärande inom olika ämnen. Förhållandet 
mellan lärande och modersmål är något otydligt, men det kan ändå sägas ha 
en betydelse. Som en del av en utbildnings- och yrkeskarriär (2) är moders-
målsundervisningen betygsberättigad och antas vara berättigad till meritpo-
äng3. Detta gör att modersmålet kan ses som en del av en utbildningsstrategi 
där betygen blir dels ett erkännande för modersmålet och dels ett motiv att 
satsa på modersmålsundervisningen. Modersmålet ges även betydelse inom 
en framtida utbildnings- och yrkesstrategi där olika studie- och yrkesrelate-
rade val och överväganden relateras till modersmålskunskaperna. Slutligen 
kan modersmålet ses som en form av kommunikativ tillgång och kompetens 
(3) i och med att flera språk innebär att man kan kommunicera med fler 
människor och att flera språk alltid är bättre än färre språk.  
 

Tabell 11 Modersmålet som karriär 

 

 

Modersmålet som vardagspraktik 
En stor del av forskningslitteraturen fokuserar på modersmålens användning 
och dess roll i en tvåspråkig vardag (Cromdal & Evaldsson 2003).  

Inom denna repertoar återkommer diskurser kring modersmålet som ett 
språk ungdomarna kan tala med föräldrar, släktingar, syskon och kompisar, 
eller någon annan person som talar språket. Samtidigt kommer en stor och 

                               
3 Antalet kurser berättigade till meritpoäng kan dock komma att minskas.  

Modersmåls-
diskurs (moders-
målet som…) 

Diskursens 
kontext 

Diskursens 
praktik 

Diskursens 
funktion 

Diskursens kon-
sekvens 

(1) Lärande Lärande i och 
utanför skolan 

Modersmålet 
relateras till 
lärande 

Visar språkets 
betydelse inom 
lärande/skola 

Modersmålet 
positivt eller nega-
tivt för lärande 

(2) Utbildnings- 
och yrkeskarri-
är  

Att studera 
och arbeta 
inom och 
utanför Sveri-
ges gränser 

Motiv och 
strategier kring 
utbildning och 
arbete  

Visar språkets 
betydelse i en 
karriär (exem-
pelvis betyg 
som motiv) 

Språket som eko-
nomisk resurs 
(eller icke-resurs) 

(3) Kompetens En värld med 
olika språk 

Kommunika-
tion/ 
odefinierad 

Ger språket ett 
egenvärde 

Bestående kompe-
tens 
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ofta betydande del av kommunikationen med den ena eller andra föräldern, 
syskon eller vänner, att ske på antingen majoritetsspråket svenska eller på 
något annat språk och i kommunikationen kan även språken komma att 
blandas. I intervjuerna ger ungdomarna uttryck för en bred repertoar av an-
vändningspraktiker. Dessa är beroende av vad man talar om, med vem man 
talar, vilka personer som finns i närheten, samt olika talares kompetens. 

Katarina som har syrianska, och till viss del även arabiska, som moders-
mål berättar att hon pratar syrianska med föräldrarna och att hon måste kun-
na prata det med sin farmor som inte talar så bra svenska. I övrigt är syrians-
ka ett språk som man talar med släktingar. 

Ja, för det är ju det vi har gemensamt om man säger så, det är ju inte bara efternamnet. 
Vi brukar ju åka ner dit och så dom kommer också hit, då pratar vi syrianska. Då trä-
nar båda sin syrianska. Så det är ju inte så att vi pratar så mycket här men när vi åker 
dit så är det det som gäller. Kanske inte bland oss ungdomar. Min farbror skulle vara 
sjukt att prata engelska med honom, då blir det syrianska. (Katarina) 

 
Förutom att vara föräldrarnas språk, kopplas modersmålet som vardagsprak-
tik ihop med släktingar i och utanför Sveriges gränser. Vi kan i citatet se att 
kommunikation som praktik är nära förknippat med repertoaren kring tillhö-
righet. Bland släktens ungdomar har inte syrianskan samma självklara posi-
tion utan engelska anges som det språk som oftast talas. På frågan om varför 
inte ungdomarna pratar syrianska och om hon tror att det hänger ihop med 
språkets status i gruppen, svarar Katarina. 

Det är mera att dom inte kan så bra syrianska. Det märker man i Tyskland, dom kan 
bara; hej, hur mår du, bra och ja inte så mycket mer. Så engelskan blir… det är lättare 
än att lära dom… Kanske låter taskigt men ja man orkar inte så hära, engelskan blir 
lättare. (Katarina) 

 
Katarina ger uttryck för att ungdomarna har en till stor del pragmatisk 
inställning till språket. Hon säger att det inte handlar om språkets status, utan 
att det bara är lättare att prata engelska. Det räcker med hälsningsfraser på 
modersmålet och efter det byter man språk. Språkväxlingen handlar 
visserligen om tillhörighet, ett sätt att snabbt bygga en gemenskap men 
enligt Katarina är det annars det språk som ungdomarna bäst behärskar som 
talas.  

Ett pragmatiskt förhållande till modersmålet kan även ligga till grund för 
ett starkt behov av språket. I kontakten med släktingar i hemlandet måste 
man kunna tala modersmålet. Jenny som har turkiska som modersmål ut-
trycker att hon har ett behov av turkiskan på samma sätt som hon har ett 
behov av svenska.  

[...] jag behöver ju språket, turkiskan lika mycket som svenskan också för jag bor ju i 
Sverige och pratar svenska, det är ju samma sak när jag åker till Turkiet också, jag 
pratar mest turkiska där, jag har många släkt och så. Det är ju vissa som inte förstår 
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svenska så det är ju bra att kunna turkiskan också. Så jag tycker att det är därför det är 
viktigt.(Jenny) 

 
Modersmålet kan dock komma att användas även utanför släktgemenskapen, 
i och utanför Sveriges gränser. Sandra, som har turkiska som modersmål ger 
uttryck för att språket kan komma till användning oberoende av var man 
befinner sig.  

Turkiska, man behöver det överallt för mig. Om man är ute någonstans så kan en 
kvinna komma fram och säga; jag kan inte svenska, kan inte du översätta det till tur-
kiska. Om man inte kan turkiska så kan man inte översätta. Så turkiska är bra man kan 
använda det i olika situationer. Till exempel hjälpa, tolka, förklara en text, det är jät-
tebra. (Sandra)  

 
Med Sandras utsaga blir hennes modersmål ett språk som praktiseras i hen-
nes omgivning. Modersmålet som vardagspraktik i en större samhällsgemen-
skap kan dock komma att förhandlas bort genom att språket relateras till en 
nationell och internationell språkhierarki. Rebecka, som ovan berättade om 
sin arabiska med brytning, ger uttryck för detta. 

Det [arabiska] är inte ett språk som talas, helt enkelt. Engelska det är typ hela världen, 
alltså det är internationellt. Svenska, det är ju för att man skall kunna klara sig i Sveri-
ge. (Rebecka) 

 
Rebecka kommenterar varför modersmålet har en förhållandevis undangömd 
position i det svenska skolsystemet. Med Sandras och Rebeckas utsagor kan 
modersmålet vara ett språk som praktiseras men samtidigt ett språk som inte 
talas alls. Vad som kan ses som motsägelsefullt kan dock verka fullt logiskt 
beroende på vilken diskursiv kontext som utsagorna relateras till. I Sandras 
fall är det den egna omgivningen som utgör en diskursiv kontext och i Re-
beckas fall det nationella utbildningssystemet. När Rebecka pratar om den 
egna omgivningen blir även hennes modersmål ett språk som praktiseras.  

Jaa alltså det har ju hänt flera gånger att som i [området4] där jag bor så kanske det har 
kommit in så här gamla gummor som inte kan prata svenska och då har dom frågat så 
här kan du arabiska, och då har jag översatt. (Rebecka) 

 
Med modersmålet som vardagsspråk kan vi se hur och med vem modersmå-
let används och att språket ges en betydelse som viktigt eller betydande. 
Modersmålet relateras till repertoaren om tillhörighet samt modersmålet som 
merit. Det finns dock även ett pragmatiskt förhållningssätt till modersmålet 
samtidigt som språkets status kan minska dess betydelse som vardagsspråk.  

Modersmålet som grupptillhörighet kan vidare relateras till specifika 
praktiker. En sådan praktik är möjligheten att i gruppen använda modersmå-
let som hemligt språk. Genom att växla till modersmålet kan man tala ostört. 

                               
4 Namnet på bostadsområdet anonymiseras. 
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Samtidigt som man växlar språk stärks även sammanhållningen bland dem 
som deltar i kommunikationen, vilket relaterar till repertoaren om moders-
målet som tillhörighet.  Kevin tog detta i citatet ovan när han säger att ”man 
kanske vill prata för sig själva ibland”. Ett annat exempel ges av Rebecka, 
som har arabiska som modersmål. 

Det binder ihop oss, på ett sätt, sen kan man prata det när man inte vill att andra skall 
förstå. Men nu är det så många araber här i Sverige så det blir lite svårt. (Rebecka) 

 
Modersmålet som hemligt språk återkommer ofta tillsammans med uttryck 
för tillhörighet. I möjligheten att kunna tala utan att andra förstår, verkar just 
denna funktion till att stärka själva sammanhållningen och den gemenskap 
vilken språket ligger till grund för. Enligt Robin Dunbar (1998) är ju språ-
kets grundläggande funktion att skilja de egna från de andra och genom att 
byta språk, stärker man den egna gemenskapen i ett pågående kommunika-
tionsprojekt (Cromdal & Evaldsson 2003: 36-37). Inom familjen verkar mo-
dersmålet ha en liknande funktion. Här gäller det möjligheten att skifta mel-
lan majoritetsspråk och modersmål. Marie har arabiska och syrianska som 
modersmål och förklarar här hur hennes mor växlar mellan svenska och ara-
biska.  

[...] när jag pratar med min mamma talar jag nästan alltid svenska, men så fort det är 
någonting viktigt vi skall tala om då byter hon direkt till arabiskan [...] (Marie) 

 
Marie menar att hennes mamma använder modersmålet för det som är vik-
tigt. Som Myers-Scottons (2000) menar med den så kallade markeringsmo-
dellen, kan mamman förändra värdet på det som skall sägas genom att byta 
språk. De olika språken är förenade med sociala identiteter och genom att 
byta språk förmedlar hon vilken social identitet som hon vill framhäva och 
vilka rättigheter och skyldigheter som då gäller. Genom att förstå språk- eller 
kodväxling som en solidaritetsorienterad handling, kan denna typ av språk-
användning förstås som något betydelsefullt snarare än uttryck för sämre 
versioner av olika ”standardspråk” (Milroy 1982: 215)  

Det finns i intervjumaterialet utsagor om språk och kodväxling som en 
form av normaltillstånd i en tvåspråkig vardag. Som Cromdal & Evaldsson 
(2003) för fram kan språkval och kodväxling ses som samtalsresurser i ett 
kommunikativt projekt. När vissa av de ungdomar som intervjuats berättar 
om hur de växlar mellan språken görs ingen reflektion över varför de byter 
språk. Marie ger dock uttryck för en viss komplexitet när det kommer till 
den flerspråkliga vardagen i hemmet.  

Marie: [...] de är båda syrianer från, en är från Syrien och en är från Turkiet, och sen 
har vi ingift… från Rumänien. Så det är ganska mycket rumänska i språket också.  

Robert: Ok, och hur går det då? Att hantera den här språkliga… 
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Marie: Ibland blir det lite komplicerat, när man börjar prata ett språk och så hoppar 
man över till ett annat. Men man förstår ju efter ett tag, det är svårare att prata med 
någon som bara pratar till exempel syrianska. Det blir så här att man är van att säga ett 
ord på kanske till exempel arabiska… 

 
Maries resonemang kring den språkliga vardagen visar hur språk blandas 
och hur föräldrar växlar mellan olika språk. I denna utsaga ger inte Marie 
uttryck för de olika funktioner som språken kan ha, som resurser i ett kom-
munikativt projekt. Det framgår dock att det åter rör sig om en pragmatisk 
språkanvändning där man talar det språk som fungerar bäst. Urvalet sker 
efter hur man behärskar olika ord eller hur man är van vid att använda det. 
Marie uttrycker även att den språkliga vardagen med språkväxling som nor-
malitet kan ställa till det för henne i en enspråkig kontext då bara ett språk 
skall talas.   

Sammanfattning 
Inom denna repertoar presenteras diskurser kring modersmålets användning: 
med vem och var modersmålet används, till vad modersmålet används och 
hur det används. Modersmålet används som vardagsspråk (1) i och utanför 
hemmet med föräldrar och syskon, med släktingar i och utanför Sveriges 
gränser samt med vänner som talar samma språk. Modersmålet ges till stor 
del ett funktionellt värde genom språkväxling, där denna växling blir en del 
av ett kommunikativt projekt (2). Språkanvändningen relateras av ungdomar 
som intervjuats bland annat till att tala ostört, till det som är viktigt och ska-
pandet av gemenskap och tillhörighet. Språkväxling framträder även som en 
slags normalitet (3) där intervjupersonerna ger uttryck för ett pragmatiskt 
förhållningssätt till användningen av modersmålet i relation till en flersprå-
kig vardag.  
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Tabell 12 Modersmålet som vardagspraktik 

 
De olika modersmålsrepertoarerna och dess modersmålsdiskurser kommer i 
nästa kapitel att sättas in i olika former av rumslighet. På detta sätt kan vi se 
hur olika betydelser sträcker kräver olika former av rumslighet samt vilka 
former av rumslighet som ligger till grund för vilka betydelser. 

Modersmåls-
diskurs (moders-
målet som…) 

Diskursens 
kontext 

Diskursens 
praktik 

Diskursens 
funktion 

Diskursens 
konsekvens 

(1) Vardagsspråk Kommunikation 
med föräldrar, 
vänner och släk-
tingar 

Vardaglig an-
vändning av 
modersmålet 

Modersmålet ges 
en vardagsfunk-
tion 

Modersmålet 
något man inte 
klarar sig utan 

(2) Kommunika-
tivt projekt 

Kommunikation i 
en flerspråkig 
vardag 

Språk- och kod-
växling för att 
uppnå ett visst 
syfte 

Modersmålet en 
kommunikativ 
resurs 

Växlingen mel-
lan språken 
skapar ett mer-
värde åt mo-
dersmålet 

(3) Normalitet Kommunikation i 
en flerspråkig 
vardag 

Pragmatisk 
språk- och kod-
växling som det 
passar kontexten 

Modersmålet en 
kommunikativ 
resurs 

Modersmålet ett 
av många språk i 
en flerspråkig 
vardag 
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5. Presentation av modersmålets rumsliga 
kontext 

I presentationen av modersmålsrepertoarer och modersmålsdiskurser kunde 
vi se hur de intervjuade ungdomarnas utsagor spände över vitt skilda kontex-
ter. I detta avsnitt behandlas hur utsagor kring modersmålet uttrycks inom 
olika rumsliga kontexter. 

Rumsliga kontexter… 
I kapitel 4 visades hur modersmålet ges betydelse och funktion inom mo-
dersmålsrepertoarer. Inom varje repertoar identifierades en variation av 
funktioner och konsekvenser vilka verkar inom specifika diskursiva kontex-
ter. En specifik diskursiv kontext innefattar dock även en viss form av rums-
lighet och det är denna rumslighet som analyseras i detta kapitel. Jag kom-
mer att använda utsagor från modersmålsdiskurserna (visas som kursiverad 
text) för att analysera hur den nationella, den multikulturella, den transnatio-
nella och den diasporiska formen av rumslighet är en del av det diskursiva 
landskap inom vilket modersmålsdiskurserna uttrycks.  

… av tillhörighet 
Inom tolkningsrepertoaren för modersmålet som tillhörighet identifierades 
tre stycken diskurser. Diskurser kring tillhörighet är dock beroende av en 
rumslig kontext att rymma ett ”vi”, en exklusiv gemenskap avgränsad genom 
dess sociala och fysiska utsträckning. 

Den första diskursen gav modersmålet en betydelse som språkgemenskap 
i vid bemärkelse och språket en funktion som ett potentiellt ”vi” att känna 
tillhörighet inom. Alla människor som talar språket ingår i gemenskapen 
oavsett var de befinner sig och kan träffas på ”lite här och där”. Språkge-
menskapen avgränsas inte av ett specifikt fysiskt rum utan endast av en soci-
al avgränsning, det gemensamma språket. Med det ramverk av språkliga 
geografier som presenterats ovan ryms denna diskurs inom den transnatio-
nella rumsuppfattningen, ”vi finns lite överallt”.  
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Genom diskursen om modersmålet som hemlandets språk centreras den 
språkliga gemenskapen till hemlandet. Språkgemenskapen framträder som 
en utsträckt nationell gemenskap och språket är det som sammanhåller ”mig 
och mitt land och mina släktingar”. Med den diasporiska rumsuppfattningen 
kan detta förstås som en långväga nationalism organiserad genom dess för-
hållande till ett föreställt centrum.  

Inom modersmålsrepertoaren kring tillhörighet framträdde även en 
diskurs om modersmålet som minoritetskap. Erfarenheterna av att ha ett 
minoritetsspråk som modersmål delas med andra som har samma moders-
mål. Vidare delar man andra erfarenheter av minoritetskap exempelvis kul-
turkrockar, ”det för oss samman [...] vi har samma kultur [...] vi förstår var-
andra”. Minoritetsspråk som gemenskap för tillhörighet skapas inom förhål-
landet mellan majoritet och minoritet och en multikulturell rumsuppfattning 
med flera (sociala) språkgemenskaper som ryms inom samma fysiska rum.  

Vi kan se en variation i diskursernas rumsliga kontext. Modersmålet som 
tillhörighet skapas inom ett multikulturellt, ett transnationellt och ett diaspo-
riskt rum. 

… av bakgrund 
Även inom tolkningsrepertoaren för modersmålet som bakgrund kunde tre 
olika diskurser identifieras. När det gäller diskurserna kring etnicitet och 
invandrarbakgrund är de beroende av en rumslig kontext inom vilket olikhet 
framträder som normalitet eller eventuellt inte tillåts. Inom den multikultu-
rella rumsuppfattning som här används ryms olikheter vad gäller språk, etni-
citet och bakgrund även om förhållandet mellan dessa olikheter kan vara 
ojämlikt. Inom den nationella rumsuppfattningen ges inte samma utrymme 
för olikheter. Andra språk, etniciteter och bakgrunder än det/den nationella 
hamnar utanför och exkluderas eller ignoreras. 

Flerspråkigheten kan ses i motsats till enspråkighet där minoriteten är 
flerspråkig och majoriteten enspråkig. Flerspråkighet kan även ses som en 
multikulturell gemenskap om flerspråkighet uppfattas som normalitet. I det 
multikulturella rummet av olikheter stärks modersmålet som etnicitet, ”man 
märker ju hur dom älskar sitt språk [...] dom vet var dom kommer ifrån [...] 
det påverkar ju mig också” och ”det är bra att liksom kunna sitt modersmål 
och veta var man kommer ifrån”. Om alla har samma etnicitet (och språk) 
försvagas etnicitetens betydelse, men om alla är olika, då kan språk som 
etnicitet ges ett värde. Modersmålet blir med detta en av bitarna i den sam-
hälleliga mosaiken (Bauböck, 2002: 14). Mångfald skapar på så sätt likhet, 
genom liknande erfarenheter.  

I förhållande till majoritetsspråket kan dock modersmålet som etnicitet 
och bakgrund även få mindre positiva följder. Den multikulturella gemen-
skapen gillas inte av alla och det finns risk för polarisering mellan grupper, 
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”mellan svenskar och invandrare”, där modersmålet får stå som symbol för 
invandrarbakgrund. Majoritetsgruppen kan uttrycka negativitet gentemot 
minoriteter och tvärt om.  När det gäller det nationella rummet och den na-
tionella etniciteten kräver även denna en form av olikhet, vilket kan ses som 
det nationella rummets paradox. Om något skall kunna identifieras som en 
nationell gemenskap måste det finnas något annat, som står utanför denna 
gemenskap.  Det nationella skapas i förhållande till det icke nationella språ-
ket, etniciteten, bakgrunden inom eller utom nationalstatens fysiska gränser. 
”[...] eftersom jag är brunett och har bruna ögon, då vet man liksom att jag 
inte är liksom… man märker en bakgrund, ja men då säger jag att jag är 
turk, jag talar turkiska liksom, säger jag”. Denna olikhet tas dock ofta för 
given och behöver inte alltid definieras. Exkludering av det som inte ingår i 
den nationella gemenskapen sker i det tysta och utan motivering och genom 
att det som är olikt ignoreras, ”när man söker jobb [...] då hoppar man över 
invandrarna liksom”. För att ”passa in” i den nationella gemenskapen och 
”leva inne i samhället” måste språket som symbol för en annan bakgrund att 
offras.   

Modersmålet som status inom olika sociala strukturer och hierarkier vari-
erar med dess rumsliga kontext. Språket kan fungera som klassmarkör och i 
en internationell kontext kan vi se att den transnationella rumsuppfattningen 
kan ge utrymme för dialektala och regionala språkhierarkier. En dialekt som 
påminner om ”ett finare område där du vet engelsmän och sådant har varit” 
kan ge positiva reaktioner i en språkgemenskap som sträcker sig över olika 
regioner och korsar landsgränser. Det transnationella rummets fysiska ut-
sträckning, gör dock att skillnader inom språket kan bli stora och då språkets 
funktionella uppdelning i olika domäner. Om exempelvis studier baseras på 
den ”klassiska arabiskan” kan modersmålets status i en transnationell kon-
text bli begränsad, då ungdomarna uttrycker att de inte behärskar den typen 
av språk. Dessutom finns en antydan till en hemvändardiskurs någonstans 
mellan språket som etnicitet och språket som invandrarbakgrund. Här kan 
modersmålet förknippas med en annan bakgrund i förhållande till majorite-
ten i diasporans ”centrum”, då ungdomarnas språk är färgade av vardagen 
ute i diasporan. 

Inom den multikulturella rumsuppfattningen där modersmålet är ett av 
flera språk kan ett visst språk vara begränsat till en viss domän exempelvis 
”hemma och så där”. Och genom den nationella rumsuppfattningen kan ett 
språk exkluderas helt och hållet och modersmålet ”ett språk som [inte] talas, 
helt enkelt”. Modersmålet som bakgrund, inordning i sociala strukturer ges 
olika betydelse inom de olika rumsliga kontexter som här beskrivits. Inom 
den nationella rumsuppfattningen kan en annan språklig bakgrund än den 
nationella ignoreras eller exkluderas. Den multikulturella rumsordningen kan 
ligga till grund för både erkännande av bakgrund och tillskrivning av en 
oönskad bakgrund. Den transnationella rumsuppfattningen ligger till grund 
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för att språkgemenskapen dels kan sättas in i en internationell statushierarki 
och dels i en hierarki av dialekter och domäner.  

… av arv 
I tolkningsrepertoaren kring modersmålet som (språkligt och kulturellt) arv 
och dess diskursiva kontext, skulle ungdomarnas familjer kunna framträda 
som en specifik form av social rumslighet. När det gäller de fyra former av 
rumuppfattningar som valts ut att användas i denna uppsats, kan man se att 
modersmålet framför allt förs vidare inom ett transnationellt eller diasporiskt 
rum, ”[...] det är någonting jag har fått och… det är inte så att jag glömmer 
bort turkiskan heller”. Språket lever vidare genom ungdomarna, på den plats 
de lever.  Hemlandets språk förvaltas inom den transnationella gemenskapen 
samtidigt som språket kan ersätta ett hemland som diasporiskt centrum. ” 
[...] det är bättre att föra det vidare än att det skall försvinna [...] vi har ju 
till exempel inte ett land, det [...] Det är ganska typ värdefullt”.  

Språket och dess betydelse som kulturbärare ges även betydelse inom den 
multikulturella rumsuppfattningen. Genom det multikulturella rummets plu-
ralism och majoritetsspråkets starka ställning, kan modersmålet bli något 
speciellt. Språket, ”persiska, det är en annan grej [...] det är kultur”. För att 
modersmålet skall bli förknippat med kultur krävs en referens mot vilken det 
specifika värdet kan uppstå. Den multikulturella kontexten är därför en för-
utsättning för att kunna förstå hur värdet av språket som transnationell dias-
porisk gemenskap skapas och förvaltas.  

Då språket är utsträckt över vitt skilda områden kräver dock tillgången på 
ett språkligt och kulturellt arv, att språket förs vidare från generation till 
generation. I en multikulturell rumslig kontext, där modersmålet är ett av 
flera minoritetsspråk och majoritetsspråket präglar stora delar av den vardag-
liga kommunikationen, ställs krav på framförallt föräldrar, men även på 
ungdomarna själva som framtida föräldrar. ”Om inte jag skulle kunna det så 
typ mina barn kommer inte kunna det helt och hållet”.  Vidare kan vi se att 
modersmålet är något som skiljer det multikulturella från det nationella. 
Utan språket och därmed kulturen antas man befinna sig i en nationell (mo-
nokulturell) kontext. ”[...] om föräldrarna inte har pratat arabiska eller lärt 
dom om sitt ursprung och sin kultur [...] då har ju dom blivit vana vid svens-
ka kulturen och då blir ju dom som svenskar dom ser ju den arabiska kultu-
ren som något så här främmande” Att den icke nationella kulturen blir något 
främmande då den inte förvaltas, innebär att det språkliga arvet även är en 
reproduktion av en multikulturell rumslig kontext. Genom att något görs 
främmande, ignoreras eller exkluderas återstår ett nationellt språk och en 
nationell kultur och en nationell identitet.  

Det språkliga och kulturella arvets betydelse spänner över alla de fyra 
rumsuppfattningar som behandlas.  Det nationella begränsar, det multikultu-
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rella förstärker medan det transnationella och diasporiska reproducerar samt 
för vidare, språket och dess kulturella värde.  

… av modersmålet som karriär 
Inom repertoaren fanns en diskurs om lärande vilken kunde framstå som 
något motsägelsefull. Modersmålet framstod dels som det ”egna” språket 
jämfört med svenska som majoritetsspråk och dels som ett språk vilket inte 
alltid räcker till exempelvis när något skall förklaras. Med en multikulturell 
rumsuppfattning kan vi se att var och en kan ha sitt språk, samtidigt som 
majoritetsspråket har en stark ställning. Med denna rumsuppfattning kan 
multikulturell utbildning innebära att de olika språktillgångar som eleverna 
har tillgång till beaktas och integreras i den specifika utbildningssituationen, 
”[...] jag förstod mycket bättre när hon förklarade på turkiska [...]”. Med en 
multikulturell form av rumslighet kan svensk utbildning alltså vara det sam-
ma som utbildning på turkiska. Begreppet modersmål blir dock svårhanter-
ligt då detta kan ses som en förutsättning för lärande, ”grunden” för exem-
pelvis andra språk, samtidigt som majoritetsspråket är något man vänder sig 
till när man vill ”förklara” det man vill berätta. Förklaringen till denna mot-
sägelse kan inte förklaras i det empiriska material som tagits fram inom ra-
men för denna studie. Att den multikulturella rumsligheten rymmer ”olika 
grunder” för lärande och språklighet innebär dock en kvalitativ skillnad jäm-
fört med en nationell rumslighet inom vilken ett språk, majoritetsspråket, 
utgör grunden för lärande. Inom ett multikulturellt utbildningsrum ryms även 
studier i minoritetsspråk och dessa ger meriter i form av betyg. Ett betyg i 
arabiska är med detta jämförbart med ett betyg i bild, det kan ”lön[a]” sig.  

Multikulturell rumslighet rymmer även en multikulturell arbetsmarknad. 
En flerspråkig befolkning ”dom som kommer dit” skapar ett behov av en 
flerspråkig service och på detta sätt skapas ett utrymme för modersmålet som 
merit på den svenska arbetsmarknaden. Mötet med människor som talar 
modersmålet framträder i intervjuerna på olika sätt, exempelvis på snabb-
matsrestaurangen eller i butiken i köpcentret.  

Modersmålet framträder även som en transnationell kompetens, bland 
annat inom handel med hemlandet eller med regioner där modersmålet talas. 
Detta diasporiska eller transnationella fält av arbetsmöjligheter är visserligen 
beroende av språkets status och den specifika ekonomiska situationen i den 
region där språket talas. Ett transnationellt rum av arbetsmöjligheter behöver 
dock inte vara territoriellt avgränsat, ”det finns ju araber överallt [...] då är 
det ju jättemånga i världen som kan arabiska”. Modersmålet kan ges ett 
substantiellt värde som kontaktyta inom den transnationella gemenskapen. 
Det transnationella rummet av arbetsmöjligheter kan dock vara svårt att for-
mulera. Detta visar sig i följande transkribering:  
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Robert: [...] du säger att Turkiska är ju inte något stort språk internationellt språk, men 
då kan jag ju till exempel se att i Tyskland så finns det ju två miljoner turkar. Och 
tyskland är Sveriges största handelspartner, och att ha två miljoner potentiella vänner 
eller liksom, förstår du vad jag menar?  

John: Jag har tänkt mer på att alltså om man skall söka jobb i det landet så är det inte 
någon merit eller någonting om man kan turkiska, för det är ju inte deras språk. Men 
annars, jo det vore smart om man hade en turkisk chef i Tyskland, då skulle man kun-
na kommunicera på turkiska då. Jo det skulle vara smart faktiskt. 

 
Den nationella rumsordningen av språk (ett land, ett språk) tränger ut mino-
ritetsspråken som merit samtidigt som den transnationella rumsligheten bju-
der in till en omvärdering av språket. Med den transnationella rumsordning-
en öppnar sig möjligheterna kring modersmålet som yrkeskarriär. Moders-
målet som karriär inom den disporiska kontexten är under förhandling och 
betingat av en rad olika både politiska och socioekonomiska faktorer. Jag 
kunde inte identifiera någon tydlig diskurs kring modersmålet som nyckel 
till ett arbetsliv i ”centrum” eller att ett arbete i centrum skulle vara ett bra 
sätt att få spendera tid bland släkt och vänner.  

Inom de rumliga kontexter som här behandlas förhandlas olika betydelser 
av modersmålet fram bland annat beroende på olika statusförhållanden och 
geopolitiska realiteter. Detta blir tydligt när utbildningsorter och modersmå-
let som ett språk inom en studiekarriär behandlas. ”Det är ju säkrare och det 
är ju bättre för min framtid om jag studerar vidare här eller i något engelsk-
språkigt land”. En transnationell studiekarriär kan komma att skiljas från den 
transnationella språkgemenskapen genom dessa förhållanden.  

… av modersmålet som vardagspraktik 
En tolkningsrepertoar av modersmålet som vardagspraktik innefattade dis-
kurser kring hur språket används, dess funktion som kommunikativt projekt 
och hur det framträdde som normalitet i en tvåspråkig vardag.  

Modersmålet som vardagsspråk framträder inom en transnationell eller 
diasporisk rumslighet genom dess relation till släktingar och hemlandet. ”Vi 
brukar ju åka ner dit och så dom kommer också hit, då pratar vi syrianska”  

Den diasporiska rumsligheten ligger till grund för modersmålet som var-
dagsspråk genom att språket riktas mot hemlandet. ”[...] jag bor ju i Sverige 
och pratar svenska, det är ju samma sak när jag åker till Turkiet också”. I 
diasporan, ger den transnationella rumsligheten utrymme för modersmålet att 
fungera som ett vardagsspråk med släktingar och andra inom språkgruppen. 
Med äldre släktingar kan det kännas ”sjukt att prata engelska”. Här framträ-
der dock en pragmatisk hållning till språket. Bland ungdomar visar sig denna 
hållning genom att man uttrycker engelska som ett lättare språk, då alla inte 
behärskar modersmålet lika bra. Intervjupersonerna ger i kontakten med 
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släktingar modersmålet betydelser av tillhörighet snarare än vardagsspraktik. 
Hälsningsfraser kan uttrycka denna tillhörighet därefter går det bra med eng-
elska.  

Modersmålet som vardagsspråk kan dock komma till uttryck genom en 
transnationell rumslighet, ”man behöver det överallt”. Språket är inte bundet 
inom en fysisk avgränsning och språkgemenskapen spänner således över ett 
transnationellt fält. En multikulturell rumslighet kan dock erbjuda olika dis-
kursiva kontexter för modersmålets funktion som vardagsspråk. ”ute någon-
stans [...] i olika situationer [...] Till exempel hjälpa, tolka, förklara”. Inom en 
rumslighet med flera språk, uppstår olika situationer där modersmålet ges 
olika funktioner som vardagsspråk. Inom en multikulturell rumslighet kan 
även modersmålet som kommunikativt projekt beskrivas. ”[...] så fort det är 
någonting viktigt vi skall tala om då byter hon direkt till arabiskan.”  Ett språk 
har en viss betydelse och med olika språk kan man göra olika saker exemepl-
vis ”prata det när man inte vill att andra skall förstå”.  Samtidigt kan språk-
växlingen ses som en normalitet inom en multikulturell rumslighet. ”[...] man 
börjar prata ett språk och så hoppar man över till ett annat” utan att det behö-
ver ges någon större betydelse. Det kan räcka med att ”man är van att säga ett 
ord på kanske till exempel arabiska”.  Genom den (inter)nationella ordningen 
av språk kan dock modersmålet förhandlas bort och bli ”ett språk som [inte] 
talas, helt enkelt. Engelska det är typ hela världen, alltså det är internationellt. 
Svenska, det är ju för att man skall kunna klara sig i Sverige”. Inom en diaspo-
risk rumslighet kunde modersmålet bli hemlandets språk men genom en natio-
nell rumslighet saknar andra språk än de nationella (och eventuellt de interna-
tionella språken, exempelvis engelska) betydelse.  

Sammanfattning  
Tabell 13 Modersmålsrepertoarer i rumsliga kontexter 

Den nationella kontexten 
- (Bakgrund) 
- (Arv) 

 

Den multikulturella kontexten 
- Tillhörighet 
- Bakgrund 
- Arv  
- Karriär 
- Vardagspraktik 

 
Den transnationella kontexten 

- Tillhörighet 
- Bakgrund 
- Arv 
- Karriär 
- Vardagspraktik 

Den diasporiska kontexten 
- Tillhörighet 
- Bakgrund 
- Arv 
- Karriär 
- Vardagspraktik 
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I denna genomgång av de fem repertoarerna har jag försökt att visa hur bety-
delser kan identifieras inom de fyra rumsliga kontexter som valt ut. Den 
multikulturella kontexten, den diasporiska kontexten och den transnationella 
kontexten ligger här till grund för samtliga modersmålsrepertoarer. Inom den 
nationella kontexten går det att identifiera negativa former av modersmålsre-
pertoarernas betydelser. Det är framförallt modersmålets betydelse som bak-
grund och arv, vilka jag har kunna identifiera i en nationell kontext. I dessa 
fall rör det sig om modersmålet som utestängningsfunktion eller som förenat 
med olika statushierarkier.  
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6. Sammanfattning, reflektion och 
avslutande diskussion 

I de modersmålsrepertoarer och rumsliga kontexter som har presenterats 
ovan, har jag sökt svar på frågan om modersmålets betydelser och några av 
de avgränsningar som ramar in dessa betydelser. Genom den diskursiva kon-
texten och diskursens rumsliga avgränsning, skapas olika utrymmen för att 
ge modersmålet betydelse. I detta kapitel följer en kort sammanfattning av 
resultatet och ett antal reflektioner kring hur studien har bidragit med nya 
resultat och nya kunskaper, hur metodologiska och skalmässiga aspekter i 
formationen av ett studieobjekt har betydelse samt hur olika rumsliga kon-
texter kan verka både begränsande och frigörande för ungdomar med ett 
annat modersmål än svenska. Vidare följer en avslutande diskussion kring 
resultatet. 

I intervjumaterialet identifierades fem modersmålsrepertoarer. Inom dessa 
repertoarer gav olika modersmålsdiskurser uttryck för kontexter och prakti-
ker, genom vilka diskurserna kunde få funktioner och konsekvenser. Mo-
dersmålets betydelse av tillhörighet skapas dels inom språkgemenskaper, 
dels i relationen till hemlandet och dels inom en form av minoritetskap. På 
detta sätt skapas gruppgemenskaper och solidariteter, med vilka intervjuper-
sonerna kan känna samhörighet. Modersmålsdiskursernas funktion är att 
formulera bindningar och ett reellt eller potentiellt ”Vi”, inom vilket det är 
möjligt att placera in sig själv. Vilka erfarenheter som skapar behov av dessa 
modersmålsdiskurser av tillhörighet är en fråga för kommande studier. Be-
hovet kan vara olika stort, vid olika situationer och tidpunkter, samt av flera 
olika anledningar. De ungdomar som intervjuats, har samtidigt en mängd 
alternativa gemenskaper att tillhöra. Det behöver dock inte vara en brist på 
andra gemenskaper, som skapar ett behov av tillhörighet relaterat till mo-
dersmålet. 

Med modersmålsdiskurser kring etnicitet, invandrarbakgrund och status, 
ges språket betydelse som bakgrund. Det som har kallats ”gamla” och ”nya” 
etniciteter skapas och återskapas (Ålund 2000: 28). Exempel på den förra är 
”var man kommer ifrån” och den senare ”att man inte är svensk”. Det här 
skulle kunna orsaka problem för ungdomarna. Genom att engagera sig i 
språket, kan ungdomarna visa att de är stolta över sin bakgrund. Sociala och 
språkliga statusförhållanden, kan dock leda till att bakgrunden kopplas till 
negativa upplevelser eller konsekvenser. Inom repertoaren framträder med 
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detta resonemang, ett dilemma mellan att använda modersmålet och inte 
använda modersmålet. Just detta dilemma bör studeras vidare, men det är 
även inom ramen för detta arbete tydligt, att ungdomarna på olika sätt måste 
förhålla sig till det.  

Modersmålsrepertoaren kring språket som arv ger språket en betydelse 
som arvegods, att föra vidare till kommande generationer. Språkets funktion 
blir främst indirekt, då det är antingen något man har vid sidan av, eller nå-
got som är en del av ett större kulturellt arv. Genom att ”ta fram” språket, 
kan man även förstärka kulturella uttryck, som exempelvis berättelser. Det 
kulturella uttrycket kan dock förstöras genom språkdeflation, visserligen i en 
något omvänd form (Boukas 1993). Exempelvis menar intervjupersonen 
John, att spridningen av ord från modersmålet till svenska, leder till att mo-
dersmålets värde minskar och kan uppfattas som mindre fint. Det finns så 
långt klara likheter med Potter och Wetherells (1992) tolkningsrepertoar 
”culture as heritage”. Inom repertoaren finns även en ansvarsdiskurs, där 
andra (föräldrarna) eller individen själv har ett uppdrag att för vidare språket. 
Ansvaret att föra språket vidare, uttryckte vissa intervjupersoner som en 
direkt anledning till att utveckla modersmålskunskaperna. Här finns ytterli-
gare utrymme att titta på hur ansvarsförhållanden motiveras och argumente-
ras. Hur fördelas ansvarspositioner, exempelvis mellan föräldrar, lärandein-
stitutioner och ungdomarna själva?  

En av de mer tvetydiga tolkningsrepertoarerna, gäller modersmålet som 
utbildnings- och yrkeskarriär. När det gäller modersmålets ställning i inlär-
ningsprocesser, uttrycks både modersmålets möjligheter och begränsningar i 
intervjuerna. Dels uttrycks modersmålet som grund för annan inlärning. 
Samtidigt visas att majoritetsspråket är långt mer utvecklat hos ungdomarna, 
inom många områden. I denna uppsats dras inga slutsatser kring huruvida 
det ena eller det andra stämmer. Det är dock intressant att se hur modersmå-
lets ställning pendlar, mellan att vara primärt och sekundärt, när det kommer 
till lärande. 

Vidare har modersmålets betydelse som grund för möjligheter inom ut-
bildning och på arbetsmarknaden, kommit att både vidhållas och förnekas. 
Inom det svenska skolväsendet, finns ett förhållandevis stort utrymme för 
modersmålet. Om än ofta styvmoderligt behandlat vad gäller lärarresurser 
och schemaläggning, ger ungdomarna ändå uttryck för att modersmålet ges 
plats och att det ger meriter i form av betyg och extrapoäng. Detsamma gäll-
er den svenska arbetsmarknaden där modersmålskunskaper visserligen plat-
sar i en meritförteckning, men samtidigt kan föra med sig en negativ position 
för den arbetssökande.  

Med Erik Olssons (2000) uppdelning mellan minoritetskap och transmi-
grantskap, skulle den senare kunna ligga till grund för en transnationell ut-
bildnings- och yrkeskarriär. Ungdomarna uttrycker här, både möjligheter och 
begränsningar, kring modersmålets betydelse. Internationell handel har åter-
givits som ett exempel, var språket skulle kunna utgöra en viktig merit, men 
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även arbeten som polis och ambassadör har nämnts. Här ser man dock vikten 
av att kunna forma en diskursiv kontext, av egna erfarenheter och andras 
berättelser. I de exempel som gavs ovan, kunde handel relateras till utveck-
lingen i arabvärlden och framförallt på omtalade platser, som exempelvis 
Dubai och Abu Dabi. Tanken om att kunna arbeta som polis i hemlandet, 
väcktes exempelvis i samtalet med en polis på polishögskolan. Ett annat 
tydligt exempel är när intervjupersonen John, ges möjligheten att konfronte-
ras med den stora mängden turkisktalande personer i Tyskland och landets 
omfattande handelsutbyte med Sverige. John kan då formulera bilden av att 
arbeta i Tyskland och att där kunna ha en chef som talar turkiska.  

Olika lokala och regionala förhållanden, kunde dock ligga till grund för 
begränsningar kring modersmålets betydelse inom en utbildnings- och yr-
keskarriär. Dessutom gör internationella statusförhållanden, att vissa platser 
ses som mer intressanta än andra. Detta gäller även om det kunde finnas bra 
utbildning, i exempelvis Libanon. Att det transnationella nätverket, skulle 
generera möjligheter att ta sig till andra länder än hemlandet, uttrycktes inte i 
intervjuerna. Detta kan ses som ett område för vidare studier, men en av 
anledningarna kan vara detsamma som i fallet med John ovan. Att det helt 
enkelt är svårt, att med egna eller av andra återberättade erfarenheter, formu-
lera en diskursiv kontext, inom vilka möjligheten kan placeras. Jag vet inte 
om John skulle återge modersmålets betydelse för en yrkeskarriär i Tysk-
land, om han blev tillfrågad efter intervjutillfället. Jag tror dock att det finns 
en chans, att John har fått en narrativ erfarenhet från en rumsligt situerad 
kontext, vilken han skulle kunna återge vid ett senare tillfälle, på samma sätt 
som andra ungdomar gjorde med Abu Dabi och Dubai. 

Med modersmålet som vardagspraktik, uttryckte ungdomarna att mo-
dersmålet talas med släktingar, vänner och familj. Dessutom kan modersmå-
let ges specifika funktioner, genom att markera och förändra värdet på det 
som sägs, eller ligga till grund för gemenskaper. Detta går att förstå med 
Meyers-Scottons (2000) markeringsmodell och Milroys (1982) förståelse av 
språkanvändning som en solidaritetshandling. Detta blir även avgörande när 
man skall definiera språkliga kompetenser. Genom exempel på språkväxling 
och ungdomarnas pragmatiska förhållningssätt till språket, kan man skönja 
en kommunikativ kompetens, även när det finns faktiska brister i den ling-
vistiska kompetensen (Einarsson 2009: 115). Modersmålets betydelser bör 
med detta undersökas, definieras och diskuteras, utifrån olika kontexter. Det 
Cromdal & Evaldsson (2003) kallar ”enspråkig enögdhet” kan vara ett resul-
tat av att vissa kontexter inte har beaktats.  

Nytt resultat och ny kunskap? 
Ungdomarna i studien kan sägas ha turkiska, syrianska eller arabiska som 
modersmål, men hur ungdomarna ser på modersmålet och ger det ett värde 
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uttrycks med mycket mer flexibilitet än att bara att ha ett annat modersmål 
än svenska eller att vara tvåspråkig. 

Cromdal & Evaldsson (2003) pekar på hur flerspråkighet, har diskuterats 
utifrån ett tvåspråkigt ideal med enspråkighet som norm. Ungdomarna för-
väntas tala modersmålet på samma sätt som de talar majoritetsspråket. Tolk-
ningsrepertoaren kring modersmålet som vardagspraktik, visar hur en två-
språkig vardag skiljer sig från en enspråkig. Samtidigt förhandlas modersmå-
lets betydelse fram, mellan negativa och positiva konsekvenser, av tvåsprå-
kiga personers sociala positioner. Även inom modersmålet som karriär, ges 
exempel på hur modersmålet inte har samma status som majoritetsspråket, 
när det kommer till utbildning och arbetsmarknad. Ungdomarna ger dock 
uttryck för att modersmålets betydelse förhandlas, fram snarare än att det 
skulle vara förknippat med ett absolut värde, eller utgöra ett problem. Upp-
delningen mellan majoritetsspråk och minoritetsspråk, skall dock göras i 
medvetenhet om den rumsliga kontext, inom vilken uppdelningen görs. Inom 
en diasporisk och transnationell kontext, har modersmålet en central ställ-
ning vilket gör att språket kan kopplas till andra betydelser, än inom de na-
tionella eller multikulturella kontexterna.  

Resultatet har framförallt visat, hur modersmålets betydelse förhandlas 
fram, inom olika diskursiva kontexter. Några av de kontexter som berörs i 
intervjupersonernas utsagor, har bara delvis analyserats eller åtminstone inte 
lyfts upp som analyskategorier. Exempel på detta är familjen, skolan och 
närområdet, vilka alla kan ligga till grund för språkgemenskaper. Familjen 
framträder i materialet, som en central domän inom vilken språket har en 
given plats. Modersmålets betydelse som tillhörighet, bakgrund, merit och 
vardagspraktik kan även göra sig gällande i skolan såväl som i närområdet.  

För en meningsfull diskussion kring språk, i detta fall minoriteters mo-
dersmål, behövs en utvidgad rumsuppfattning vilken ger utrymme för fler 
betydelser av modersmålet. Forskning inom lingvistik, sociolingvistik, eller 
annan forskning som på ett eller annat sätt berör människors språklighet 
skulle även kunna diskutera hur resultatet är rumsligt avgränsat.  

Skalmedvetenhet som svar mot metodologiska ismer  
Nationalstaten och den nationella gemenskapens roll är ett centralt metodo-
logiskt tema inom forskning kring ett allt mer gränsöverskridande och 
globalt samhälle. En aspekt av detta har varit att den nationella gemenskapen 
har getts betydelse men att denna allt mer har fått ge vika för andra gemen-
skaper. En annan aspekt, har varit att nationalstaten även haft en central roll i 
forskning kring sociala processer och fenomen, som exempelvis politik och 
ekonomi. Nationalstaten har fått utgöra den enhet vilken ramar in studieob-
jektet och detta har lett till att forskningsresultaten blivit nationellt inordnade 
(Wimmer & Glick Schiller 2003). En liknande process har skett inom forsk-
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ning kring människors sociala organisering i grupper. Här har etniska (natio-
nella eller ickenationella) grupper fått utgöra det centrala studieobjektet, 
vilket i sin tur har lett till att även forskningsresultatet blivit etniskt inordnat 
(Brubaker 2004). Dessa typer av metodologiska ”ismer”, har i denna uppsats 
hanterats på två sätt. Dels har studieobjektet skilts från etniska grupper, vil-
ket gör att resultatet inte är relaterat till en enskild grupp. Dels har det ”sam-
hälleliga” och dess olika gemenskaper, problematiserats och lyfts upp på 
analysnivå utifrån dess rumslighet.  

De modersmålsrepertoarer som presenterats i uppsatsen, skapas framför-
allt med en multikulturell, en transnationell och en diasporisk rumslighet. 
Det är inom den nationella rumsligheten, som majoritetsspråket svenska 
fyller hela det språkliga utrymmet, vilket leder till att det saknas plats för 
andra modersmål. Jag menar att detta visar på nödvändigheten av en meto-
dologi, vilken i större utsträckning kan inrymma även icke nationellt avgrän-
sade företeelser. En kritik av den multikulturella förståelsen kring samhällets 
sociala organisering, har varit att den utgår från föreställningen om den na-
tionella gemenskapen och att de nationellt inordnade maktstrukturerna där-
med bevaras. Gemenskapen har fått definieras av majoriteten, vilket skapar 
en obalans i maktförhållandena mellan majoriteten och olika minoriteter. 
Den multikulturella kontexten som ett rum av olikheter, blir problematisk då 
det bara är minoriteter som är olik, och skapar skillnader.  

I tolkningsrepertoarerna har den multikulturella kontexten kunnat ligga 
till grund för tillhörigheter och bakgrunder. Den minoritetsställning som 
modersmålet har, skapar å ena sidan en slags lingvistisk exklusivitet, å andra 
sidan är dessa inbäddade i det maktförhållande, som råder mellan minoritet 
och majoritet.  

Den transnationella och diasporiska kontexten, ligger delvis bortom före-
ställningen kring integration. De sociala gemenskaper som odlas över lands-
gränserna, skapar andra solidariteter än de som ryms och undersöks genom 
det nationella forskningsparadigmet. De ”vinningar” som kan göras genom 
transnationella aktiviteter, kommer framförallt individerna inom den egna 
gruppen till godo. Den transnationella forskningen har i denna anda, även 
utpekats som allt för ”individorienterad”, i relationen mellan aktör och struk-
tur (Bailey 2001). Maktförhållandet mellan majoritet och minoritet, har ing-
en liknelse inom den transnationella gemenskapen. I flera modersmålsdis-
kurser, kommer det dock fram andra maktrelationer som kan vara av bety-
delse, exempelvis mellan äldre och yngre generationer och mellan de som 
lever i ”centrum” och de som lever i diasporan.  

Gemensamt för begrepp, som exempelvis etnicitet och identitet samt ak-
törskap och möjligheter, är att de kan undersökas i skalmässigt skilda rums-
liga kontexter. Språket och dess olika aspekter kan då visas ha olika betydel-
ser inom olika kontexter, vilket i sin tur gör det besvärligt då man skall be-
driva forskning kring olika grupper. En stor del av ovanstående kritik, hand-
lar om att vara mer uppmärksam på vilka kategorier som används och vad 
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dessa kategorier används till. Som Paul Gordon uttrycker det: ”Why is this 
information being collected on some aspects and not on others? To what 
uses will this information be put?” (Gordon 1992: 17). Tolkningsrepertoa-
rerna och de rumsliga kontexter, inom vilka modersmålet ges betydelse, är 
inte specifika för någon enskild språkgrupp. De är framskrivna ur de bety-
delser som har getts modersmålet i intervjumaterialet. Samtidigt kan de ligga 
till grund för en analys på gruppnivå eller inom en viss språkgemenskap. När 
det exempelvis kommer till modersmålet som karriär, kan det vara intressant 
att titta närmare på hur man inom och mellan olika språkgrupper, förhåller 
sig till denna tolkningsrepertoar. Det är dock syftet med studien som måste 
avgöra huruvida det är intressant att undersöka något på gruppnivå.  
 

Rum för modersmål – inlåsning eller frigörelse 
Anne Runfors frågar sig ”hur man kan förstå att vikten av flerspråkighet 
framhålls med hänvisning till globalisering och människors ökade rörlighet 
samtidigt som flerspråkighetsambitioner inte sällan hamnar i skuggan av tal 
om svenskinlärning” (2009: 121). Runfors svar på den frågan, ligger ofta 
nära det resultat som har presenterats i denna uppsats, och menar att fler-
språkighet och flerspråkiga personer positioneras genom nynationalism och 
kulturalism. Enligt Craig Calhoun (2007) är nationen och dess rumsliga av-
gränsning långt ifrån överspelad av postnationella alternativ. Samtidigt har 
alternativa förståelser av olika former av samhälleliga gemenskaper kommit 
att belysas som empiriska realiteter (Khagram & Levitt 2008). Det gäller 
dock att hålla isär vad som är nationellt och vad som inte är det, exempelvis 
när det kommer till språk. De rumsliga kontexter som presenterats i denna 
uppsats har getts en allt större betydelse i forskningen. Med det omdiskute-
rade och nu nedlagda Globaliseringsrådet blev gränsöverskridande processer 
en mer uttalad del av den politiska dagordningen. Rådet kunde dock även ses 
som en strategi för att låta det som förknippas med globalisering bli en del 
av en politik blind för olikheter (Anderson 2009). Med det inledande citatet 
från språkdebatten i Dagens Nyheter om att svenska kunde vara ”grunden för 
allt” kan vi se en slags geolingvistisk determinism i relationen mellan språk 
och rumslighet. Alternativa rumsliga kontexter kan dock ligga till grund för 
alternativa språkliga praktiker. Huruvida en rumslig kontext kan utgöra en 
grund för frigörelse eller inlåsning av människor måste ses ur ett flerkontex-
tuellt perspektiv som ger utrymme för olika tolkningar.  

Det nationella språket kan ges funktionen att både definiera och upprätt-
hålla en nationell gemenskap. Majoritetsspråket har även en viktig position 
på den nationella arbetsmarknaden (Hyltenstam & Kuyumcu 1991, Rooth & 
Åslund 2006). Detta behöver dock inte betyda att det inte finns ett behov av 
andra språk än det nationella. Regelbundet publiceras annonser där man 
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söker kompetens inom minoritetsspråk inom exempelvis handeln eller vår-
den. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomförde exempelvis 
under våren 2011 en reklamkampanj på olika minoritetsspråk för utbildning-
ar inom säkerhet. Med den nationella rumsuppfattningen skulle dessa aktivi-
teter inte kunna ges betydelse.  

Genom att utvidga den rumsliga kontexten till att även innefatta det mul-
tikulturella, där andra språk än det nationella ryms inom en pluralistisk 
rumsuppfattning, kan dock minoritetsspråken ges funktioner och därmed 
betydelser. Ungdomarna i denna studie pendlar bland annat mellan nationell 
och en multikulturell arbetsmarknad. Om det finns ambitioner kring att ska-
pa en bild av en öppen arbetsmarknad där det finns rum för olikhet kan det 
vara fördelaktigt att låta en multikulturell rumslig kontext ta mer utrymme i 
diskussioner om utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. 

Innebär fler språk även fler möjligheter per definition? I de modersmåls-
repertoarer som presenterats i denna uppsats framkommer att ett språk kan 
upplevas både som begränsning och som möjlighet, bland annat beroende på 
dess rumsliga kontext. Med en nationell rumslig kontext blir modersmålet en 
begränsning och möjligheterna framträder snarare i en multikulturell eller 
postnationell rumslig kontext. Med dessa kan även ett annat modersmål än 
det nationella ses som ett kapital i en del av en flerspråkig vardag.  

Ghassan Hage (2003) diskuterar i boken Against paranoid nationalism: 
searching for hope in a shrinking society vikten av att samhällsgemenskapen 
kan förmedla hopp till sina medborgare. Genom att visa hur hoppets funk-
tion för samhällsmedborgarna, är något mer än den passiva funktion hoppet 
ges inom exempelvis religion, argumenterar Hage för vikten av att männi-
skor kan ges möjlighet att formulera en framtid. Detta gäller såväl majorite-
ter som minoriteter. Eftersom de rumsliga kontexter som har lyfts fram i 
denna uppsats, kan ligga till grund för formulering av möjligheter, är dessa 
centrala i formuleringen och förmedlingen av hopp. Att det nationella språ-
ket skulle vara ”grunden för allt” är inte särskilt hoppingivande för en fler-
språkig person med flerspråkiga erfarenheter. Det ”andra” modersmålet (än 
det nationella) och de erfarenheter som bland annat har formulerats inom de 
fem tolkningsrepertoarerna ovan räknas helt enkelt inte. Genom ett utvidgat 
samtal där det multikulturella, transnationella och diasporiska uppträder med 
samma dignitet som det så ofta för givet tagna nationella, kan ungdomarna 
ges ”makt och resurser att definiera och skapa si[na] eg[na] liv” (Thörn 
2002: 180). Med reklamkampanjer på arabiska, ges de möjligheter som for-
mulerats inom exempelvis den multikulturella kontexten, en plats i det of-
fentliga rummet. En person kan sitta på tunnelbanan och producera framtid, 
dels genom de egna erfarenheterna och dels genom möjligheten som be-
skrivs i annonstexten. Med ett offentligt samtal innefattande ett utsträckt 
möjlighetsregister, kan dessutom annonstexten bli en del av den samhälleliga 
pedagogiken, innefattande de möjligheter modersmålet kan vara en grund 
för. Här diskuteras med andra ord inte medborgerliga rättigheter och skyl-



 95

digheter utan medborgerliga möjligheter och framtider. I många andra avse-
enden än de som behandlats i denna uppsats, kan ungdomarna beskrivas som 
en del av majoriteten. Vissa av dem har även svenska som modersmål och de 
kan alla beskrivas som svenska gymnasieungdomar. Genom att bredda det 
offentliga samtalet till fler rumsliga kontexter, kan dock även det ”andra” 
modersmålet ligga till grund för dessa ungdomars inkludering.  

Samtidigt måste detta samtal om andra modersmål än svenska, vara for-
mulerat på så sätt att de inte leder till en inlåsning av tvåspråkiga ungdomar 
och att det som förmedlas inte upplevs som påtvingat. Den multikulturella 
gemenskapens utrymme för olikhet, riskerar även att bli en arena för skillna-
der, mellan exempelvis en ”invandrarelit” och ”näringslivets Zlatan” (Ber-
mejo & Eriksson 2009) å ena sidan, och alla andra unga engagerade entre-
prenörer å andra sidan. En identitetspolitik för att lyfta upp kan även bli en 
politik att trycka ner. 

På samma sätt kan rumslig utvidgning bli en grund för påtvingad rörlig-
het (Ek & Tesfahuney 2008). Skolverkets utredningar och förslag om mo-
dersmål och modersmålsundervisning visar på en öppenhet kring modersmå-
lets betydelse och rumsliga kontext. 

”Vi blir alltmer internationella, gränser suddas ut och vi reser alltmer. Dagens ung-
domar ser inga gränser för sina studier eller var de vill bo och arbeta. Det är de som 
kommer att leva i och utveckla det mångkulturella samhälle som vi håller på att bygga 
genom EU och ökat internationellt utbyte mellan stater och företag.” (Skolverket 
2003: 14) 

 
Skolverket öppnar här för framtider inom multikulturella och postnationella 
rum. Det finns dock en diskrepans mellan ungdomarnas förhållningssätt till 
olika former av rumslighet och uttalandet om att ungdomar inte ser några 
”gränser för sina studier eller var de vill bo och arbeta”. I det resultat som 
presenterats i denna uppsats, är rumsliga gränser snarare centrala för hur 
ungdomarna ger modersmålet betydelser i repertoarerna. Rumsliga gränser 
är en förutsättning för att kunna uttrycka hur människor förhåller sig till sin 
omgivning och modersmålet som minoritetsspråk och som transnationell 
gemenskap. Samtidigt finns det enligt resultatet i denna studie, ingen anled-
ning till att överdriva antagandet, om ungdomars tilltro till sin egen rörlighet 
och modersmålet som språkresurs. Modersmålets betydelse som transnatio-
nell utbildnings- och yrkeskarriär, behöver snarare studeras vidare och lyftas 
i en rad diskussioner, inom olika områden.  

Avslutande diskussion 
Med de fem modersmålsrepertoarer och innehållande modersmålsdiskurser 
som jag har presenterat, har jag visat hur modersmålets betydelse organiseras 
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på en diskursiv nivå. I ungdomarnas utsagor hittade jag ibland motstridiga 
diskurser kring olika betydelser, även hos en och samma person. Detta bety-
der att det skulle ha varit svårt att koppla en viss betydelse till en viss person 
exempelvis som övertygelse eller attityd. Ungdomarna både för fram och 
avfärdar, olika betydelser. I en diskursiv kontext, kan modersmålet ha en 
viss betydelse och i en annan kontext, kan det ges en annan betydelse, eller 
ingen betydelse alls. Att säga att modersmålet skulle sakna betydelse för 
någon av ungdomarna, eller att någon av dem skulle lyfta fram alla moders-
målets betydelser, skulle inte heller stämma överens med studiens resultat.  
Det handlar snarare om att betydelser förhandlas fram, inom olika diskursiva 
kontexter och ges på så sätt även olika funktioner och konsekvenser. Mo-
dersmålet ges exempelvis en central betydelse inom lärande och ses som en 
förutsättning för att lära sig andra språk. Samtidigt menar flera ungdomar, att 
det är viktigare att satsa på svenska och uttrycker att det finns en konkurrens 
mellan språken. 

Jag anser att man oftare borde lyfta fram förekomsten av den typ av för-
handling mellan olika betydelser som presenterats i uppsatsen. Dels för att 
kunna kommunicera tvåspråkighet på ett mer nyanserat sätt och dels för att 
låta diskussionen kring modersmål, exempelvis inom ramen för moders-
målsundervisningen, komma närmare ungdomarnas egna uppfattningar om 
språkets olika betydelser och funktioner. Jag finner heller ingen anledning att 
nedvärdera betydelser inom vissa repertoarer eller diskursiva former av 
rumslighet, även om vissa av dessa går att analysera ur olika kritiska per-
spektiv. Detsamma gäller synen på språk och flerspråkighet. De moders-
målsdiskurser som uttrycker språkets olika betydelser, utgår ofta från olika 
förståelser av språk och språklighet som fenomen. Vissa betydelser förs fram 
med en förståelse av språk som grammatiska system och andra betydelser 
med språk som en uppsättning språkresurser. Med de modersmålsrepertoarer 
som här presenterats, kan olika förståelser av språk vara lika relevanta och 
därmed förta betydelsen av svaret på frågan, om vad ett språk är eller inte är.  

Modersmålets betydelse är med denna slutsats snarare kontextberoende än 
beroende av personliga attityder eller inre övertygelser. Genom att en viss 
kontext tillfördes, kunde exempelvis John ge modersmålet en betydelse som 
han tidigare inte gett uttryck för. För att få en tydlig bild av modersmålets 
betydelse är det avgörande att se till de olika förhandlingar som pågår. 

Till viss del stämmer modersmålsrepertoarerna överens med olika offici-
ella beskrivningar av modersmålet (exempelvis det inledande citatet från 
Lgr11) olika politiska styrdokument. För att förstå modersmålet som minori-
tetsspråk och transnationell gemenskap, måste man även röra sig inom flera 
olika rumsliga kontexter. I denna uppsats valde jag ett nationellt, ett multi-
kulturellt, ett transnationellt och ett diasporiskt rum för att analysera hur 
dessa kunde ligga till grund för modersmålets olika betydelser. Om inte talet 
om andra modersmål än svenska innefattar dessa olika former av rumslighet 
kan flera av modersmålets betydelser att gå förlorade (eller överdrivas). Det-
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ta blir extra viktigt eftersom språk har en tendens att diskuteras på en sam-
hällsnivå inramad av exempelvis Sverige. Då mitt resultat visar att moders-
målet som minoritetsspråk i stort sett saknar betydelse inom det nationella 
rummet, medan det kan ges flera olika viktiga betydelser inom det multikul-
turella rummet, blir beskrivningen av ett rumsligt mångkontextuellt Sverige 
avgörande. Om Sverige beskrivs som multikulturellt har modersmålet bety-
delse, men om det beskrivs som inom en nationell rumslighet så kommer 
modersmålet som minoritetsspråk att förbises eller förminskas. Om ungdo-
mars andra modersmål i Sverige diskuteras på en gränsöverskridande nivå 
kan en transnationell och en diasporisk rumslighet ge modersmålet ett värde 
som transnationell gemenskap. Modersmålet som minoritetsspråk och trans-
nationell språkgemenskap skapas med andra ord på en rumsligt gränsöver-
skridande förhandlingsarena.  

Utifrån studiens resultat vågar jag även föreslå vissa rekommendationer 
om hur vi skall bemöta, undersöka och planera för ungdomar med ett annat 
modersmål än svenska. För det första menar jag att man måste erkänna mo-
dersmålets betydelse som minoritetsspråk och som transnationell språkge-
menskap och låta dess rumsliga kontexter ligga i fokus när ungdomarnas 
modersmål skall behandlas. På detta sätt kan ungdomarna identifiera sig 
själva inom en viss kontext (eller avstå från att göra det). För det andra bör 
man vara aktsam på hur vi ställer oss till den förhandling som pågår mellan 
olika diskursiva kontexter och betydelser av modersmålet som minoritets-
språk och transnationell språkgemenskap. Genom att lyfta upp vissa av dessa 
kontexter skulle man kunna ge ungdomar med ett annat modersmål än 
svenska ett annat (eller större) utrymme i det offentliga samtalet om exem-
pelvis språk, identitet, arbete och utbildningsstrategier. Detta menar jag är 
viktigt för att ungdomarna skall kunna se sig själva i diskussionen, känna sig 
delaktiga i ett samhälle som rymmer olika framtider, både på svenska och på 
modersmålet, och såväl inom som utom Sveriges gränser.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Kan du berätta lite om 
ditt modersmål? 
 
 
 

- Vilket språk det?.  
- Är det ett lätt, fint, mäktigt språk? 
- Vilken betydelse har modersmålet för dig? 
- Är det något speciellt som du tycker om med språ-

ket? 
Var pratar du mod-
ersmålet? 

- Hur ofta använder du det?  
- Finns det något speciellt tillfälle när du måste kunna 

språket?  
- Får du några språkliga referenser till modersmålet 

när du pratar svenska eller engelska? 
- Är det någon skillnad mot att ha svenska som mo-

dersmål? 
Med vem pratar du 
modersmålet? 

- I eller utanför Sverige? 
- På vilket sätt? 
- Hur ofta? 

Vad har du för planer 
med modersmålet? 

- Varför måste man kunna sitt modersmål? 

Varför deltar/inte delta 
du på modersmålsun-
dervisningen? 

- Hur kom du fram till det beslutet? 
- Vad är det som lockar med modersmålsundervis-

ningen? 
Varför tror du att bara 
50 % av de elever som 
är berättigade att läsa 
modersmål deltar i 
undervisningen?  

- Skämmigt?  
- Föräldrarna 
- Inte lönt? 
- Dålig undervisning? 
- Svårt?  

Läser man modersmål 
och andra språk av 
samma anledning? 

- Samma nytta med svenska, engelska, moderna språk 
och modersmål? 

- Varför svenska och varför modersmål? 
- Skiljer sig undervisningen åt? 
- Har du fått den språkundervisning du behöver? Ser 

skolan vilka behov som finns? 
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Har man någon nytta 
av att kunna prata sitt 
modersmål med män-
niskor? 

- I Sverige? 
- Utomlands? 
- På vilket sätt? 
- Arbetslivet 
- Studier 
- Kontakter 
- Nu – i framtiden? 
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Bilaga 2: Informantkarta 
 
Namn Kön Modersmål Skola 

Amarie Kvinna Arabiska Skola 1 

Jenny Kvinna Turkiska Skola 2 

Job Man Syrianska Skola 2 

John Man Turkiska Skola 2 
Katarina Kvinna Syrianska Skola 2 

Kevin Man Persiska Skola 1 

Marie Kvinna Arabiska/Syrianska Skola 2 

Miriam Kvinna Turkiska Skola 2 

Natali Kvinna Persiska/svenska Skola 1 

Rebecka Kvinna Arabiska Skola 1 

Salle Man Arabiska Skola 1 

Sandra Kvinna Turkiska Skola 2 
Sara Kvinna Turkiska Skola 2 
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