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ABSTRAKT  

Framför dig har du en studie som har undersökt hur åtta andraspråkselever i gymnasieskolan 

ser på sin flerspråkighet och vad de har för tankar och erfarenheter kring det. Metoden har 

varit kvalitativ genom enskilda intervjuer med förhållandevis öppna frågor. Den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten har drag av hermeneutik vilket gjort att författarens 

subjektiva förförståelse setts som en tillgång i studien vid tolkning och analys. Resultatet visar 

att informanterna till övervägande del ser på sin flerspråkighet som något positivt och få har 

upplevt att samhället eller skolan skulle ha en negativ inställning. I skolsammanhang kan det 

dock stundtals vara svårt att förstå allt menar informanterna då de inte enbart ska tillgodogöra 

sig innehållet utan samtidigt befinner sig i en språkutvecklingsfas. Dessa dubbla 

arbetsuppgifter måste skolan på bästa sätt stödja och presenterad tidigare forskning och 

litteratur menar bland annat att det kan ske genom att varje lärare tar ansvar för de 

språkmönster som finns i hens ämne. 

 

NYCKELORD  

Flerspråkighet, tvåspråkighet, svenska som andraspråk, andraspråkselever och 

gymnasieskolan. 
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1 INLEDNING 

Att språk är viktigt och en stor del av människan har jag aldrig ifrågasatt. Dock var det först 

när jag inte kunde använda språket som jag ville som jag verkligen insåg dess värde. Då jag 

bott utanför Sveriges gränser har jag i vissa länder till en början inte kunnat kommunicera mer 

än med enstaka uppsnappade ord och kroppsspråk. Jag har fått uttrycka mig på ett sätt som 

inte känts som jag och det har fått mig att känna mig otillräcklig och många gånger oartig. Det 

har varit oerhört frustrerande men samtidigt tvingat mig att reflektera över människans 

språkanvändande och hur olika språk hör ihop med olika kulturella seder och vanor.  Då 

världen blir alltmer globaliserad och gränser suddas ut blir språkkunskaper, med allt vad det 

innefattar, viktigare och viktigare. Samtidigt handlar det också om att värna om ursprung och 

identitet för att inte alla ska stöpas i samma form. Språket består ju som sagt inte bara av 

verbala handlingar. Det innehåller historia och kultur och när ett språk dör, dör också lite av 

världen. Skutnabb-Kangas och Heugh (2012), forskare som länge varit verksamma inom 

området flerspråkighet, menar till och med att tvåspråkighet är ett minimikrav för 2000-talets 

människa och att det måste vara ett högt prioriterat mål i skolan.  

Enligt Skolverket (2012a.) är drygt en femtedel av eleverna i den obligatoriska skolan 

berättigade till modersmålsundervisning läsåret 2011/12. Det innebär att det, bara i 

grundskolan, finns 183 676 barn och ungdomar som pratar minst två språk och som lever med 

flera kulturer. Den aktuella läroplanen för gymnasieskolan, Gy11, (Skolverket 2011a:5) 

speglar hur skolan ska förhålla sig: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

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

för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. […] En trygg identitet och medvetenhet om 

det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingsgrunder. 

Mångfalden är ett faktum och det som följer med ett modersmål eller ett förstaspråk går inte 

att bortse från då det på ett eller annat sätt präglat en människas liv. Hur vi är uppväxta och 

vilka erfarenheter det gett oss speglar våra handlingar och genom förståelse för olikheter kan 

missförstånd och fördomar förebyggas. Som blivande lärare i svenska och svenska som 

andraspråk kommer jag att träffa elever från vitt skilda kulturer och undervisa individer med 

ett annat modersmål än svenska. Med denna studie önskar jag få djupare förståelse för de 

fenomen som följer med språk och hur andraspråkselever ser på sin situation. Då skolan, som 
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ovan nämnt, och samhället, är mångkulturellt och språk är något som berör oss alla anser jag 

att detta examensarbete är legitimt och av relevans för mitt framtida yrke.  

I studien kommer flerspråkighet presenteras i tidigare forskning och det utgår bland annat 

från: Tore Otterup, universitetslektor vid institutionen för svenska språket Göteborgs 

universitet, som disputerat med en avhandling om flerspråkighet och identitetskonstruktion 

bland ungdomar i en multietnisk förort till Göteborg. Rickard Jonsson, som disputerat med en 

avhandling om maskulinitet och språk i en högstadieskola, och nu är verksam vid barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.   

Studien utgår också från litteratur från följande forskare: Jim Cummins, andraspråksprofessor 

vid University of Toronto, Pauline Gibbons, andraspråksprofessor vid The University of New 

South Wales, François Grosjean, Professor Emeritus, tidigare vid University of Neuchâtel 

men fortfarande aktiv via andra medier, Gisela Håkansson, professor i lingvistik vid Lunds 

universitet, Gunilla Ladberg, Fil. dr. i pedagogik med intresse för flerspråkighet, Inger 

Lindberg, professor i tvåspråkighet med inriktning mot andraspråksinlärning vid Stockholms 

universitet, Nigel Musk, Fil. dr. vid institutionen för kultur och kommunikation vid 

Linköpings universitet, Åsa Wedin, universitetslektor vid Örebro universitet och Tove 

Skutnabb-Kangas, pensionerad Fil. dr. och docent, tidigare vid bland annat Roskilde 

University och fortfarande aktiv i frågor kring flerspråkighet. 

Dessutom, eftersom studien gör anspråk på att anamma vissa antaganden från hermeneutiken 

så är min egen förförståelse av vikt vid tolkningen. Givetvis är det helt omöjligt att redogöra 

för hela denna men vissa saker har troligtvis påverkat mig mer än andra, i avseende på språk. 

Bland annat min vistelsetid utomlands i familjer där det inte har funnits något gemensamt 

språk samt på det sätt jag har fått uttrycka mig, som jag redogör för ovan. Men jag har även 

insett att det tar lång tid att lära sig ett nytt språk. Det är inget som kommer gratis och kräver 

mycket träning och motivation. Dessutom kan man behärska ett språk i vardagliga samtal men 

att läsa en vetenskaplig rapport på ett främmande språk är något helt annat i mina ögon. 

Ytterligare en sak jag bär med mig är hur min portugisiska ”pappa” förändrades beroende på 

om han pratade modersmålet portugisiska eller engelska, som han inte behärskade lika väl. 

Eftersom jag träffade honom flera timmar dagligen under en lång tid, i olika sammanhang, 

kunde jag tydligt se hur obekväm han var i samtal med sina klienter på engelska och hur han 

förvandlades till en lättsam och självsäker person när han fick prata portugisiska. Slutligen, 

när jag själv träffade någon som pratade svenska utomlands innebar det en känsla av 
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samhörighet, en känsla av att dela något gemensamt och en känsla av att den andra förstod 

mig så som jag velat.  

Bland annat på grund av ovanstående har jag valt att bli lärare i just svenska och svenska som 

andraspråk. Jag anser att språket är en rättighet och av största vikt för att tillgodogöra sig 

skolans ämnen och självfallet även för att kunna vara en del av samhället på de villkor som 

ställs.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att, genom en kvalitativ metod, undersöka hur åtta 

gymnasieelever med ett annat modersmål än svenska ser på sin flerspråkighet. Följande frågor 

kommer att besvaras för att uppfylla syftet:  

1 Vad innebär flerspråkigheten för de intervjuade informanterna och hur 

uttrycker de att det påverkar dem som individer i skola och samhälle? 

2 Vilka för- och nackdelar upplever informanterna att flerspråkigheten ger? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter en inledning med orsak till varför studiens ämne valt att undersökas samt redogörelse 

för syfte och frågeställning följer en beskrivning av vissa vanligt förekommande begrepp 

inom ämnet flerspråkighet. I kapitel två belyses tidigare forskning och litteratur kring 

flerspråkighet. I nästföljande kapitel förklaras de metodologiska och vetenskapsteoretiska 

utgångspunkterna samt undersökningens tillvägagångssätt. Det följer också en presentation av 

studiens informanter och i en tabell kan läsaren finna bland annat modersmål, ålder och antal 

levnadsår i Sverige. I kapitel fyra redogörs det för resultat av intervjuerna och detta tolkas och 

analyseras i samklang med den presenterade forskningen och litteraturen samt den tidigare 

erfarenheten. I sista kapitlet förs en sammanfattande diskussion kring studien som helhet och 

dess didaktiska implikationer samt ges det förslag på vidare forskning. Slutligen följer en 

referenslista och även en bilaga med studiens intervjufrågor.  
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1.3 Begrepp inom ämnet flerspråkighet 

I litteratur och forskning kring flerspråkighet förekommer vissa begrepp frekvent och nedan 

redogörs det kort för dessa. Först följer en diskussion kring en terminologisk aspekt av 

flerspråkighet.  

 

1.3.1 Flerspråkighet versus tvåspråkighet 

I studien används begreppet flerspråkighet/flerspråkig istället för tvåspråkighet/tvåspråkig de 

gånger det är möjligt. Främst för att flerspråkig inte begränsar antal språk en individ talar till 

två utan innebär att man talar fler än ett språk1. Enligt Otterup (2005) så användes termen 

flerspråkighet tidigare för att beskriva ett land eller ett samhälle som hade flera språk inom 

sina gränser. Så är det inte längre utan nu används flerspråkighet istället för att beskriva en 

individ som talar minst två språk medan tvåspråkig syftar på en individ som talar just två 

språk. Ladberg (1996) resonerar på liknande sätt och väljer konsekvent att tala om 

flerspråkighet i motsats till enspråkighet för att inte begränsa språkförmågan och se språk som 

ett hinder. Även Skolverket (2012b.) använder sig av begreppet flerspråkighet i en ny översikt 

över elevers lärandeprocesser vilket ger en indikation på vad de anser det bör talas om i 

skolans värld. Det är dock mycket litteratur och forskning inom området som använder 

termen tvåspråkig och för att referenshanteringen ska bli korrekt, används således detta 

begrepp då författaren explicit skrivit det. I alla de definitioner som presenteras i studien 

menar forskarna att tvåspråkig står för två eller flera språk trots förledet två-.  

Flerspråkighet har, av Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010), fått en vidare betydelse då de 

anser att alla människor som talar och skriver ett språk är flerspråkiga för att det är skillnad 

mellan tal- och skriftspråk. Det är dock inte detta synsätt som avses när det talas om 

flerspråkighet i denna studie utan olika perspektiv på vad det innebär följer i kapitel två.  

 

1.3.2 Modersmål, förstaspråk och hemspråk 

Definitionen av modersmål är inte helt självklar även om många utan att behöva reflektera 

över saken närmre kan säga vilket språk som är just deras modersmål. Skutnabb-Kangas och 

Heugh (2012) redogör för att begreppet kritiserats för att bland annat vara sexistiskt och 

1 Betydelsen av ”talar” diskuteras mer ingående under avsnitt 2.2. 
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föråldrat. De menar att kritiken kommer från discipliner där man inte använder begreppet 

särskilt frekvent och väljer att citera Pattanayak (1992) som menar att modersmål inte är ett 

språk i den vanliga bemärkelsen utan snarare något som existerar i människans medvetande, 

en identitet som väntar på att bli förklarad. Vad det gäller definition menar Skutnabb-Kangas 

(1981) att det beror på vilken disciplin man företräder och vad man vill förklara. I tabellen 

nedan följer fyra olika sätt att se på modersmål som fortfarande återges i senare forskning och 

litteratur (se t.ex. Axelsson & Magnusson 2012, Håkansson 2003). 

Kriterium Definition Disciplin 
Ursprung Det språk ett barn lär sig först. Sociologi 
Kompetens Det språk en person behärskar bäst. Lingvistik 
Funktion Det språk en person använder mest. Sociolingvistik 
Attityd Det språk en person identifierar sig med.  Psykologi och sociologi 

Tabell 1. Olika sätt att definiera modersmål. Fritt efter Skutnabb-Kangas (1981:20) 

Vidare anser Skutnabb-Kangas (ibid.) att attitydkriteriet ska vara det som avgör. Det vill säga 

att individen själv ska få lov att bestämma vilket som är hens2 modersmål. Enligt henne borde 

då detta kriterium vara det mest pålitliga även om hon i samma andetag menar att det inte 

alltid är möjligt att låta individen själv avgöra då exempelvis ett minoritetsspråk ofta har låg 

status och därför kan det hindra talarna från att vilja identifiera sig med det.  

Håkansson (2003) och Abrahamsson (2009) menar att många forskare använder begreppen 

modersmål och förstaspråk synonymt. Beroende på hur man väljer att definiera modersmål är 

detta mer eller mindre vedertaget. Andersson (2001) redogör för att dagens svenskämne fram 

till på 1960-talet hette modersmål. Idag betecknar det istället det språkämne elever med ett 

annat modersmål än svenska kan välja att läsa. Och enligt Håkansson (2003) hette detta ämne 

förut hemspråk. 1997 byttes det ut då det ansågs att hemspråk inte passade som namn på ett 

skolämne utan gav associationer till något som enbart användes i hemmet. 

 

2 Ordet hen har i Sverige, både av språkvetare och av gemene man, under en tid debatterats flitigt. 
Nationalencyklopedin har infört ordet i sitt uppslagsverk och det betyder där ”Könsneutralt personligt pronomen 
istället för hon och han”. Ordet används i studien då det anses fylla en funktion. Hen används de gånger könet av 
någon anledning inte behöver avslöjas, när inte halva befolkningen ska exkluderas eller då det förmedlade både 
kan avse en kvinna och en man. Det används således för att effektivisera språket och/eller för att inte framkalla 
medvetna/omedvetna könsassociationer, inte som ersättning för alla kvinnliga hon eller manliga han. För en 
historisk bakgrund se Språksociologi (2009) av Einarsson och för mediebakgrund Språktidningen (7/2012), 
Cederskogs (2012-09-15) artikel ”Det lilla ordet med den stora laddningen” samt Språkrådets (2012-01-29) 
rekommendationer ”Hur använder man hen?”. 
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1.3.3 Andraspråk och främmande språk 

Enligt Otterup (2005) är det miljön där du lär dig ett språk som avgör om det är ett 

främmande språk eller ett andraspråk. Ett främmande språk lärs in utanför målspråksmiljön 

medan ett andraspråk lärs in i en målspråksmiljö, efter det att ett förstaspråk etablerats. 

Exempelvis barn som flyttar till Sverige och ska gå i den svenska skolan måste lära sig 

svenska som ett andraspråk medan barn som läser franska som B-språk i skolan har det som 

främmande språk. Många forskare menar, enligt Abrahamsson (2009), att alla språk en 

individ lär sig efter sitt förstaspråk är andraspråk och inlärningen kallas andraspråksinlärning. 

Otterup (2005) anser dock att det är skillnader av framför allt socialpsykologisk art beroende 

på om man lär sig ett nytt språk i målspråksmiljön eller inte och väljer att enbart använda 

termen andraspråksinlärning vid tillägnandet av ett språk inom målspråksmiljön. 

Abrahamsson (2009) konstaterar att man inte funnit några avgörande skillnader i 

inlärarspråkets utveckling vare sig det tillägnats som främmande språk eller som andraspråk 

och därför kan man i många fall använda termen andraspråksinlärning om både och. Han 

påpekar dock att vid studier som fokuserar på bland annat inlärningsstrategier eller 

interaktionsmönster är det av vikt att göra skillnad då miljön där inlärningen sker påverkar 

individen i allra högsta grad. 

 

1.3.4 Halvspråkighet och kodväxling 

Begreppet halvspråkighet användes mycket under språkdiskussioner på 1970-talet och har sin 

grund i uppfattningen att det skulle vara svårt för människan att klara av mer än ett språk samt 

att inlärningen av ett språk skulle skapa störningar i ett annat. Att det gått över 40 år sedan 

denna diskussion startade samt det faktum att det aldrig har kunnat bevisas hindrar inte att 

synen fortfarande lever kvar (Håkansson 2003). Skutnabb-Kangas (1981) menar att begreppet 

har fungerat som ett sätt för skolsystemet att skylla det flerspråkiga barnets språkliga brister 

på hen själv istället för att rannsaka sig själva. Stroud (2004) diskuterar användningen av 

begreppet och påstår att det i dagens samhälle används i en debatt om språkideologi för att 

tillskriva invandrare vissa socioekonomiska bestämda identiteter och bara delvis har 

förankringar till vad den vetenskapliga kontexten avser med halvspråkighet.  

Att kodväxla innebär att en flerspråkig person byter språk mitt i ett yttrande. Detta trodde 

Hansegård, som myntade begreppet halvspråkighet 1962, var ett tecken på att en person inte 
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behärskade sina båda språk. Men det finns som sagt inga empiriska belägg för att Hansegårds 

studier skulle bero på flerspråkighet (Håkansson 2003). Vad det gäller kodväxling så har 

forskning snarare visat att fenomenet kräver en hög grad av språklig behärskning (ibid., 

Lainio 2008, Musk & Wedin 2010). Haglund (2004) redogör för att kodväxling kan vara ett 

sätt att visa solidaritet, samhörighet och ett sätt att identifiera sig. Dessutom kan det fungera 

både som ifrågasättande av och anpassning till omgivningens förväntningar. 
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2 FLERSPRÅKIGHET I TIDIGARE FORSKNING OCH 

LITTERATUR  

I detta kapitel belyses olika sätt att se på vad det innebär att tala fler än ett språk samt olika 

definitioner av flerspråkighet. Det följer även en redogörelse för hur situationen ser ut i 

Sverige vad det gäller flerspråkighet i samhället och i en skolkontext med utgångspunkt i 

andraspråksundervisning. Att det finns olika sätt att tillägna sig flera språk samt förhållandet 

mellan språk och identitet är också en del av detta kapitels fokus. Första avsnittet ger en 

historisk översikt. 

 

2.1 Historisk översikt kring flerspråkighet på samhälls- och individnivå 

Att ett land i världen har flerspråkiga invånare är vanligare än att det har enspråkiga invånare 

(Andersson 2001, Grosjean 2010, Hyltenstam & Milani 2012, Håkansson 2003, Ladberg 

1996, Wagner, Strömqvist & Uppstad 2010). Genom historiens gång har man dock sett på 

flerspråkigheten på olika sätt. Enligt Skutnabb-Kangas (1981) har begreppet ofta varit 

förknippat med en mängd negativa företeelser då exempelvis förtryckta minoriteter tvingats 

bli flerspråkiga för att kunna kommunicera med majoriteten. Under slutet av 1800-talet 

användes argument som att flerspråkiga skulle vara mindre intelligenta än andra samt 

opålitliga i kampen för nationalstaternas makt i ”en nation - ett språk”-ideologin. Denna 

ideologi menar Shohamy (2006) symboliserar lojalitet och patriotism och de individer som 

inte talar ”nationsspråket” exkluderas således ur den gemenskapen. Musk och Wedin (2010), 

förklarar att flerspråkighet setts som negativt ända från tidigt 1800-tal till 1960-talet då man 

trodde att fler språk än ett tog upp för mycket plats i hjärnan och på så sätt begränsade 

kapaciteten att tänka. Hansegårds halvspråkighetsbegrepp (se 1.3.4) har sitt ursprung i detta 

sätt att tänka.  

Haglund (2004) menar att språklig heterogenitet idag kan motivera och styrka minoriteter att 

utmana redan etablerade samhällsstrukturer och således utgör språklig mångfald ett hot mot 

vad många tror är ett homogent samhälle. I förlängningen ser Haglund att detta skulle kunna 

leda till att makthavare i samhället enbart erkänner viss flerspråkighet, exempelvis 

svenska/engelska medan mindre prestigefulla språk avfärdas.  Vad det gäller utbildning av 

flerspråkiga elever menar Jonsson (2007) att det som skolan kan förklara med elevers 

studiesvårigheter många gånger kan ligga i deras egna brister och det faktum att de inte 

11 
 



erkänner den språkliga mångfalden. Milani (2007) har undersökt olika språkdebatter i Sverige 

i början av 2000-talet och har kommit fram till att olika språkideologier har uppstått och 

kommit i konflikt med varandra på grund av den ökade lingvistiska heterogeniteten i 

samhället. Vidare påpekar han att när en viss ordning bland språken ska skapas i ett samhälle 

framkallar det också en social ordning där talare av ett språk ges specifika och ofta icke 

förhandlingsbara positioner. Hyltenstam och Milani (2012) har tillsammans författat ett 

kapitel i en ny översikt om flerspråkighetsforskning i Sverige och menar att fenomenet 

flerspråkighet inte längre sprids som det gjorde förut:  

Medan flerspråkighet på samhällsnivå tidigare i stor utsträckning kunde beskrivas i förhållande till 

staters uppkomst och etablering samt i relation till kolonialsim, inklusive handelskompaniernas 

verksamhet under perioden 1500-1700, upptäcksresandet och den kristna missionen, är det idag 

framför allt fenomenen migration, internationalisering och globalisering som är bestämmande för 

hur flerspråkigheten tar sig ut i olika länder (Hyltenstam & Milani 2012:21). 

I dagens samhälle är det således migration, internationalisering och globalisering som styr 

utbredningen av flerspråkigheten i världen.  

Enligt Musk och Wedin (2010) har man idag en mer utvidgad syn på intelligens och kognition 

och ett antal stora undersökningar har visat att flerspråkiga fått bättre resultat än enspråkiga på 

vissa typer av intelligenstester. Det pratas även om fördelarna med att kunna flera språk, att 

utveckla en flerkulturell identitet och flerspråkighetens del i lärandet. Att en individ kodväxlar 

(se 1.3.4) är dessutom inte längre, i forskningssammanhang, förknippat med en ofullständig 

behärskning av språken utan kräver tvärtom ett medvetet språkbruk.  

Grosjean (2010b.) och Lindberg (2002) har båda redogjort för vissa myter som 

flerspråkigheten lever med. Det handlar bland annat om att flerspråkighet skulle vara något 

ovanligt, att kodväxling är ett tecken på lathet, att flerspråkighet skulle hindra 

språkutvecklingen under barndomen, att flerspråkiga genom hela livet skulle blanda sina 

språk samt att forskare skulle vara oeniga om modersmålets betydelse för inlärningen på 

andraspråket och att det skulle vara i vägen för andraspråksinlärningen. Ovanstående stämmer 

alltså inte och ett exempel på hur man arbetar för att motverka dessa myter är projektet Twf i 

Wales. Där marknadsför man fördelarna med flerspråkighet till gradvida kvinnor och 

föräldrar till unga barn. Tron är att man, genom att vända sig till denna målgrupp, ska få dem 

att inse fördelarna, värdesätta walesiska och välja att uppfostra sina barn flerspråkigt i 

engelska/walesiska och inte enbart i engelska som många väljer då det är associerat med att 

vara välutbildad (Edwards & Pritchard Newcombe 2006).  
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I höstens nummer av The Modern Language Journal (2012) redogörs det också för engelskan 

framfart och betydelse i redan flerspråkiga länder. I Indien exempelvis, som är ett land med 

många regionspråk, uppmanades studenter redan 1956 att lära sig tre språk, ett regionspråk, 

nationalspråket hindi och kolonialspråket engelska. Tanken var att de skulle vara språkligt 

rustade både lokalt, nationellt och internationellt. Men nu menar Rao, Shanbal och Khurana 

(2012) att oron för den ekonomiska rörligheten gör att engelskan uppmuntras mer och mer. 

Likadant är det i Guatemala menar Heinze-Balcazar (2012) där spanska är officiellt språk men 

delar av befolkningen pratar olika inhemska språk. När barn som inte pratar spanska kommer 

till skolan är det främsta målet att de ska lära sig spanska. Inom exempelvis Mayafolket finns 

det olika åsikter kring vilket språk barnen ska lära sig i skolan och vissa menar att engelska 

ger bäst förutsättningar för barnens framtid vilket kan få konsekvenser för de inhemska 

språken. 

 

2.2 Definitioner och innebörd av flerspråkighet hos individen 

Studien framför dig handlar om flerspråkighet och det har tidigare konstaterats att om en 

individ talar mer än ett språk så är hen flerspråkig. Men uttrycket ”talar” är inte helt 

oproblematiskt utan beroende på hur mycket eller lite man väljer att väga in i ordet avgör 

synen på vem som är flerspråkig. Vid läsning av litteratur och tidigare forskning kring 

flerspråkighet och dess definition har vissa forskares namn förekommit mer frekvent än andra 

och efter den presenterade tabell 2 redogörs dessa. Tabellen är en sammanställning av 

definitioner utifrån samma kriterier som modersmålsdefinitionen (se 1.3.2) från Skutnabb-

Kangas (1981) som menar att det finns lika många definitioner som det finns forskare, vilket 

gjort begreppet flerspråkighet förvirrande många gånger: 
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Kriterium Definition 
Ursprung a. har lärt sig två språk i familjen av infödda talare ända från 

början 
b. har använt två språk parallellt som kommunikationsmedel 
ända från början 

Kompetens a. behärskar två språk fullständigt 
b. behärskar två språk som en (motsvarande) infödd 
c. behärskar två språk lika bra 
d. kan producera fullständiga meningsfulla yttranden på det 
andra språket 
e. har åtminstone någon kännedom om och kontroll av det andra 
språkets grammatiska struktur 
f. har kommit i kontakt med ett annat språk 

Funktion a. använder (eller kan använda) två språk (i de flesta situationer) 
(i enlighet med sina egna önskemål och samhällets krav) 

Attityd a. identifierar sig själv som tvåspråkig/med två språk och/eller 
två kulturer (eller delar av dem) 
b. av andra identifieras som tvåspråkig/som infödd talare av två 
språk 

Tabell 2: Definitioner av tvåspråkighet hos en individ som förekommit eller som förekommer, 
kategoriserat efter ursprung, kompetens, funktion och attityd. Fritt efter Skutnabb-Kangas (1981:83). 

Även om indelning är från början av 1980-talet så går det fortfarande att placera in 

modernare, vanligt förekommande, definitioner i kriterierna. Grosjean (2010a.) definierar en 

tvåspråkig person på följande sätt; “Bilinguals are those who use two or more languages (or 

dialects) in their everyday lives”. Han är dessutom noga med att påpeka att det inte innebär att 

personen ifråga kan två eller fler språk lika bra och använder dem på samma sätt (Grosjean 

2010b.). Lüdis definition från 2002 (refererad i Håkansson 2003) kan också placeras under 

funktionskriteriet. Han anser att tvåspråkig är den ”Who uses two (or more) linguistic 

varieties in his/her daily life”. I Lüdis definition har det klargjorts att det handlar om språkliga 

varianter medan Grosjean tillåter dialekter. Skutnabb-Kangas och Heugh (2012) menar att det 

är svårt att definiera språk då gränserna mellan vad som är språk och vad som är dialekt inte 

är helt givna. De ifrågasätter också om det överhuvudtaget är möjligt att räkna språk samt 

trovärdigheten på statistiken som Ethnologue3 bygger på. Andersson (2001) exemplifierar 

genom att säga att svenska, danska och norska räknas som olika språk medan dalmål, 

gotländska och pitemål räknas som dialekter trots det att skillnaderna kan vara större i de 

olika dialekterna. Han fortsätter och redogöra för att det finns mellan 3000-7000 olika språk i 

världen, beroende på hur man väljer att räkna.  

3 Ethnologue/www.ethnologue.com (Lewis 2009) är en bok/databas som har katalogiserat alla världens kända 
språk. Den senaste versionen, sextonde upplagan, hävdar att det finns 6909 kända levande språk i världen. 
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Skutnabb-Kangas (1981) själv försöker kombinera flera av kriterierna och definierar på 

följande vis: ”Tvåspråkig är den som har en möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, 

antingen i enspråkiga eller tvåspråkiga samfund i enighet med de sociokulturella krav på en 

individs kommunikativa och kognitiva kompetens som dessa samfund och individen själv 

ställer, på samma nivå som infödda talare, samt en möjlighet att identifiera sig positivt med 

båda (eller alla) språkgrupperna (och kulturerna) eller delar av dem.” Skutnabb-Kangas (ibid.) 

påpekar dessutom att hon haft en viss grupp i åtanke vid utformandet, nämligen 

invandrarbarn. Även Otterup (2005) ansluter sig till ett funktionskriterium genom att definiera 

en flerspråkig person på följande sätt ”den som använder eller kan använda fler än ett, dvs två 

eller flera språk i de flesta situationer i enlighet med sina egna önskemål och samhällets 

krav.”  

Den äldsta definitionen som nämns i mycket litteratur och tidigare forskning är Bloomfields 

(1933) “native-like control of two or more languages” och den passar under 

kompetenskriteriet. För att bli flerspråkig enligt Bloomfields definition krävs det att individen 

behärskar sina språk fullständigt eller balanserat. Detta har diskuterats flitigt inom 

forskningen och många är enligt Håkansson (2003) skeptiska och menar att en människa inte 

behöver två eller fler fullständiga uppsättningar språk då man använder sina språk i olika 

kontexter. Dessutom är det svårt att avgöra om en människa är fullständigt flerspråkig. 

Grosjean (2010b.) menar att man inom vetenskapen är relativt eniga om att man inte behöver 

behärska sina språk fullständigt för att få kalla sig tvåspråkig. Trots detta så verkar inte detta 

faktum ha spridit sig till gemene man då han menar att de flesta vill att man ska behärska 

språken fullständigt för att kalla sig eller någon annan tvåspråkig. 

Skolverket (2012b.) ger i serien Forskning för skolan en definition av flerspråkiga elever som 

elever med ett annat modersmål än svenska. Det betonas dessutom att dessa elever inte utgör 

någon enhetlig, homogen grupp utan att det de har gemensamt är just att de är flerspråkiga.  

 

2.3 Olika vägar till flera språk 

Det finns två olika sätt att bli flerspråkig på. Inom vetenskapen brukar man tala om simultan 

och successiv två- eller flerspråkighet. Skillnaderna ligger främst i själva inlärningsprocessen 

och enkelt förklarat är simultan flerspråkighet när ett barn lär sig flera språk samtidigt och 

successiv flerspråkighet är när ett barn lär sig ett språk först och sedan ett annat 
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(Abrahamsson & Bylund 2012, Håkansson 2003). Vidare menar Håkansson (2003) att när ett 

barn växer upp med flera förstaspråk utvecklas språken i princip likadant som hos enspråkiga 

med undantag att flerspråkiga barn kan växla mellan språken. Den vanligaste situationen för 

simultant flerspråkiga barn är att föräldrarna talar olika modersmål och väljer att tala sitt språk 

konsekvent med barnet. För invandrarfamiljer som föder barn i Sverige är det vanligt att deras 

barn växer upp med ett språk i familjen och ett utanför. En annan strategi är att båda 

föräldrarna talar båda språk med barnen. Då de själv ofta är flerspråkiga och använder språken 

i olika situationer är det också naturligt att bete sig så mot sina barn. Enligt Håkansson (ibid.) 

har det visat sig att den mest effektiva strategin för att hjälpa barnet till flerspråkighet är att 

föräldrarna pratar enbart varsitt språk med barnet. 

Grosjean (2010b.) menar att så inte alls är fallet utan det finns flera sätt att få barn 

flerspråkiga med bra resultat. Men det viktigaste enligt honom är behovet. Barnet måste känna 

att det har ett behov av fler än ett språk i sitt dagliga liv annars kommer hen ganska snabbt 

inse att det ena språket är svagare. Därför tycker han att alla i familjen borde prata det språk 

som samhället inte domineras av för att det ska finnas behov för båda. Även Ladberg (1996) 

anser att behovet är av yttersta vikt. Enligt henne är det inte mängden språk som är problem 

vid språkinlärning utan snarare att det inte finns tillräckligt bra förutsättningar för språket att 

utvecklas.  

Vad det gäller skillnad mellan successiv och simultan flerspråkighet så brukar man dra en 

gräns vid tre års ålder. Påbörjas inlärningen av språken innan dess så kallas barnet simultant 

flerspråkigt och då blir processen förstaspråksinlärning. De språk som påbörjas efter tre års 

ålder blir andraspråk (eller främmande språk, se 1.3.3), processen andraspråksinlärning och 

barnet kallas successivt flerspråkigt. Det är svårt för successivt flerspråkiga att nå upp till 

samma nivå som simultant flerspråkiga på sitt andraspråk. En viktig skillnad mellan 

förstaspråks- och andraspråksinlärning är att barnet som lär sig sina språk simultant samtidigt 

genomgår en betydande kognitiv process (Håkansson 2003).  

 

2.4 Lagens rätt och modersmål i den svenska skolan  

Sverige har enligt språklagen (SFS 2009:600) sedan år 2000 fem nationella minoritetsspråk; 

finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Dessa språk har valts ut på grund av att 

de funnits i Sverige i minst hundra år och att de anses tillhöra det svenska kulturarvet. Sverige 
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är alltså ett flerspråkigt land även om svenska är huvudspråket, vilket det lagstiftades om i juli 

2009 (Hyltenstam & Milani 2012). Lagstiftningen i språklagen ger minoritetsspråken en 

förhöjd status och dessutom ska den värna om språkens fortsatta överlevnad. Det svenska 

teckenspråket har i lagen inte fått minoritetsspråksstatus då det inte ses som en del av 

kulturarvet utan snarare som ett kommunikationsmedel för döva. Dock ska åtgärder vidtas för 

att stärka språket och dess överlevnad. Språket får heller inte förbjudas i undervisning. Vidare 

har språklagen (SFS 2009:600) lagstiftat att alla som är folkbokförda i Sverige ska ges 

möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenskan då det är det gemensamma språket. 

Detsamma gäller det språk för den som tillhör en nationell minoritet eller har behov av 

teckenspråk. Har man ett modersmål som inte tillhör ovanstående har man rätt att utveckla 

och få använda detta språk. Det innebär alltså att Sverige, i lagen, värnar om språklig 

mångfald och alla som inte har svenska som modersmål ska få lov att vidareutveckla sitt eget 

modersmål. I skolan sker detta genom modersmålsundervisning som diskuteras närmre i 

följande text. 

Håkansson (2003) redogör för att elever i den svenska skolan som hade ett annat modersmål 

än svenska fram till och med 1975 enbart fick stöd i utvecklandet av svenskan. Orsaken var 

att man ansåg att dessa barn skulle lära sig svenska så fort som möjlig och det gjordes bäst om 

man fokuserade på enbart detta språk. Men 1975 förändrades detta synsätt och genom en 

proposition formulerades det att det var skolans ansvar att stödja invandrarbarnens 

flerspråkighet och erbjuda dem både hemspråksundervisning och undervisning i svenska som 

andraspråk.”Hemspråksreformen” trädde i kraft 1977 och det innebar att kommunerna var 

skyldiga att anordna undervisning i modersmål men det var frivilligt att deltaga. 1991 lades en 

regel till om antal deltagare. I dag gäller det att det finns minst fem elever med samma 

modersmål för att det ska anordnas en undervisning (Hyltenstam & Milani 2012).  

Enligt gällande skollag (SFS 2010:800) har den elev som använder ett annat språk än svenska 

i hemmet och har grundläggande kunskaper i språket rätt till modersmålsundervisning. 

Modersmål är ett eget ämne med kursplan på grund- och gymnasieskolan. Undervisningen har 

dock kritiserats, bland annat för att det är för få timmar i veckan, ofta två, och för att 

grupperna är för heterogena vad det gäller ålder och kunskap att det är svårt att bedriva 

undervisning (Håkansson 2003). Många forskare har, enligt Gröning (2006), i sina studier 

konstaterat att modersmålsundervisningen ligger utanför skoltid, sent på dagen och sker max 

en timme i veckan. Vad det gäller användningen av modersmål hos elever har det, enligt tre 

undersökningar som Håkansson (2003) redogör för, visat sig att det ofta talas med släkt och 
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föräldrar medan svenska är det språk som dominerar i tal med syskon. Enligt Skolverket 

(2012a.) var det 55 % av de som var berättigade till modersmål som deltog och 7,6 % av de 

som var berättigade till svenska som andraspråk som deltog läsåret 2011/2012. 

Att ett välutvecklat modersmål underlättar och stödjer andraspråksutvecklingen samt att 

modersmålsutveckling parallellt med andraspråksutveckling ger bäst förutsättningar vid 

inlärning av skolans ämnen och språk är konstaterat bland forskare (Grosjean 2010 och 

Lindberg 2002). Eftersom Sverige är ett land med närmre 200 olika invandrar- och 

minoritetsspråk är det svårt att skapa flerspråkiga klasser, eller tvåvägsprogram som det kallas 

efter Thomas och Colliers framgångsrika studie4, där eleverna undervisas på två språk. I 

Malmö har det genomförts ett projekt där eleverna undervisats i både svenska och arabiska 

men resultatet visade att svenskan var det dominerande språket och arabiskan fick mer en 

repeterande roll, vilket inte var intentionen (Axelsson & Magnusson 2012).  

Skutnabb-Kangas (1981:53) förklarar ingående hur modersmålet präglar en människa: 

Att behärska ett språk ”fullständigt” förutsätter att man behärskar det på alla dessa plan, att man 

har lärt sig både denotativa, konnotativa och icke-verbala betydelser. Denna utveckling är en 

oskiljbar del i den process där barnet bekantar sig med sin omvärld, lär sig känna både den och sig 

själv, prövar sig fram och försöker finna sin plats i världen. Processen där barnet blir människa, 

utvecklas till en unik individ. Därför blir det också lättast för barnet att ge uttryck för resultaten av 

denna process, dvs att uttrycka sin djupaste personlighet, sina starkaste känslor och klaraste tankar, 

sitt jag, på det språk som inlärningen och utvecklingen skett på – modersmålet. 

Hon använder dessutom uttrycket fullständig behärskning och av citatet att döma menar hon 

att man enbart kan behärska ett modersmål fullständigt.  

 

2.5 Flerspråkighet i den svenska skolan sett ur ett andraspråksperspektiv 

När det inom forskning och litteratur diskuteras hur andraspråkselever på bästa sätt ska 

tillgodogöra sig innehållet i skolan brukar det pekas på att det finns två olika sorters språk i 

språket som man måste ta hänsyn till. Enligt Axelsson (2003) var Cummins först ut att 

specificera denna skillnad år 1981 efter att Skutnabb-Kangas och Toukomaa år 1976 påpekat 

4 Axelsson och Magnusson (2012:281ff) refererar till Thomas och Collier (1997, 2002) som, i USA, har 
genomfört den mest omfattande studien om tvåspråkiga elevers skolframgång. De viktigaste faktorerna för ett 
framgångsrikt lärande var: modersmålsundervisning så att förstaspråket blev starkt parallellt med undervisning i 
engelska som andraspråk, kunskapsutveckling på både modersmålet och på andraspråket samt en stöttande 
sociokulturell miljö där eleverna respekterades och där lärarna hade kunskap om andraspråksutveckling.  
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att finska invandrarbarn i Sverige, som av sina lärare uppfattades prata både finska och 

svenska flytande, inte visade ämneskunskaper för sin åldersnivå. Cummins delade då in 

språkbehärskningen i två typer; den språkbehärskning som krävs för att klara vardagliga 

samtal och den språkbehärskning som krävs för att klara skolans ämnen. 

I svensk forskning var det Viberg som 1993 formulerade de beteckningar som används på 

svenska; bas och utbyggnad. Basen, eller vardagsspråket som det också kallas, är den 

kunskap alla talare av ett modersmål har och för ett barn som har svenska som modersmål kan 

hen vid sex års ålder svenskans ljudsystem, svenskans böjningssystem, svenskans syntax, ca 

8000-10000 ord samt berätta enkla berättelser. Utbyggnaden, eller skolspråket, består främst 

av de kunskaper eleven tillägnar sig i skolan (Axelsson 2003). Enligt flera internationella 

studier har det framkommit att ett vardagsspråk anses ta ett till två år att lära sig medan 

skolspråket kräver fem till åtta år (ibid., Cummins 2000, Gibbons 2010, Nauclér 2000). Att 

detta, för andraspråkselever, kan innebära svårigheter då de ska studera på ett språk som inte 

är deras förstaspråk ter sig ganska uppenbart. Andraspråkselever har således dubbla uppgifter 

i skolan då de både ska lära sig undervisningens innehåll och undervisningsspråket (Axelsson 

& Magnusson 2012). Enligt läroplanen för gymnasieskolan Gy11 (Skolverket 2011a:11) är 

det alla lärares ansvar att ”organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- 

och kommunikationsutveckling”. Att inte beakta språket samt att inte organisera 

undervisningen så att den ger stöd i språkutvecklingen strider således mot läroplanen. 

Tvåspråkighet är minimikrav för 2000-talets människa och detta måste vara ett prioriterat mål 

i skolan hävdar Skutnabb-Kangas och Haugh (2012).  

Cummins (2000) menar att många ämneslärare, främst i grundskolans senare år och på 

gymnasiet, känner sig väl förberedda och kompetenta inför att undervisa elever som har 

samhällets modersmål men är inte alls bekväma med att hålla samma kurs för elever som 

fortfarande håller på att lära sig undervisningsspråket. Cummins (2001) menar vidare att en 

lärares ämneskunskaper inte blir mycket värda om hen inte kan undervisa en del av klassen. 

Han föreslår att lärarutbildningarna borde garantera att alla nya lärare som examineras har 

viss erfarenhet av att göra ämnesinnehåll begripligt för andraspråkselever. Dessutom borde 

det vara ett krav för rektorer att ha dokumenterad erfarenhet från arbete med 

andraspråkselever så att ledningen kan ge stöd i frågor som rör mångfald och inlärning. Även 

Axelsson och Magnusson (2012) menar att alla lärare genom utbildning, både 

grundutbildning och fortbildning, måste få kunskap om andraspråksinlärning, flerspråkighet 
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och ett mångkulturellt förhållningssätt så att de kan stötta den flerspråkiga eleven i dess 

utbildning. 

Gibbons har fått ett genomslag i Sverige de senaste åren genom bland annat sina båda böcker 

Stärk språket stärk lärandet (2006) och Lyft språket Lyft tänkandet (2010). Gibbons (2010) 

menar att arbetet i skolan för andraspråkselever måste bestå av kognitivt krävande uppgifter 

istället för ”fylla-i-övningar” samt att lärarens förväntningar i stor utsträckning påverkar hur 

eleverna presterar och att dessa således måste vara högt ställda. Dessutom anser hon, liksom 

Cummins (2000, 2001) och Lindberg (2011), att andraspråkselevernas språkutveckling inte 

enbart ska vara i fokus på språklektionerna utan att alla lärare i skolan har ett ansvar för 

språket i sina respektive ämnen (Gibbons 2010). Följande förstärker vad Gibbons (ibid.:36) 

menar: ”I integrerad undervisning kan därför språk- och ämnesinlärning ömsesidigt stärka 

varandra och skapa den naturliga ”återanvändning” av språk och begrepp som är så viktig för 

andraspråkselever.”  

Gibbons (ibid.) förespråkar således en integrerad undervisning där språkets roll tydliggörs av 

alla lärare. De olika aspekter på lärande hon presenterar i sina böcker mynnar ut i något som 

kallas den australiska genrepedagogiken5. Modellen bygger på tre teorier; Vygotskijs 

sociokulturella teori, där den närmaste utvecklingszonen (eng. ”zone of proximal 

development”; ZPD) och stöttning (eng. ”scaffolding”) är centrala begrepp, på Hallidays teori 

om språk som ett system av resurser för att skapa mening och på Rothery och Martin 

pedagogiska modell6 kring hur man kan arbeta med olika genrer i undervisningen. Begreppet 

genre har fått en utvidgad innebörd i detta sammanhang och handlar inte om klassificering av 

litteraturtillhörighet, så som fantasy, deckare och komedi. Gibbons (2010) menar att när en 

människa interagerar socialt så är hen delaktig i en specifik genre som karaktäriseras av vissa 

drag. För det första så har genren ett socialt syfte och används för att få något gjort med hjälp 

av språket. För det andra så har den en specifik övergripande struktur eller uppbyggnad och 

för det tredje så har den språkliga drag som är typiska för just den genren. Som medlem av en 

specifik kultur så delas genren och känns igen av dem som vet hur man använder den 

eftersom den är en del av kulturen.  

5 För den som vill veta mer om genrepedagogiken rekommenderas Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken 
(2010) av Britt Johansson & Anniqa Sandell-Ring, Genrebyrån – En språkpedagogisk funktionell grammatik i 
kontext (2008) av Bodil Hedeboe & John Polias och Symposium 2009 Genrer och funktionellt språk i teori och 
praktik (2010) med Mikael Olofsson som redaktör.  

6 Den pedagogiska modellen har olika namn beroende på forskare. Gibbons (2010) väljer exempelvis att kalla 
den för Cirkelmodellen medan Johansson och Sandell Ring (2010) kallar den för Cykeln för undervisning och 
lärande. 
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Även Lindberg (2011) menar att varje skolämne har sina specifika språkmönster och en del av 

att bli lärare, oavsett ämne, handlar om att bli medveten om dessa mönster. Med detta synsätt 

blir det tydligt att det i skolan måste undervisas explicit om olika genrer då alla elever inte 

kommer till skolan med samma uppsättning kulturer.  Enligt Skolverkets lägesbedömning 

(2011b.) ser man tydliga tendenser på att elever med utländsk bakgrund lyckas nästan lika bra 

som svenska elever i den svenska skolan. Dock bara om de är födda i Sverige eller kom hit 

före skolstart. Resultaten för de elever som kommit hit efter skolstart har däremot kraftigt 

försämrats de senaste fem åren.  

Hilmarsson-Dunn och Mitchell (2011) har undersökt vilka faktorer som påverkar 

språkanvändandet hos flerspråkiga immigranter i England. Liksom Cummins (2000, 2001) 

och Gibbons (2010) menar de att lärarens attityd påverkar studenternas attityd till sina språk. 

Resultatet visar även, som Edwards & Pritchard Newcombe (2006) och artiklarna i The 

Modern Language Journal (2012) berör, att det engelska språket har hög status och i den 

flerspråkiga population Hilmarsson-Dunn och Mitchell (2011) undersökt så är det det språk 

som helst används då kunskaper i engelska förbättrar deras chanser ur ett studie- och 

jobbperspektiv.  

 

2.6 Språk och identitet 

Haglund (2004) redogör för att senare forskning har visat att identiteter kommuniceras och 

medieras genom språket. Vidare har forskning också visat att identiteter är sociala 

konstruktioner som i varje språkligt sammanhang produceras och reproduceras. På så sätt 

”[…] medverkar verbalt och icke-verbalt språk till att både upprätthålla och ifrågasätta 

maktrelationer, sociala strukturer och ideologier.” (ibid.:363). Laaksonen (1999) belyser att 

språk inte enbart är ett sätt att kommunicera utan att det även har att göra med social 

grupptillhörighet och identitet. En persons sätt att tala blir en social markör som människan 

använder vid bedömning av okända människor då talet ofta är pålitligare än till exempel, det 

mer lättföränderliga, klädstil och utseende. Dessutom kan man via språket ibland identifiera 

vilken etnisk tillhörighet en person har och det kan påverka ett stereotypiskt tänkande . 

Otterup (2005) menar att begreppet identitet har använts flitigt i studier sedan några decennier 

tillbaka och dess innebörd har på grund av detta blivit oprecis och otydlig. Beroende på vilket 

perspektiv man som forskare har får begreppet skild betydelse men det har, enligt Otterup, att 
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göra med att höra hemma, både på ett individuellt och på ett kollektivt plan. Den tidsepok vi 

lever i idag, postmodernismen, anses vara mer komplex, föränderlig och svårbegriplig än 

någon annan förut och har lett till att traditionella mönster lösts upp. Otterup (ibid.) refererar 

till Ziehe (1989), en tysk kulturteoretiker, som kallar denna förändring för ”kulturell 

friställning” och menar att dagens samhälle är fullt av valmöjligheter och det är upp till 

individen själv att utforma sin identitet, eller snarare sina identiteter, då dessa kan växla inom 

samma individ beroende på kontext. 

I den närmaste utvecklingszonen menar Cummins (2000) att inlärning sker och att identiteter 

förhandlas. I sammanhang med individer från olika kulturella, språkliga och ekonomiska 

bakgrunder kan denna interaktion aldrig vara neutral. Antingen så utmanas eller förstärks 

maktförhållanden i samhället och detta i sin tur speglar av sig i klassrummet och på 

identitetsförhandlingarna. Vidare hävdar Cummins (ibid.) att det finns ett samband mellan 

kognitivt engagemang och identitetsinvestering. Eleverna kommer inte att vilja investera sina 

identiteter om de känner att de inte respekteras och att läraren inte uppskattar deras kunskap 

och förmåga. I klassrummet måste elevernas tidigare kunskaper aktiveras då dessa utgör en 

bas för vidare tolkning av ny information. Genom att integrera ny information i redan 

existerande så lär man sig nya saker. Lärarens roll är av stor vikt i undervisningen och hen 

bör, enligt Cummins (ibid.), skapa ett undervisningssammanhang där andraspråkseleverna är 

aktiva deltagare och där hen inser att, för att kunna undervisa effektivt, måste hen lära sig om 

sina elever, deras kultur, bakgrund och kunskaper. Hur eleven ser ut i lärarens ögon samt 

vilka förväntningar som ställs på hen är en mycket viktigt faktor i identitetsförhandlingen 

(Cummins 2001). Slutligen har han myntat begreppet empowerment7 och menar med det det 

gemensamma skapandet av makt. Det inkluderar ovanstående utmaning av maktförhållanden i 

samhället för att alla elever, oavsett bakgrund, ska känna sig uppskattade för sina unika 

förmågor. Genom att använda språket till att stärka elevernas intellektuella, estetiska och 

sociala identiteter så ökar det elevernas empowerment.  

I Jonssons (2007) etnografiska studie om högstadiekillar menar han att det huvudsakliga gäng 

han följer, genom små detaljer i språk och umgängessätt, manifesterar en gemenskap som 

både inkluderar och utesluter. En annan elev på skolan kallar gänget invandrare trots att 

majoriteten är födda i Sverige och då frågar sig Jonsson vad invandrare är markör för i detta 

sammanhang. Studien utgår från att språk är ett grundläggande verktyg för att skapa en 

7 Det finns ingen svensk vedertagen översättning på begreppet. Disempowerment är motsatsen. 
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gemenskap och en förståelse för vilka ”vi” eller ”andra” är och i en grupp utvecklas efterhand 

gemensamma stilar och sätt att kommunicera. Jonsson (ibid.) menar vidare att genus och 

maskulinitet inte är en orsak utan snarare en effekt och refererar till genusteorier från Butler 

(1999/1990). Likadant innebär ordet invandrarkille vissa saker i den aktuella kontexten och 

dessa måste upprätthållas av killarna ifråga. De väljer således inte själva fritt vilka de är utan 

deras identiteter växer fram genom vad som är möjligt och vad som inte är möjligt att uttrycka 

i en situation.  
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3 VETENSKAPSTEORI OCH METOD  

I uppsatsen anammas vissa antaganden från hermeneutiken och vad det innebär redogörs för i 

följande kapitel. Dessutom används en kvalitativ metod, något som hermeneutiken ofta 

förespråkar då man vill nå en djupare förståelse för ett fenomen snarare än att kunna 

generalisera, vilket är studiens intention. Intervjuernas genomförande, varför urvalet ser ut 

som det gör samt en diskussion kring de forskningsetiska principer som finns inom 

samhällsvetenskap och humaniora finner läsaren också en förklaring till. Sista avsnittet 

innehåller en tabell som presenterar studiens informanter. 

 

3.1 Hermeneutisk vetenskapsteori och kvalitativ metod 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) finns det två huvudinriktningar inom hermeneutiken, 

en objektiverande och en aletisk. Dessa har självfallet en del likheter men samtidigt en del 

olikheter. De båda inriktningarna har varsin cirkel de bland annat utgår från och finner viktig. 

Den ursprungliga versionen av hermeneutikens cirkel innebär att en helhet består av olika 

delar och olika delar skapar tillsammans en helhet. Dessa aspekter kan enbart förstås om de 

sätts i samband med varandra.  Dock måste man veta var man ska börja någonstans och detta 

löser den objektiverande inriktningen genom att göra cirkeln till en spiral. Det innebär att man 

börjar i någon del för att sedan på försök sätta det i samband med helheten och efter det 

fortsätter processen genom att man alternerar mellan del och helhet för att nå en djupare 

förståelse.  

Den aletiska hermeneutiken skiljer sig i det avseende att man inte anser att förståelse är något 

som är kulmen av arbetet utan snarare något man hela tiden måste förhålla sig till för att 

kunna leva. Det är alltså detta man måste börja med att studera. Denna inriktnings cirkel 

handlar således om att förförståelse och förståelse är beroende av varandra. Alvesson och 

Sköldberg (ibid.) ser inte cirklarna som motsatser utan istället som komplementära och 

tillsammans bildar de en hermeneutisk grundcirkel som kombinerar de olika aspekterna och 

gör tolkningar föränderliga. Författarna (ibid.) menar därav att man i en forskningsprocess 

kan använda sig av både en aletisk och en objektiverande syn men vad det gäller regler vid 

tolkning av text så avvisas det från båda inriktningars håll. Det finns sålunda inga specifika 

regler att gå efter men det betyder självfallet inte att det inte finns aspekter att förhålla sig till. 

Exempelvis vad det gäller del- och helhet. En helhet är hela världen vi lever i medan en helhet 
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också kan vara ett intervjutillfälle. Således går det inte att bortse från den omgivande 

kontexten vid tolkning. 

I denna studie kombineras de båda inriktningarna och det innebär att både del- och helhet och 

förförståelse och förståelse beaktas under tolkningsprocessen. Tydligare uttryckt är 

förförståelse, tidigare kunskap, fördomar och kontext centrala. Arbetet präglas också av tron 

att förförståelsen är ständigt föränderlig och att man genom nya erfarenheter och ny förståelse 

inte längre kan tolka på exakt samma sätt. Slutligen är inte intentionen att förklara de 

fenomen som följer med språk, som exempelvis naturkunskapen genom en positivistisk syn 

vill, utan snarare att försöka förstå dem genom att med hjälp av den hermeneutiska 

grundcirkeln analysera texten (empirin) i samklang med de verktyg som erfarenheten ger. 

Intresset ligger i att förstå vad de intervjuade gymnasieeleverna har att säga om sin 

flerspråkighet, både hur det påverkar dem personligen men också hur de ser på det i en 

bredare kontext. Ovanstående antaganden från hermeneutiken ger denna möjlighet. Följande 

citat av Ödman (2005:10) förklarar väl en grundtanke inom vetenskapen: 

Hermeneutiken erkänner att vi alltid ser från aspekter, att vi aldrig kan ställa oss utanför oss själva 

när vi studerar verkligenheten. Vi kan och bör läsa mycket, ta del av andras arbete och erfarenhet, 

samla in material, iakttagelser och data. Men vi kommer för den sakens skull inte i en position 

utanför våra liv, föreställningar och bemödanden. Hur vi tolkar och förstår betingas alltid av att vi 

är historiska varelser. 

Han menar vidare att just eftersom vetenskapen bygger på att forskaren själv ska tolka gör den 

också att beteckningen är mångtydig då ingen forskare förstår på exakt samma sätt. En 

förutsättning är också tron på att det finns flera olika sätt att förstå världen eller ett visst 

fenomen (Ödman 2005).  

Metoden i studien är en kvalitativ intervju. Enligt Patel och Davidsson (2003:78) är syftet 

med denna metod ”[…] att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, 

t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen”. Vad det gäller 

intervjufrågorna finns det enligt författarna (ibid.) två aspekter att beakta; grad av 

standardisering och grad av strukturering. Dessa är båda två av förhållandevis låg grad i 

undersökningen då det funnits en mall med frågor att följa men beroende på vad informanten 

valt att ta fasta på och lägga vikt vid har följdfrågan anpassats. Frågorna har alltså haft för 

avsikt att vara öppna och inbjuda till svar vilket de enligt Patel och Davidsson (ibid.) bör i en 

kvalitativ intervju.  Med tanke på detta har ingen intervju sett exakt likadan ut även om ämnet 

varit det samma. Vid utformandet av frågorna rådgjordes det med handledarna från högskolan 
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för att få någon annans betraktelse och tillslut blev resultatet det läsaren kan finna i Bilaga 1. 

Vidare menar Patel och Davidsson (ibid.) att intervjuaren och den intervjuade tillsammans 

skapar samtalet. Dessutom är det en fördel om forskaren har förkunskaper och är insatt i 

ämnet som ska studeras. Detta kan tillägnas genom inläsning av tidigare forskning. 

Vid kvalitativa intervjuer är arbetssättet ofta induktivt eller abduktivt och dessa begrepp 

innebär olika sätt för en forskare att relatera teori och empiri. Abduktion anses vara en 

blandning mellan induktion och deduktion, som är ett tredje sätt att relatera (Patel & 

Davidsson 2003). Alvesson och Sköldberg (2008:56) förklarar abduktion på följande sätt och 

kallar ovan nämnda ansatser för förklarings- och förståelseansatser:  

Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Abduktionen utgår från empiriska fakta 

liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och ligger i så måtto närmare 

deduktionen. […] Under forskningsprocessen sker således en alternering mellan (tidigare) teori 

och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra. 

Det författarna förklarar ovan kan sägas spegla studiens ansats då den inte vill hävda generell 

giltighet genom samband i empirin (induktion) och inte heller bara utgår från generella regler 

för att förklara enskilda fall (deduktion) utan snarare kombinerar dessa.  

 

3.2 Urval, genomförande och metoddiskussion 

Informanterna i denna studie har valts ut på grund av att de är flerspråkiga och har ett annat 

modersmål än svenska. Med detta menas, i denna studie, att de är flerspråkiga enligt ett 

funktionskriterium som både Grosjean (2010), Lüdi (refererat i Håkansson 2003) och till viss 

del Otterup (2005) och Skutnabb-Kangas (1981) ansluter sig till. Vilka grunder de själva 

anser att de är flerspråkiga på var inte något som beaktades vid urvalet men det är av intresse 

för analysen. Det finns självfallet elever i den svenska skolan som är flerspråkiga men med 

svenska som modersmål. Dessa elever kallas dock inte andraspråkselever då de studerar på 

sitt modersmål (de kallas inte heller flerspråkiga enligt Skolverket). Modersmål får då här 

betydelsen som förstaspråk och som tidigare redovisat använder många forskare begreppen 

synonymt. För att avgränsa urvalet och på ett relevant sätt kunna sätta det i relation till viss 

forskning och litteratur utgörs populationen enbart av andraspråkselever. Då förhoppningen är 

att få djupare förståelse för språkfenomen är andraspråksperspektivet av vikt då det inte enbart 

kommer att finns elever som studerar på sitt förstaspråk i klassrummet. Dessutom pekar 
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statistik (Skolverket 2011b.) på att elever med svenska som andraspråk som kommit till 

Sverige under skolåldern lyckas sämre i sina studier än sina jämnåriga vilket gör att all 

kunskap om hur man kan stödja dessa elever är till nytta. 

I urvalsprocessen användes ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost 2005:121). Det innebar att 

en gymnasielärare i svenska som andraspråk, som är välkänd av författaren, tillfrågades om 

huruvida hans grupper kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer. Han var positivt inställd till 

förfrågan och förberedde sina elever på att en presentation av studien skulle komma inom 

kort. Studien presenterades för grupperna, varav en författaren undervisat i under några 

veckor, och eleverna var också positivt inställda till att medverka. Åtta av elva tillfrågade 

kunde tänka sig att ställa upp och det får räknas som ett rimligt antal för denna typ av studie 

med avseende på tid och omfång. Förutom att grundpopulationen skulle vara flerspråkig och 

ha ett annat modersmål än svenska var kravet också att de skulle ha bott i Sverige och gått i 

svensk skola under minst fem år för att kunna svara på frågorna innehållsmässigt men såklart 

även rent språkligt (se diskussion om vardagsspråk respektive skolspråk i 2.6). Under 

presentationen visade det sig att en av eleverna inte längre läste svenska som andraspråk utan 

nyligen, i samråd med läraren i ämnet, valt att läsa svenska istället. Denna informant 

behandlas inte annorlunda än de andra då hen fortfarande studerar på sitt andraspråk och 

uppfyller grundpopulationens krav samt gärna ville dela med sig av sina erfarenheter.  

När eleverna valt att ställa upp på intervju bestämdes tid och plats med dem. Det faktum att 

informanterna inte har svenska som modersmål (även om en av dem läser svenska) avgjorde i 

valet om frågorna skulle skickas ut i förväg eller inte. I fall någon skulle känna sig begränsad 

av det skrivna språket fick frågorna komma först under intervjun även om det finns fördelar 

med att ge ut dem innan intervjutillfället, exempelvis chans för informanten att reflektera över 

innehållet utan att direkt behöva svara. 

Varje intervju tog mellan 15 till 25 minuter och platsen var enskild någonstans på deras skola 

som de själva valt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska den som intervjuar bygga upp en 

stämning som inbjuder till att våga tala fritt och genom att låta informanterna själva välja plats 

kan det ha skapat trygghet för dem. I samband med att studien presenterades för första gången 

delgjordes också att samtalet skulle komma att spelas in för författarens minnes skull. Vid 

intervjuns inledning påpekades det dessutom att det inte finns något svar som är det rätta och 

att det de sa inte skulle betygsättas på något sätt utan stannade mellan informant och 

intervjuare. Under intervjuernas gång var frågorna vid några tillfällen tvungna att förtydligas 
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eller exemplifieras vilket kan ha lett till att informanterna svarade i liknande anda. Detta 

hände vid några tillfällen men det kan dock ha påverkat resultatet och studiens reliabilitet och 

specifikt frågornas validitet. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan den hermeneutiskt 

inspirerade intervjuaren ge exempel av egen erfarenhet för att få den intervjuade att antingen 

svara likartat eller avvikande och på så sätt få en tydligare uppfattning. Ytterligare en sak som 

skulle kunna påverka studiens reliabilitet är försöken till att skapa en avslappnad stämning 

under intervjun. Nickningar och hummanden kan, på samma sätt som exemplifieringarna, ha 

lett eleverna i en viss riktning. Men med ett hermeneutiskt synsätt så ska man som forskare 

vid en intervju nästan vara likställd sin informant och använda empati och medkänsla för att 

förstå det studerade (Alvesson & Sköldberg 2008, Patel & Davidsson 2003). 

Eleverna stod inte, och står inte heller, i något slags beroendeförhållande till författaren vid 

intervjutillfället. Vissa av dem var bekanta sedan tidigare. Detta upplevdes dock enbart som 

positivt då diskussionen tenderade att bli djupare då det inte var en helt främmande person 

som ställde frågor till dem. Men självfallet kan reliabiliteten ha påverkats av att vissa var 

bekanta och andra inte. Patel och Davidsson (2003) diskuterar att maktaspekten kan påverka 

hur en kvalitativ intervju fortlöper. Det faktum att författaren representerar högskolan kan ha 

påverkat hur informanterna valde att svara och även om det tydliggjordes att det var deras 

svar som var intressanta kan de ha valt att svara det de trodde skulle passa. Fast detta får man 

nog alltid räkna med i alla intervjusammanhang människa till människa. Under intervjuerna 

ombads eleverna ge konkreta exempel på vad de menade med sina svar och på så sätt kan 

trovärdigheten ha stärkts.  

Vid slutet av varje intervju byttes mejladresser för att båda parter skulle kunna kontakta 

varandra om det fanns några oklarheter kring intervjun. Informanten fick dessutom ytterligare 

vetskap om var resultatet skulle komma att publiceras och hur hen skulle kunna få tag på det 

vid intresse. Efter varje intervjutillfälle avlyssnades samtalet och det som var väsentligt i 

enighet med studiens syfte transkriberades. I analysen kategoriserades svaren och i resultatet 

är tolkningen tematiserad då det enligt Patel och Davidsson (ibid.) är att föredra då det ger 

god struktur. Intention är som sagt inte att dra några generella slutsatser av denna studie och 

populationen är alldeles för liten för att kunna göra detta. Det går dock att se vissa mönster 

inom just denna specifika population som består av två pojkar och sex flickor. För högre 

reliabilitet skulle det förslagsvis ha varit hälften flickor och hälften pojkar. Att så många 

ställde upp av fri vilja, utanför skoltid, ger troligtvis, i detta fall, djupare förståelse än 

fördelningen av kön. 
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Resultatet skulle säkerligen sett annorlunda ut med andra elever och en annan intervjuare. Det 

skulle mest sannolikt ha sett annorlunda ut bara vissa omständigheter kring samma 

konstellation förändrades. Men som redogjort för tidigare, med en hermeneutisk anknytning 

är detta faktorer man räknar med och en del av den mänsklighet vi lever i (Alvesson & 

Sköldberg 2008). 

 

3.3 Forskningsetiska principer 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog 1990 de forskningsetiska principer 

som än idag gäller i forskning inom området (Vetenskapsrådet 1990). För att skydda 

individen har forskaren fyra huvudkrav på sig; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav har följts genom att 

studiepresentationen redogjorde för ämne och syfte samt elevernas eventuella roll i projektet. 

Dessutom fick de reda på att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan att 

det värderades eller att någon försökte få dem att ändra uppfattning samt att det inte var någon 

som tvingade dem att deltaga utan att det ska ske av egen vilja. Eftersom alla elever är över 15 

år behövdes inte samtycke från deras vårdnadshavare men de ombads att noga reflektera över 

om de verkligen ville bli intervjuade eller inte då frågorna var personliga även om de i 

resultatet självfallet skulle vara anonyma.  

Vid behandling av det insamlade materialet har informanterna avidentifierats för att ingen 

obehörig ska kunna veta vem det berör. De har fått fiktiva namn men namnet avslöjar kön 

samt viss information om staden där de bor. Materialet har enbart använts av författaren och 

så kommer det också att i framtiden förbli.  

 

3.4 Presentation av studiens informanter 

Alla informanter har fått fiktiva namn. De går på en gymnasieskola i södra Sverige i en stad 

med cirka 100 000 invånare. Genom namnet avslöjas deras kön men i analysen finns inget 

explicit genusperspektiv.  
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Namn Ålder Födelseland Modersmål Övriga språk Antal år 
i  
Sverige 
 

Sara 17 Kina Kantonesiska Mandarin  
Svenska 
Engelska 

12 

Olivia 18 Rumänien Rumänska Spanska  
Svenska 
 

5 

Niclas 19 Kurdistan Kurdiska Svenska 
Engelska 
 

11 

Lova 20 Rumänien Rumänska Svenska 
Engelska 
 

5 

Malte 16 Kosovo 
 

Albanska Svenska 
Engelska 
Tyska 

14 

Julia 17 Polen Polska Svenska 
Engelska 
 

6 

Alva 17 Kosovo Albanska Svenska 
Engelska 
 

14 

Carin 16 Gambia Wolof Svenska 
Engelska 
Mandinka 

5 

Tabell 3. Presentation av studiens informanter. 

 

Vad det gäller informantens modersmål och övriga språk är det hens egen skattning som 

tabellen redogör för. Ambitionen har inte varit att kontrollera hur väl informanterna behärskar 

de språk de uppger att de talar utan det som är relevant är att de använder fler än ett språk i sin 

vardag och, i denna studie, således är flerspråkiga. Övriga språk kan innebära både andraspråk 

och främmande språk. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS AV INTERVJUERNA 

Efter att ha lyssnat noga på intervjuerna och sedan transkriberat dem och läst och bearbetat 

texten ett flertal gånger har visa mönster framkommit. Dessa har tematiserats i; 

Flerspråkighet och definition, Flerspråkighet och modersmål, Flerspråkighet i skolan, 

Flerspråkighet och identitet och Flerspråkighet och dess värde. Vid analys har de antaganden 

från hermeneutiken, som studien gör anspråk på att anamma, tagits i beaktning (se 3.1). 

Analysverktyget är framför allt den hermeneutiska grundcirkeln där helhet och delar förstås 

med hjälp av varandra samt där förförståelse och förståelse är beroende av varandra. Av den 

anledningen är det rimligt, och troligtvis mer läsvärt, att väva ihop resultat och analys. 

Resultatet har, som nämnt ovan, delats upp i delar men i tolkning av dessa delar har 

helhetsaspekten funnits med. Med helheten avses främst, i detta fall, den tidigare forskning 

och litteratur som presenterats i vilken resultatets olika delar kan förstås. Då studien har en 

abduktiv ansats passar denna alternering mellan empiri och teori väl in. Tolkningar bygger på 

andra tolkningar och den tolkning som görs här är upp till andra att tolka. Med en 

hermeneutisk inspirerad analys så kan man inte bortse från subjektiviteten och innehållet i 

denna studie är utvalt av en ”historisk varelse” som Ödman (2005:10) uttrycker det.  

Då studiens syfte är att finna uppfattningar om flerspråkighet hos de aktuella informanterna 

och inte några allmängiltiga svar är inte intentionen att generalisera. Det innebär inte per 

automatik att graden av generaliserbarhet är låg. Självfallet går det att generalisera inom 

gruppen och ett resultat som visar på likande tendenser kan säkerligen finnas på fler ställen i 

världen, då flerspråkighet, minst sagt, är ett internationellt fenomen.   

De citat som följer är tagna från transkriberingen av intervjuerna och kan vissa gånger ha 

anpassats för läsbarhetens skull, dock utan att ha förlorat sin mening. För att synliggöra 

citaten används blockcitering, oavsett antal meningar.  

 

4.1 Flerspråkighet och definition 

Inledningsvis var informanterna flerspråkiga eftersom de talade mer än ett språk i sin vardag. 

Detta faktum fick sin definition enligt ett funktionskriterium och ett attitydkriterium, men 

också sin bekräftelse, först efter noggrannare inläsning av tidigare forskning och litteratur. 

Informanterna var dessutom andraspråkselever då studien även ville att detta skulle tas i 

beaktning för att få en ännu tydligare didaktisk koppling. Det var kravet på populationen och 
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således en första förståelse inför dem. I följande avsnitt kommer flerspråkighet att diskuteras 

utifrån de olika kriterier som listats i den presenterade litteraturen och tidigare forskningen. 

Efter intervjuernas genomförande har en ny erfarenhet lagts till tolkningen genom att alla 

informanter själva fått sätta ord på vad de menar med flerspråkighet. Alla anser att de pratar 

och använder minst två språk i sin vardag. De anser sig vara flerspråkiga på just dessa 

grunder. De har således även själva valt att ansluta sig till ett funktionskriterium som många 

forskare, enligt Grosjean (2010b.) är eniga om. De har dessutom valt att kalla sig själva 

flerspråkiga och således innebär det också att de definierar termen efter attitydkriteriet. Även 

en del definitioner inom kompetenskriteriet, som skiljer sig åt högst markant, skulle kunna 

passa in på dessa individers definitioner och även på författarens förförståelse om individerna. 

Dock inte ursprungskriteriet då ingen säger sig vara uppväxt med flera språk parallellt. Sara 

får lov att exemplifiera ett antagande som speglar populationen: 

För mig är flerspråkighet att man pratar flera språk, typ som jag.  

Hon har alltså, som alla de andra intervjuade, valt att kalla sig flerspråkig. Detta är intressant 

då Grosjean (ibid.) menar att många flerspråkiga inte vill kalla sig detta om de inte behärskar 

sina språk fullständigt. Exempelvis säger Lova att hon inte behärskar svenska så bra som hon 

velat men hon använder ändå språket flera timmar dagligen i skolan. Hon är alltså medveten 

om att hon inte behärskar svenska fullständigt men är ändå flerspråkig enligt henne själv. 

Dock kan man inte säga att hon kan använda språket i enighet med sina egna krav, som är den 

utökade versionen av funktionskriteriet som Otterup (2005) och Skutnabb-Kangas (1981) står 

för, men hennes resonemang är ett tecken på både funktionskriteriet och attitydkriteriet. Alla 

de modersmål och övriga språk som informanterna i denna studie representerar räknas som 

språk enligt Ethnologue (Lewis 2009). Skutnabb-Kangas och Heugh (2012) tvivlar på 

bokens/databasens statistik och hur man väljer att definiera ett språk får konsekvenser för vem 

som talar ett språk och vem som talar en dialekt av ett språk. Lüdis definition från 2002 är 

snävare än Grosjeans från 2010 men i denna studie är det inte av största vikt då inget av de 

aktuella språken räknas som dialekt.  

 

4.2 Flerspråkighet och modersmål 

Att behärska mer än ett språk innebär en valmöjlighet. Individen kan välja i vilken kontext 

hen vill tala ett specifikt språk även om normer i samhället kan påverka valet. I detta avsnitt 
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redogörs det för med vem/vilka och när ett språk används för de aktuella informanterna. Av 

tidigare egna erfarenheter av språkets, framför allt modersmålets, betydelse för människan 

samt Skutnabb-Kangas (1981) beskrivning känns det inte konstigt att anta att de som växt upp 

med ett språk under många år och flyttar till ett nytt land, med ett okänt språk, känner sig mest 

bekväma med förstaspråket.   

Informanterna använder alla sitt modersmål dagligen i hemmet med föräldrar och/eller släkt 

och de flesta tillägger att deras föräldrar inte är bra på svenska så det blir automatiskt att de 

talar modersmålet. Eftersom ingen av informanternas föräldrar talat svenska innan flytten till 

Sverige är de intervjuade alla successivt flerspråkiga i avseende på modersmålet och 

andraspråket svenska. Malte och Alva skulle, enligt Håkansson (2003), kunna vara simultant 

flerspråkiga då de kom till Sverige vid två respektive tre års ålder men båda har valt att läsa 

svenska som andraspråk vilket kan tyda på en viss osäkerhet. Carin är simultant flerspråkig då 

hennes pappa talade mandinka med henne under uppväxten och mamman wolof. Idag anser 

hon att hon behärskar båda språken men att det är svårt att hålla dem vid liv. Även Sara är 

simultant flerspråkig då både mandarin och kantonesiska talas i den region i Kina hon växte 

upp i. 

Vilket språk informanterna pratar med syskonen är blandat i populationen. Julia och Alva 

pratar bara svenska med sina syskon, medan Malte pratar både svenska och albanska med 

sina. Niclas är väldigt mån om att hans småsyskon ska lära sig att prata kurdiska så han talar 

enbart det språket med dem, dock väljer de oftast att svara på svenska tillägger han. Att en 

flerspråkig elev väljer att prata sitt modersmål med föräldrarna och svenska med syskonen är 

en vanlig tendens enligt de tre studier Håkansson (ibid.) redogör för. 

Vad det gäller i kommunikation med vänner så väljer Lova och Sara att prata sitt modersmål 

med de vänner som har samma. Olivia, Julia, Niclas och Carin pratar bara svenska med de 

vänner som har samma modersmål medan Malte och Alva blandar sina språk med de som 

behärskar båda och använder sig således av kodväxling, vilket litteraturen redogjort för att 

forskningen kommit fram till kräver en hög grad av språkligt medvetande (Håkansson 2003, 

Lainio 2008, Musk & Wedin 2010). Nedan resonerar Alva kring hur hon gör när hon pratar 

med någon som förstår både albanska och svenska:  

Om jag snackar med en alban så tar jag några ord på svenska och några på albanska och gör en 

mening av det.  
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Alva, och även Malte, använder sig av båda språken i samtal med sina albanska vänner och 

det är ett medvetet val från deras sida som de, i intervjun, har redogjort för. Troligtvis skulle 

det kunna markera någon slags samhörighet och identitetsskapande som Haglund (2004) 

beskriver. De två är dessutom de som kom till Sverige vid yngst ålder vilket kan göra att de 

känner sig mer trygga med det svenska språket och kan uttrycka sig som de vill. Alva menar 

till och med att hon behärskar svenska bättre än albanska.  

Carin har inga syskon och inga vänner med samma modersmål och den person hon pratar 

wolof med är hennes mamma då det inte erbjuds i skolan. Mandinka kan hon inte heller 

använda då hennes pappa inte längre finns. Hon menar att hon håller på att glömma språken 

och uttrycker sin sorg över det: 

Ibland när jag ringer hemlandet så vill jag inte prata för att de tycker att jag pratar konstigt. Jag är 

ledsen att jag håller på att glömma.  

Även om Carin bott i Sverige i fem år och trivs bra här så har hon spenderat större delen av 

sitt liv i Gambia och att språket bleknar bort samt att släktingarna kommenterar hennes bruk 

är ett tydligt tecken på förändring. En förändring som hon inte gläds över. Med tanke på 

modersmålets betydelse, enligt till exempel Skutnabb-Kangas (1981), så skulle man kunna 

hävda att Carin känner sig hindrad att uttrycka sig som hon vill. Enligt språklagen (SFS 

2009:600) är det en rättighet för den med ett annat modersmål än svenska att få lov att 

använda och utveckla språket i Sverige. I skolan ska det ske genom frivillig 

modersmålsundervisning, det krävs dock minst fem deltagare (Hyltenstam & Milani 2012), 

vilket i detta fall inte gör undervisningen genomförbar. Det är fler av informanterna som 

menar att de har blivit sämre på sitt modersmål sedan de kom till Sverige och de som säger så 

verkar också ledsna över det. 

Carin, Olivia och Lova har inte möjlighet att läsa sitt modersmål i skolan då det inte finns 

lärare att tillgå samt att de är för få. Carin, som nämnt ovan, är den av dessa tre som uppger att 

hon vill läsa sitt modersmål, de andra två anser att de inte behöver. Niclas och Sara är de två 

som läser sitt modersmål en timme varje vecka. Resterande tre har valt att inte läsa sitt 

modersmål. Att modersmålslektionerna får en liten plats på elevernas schema samt att de ofta 

ligger utanför skoltid är vad många forskare, enligt Gröning (2006), konstaterat. Att läraren 

skulle vara så flexibel som i Saras fall nedan verkar inte vara vanligt förekommande:  
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Jag kan kantonesiska så bra redan därför har jag mandarin som hemspråk. Mina föräldrar ville det. 

[…] Läraren kollar på ditt schema och ser när man har håla och då har man lektionen. Ibland har 

jag tillsammans med någon annan om man kan passa tid med den. Ibland är det själv.  

Saras föräldrar har bestämt att hon ska läsa mandarin i skolan och hon verkar acceptera 

det. Det gör henne flerspråkig i mandarin, kantonesiska och svenska och i ett senare 

resonemang menar hon att det är bra att kunna de båda kinesiska språken då i regionen 

hon kommer ifrån talas det både och. Hon har en positiv inställning till 

modersmålsundervisningen och ser ett behov med mandarin vilket säkerligen stärker 

hennes inlärningskapacitet.  

Niclas är inte lika positivt inställd och resonerar på följande vis: 

Jag har modersmål en gång i veckan, efter skolan, typ vid halv fem. Jag kan redan allt så jag vet 

inte vad jag ska ha det till. Det är bara ett år kvar.  

Han har valt att läsa sitt modersmål men verkar sakna motivation till det. Dock nämner 

han att han vill flytta tillbaka till sitt födelseland efter skolan och det kan vara en 

anledning till att han faktiskt går kvar på lektionerna. Han nämner i ett senare 

resonemang att han just lärt sig skriva ordentligt på kurdiska så allt kan han troligtvis 

inte ännu. Niclas resonemang kan vara ett tecken på det som Jonsson (2007) menar 

måste upprätthållas av individer i vissa kontexter. Niclas behärskar uppenbarligen inte 

sitt modersmål kurdiska som en infödd men av någon anledning uttrycker han det, dock 

i samma andetag som att han inte skulle ha någon nytta av det, att det känns meningslöst 

att gå på lektionerna. En tolkning kan vara att han inte vill stå upp för kurdiskan då det 

inte är allmänt accepterat utan mer vill avfärda sitt modersmål som betydelselöst. Han 

verkar dock inte ha några problem med att andra kan kalla honom kurd, vilket motsäger 

tolkningen.  

Malte har också valt att inte läsa sitt modersmål och menar:  

Nej, jag orkar inte med flera lektioner. Jag har möjlighet men har valt att inte göra det. 

Hans resonemang kan tyda på att han känner ett större behov av att prioritera de obligatoriska 

ämnena i skolan än just det frivilliga modersmålet. Dock uttrycker han under intervjuns gång 

att han är ganska trött på skolan så valet av att inte läsa modermål behöver inte grundas i att 

han inte anser det vara viktigt. Att modersmålet väljs bort kan givetvis ske av olika 

anledningar. Cummins (2000), Gibbons (2010) och Hilmarson-Dunn och Mitchell (2011) 
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menar att lärarens attityd spelar en stor roll för hur eleven ser på sina språk och värdet av dem. 

Det skulle kunna vara så att exempelvis Julia, Malte, Lova och Olivia påverkats av hur deras 

lärare förhåller sig till deras modersmål. Vidare utrycker både Julia och Alva att de blivit 

sämre på polska respektive albanska men också att de troligtvis inte kommer att glömma 

språket och därför valt att inte delta i modersmålsundervisningen. Det kan tyda på att de just 

nu anser att de, liksom Malte, har ett större behov av de andra ämnena och således kommer 

modersmålet i skymundan. Både Grosjean (2010b.) och Ladberg (1996) pekar på vikten av 

behov och bra förutsättningar för språkinlärning. 

På frågan vilket som är informantens modersmål är det ingen som tvekar utan alla svarar det 

språk som de lärt sig först. Det vill säga att de definierar sitt modersmål utifrån 

ursprungskriteriet (Skutnabb-Kangas 1981). Fem av åtta anser att de är bäst på sitt modersmål 

medan resterande tre anser sig bäst på svenska. Alla väljer alltså att göra en skillnad på hur 

bra de behärskar sina språk och ingen gör anspråk på att tala sina språk lika bra även om en 

majoritet anser att de behärskar minst två språk flytande. Vad de menar med flytande är 

individuellt och nedan följer tre förklaringar: 

Förstå och kommunicera bra. Förstå allt vad en person säger. (Julia) 

När man kan språket, kan läsa och har ett bra uttal. (Niclas) 

Man får lov att bryta men man pratar ändå utan att stoppa för att tänka och leta efter ord. (Lova) 

Dessa subjektiva definitioner är giltiga för informanterna själva men kan troligtvis inte 

jämföras med att behärska språket fullständigt som varit en diskussionsfråga inom 

forskningen (Grosjean 2010b., Håkansson 2003). 

 

4.3 Flerspråkighet i skolan 

Informanterna studerar på sitt andraspråk och Cummins (2000) menar att många lärare inte 

känner sig bekväma med att undervisa sina ämnen för elever som samtidigt lär sig språket. 

Det är inte svårt att förstå om man inte fått någon utbildning kring det. Men med en allt 

heterogenare sammansättning i klassrummen är det alla lärares ansvar att ta hänsyn till 

språket, inte bara språklärarens. Läroplanen (Skolverket 2011a.), som tidigare redogjorts för, 

föreskriver det. I detta avsnitt kommer informanternas tankar om hur det fungerar i skolan att 

vara flerspråkig att redovisas och analyseras. 
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En majoritet av informanterna menar att det ibland kan vara svårt att hänga med på 

lektionerna. Olivia och Carin är de som främst påpekar detta. De båda har enbart varit i 

Sverige i fem år och kom hit vid 13 respektive 11 års ålder. Enligt Skolverkets 

lägesbedömning (2011b.) har resultaten för de elever som kom till Sverige efter skolstart 

försämrats de senaste åren. Att Olivia och Carin dessutom bara haft fem år med språket 

innebär att de, enligt vetenskapen, precis kan ha tillägnat sig skolspråket (se. 2.5). 

Informanterna menar att de brukar fråga läraren om de inte förstår något ord eller så och då 

brukar hen förklara lite extra. Men ingen uppger att de får något särskilt stöd för att de är 

flerspråkiga annat än att de har möjlighet att läsa svenska som andraspråk. Ingen nämner 

modersmålsundervisningen som också borde ses som ett stöd för andraspråksutvecklingen (se 

2.4). Jonsson (2007) menar att den språkliga mångfalden ännu inte är erkänd i skolan och 

således blir problemet elevens istället för skolan. Om skolan har det förhållningssätt Jonsson 

menar finns speglar det självfallet av sig på undervisningen. Gibbons (2010) och 

genrepedagogiken (Johansson & Sandell-Ring 2010) förespråkar ett språk- och 

ämnesintegrerat förhållningssätt där varje lärare tar ansvar för det språk som förkommer i 

hens respektive ämne. Då hamnar inte all språkutveckling på andraspråkslärarens lektioner 

någon timme i veckan utan blir en del av skolvardagen. Att vara tydlig med språkets funktion 

är dessutom inget som förstaspråkselever inte har nytta av.  

Lova pratar om det dubbla uppdraget andraspråkselever ställs inför som bland annat Axelsson 

och Magnusson (2012) redogör för: 

Ibland kan det, till exempel på naturkunskapen, vara många saker och ord vi lär oss som är helt 

nya för mig och då måste jag både lära innehållet och språket samtidigt. Det är svårt. 

Lova uttrycker att det är svårt och att hon får studera mycket. Hon har bara varit i Sverige i 

fem år och är äldst av informanterna med sina 20 år. Vid diskussion kring den svenska skolan 

menar hon att eleverna får alldeles för mycket frihet och att även om skolan i Rumänien var 

för sträng så lärde hon sig mer där. Men hon är samtidigt glad för att ha fått chansen att 

komma hit och vill inte flytta tillbaka till födelselandet i framtiden.  

Sara resonerar kring vilket språk hon använder när hon söker fakta på datorn: 

Om det är hemma då tar man kinesiska som första valet. Men ibland när man inte kommer på på 

kinesiska så tar man på svenska. Om datorn funkar tar jag det på kinesiska i skolan, på Mac går det 

men på vanlig data går det inte och då tar jag på svenska. Jag tar ibland på svenska och om det är 
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svåra ord översätter jag det till kinesiska. Men om det är svåra ord på kinesiska så översätter jag 

det till svenska. Det är lite blandat. 

Sara verkar vara bekväm med att söka på båda språk men föredrar kinesiska (kantonesiska i 

detta fall) om möjligheten finns. Det stärker det, av vetenskapen konstaterat, att man förstår 

och lär sig bäst på modersmålet (Lindberg 2002). Att i Sverige undervisa klasser på två språk, 

som Thomas och Collier (refererat i Axelsson & Magnusson 2012) konstaterat fungerar bäst 

för andraspråksutvecklingen är än så länge inte verklighet här då språkmängden är väldigt 

hög. Försöket i Malmö blev inte som tänkt men det visar att ambitioner finns. I den 

amerikanska studien framkom även att läraren, för att de tvåspråkiga eleverna skulle lyckas så 

bra som möjligt, behövde ha kunskap om andraspråksinlärning så att de kände sig trygga vid 

undervisning samt att elevernas behov kunde tillgodoses. Både Cummins (2001) och 

Axelsson och Magnusson (2012) föreslår att lärare bör garanteras utbildning kring 

flerspråkighet och andraspråksinlärning då skolan inte blir mindre heterogen och troligtvis 

gynnar det både elever och lärare. 

 

4.4 Flerspråkighet och identitet  

Identitet har enligt Otterup (2005) blivit ett otydligt begrepp på grund av flitig användning. 

Men det har att göra med att höra hemma, både på ett individuellt och på ett kollektivt plan 

menar han. Att flytta till ett nytt land och bosätta sig där innebär att hemma-begreppet 

förändras och att nya sociala kontexter påverkar identiteten. I detta avsnitt behandlas vad 

informanterna väljer att kalla sig själva och hur de resonerar kring det.  

Av de åtta intervjuade är det tre som kallar sig svenskar i Sverige; Niclas, Julia och Sara. De 

andra fem vill identifiera sig med modersmålet och således kan man säga att de använder sig 

av attitydkriteriet (se 1.3.2). Med identifiering avses vad informanterna väljer att kalla sig 

själva, som en del av sin identitet. Att säga att man är alban, svensk, jamaican och så vidare 

ger olika associationer och beroende på vad man väljer, ansluter man sig till vissa av dessa 

associationer och Milani (2007) och Stroud (2004) menar att beroende på vilket språk man 

pratar ges man i samhället en specifik position. Enligt Laaksonen (1999) är språket en social 

markör och människan använder den vid bedömning av andra människor. Hur man väljer att 

prata får således konsekvenser för hur andra ser på en och genom att uttrycka sig på ett visst 

sätt kan man manifestera det man önskar. Om man har kontroll över språket det vill säga. Har 

man inte det får man uttrycka sig på det sätt man kan även om man vet att det inte kommer att 
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ge den effekt man vill. Som redogjort för i den tidigare erfarenheten anses det att man får ge 

avkall på sin identitet i kommunikation på ett språk man inte behärskar som man vill.  

Sara resonerar på följande vis och verkar ganska säker på vad hon väljer att kalla sig: 

Jag säger att jag är svensk, kinesiskt blod men svensk medborgare. Både i Sverige och när jag 

hälsar på i Kina. 

Genom att Sara säger som hon gör så visar hon att både Sverige och Kina är viktigt för henne. 

Hon anser att hon är svensk men samtidigt finns det kinesiska fortfarande i henne och det vill 

hon framhäva. Av uttalet att tyda verkar hon vara stolt över sin identitet. Julia å andra sidan 

vill absolut bli kallad svensk och blir beklämd om någon skulle identifiera henne som polack: 

Jag gillar inte att bli kallad polack, man blir lite ledsen och så. […] Man känner sig så annorlunda 

och obekväm i skolan, hemma är det ok. Ibland skäms jag för att jag kommer från Polen. Jag vet 

inte varför men jag vill vara som alla andra. Jag vill vara svensk. Mina närmsta kompisar säger att 

jag är och beter mig som en svensk. 

Julia väljer alltså att inte låta modersmålet polska vara det språk som hon identifierar sig med 

utan hon vill snarare smälta in och vara så svensk som möjligt och enligt hennes vänner 

verkar hon ha lyckats med det. På frågan vad hon menar med svenskt så nämner hon bland 

annat att man är lugnare än i Polen och att utseendet skiljer sig åt. Att hon skäms för att 

komma från Polen och inte vill kalla sig polack kan troligtvis ha att göra med att hon blev 

utsatt i skolan när hon flyttade till Sverige. Vissa barn valde att reta henne för hennes 

ursprung och språk och som Cummins (2000) redogör för så speglar samhällets 

maktförhållande av sig i skolan och påverkar inlärningen och identitetsförhandlingen. Denna 

start i svenska skolan verkar dock inte ha påverkat hennes motivation i skolans ämnen då hon 

har en målmedveten inställning till arbetet. Om hennes identitetsinvestering, som Cummins 

(ibid.) menar måste finnas för effektivt lärande, har påverkats, är en annan sak. Det var inte 

läraren i detta fall som valde att inte uppskatta Julia men hur klasskamrater beter sig får ju 

självfallet också följder i den sociala interaktionen och inlärningsmiljön.  

Olivia vill inte bli kallad svensk och förklarar det på detta sätt: 

Man kan inte säga att jag är svensk, jag är rumän. Jag är inte född här och jag tycker att det är det 

som avgör om man är svensk eller inte.  

Hon menar alltså att födelselandet är det som avgör vad man får lov att kalla sig. Det innebär 

att hon inte ser på denna typ av identitet som något föränderligt utan något som man föds 
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med. Vad sedan identiteten innebär redogör hon inte för men en gång rumän, alltid rumän. En 

liknande känsla beskrivs i den tidigare erfarenheten men vad man väljer att kalla sig är ju inte 

hela en människans identitet även om Laaksonen (1999) menar att uttrycket ”svensk” ger 

upphov till olika associationer. Olivias sätt att resonera kan också innebära att hon är så pass 

trygg i sig själv att hon kan kalla sig rumän vart i världen hon än är.  

Av de tre som kallar sig svenska i Sverige är det två som inte kallar sig svenska när de är i 

födelselandet och hälsar på; Niclas och Julia. Niclas kallar sig svensk i Sverige och bryr sig 

inte om någon här kallar honom kurd istället. När han hälsar på i Kurdistan kallar han sig 

kurd: 

Jag kallar mig svensk eftersom jag är svensk medborgare. […] I Kurdistan är jag kurd. […] Det 

finns ingen anledning att bli sårad om någon kallar mig kurd i Sverige. Vissa säger att jag inte har 

något land. Då säger jag: vad då, vad ska du göra åt det? Många tar illa upp men inte jag. 

Kurdistan är inget land just nu, bara städerna finns men inget land. Blir Kurdistan ett eget land tror 

jag att det blir tredje världskriget, alla kommer att hoppa på oss. 

Om Olivia ansåg att födelseplatsen avgjorde så anser Niclas att medborgarskapet ger dig rätt 

att kalla dig svensk. Niclas har vidare inga problem med att byta identitet beroende på kontext 

och verkar ganska oberörd över vad folk kallar honom. Samtidigt visar han ett engagemang 

kring frågan om Kurdistan och inkluderar sig själv genom att säga ”oss” vilket tyder på någon 

slags gemenskap och tillhörighet så som Laaksonen (ibid.), Jonsson (2007) och även Haglund 

(2004) redogör för. 

Att språk och identitet har ett ömsesidigt förhållande är tidigare konstaterat av bland annat 

Otterup (2005) och Jonsson (2007). Lova kallar sig inte svensk utan rumän och menar att hon 

inte förändras som person beroende på vilket språk hon pratar. Det är snarare situationen som 

avgör: 

Jag använder kanske inte samma ord men jag tycker att jag är samma person. Men det beror på vad 

vi diskuterar. Om det är något såhär lugnt som jag pratar med dig så är jag lika lugn på rumänska. 

Språket förändrar inte utan det är situationen. 

Lova anser att hon är en och samma Lova och språket förändrar inte hennes sätt att vara utan 

det beror på kommunikationssituationen. Men samtidigt har hon tidigare uttryckt att hon inte 

behärskar svenska så bra som hon hade velat och enligt ett tidigare resonemang borde det 

innebära att hon inte kan vara hela sig själv när hon talar svenska. Malte uttrycker att det finns 

en skillnad beroende på om han pratar svenska eller albanska: 

40 
 



När jag pratar albanska är jag typ mer aggressiv. Det är en viss skillnad.  

En tolkning av detta kan vara att det beror på att han använder språken i olika kontexter och i 

det sammanhang som kräver albanska så är det en mer aggressiv jargong. Dock använder 

Malte både svenska och albanska i samtal med sina albanska vänner vilket tyder på att 

språken kompletterar varandra och att vissa ord på albanska kanske får tydligare effekt än om 

de skulle sagts på svenska. Att använda både albanska och svenska skapar en slags 

gemenskap i vänkretsen och begriper man inte båda språken exkluderas man av gruppen. 

Genom detta val manifesterar Malte sin identitet om man läser Jonsson (2007) så är detta en 

del av något som samhället kräver för upprätthållandet av en grupp. 

Carin berör den praktiska delen av språk och menar att det viktiga är att man förstår varandra: 

När jag pratar så är jag samma person, det finns ingen skillnad mellan språken utan det handlar om 

att kunna kommunicera på bästa sätt.  

Samtidigt har hon tidigare uttryckt att hon inte alltid vill kommunicera med sina släktingar då 

de tycker att hon pratar konstigt. Som ovan diskuterat så känner hon sig kanske inte som 

Carin när hon pratar med sina släktingar då hon inte längre behärskar språket som hon vill och 

det gör att hon känner motstånd. Inte heller kan hon öva språket i skolan och den enda hon 

pratar med är hennes mamma och i intervjun nämner hon att de inte pratar så ofta och därför 

blir det nog ännu svårare att finna behov till att underhålla språket. 

 

4.5 Flerspråkighet och dess värde 

Genom historiens gång har samhället ofta sett på flerspråkighet som något negativt och 

fortfarande lever myter, med negativ prägel, kvar (se 2.1). Individer eller grupper som inte 

behärskat majoritetsspråket har exkluderats ur nationsgemenskapen enligt Shohamy (2006) då 

språket var det som ytterst höll samman en nation. Denna historik visar att språk enkelt kan 

användas som maktmarkör och både förena och frysa ut. Även om detta var i slutet av 1800-

talet används fortfarande språk på liknande sätt även om flerspråkigheten idag, enligt 

Hyltenstam och Milani (2012), sprids framför allt genom globalisering, migration och 

internationalisering. Valet av ett visst språk i ett visst sammanhang ger konsekvenser för 

kontexten och de som ingår. I detta avsnitt redogörs det för vad informanterna själva anser är 

positivt och negativt med att tala och använda flera språk.  
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Av de åtta informanterna är det enbart Julia som känner att omgivningen i Sverige reagerat 

negativt på flerspråkigheten. I hennes fall handlade det om att jämnåriga ansåg att hon inte 

talade svenska tillräckligt bra och därför valde att reta henne. Hon resonerar bland annat så 

här: 

Ibland säger kompisar i skolan ”säg något på polska!” Då känner man lite ”nja, varför då?” Då 

känner man sig obekväm. […] Ibland när man sitter på bussen så ringer pappa och säger att han 

ska hämta mig eller så och då vill han att man pratar på polska för han förstår inte så mycket 

svenska. När man sitter där på bussen med alla som pratar svenska och då ska jag prata polska det 

känns lite fel. Det känns som att alla kollar på en och man känner sig obekväm.  

Som tidigare nämnt så sitter spåren från hennes första tid i Sverige kvar och hon är inte 

bekväm med att prata polska inför andra (bortsett från då enbart familjen är närvarande). Hon 

ger uttryck för utanförskap och språkets maktaspekter och vill inte utmärka sig på något sätt. 

Cummins (2000) menar att språket kan användas för att stärka elevernas olika identiteter och 

bidra till ökad empowerment. Men används inte språket till ökat maktskapande så kan det få 

motsatt effekt, disempowerment, och istället öka klyftorna i den närmaste utvecklingszonen.  

Ingen annan påstår sig ha fått några negativa kommentarer från omgivningen och den syn på 

flerspråkighet som präglat samhället under en lång tid uppger inte de att de har fått höra. 

Däremot så kan de själva se vissa negativa saker med flera språk i skolan och samhället, vilka 

vissa kan hänvisas till historien. Exempelvis talar både Alva och Sara om att de kunde blanda 

ihop språken när de var yngre och här säger Alva: 

Jag kunde blanda ihop språken.  

 I hennes fall innebar det troligtvis att hon började kodväxla då hon kom till Sverige vid tre 

års ålder och skulle lära sig svenska. Idag anser hon att svenskan är det språk hon behärskar 

bäst men att albanskan är hennes modersmål. Hon definierar alltså inte sitt modersmål efter 

kompetenskriteriet (se 1.3.2). När hon kommunicerar kan hon själv styra över växlingen och 

ser en vinst i det, framför allt i samtal med vänner som också pratar albanska, men när hon var 

liten upplevdes det som en nackdel. Det är ett tecken på att det fortfarande finns okunskap om 

språkutveckling (se 2.1) och att halvspråkighets-tankar (se 1.3.4) lever kvar. Om omgivningen 

varit medvetna om att det hör till att blanda språken i uppväxten (Håkansson 2003) så hade 

Alva troligen inte nämnt detta när hon tillfrågades om nackdelar med flerspråkighet. 

Vårdnadshavare till exempel, som påverkar sina barn, behöver upplysas om flerspråkighetens 
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fördelar redan på ett tidigt stadium vilket var projektet Twf:s syfte (Edwards & Pritchard 

Newcombe 2006).  

Lova och Carin ger också uttryck för att det skulle vara svårt att lära sig flera språk samtidigt: 

En nackdel kan vara att man ibland pratar båda språk dåligt och blandar dem. Det är bättre att man 

lär sig ett språk jättebra och sedan lär sig det andra. (Lova) 

Jag tycker det är jobbigt. För i alla olika språk finns det olika regler och så ska man kunna det och 

det och när jag koncentrerar mig på svenska då kanske blir jag dåligare på engelskan och när jag 

koncentrerar mig på engelskan blir jag dåligare på svenskan. (Carin) 

De uttrycker sig på olika sätt men deras svar kan också jämföras med det synsätt att språk 

begränsar samt halvspråkighet. Det är svårt att lära sig språk och ska man tro Grosjean 

(2010b.) och Ladberg (1996) så finns det troligtvis inte behov och tillräckligt bra 

förutsättningar för alla dessa språk i Lovas och Carins liv för tillfället. 

Fördelarna med flerspråkighet överväger dock menar informanterna och som Musk och 

Wedin (2010) redogör för så pratas det mer och mer om fördelar med flera språk i samhället. 

Alla informanter menar att flerspråkigheten leder till att man kan prata med fler olika 

människor. Hälften nämner att man kan använda sina språkkunskaper för att kommunicera 

med folk på deras eget modersmål och således behöver man inte använda engelska. Det tyder 

på att dessa informanter värderar modersmålet högt och något som är förknippat med en 

person även om engelskan är ett hjälpmedel. Att se en praktisk fördel med flerspråkighet är en 

majoritetsuppfattning och Lovas resonemang exemplifierar: 

Det är en fördel med att prata många språk. Det kan leda till ett bra jobb. […] Man hittar många 

kulturer här i Sverige och då är det bra att kunna olika språk. Jag saknar ingen kultur från 

Rumänien, vi kan följa den här från Sverige men det är ingen som tvingar oss. Jag gillar Sverige 

och jag följer deras kultur också när det gäller helgdagar som midsommar och så.  

Att språk kan leda till ett bra jobb är Lova inte ensam om att tycka. Andra fördelar är att man 

kan prata med fler människor och att man kan vara tolk. Niclas menar att språk även kan 

användas på följande sätt: 

I stan kan jag och min bror prata kurdiska med varandra så att inte andra förstår. Det känns inte 

konstigt att prata kurdiska i Sverige. Men om jag är i Kurdistan med min bror så pratar vi svenska 

med varandra så att inte de andra förstår. (Niclas) 
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Att språk används i det som Niclas, och även Alva, syftar på är ett sätt att visa makt genom att 

exkludera andra (Jonsson 2007) och används detta i den närmaste utvecklingszonen som 

Cummins (2000) diskuterar så missbrukas det. Det är även ett exempel på hur språk kan 

förena och frysa ut som diskuterats ovan och som återfinns genom historiens gång (Shohamy 

2006 och Skutnabb-Kangas 1981).  

Vad det gäller olika språks status så står engelskan högt i kurs hos många av informanterna 

även om många, som nämnt ovan, ser en fördel med att kunna prata med folk på deras 

modersmål. Malte uttrycker det så här: 

Jag tycker mest om att prata engelska. Jag tycker det är ett fint språk. 

Malte är som sagt inte ensam om att uttrycka att han tycker om engelska och dessutom anse 

att språket har blivit sämre på grund av att han varit tvungen att fokusera på svenskan. Både 

Lova, Sara, Carin och Julia ger uttryck för samma sak och säger i samma andetag att de vill 

förbättra sin engelska då den är viktig för framtiden. Niclas ser ingen vinst med det svenska 

språket då det inte är gångbart någon annanstans än i Sverige (trots att han använder det som 

”hemligt språk” i Kurdistan). Han ser också fördelar med engelskan men skulle helst vilja lära 

sig arabiska. Niclas tänker sig ett liv utanför Sverige och känner således att han inte behöver 

lägga ner någon större energi på språket då han ändå inte kommer att använda det om några 

år. I Saras fall fanns det en praktisk anledning till att hon valde bort engelskan: 

Eftersom jag pratar flera språk blev min engelska dåligare. Jag hade för mycket språk så jag hann 

inte med engelskan. Jag tog inte engelska som viktig då jag måste kunna svenska först. Så jag 

kunde hjälpa till hemma och så.  

I informanternas resonemang är troligtvis behovet styrande och därför har engelskan blivit 

sämre då svenskan behövs för att delta i skolan och samhället. I Saras fall för att kunna hjälpa 

föräldrarna med språket. Som nämnt tidigare pratar både Grosjean (2010) och Ladberg (1996) 

om behovet som en av de viktigaste faktorerna vid språkinlärning. Lova, Sara, Carin och Julia 

hade alla påbörjat inlärningen av engelska i sina födelseländer när de flyttade till Sverige. När 

de kom hit var de istället tvungna att fokusera på svenskan och således utgjorde det det största 

behovet.  

Det engelska språket är fortfarande ett så kallat lingua franca och kunskap i språket ger 

många möjligheter och hög status (Edwards & Pritchard Newcombe 2006, Heinze-Balcazar 

2012, Hilmarsson-Dunn & Mitchell 2011 och Rao, Shanbal & Khurana 2012). Även om Twf 
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(Edwards & Pritchard Newcombe 2006) är en studie från Wales där engelska är ett officiellt 

språk så är engelska även obligatoriskt för elever i den svenska skolan, vilket är en indikator 

på hur Sverige förhåller sig till språket och dess värde. Haglund (2004) diskuterar också 

engelskan i det svenska samhälle och menar att makthavare skulle kunna erkänna 

flerspråkighet i Sverige i form av engelska/svenska men inte mindre prestigefulla språk som 

hon kallar det, då det kan ses som ett hot.  
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5 DISKUSSION  

Hela studien skrivs inom ramen för lärarprogrammet och således har val av ämne och arbetet 

präglats av ett didaktiskt förhållningssätt då hela utbildningen syftar till att förbereda 

studenter inför kommande uppdrag.  Dock finns det vissa aspekter som tydligare än andra kan 

appliceras på didaktik och om dessa samt allmänna reflektioner kring studien kommer det att 

föras en diskussion om under det första avsnittet. Efter det följer en reflektion kring studiens 

förhållningssätt med avseende på metod samt förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Allmänna reflektioner och didaktiska implikationer  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur åtta gymnasieelever resonerar kring sin 

flerspråkighet; hur de anser att det påverkar dem i skola och samhälle samt vilka för- och 

nackdelar de har kunnat se. Genom arbetets gång har förståelse för dessa frågor växt och 

fördjupats. Vid start existerade en förförståelse som präglades av författarens egna 

erfarenheter och tankar kring vad språk gör med en människa och vad det betyder för hen. 

Den grundades sig bland annat i vistelse utomlands och studier i svenska och svenska som 

andraspråk på högskolan. Efter att ha genomfört åtta intervjuer, analyserat dessa och läst 

tidigare forskning och litteratur är förståelsen inte längre den samma. Den har inte förändrats 

radikalt men vissa saker ses nu i ett nytt ljus. Troligtvis kommer det att komma till nytta i den 

framtida lärarkarriären som innebär inte bara undervisning i ett ämne, utan även möten med 

individer, som alla är unika. Studien gör inte anspråk på att finna några metoder för 

undervisning av flerspråkiga elever men i arbetsprocessen har det framkommit att vissa 

aspekter är av betydande vikt för att kunna stödja andraspråkselever. Det går inte att 

tillgodose alla i allt men genom exempelvis ett öppet förhållningssätt och ett aktivt arbete med 

fördomar kan man skapa ett tryggt klassrumsklimat där alla vågar investera sina identiteter 

och vara deltagande i den närmaste utvecklingszonen som Cummins (2000) uttrycker det.  

Lärarens attityd är dessutom av stor vikt för hur eleverna ser på värdet av sina modersmål 

(Cummins 2000, Gibbons 2010, Hilmarson-Dunn & Mitchell 2011). Med tanke på 

modersmålets betydelse så har lärarna en viktig roll vad det gäller identiteten. Ingen av 

informanterna har uttryckt att de skulle ha blivit påverkade av sina lärare när de valt bort 

modersmålsundervisningen utan de har uppgett anledningar som att de inte orkar med mer 

lektioner, att de inte har tid eller att de inte behöver undervisningen. Men någonstans har de 
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gjort ett bortval och detta val grundar sig på deras erfarenhet som i sin tur bland annat bygger 

på samhällets normer som speglar av sig i skolan. Om helheten i detta fall är samhället så är 

det av vikt att sätta in informantens svar i den kontexten för att skapa en vidare förståelse. 

Skolan och lärarna är en stor del av alla barn och ungdomars liv och det förpliktigar. Under 

skolåren är eleverna mycket påverkningsbara och känsliga och saker som hänt under skoltiden 

kan sitta kvar hela livet, både på ont och på gott. Julia är ett exempel på detta. 

Att andraspråkselever har dubbla uppdrag i skolan eftersom de både ska tillgodogöra sig 

innehållet och samtidigt undervisningsspråket har Axelsson och Magnusson (2012) belyst. 

Informanterna har gett uttryck för att det stundtals kan vara svårt att förstå språket och i 

förlängningen innehållet. Även författarens erfarenhet av texter på engelska under 

utbildningen speglar problematiken med skol- respektive vardagsspråk. Det är troligtvis 

enkelt att luras av vardagsspråket då det ”enbart” tar något år att tillägna sig. Detta dilemma 

har förtydligats under arbetets gång och kommer att få en mer framträdande roll i 

undervisningen när det så småningom blir aktuellt. Alla lärare ska ju stödja varje elevs 

språkutveckling och måste således undervisa på ett sätt som tar hänsyn till detta. Det närmaste 

metod studien kommer är troligtvis Gibbons (2010) språk- och ämnesintegrerade 

förhållningssätt samt genrepedagogiken som menar att lärare explicit måste undervisa om 

genrer då förförståelsen hos eleverna skiljer sig åt markant. Att förförståelse för olika genrer 

skiljer sig åt från individ till individ och att man tolkar olika rimmar väl med en hermeneutisk 

filosofi. Detta kan vara ett sätt att komma åt de allt sämre resultat elever som kommit till 

Sverige under skoltid visar upp. För det kan omöjligen vara så att dessa individer skulle vara 

mindre intelligenta på något sätt. Problemet ligger snarare i att de inte kan tillgodogöra sig 

innehållet i skolan på grund av språkliga hinder. Här menar Jonsson (2007) att skolan, istället 

för att rannsaka sig själva, skyller problemen på eleven genom att inte erkänna den språkliga 

heterogeniteten.  

Tydligare genom studien har också behovet blivit. Förförståelsen utgick från att språk var 

svårt att lära sig och fokuserade på träning och motivation som viktiga faktorer. Men som 

Grosjean (2010a & b) och Ladberg (1996) belyst så är behovet av yttersta vikt. Informanterna 

själva har inte satt ord på att de saknar/saknade behov av exempelvis engelska men mot 

bakgrund av detta så blir tolkningen den att deras behov och förutsättningar är/var inte 

tillräckliga för tillfället.  Det krävs således en känsla av behov för att kunna motivera 

inlärningen och språk lärs inte in ”bara för att”. Det måste finnas en användning för det då det 
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är svårt att lära sig. Det handlar dock inte om att flera språk tar upp för mycket plats i hjärnan 

och begränsar tanken (Musk & Wedin 2010) utan snarare om brist på tillräckliga behov. 

Vidare vad det gäller resultatet så är det framför allt en fråga som väckt extra intresse och 

tankeverkstad. Det gäller frågan om hur identiteten förändras med språket. För det första så är 

det troligtvis svårt att svara på frågan. Vill man svara att man förändras? Är det inte en norm 

att vara ”sig själv” oavsett omgivning? En majoritet av populationen svarade att de inte 

förändras som personer. Malte var den enda som svarade att han var mer aggressiv på 

albanska än på svenska. Men är det kanske något som han måste upprätthålla? En del av 

invandrarkille-bilden som Jonsson (2007) menar existerar? Både Carin, Julia och Lova menar 

att de inte förändras när frågan ställs men i andra resonemang kan man ana att språket spelar 

en viss roll för identiteten. Men hur frågar man informanterna detta? Det är mer ett 

helhetsintryck som intervjuerna gett som ger upphov till denna tanke.  

Det som är särskilt intressant är om individen får göra avkall på sin identitet i en 

språksituation där hen inte kan uttrycka sig som önskat. Eller om den situationen är en del av 

identitetsförhandlingen som Cummins (2001) diskuterar? Egna erfarenheter har redogjort för 

en känsla av att vara oartig och känna sig otillräckligt när det inte går att kommunicera samt 

den icke vetenskapliga ”studien” av den portugisiska pappan som beter sig på skilda sätt. 

Dessutom redogör Julia för att hon skäms för att prata polska bland folk som pratar svenska 

och Carin att hon inte vill prata med sina släktingar då de kommenterat hennes språk. Frågan 

som ställs är hur mycket man kan manifestera sig själv om språket brister? På ett andraspråk, 

där det är svårt att uppnå samma nivå som i ett förstaspråk (Håkansson 2003), måste således 

uttrycksförmågan bli begränsad. Och det avspeglar sig självfallet i både skola och samhälle.  

Alla erfarenheter formar en person och således borde även de situationer där man inte är 

bekväm bli en del av identiteten. Men hur mycket påverkas man av att ständigt inte bli 

förstådd och inte kunna uttrycka sig som man vill? Och är identiteten i singularis eller är det 

som Ziehe (refererat i Otterup 2005) menar att människan har flera identiteter och de växlar 

beroende på kontext? Troligtvis är man inte samma person hela tiden då olika kontexter 

innehåller olika genrer, för att använda genrepedagogikens term. Dessa genrer är uppbyggda 

av språkliga mönster som bara den som kan koda dessa mönster kan ta del av fullt ut. Med 

detta sätt att resonera är det inte orimligt att anta att det är svårt att deltaga i kontexter där man 

inte är medlem ännu. En sådan kontext skulle kunna vara när författaren befann sig i Portugal 

48 
 



och det inte gick att kommunicera. Men det kan också vara en kontext här i Sverige 

exempelvis inom ett område som författaren inte behärskar.  

Om man väger in behovet, som nämnts tidigare, i en situation där man inte blir förstådd, så 

borde det ge tillräckliga förutsättningar för språkinlärning. Men det behöver å andra sidan inte 

göra att man behärskar språket så bra som sitt modersmål (om det ens är möjligt, jämför med 

Skutnabb-Kangas (1981) under 2.4) vilket fortfarande kan innebära begränsningar i 

kommunikationen. Alla språk har sina utmärkande drag och fraser som inte går att översätta 

till ett annat språk utan som bara fungerar om man är medveten om historien bakom. Denna 

historia tar lång tid att lära sig och skolan måste vara medveten om att alla elever inte har 

denna historia med sig och samtidigt ge alla en ärlig chans att utvecklas. 

 

5.2 Reflektioner kring förhållningssätt samt förslag till vidare forskning 

En hermeneutisk ansats har genomsyrat arbetet och förhållningssättet till mänsklig forskning. 

Exempelvis går det inte att bortse från subjektiviteten hos en forskare och varje forskare är 

unik, har ett eget bagage och tolkar således efter sin erfarenhet. Det gör också att resultatet 

blir därefter. Det är informanternas tankar och erfarenheter studien vill presentera. Att det kan 

förhålla sig på ett annat sätt när informanterna agerar utanför intervjusituationen är en aspekt 

som finns i åtanke men som hade krävt en annan typ av studie. Dessutom är det upp till varje 

enskild läsare att ta ställning. Även om forskaren läser andras studier och anser sig bilda en 

mindre subjektiv uppfattning kring ämnesområdet så kan hen aldrig som Ödman (2005:10) 

uttrycker det ”[…] ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten.”. Accepterar man 

detta sätt att förhålla sig så accepterar man också att all forskning är beroende av vem som 

utför den och hur den personen valt att tolka. Det går aldrig att undkomma att forskaren väljer 

utifrån den verklighet hen lever i för tillfället och hade denna studie gjorts om så hade den fått 

ett annorlunda resultat då förförståelsen förändrats.  

Av denna anledning bör man fråga sig om det studien kommit fram till är tillförlitligt och har 

en hög reliabilitet. Även om studien inte gör anspråk på att generalisera eller kommer med 

några allmängiltiga svar så betyder inte det att den inte bidrar med något till andra. Det finns 

en bakomliggande tanke med studien och den vill försöka förstå flerspråkigheten och dess 

fenomen för att kunna stödja detta i den allt mer globaliserade värld människan lever i. Då 

varje människa är unik skulle man kunna hävda att det krävs en unik förståelse för alla 
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jordens invånare och att man aldrig slutar att finna nya förståelser. Men människan är de facto 

en ras som alla andra djur och det vore konstigt om inte vissa saker var gemensamma trots att 

språken skiljer oss åt. Ju fler som finner dessa gemensamma punkter desto fler individer kan 

bli förstådda och kanske kan mänskligheten se likheter istället för olikheter. Studien är således 

ett bidrag till detta och en hermeneutisk ansats i kombination med en kvalitativ intervju samt 

en abduktiv ansats har gjort det möjligt att med öppna frågor undersöka och sedan tolka 

människors uppfattningar. Detta gör att metoderna tjänat studiens syfte och frågeställningar 

väl och styrker samtidigt också validiteten.  

Då detta är en studie ur elevperspektiv hade det varit givande att göra en liknande studie fast 

sett ur lärares ögon. Hur tar lärarna tillvara på den mångfald som finns i skolan? Hur ser 

lärarna på elevernas flerspråkighet och framför allt på värdet av deras modersmål? Får 

flerspråkigheten något utrymme i klassrummet? Upplever lärarna att andraspråkseleverna har 

svårt att tillgodogöra sig innehållet i skolan på grund av språkliga brister? Dessa är bara några 

av de frågor som onekligen skulle vara intressanta studieobjekt.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

1. Ålder, antal år i Sverige, födelseland, modersmål? 

2. Vad är flerspråkighet för dig? Anser du att du är flerspråkig? 

3. Vilka språk anser du att du pratar flytande och varför? Vilka språk säger du att du pratar? 

4. Vilket språk anser du att du behärskar bäst? Varför? 

5. Vilket språk bedömer du att du använder mest? Varför? 

6. I vilka olika sammanhang använder du dina språk? 

7. Vad tycker du är bra med att prata flera språk i skolan och utanför skolan?  

8. Vad tycker du är dåligt med att prata flera språk i skolan och utanför skolan? 

9. Har någon annan kommenterat din flerspråkighet någon gång? Vad har de sagt i så fall? 

10. Vilket stöd får du i skolan vad det gäller din flerspråkighet och hur ser du på det? 

11. Hur varierar dina känslor när du pratar de olika språken? 

12. Om du skulle beskriva din identitet, säger du att du är svensk eller något annat? Förklara 

hur du resonerar.  

13. Hur förändras din identitet med språket? 

14. Brukar du besöka ditt födelseland? Hur känner du dig då? 

15. Vilka tankar har du om framtiden?  

16. Vill du tillägga något? 
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