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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka flerspråkiga elevers attityder kring de fördelar och 

nackdelar som deras språkliga kompetens erbjuder. Vidare ville vi undersöka hur eleverna 

bemöttes i skolan och om detta påvekade elevernas självuppfattning. Vi har även valt att ta 

med modersmålsundervisningens centrala roll genom en frågeställning gällande betydelsen av 

modersmålsundervisning i elevens skolmiljö samt att ställa detta emot tidigare forskning. För 

att besvara syftet och forskningsfrågorna har vi valt att kombinera två skilda metoder därav en 

kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ fokusgruppintervju. Vi analyserade det 

empiriska materialet för att kunna avgöra huruvida detta resultat överstämde med tidigare 

studier som gjorts inom liknande områden.  Studien har utgått från ett elevperspektiv eftersom 

vi velat få ett så subjektivt synsätt som möjligt. Resultatet vi fick överensstämde med den 

tidigare forskning som vi utgått ifrån och påvisade vilken central roll språket har för den 

enskilda individen 

 

Nyckelord: Tvåspråkighet, flerspråkighet, modersmål, attityder, kultur, etnicitet, identitet, 

självuppfattning 
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Förord  

 

Att skriva detta arbete har varit väldigt givande och har upplevts som oerhört meningsfullt 

med tanke på att vi finner detta område högst aktuellt inför vår framtida lärarproffesion. 

 

Vi vill börja med att framföra ett tack till alla de elever samt de lärare som har valt att ställa 

upp i denna studie.  Utan er hade det inte varit möjligt för oss att genomföra detta arbete. Vi 

vill även tacka vår handledare för det stöd och goda råd vi fått samt våra familjer för de 

uppmuntrande orden som vi fått under arbetets gång.  
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1. Inledning  

 
Dagens Sverige är en mångkulturell nation  där individer med olika språk, etnicitet, tro och 

kultur samexisterar sida vid sida. Enligt Ladberg (2003) hävdas det att fördomarna kring att 

språk konkurrerar och infererar med varandra är vanligt förekommande. Detta trots att 

tidigare studier påvisar att färdigheter i olika språk tvärtom stödjer varandra. Kompetensen av 

flera språk kan bli en fördel hos individen ifall en god kompetens i både modersmål och 

majoritetsspråk uppnås och därmed innebära positiva effekter i det kognitiva tänkandet. 

 

I samband med att flerspråkigheten har ökat de senaste 30 åren har det medfört att 

globaliseringsfrågor och språkfrågor kopplat till identitetsfrågor aktualiserats samt 

uppmärksammats både i skolan och i samhället i stort. Förändringen har bidragit till att många 

lärare i sin undervisning möter en språklig mångfald som de inte tycks vara tillräckligt 

kompetenta att bemöta (Ladberg, 2003). Av denna anledning har det varit intressant att 

undersöka denna aspekt eftersom vi med största sannolikhet i vår framtida yrkesroll kommer 

att undervisa flerspråkiga elever som har dessa språkliga behov. 

 

Vi har i denna studie enbart utgått från ett elevperspektiv för att undersöka hur elever 

uppfattar sin flerspråkighet, men även deras syn på flerspråkighet i dagens skola och huruvida 

de upplever att skolan tar tillvara på deras kunskaper.  

 

Det har varit centralt för oss att studera hur pass medvetna eleverna är om sin flerspråkighet, 

och i vilka kontexter de använder denna språkliga resurs. Språket har en central roll i aspekten 

när det kommer till att integreras i ett samhälle och här har skolan en ytterst signifikant roll 

som pedagogisk institution. Att vara flerspråkig innebär dock inte att det ena språket behöver 

utesluta det andra då ny forskning pekar på attt modersmålet är en viktig del av individens 

identitet och identitetsskapande. Dock existerar det många vanföreställningar kring detta 

område.  

 

Vidare vill vi i denna studie även studera vilka attityder eleverna har gentemot sin och andras 

flerspråkighet samt hur bemötandet från lärare och samhället ter sig i stort och om detta kan 

påverka elevernas självuppfattning. 
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Det är en mänsklig rättighet att få använda sitt modersmål samt inhämta kunskaper i sitt språk 

som skolan har som uppgift att tillhandahålla sina flerspråkiga elever. 

Håkansson (2003) hävdar att modersmålsundervisningen har en avgörande betydelse då 

forskning tyder på att flerspråkiga elever som har uppnått goda språkliga kunskaper i sitt 

modersmål har lättare att lyckas vid språkinlärningen av majoritetsspråket och därmed 

integreras i samhället. 
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2. Bakgrund 

 
Under de senaste 30 åren har Sverige officiellt varit ett mångkulturellt land. 1975 antog 

riksdagen riktlinjerna för en invandrarpolitik med det uttalade målet om att integrera 

invandrare i det svenska samhället och därmed skapa ett mångkulturellt samhälle (SOU, 

1974,s 69). I samband med detta skapades motton såsom: ”jämlikhet, valfrihet och 

samverkan.” Valfriheten grundade sig i att människor som var språkliga minoriteter hade rätt 

till att bestämma i vilken grad de önskade ingå i en svensk identitetsformering på sina egna 

grundval. Förutsättningarna för dessa ett mångkulturellt samhälle där individer med olika 

kulturer, språk, religioner och etniciteter lever sida vid sida har alltså existerat i tre decennier i 

Sverige. Dock visar verklighetens fakta på att visionerna om ett harmoniskt mångkulturellt 

samhälle inte lever upp till de ställda målen. Vi lever i ett alltmer segregerat samhälle där flera 

orter i landet blivit invandrartäta och där flerspråkiga elever har kommit att ses som ”de 

andra” och inte har samma förutsättningar att utvecklas som infödda elever med svensk 

bakgrund (Otterup, 2005, s 4). 

 

I Sverige är ungefär 20 % av eleverna flerspråkiga och det finns ca 150 modersmål 

representerade i dagens skola (Skolverket, 2011). Behovet av språkligt stöd är stort för dessa 

elever och kunskaper inom det svenska språket är ett krav när det gäller att uppfylla de 

fastställda kunskapskraven i svenska som utgör grunden för samtliga ämnen i skolan.  

 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera, och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” (Skolverket, 2011) 

 

Tidigare var detta en fråga för andraspråkslärare och språklärare men med dagens 

mångkulturella klassrum bör man som lärare ha kunskaper för att kunna bemöta denna 

språkliga mångfald. Det är även centralt att elever med flera språk än det svenska ska få 

undervisning i sitt modersmål. Genom att elever har tillgång till sitt modersmål underlättas 

språkutveckling och lärande inom olika områden. Modersmålsundervisningens syfte är att 

bland annat bidra till att eleverna ska erövra kunskaper om det egna modersmålets 
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uppbyggnad samt modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen 

(Skolverket, 2012, s 87).  

 

”Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i 

och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, 

förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en 

värdefull tillgång vid internationella kontakter.” (GY2011) 
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3. Litteraturöversikt 

 

I detta kapitel presenteras bland annat olika definitioner av nyckelbegreppen i denna studie 

samt tidigare forskning som vi kommer utforma i olika teman som är relevanta till vårt syfte 

och forskningsfrågor. Här beskriver vi även de teoretiska perspektiv som vi kommer utgå 

ifrån. 

 

 

3.1 Definitioner 

3.1.1 Tvåspråkighet och flerspråkighet 

 

Skutnabb - Kangas (1981) beskriver att det inte finns någon klar definition av begreppet 

tvåspråkighet.  Varje forskare använder en definition av begreppet tvåspråkighet som passar 

just dennes forskningsområde och forskningssyfte och på så sätt är alla definitioner 

godtyckliga (Skutnabb-Kangas 1981, s 83-84). Detta har medfört till en begreppsförvirring 

inom tvåspråkighetsforskningen. Mycket av de negativa konsekvenserna som associeras med 

tvåspråkigheten och flerspråkigheten kan dock förklaras genom dessa missförstånd. 

 

Vidare förklarar Skutnabb- Kangas (1981) att beroende på vilken inriktning forskaren har 

finns fyra olika typer av kriterier som används för att karaktärisera tvåspråkighet. Den första 

typen är ursprung, vilket menas att man lärt sig två eller flera språk av infödda talare i 

familjen redan från första början. Den andra huvudtypen baseras på den tvåspråkigas 

språkliga kompetens, det vill säga hur individen behärskar båda sina språk. Den tredje 

huvudtypen av definition för tvåspråkighet baseras på språkens funktion då man undersöker 

användningen av språken. Den fjärde huvudsakliga definitionen av tvåspråkighet riktar sig till 

attityder, det vill säga till förhållningen till sina språk.  Vanligtvis brukar forskare förena de 

två första huvudtyperna kompetensen och funktionen. Dessa fyra huvudtyper av definitioner 

av tvåspråkighet kan utvidgas till att även gälla flerspråkighet. I denna studie använder vi oss 

av begreppet flerspråkiga elever som syftar till elever som har ett eller flera modersmål än 

svenska samt att vi riktar in oss på kriteriet om attityder, d.v.s. elevernas förhållning till sina 

språk. 
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I Nationalencyklopedin definieras flerspråkighet som regelbunden användning och 

behärskning av två språk samt att flerspråkighet och tvåspråkighet är principiellt samma 

fenomen. I denna definition nämns alltså funktions och kompetenskriteriet. Musk och Wedin 

(2010) anser dock att denna definition är alldeles för snäv då det är sällsynt att man har två 

eller flera lika utvecklade språk och att man behärskar dessa fulländligt. Utmärkande för två 

och flerspråkiga är kodväxling vilket innebär att man byter språk mitt i en mening eller 

yttrande. Det är en vanlig föreställning att detta är ett tecken på ofullständig behärskning av 

språken. Men det finns en del forskning som visar motsatsen det vill säga att kodväxling 

kräver en hög grad av språklig behärskning och en pragmatisk kompetens att använda sina 

språkliga kunskaper i samklang med kontexten. Enligt Svensson (1998) kan man utveckla 

färdigheter i två eller flera språk på två sätt, simultant och successivt. Simultan tvåspråkighet 

kallas det då ett barn lär sig två språk redan från födseln eller från tidig ålder. Inlärningen av 

språken sker alltså samtidigt eller parallellt. Denna tvåspråkighet kan utvecklas då man har 

två föräldrar med skilda modersmål som man aktivt använder med barnet. I det fall då 

inlärningen av ett språk påbörjas först efter det att förstaspråket etableras dvs. ca 3 år ålder, 

brukar man tala om andraspråksinlärning, det vill säga succesiv inlärning av ett andraspråk.  

 

3.1.2 Modersmål 

Enligt Skutnabb- Kangas (1986) är det för många människor runt om i världen inget större 

problem att berätta vad som är deras modersmål. Dock är det fler och fler människor i 

nordiska länder som behöver fundera kring frågan om vilket modersmål de har. Vikten av att 

vara medveten om vilket modersmål man har är central i synnerhet när många rättigheter är 

knutna till modersmålet. Skutnabb- Kangas (1986) menar att de fyra ovannämnda kritierna 

om hur man kan rikta sin forskning kring tvåspråkighet även innefattar begreppet modersmål.  

Kriterium Definition Område 

 Modersmålet är det språk man 

använder 

 

Ursprung Det språket man lärt sig först Sociologi 

Kompetens, färdighetsnivå Det språket man behärskar bäst Språkvetenskap 

Funktion, användning Det språket man använder mest Språksociologi 

Attityder   
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 Egen (inre identifikation) 

 Andras (yttre 

identifikation) 

 

Det språket man identifierar sig 

med 

Det språket man av andra 

identidfieras som infödd talare av 

Socialpsykologi, 

individualpsykologi 

Socialpsykologi, Sociologi 

Automatik, världsbild Det språket man: 

 Räknar på 

 Tänker på 

 Drömmer på 

 Skriver dikter eller 

dagbok på 

Populäruppfattningar 

Tabell 1 Källa modersmålsdefinitioner (Skutnabb-kangas1986, S 29)  

Ursprungsdefinitionen grundar sig på det språket man lär sig först, d.v.s. det språk man först 

blir bemött av som barn. Kompetensdefintitionen grundar sig på det språk som man själv 

anser behärska bäst. Enligt funktionsdefinitionen är det språk som man använder sig mest 

utav i vardagen. Attitydsefintitionen är det som definierar hur individen ser på sitt eget språk 

samt de attityder som språket har hos andra aktörer (Skutnabb-Kangas, 1986 s 28-30). 

 

3.1.3 Attityder och värderingar  

 

Värderingar kan beskrivas som djupt liggande tolkningsmönster, förhållningssätt samt 

övertygelser som mer eller mindre är bestående över tiden. I värderingsforskningen brukar 

man särskilja på grundläggande och ytliga värderingar (Skolverket, 2002, s 3) Attityder, 

åsikter och trender grupperas till mer ytliga värderingar. Dessa brukar oftast vara mer 

ombytliga och kan skiftas snabbare än de grundläggande värderingarna som individen har. 

Till skillnad från värderingarna som oftast är resistenta av yttre påverkan så är attityderna mer 

lättpåverkade av media samt omgivningen, exempelvis släkt och vänners åsikter. Teoretiskt 

bör det finnas en samstämmighet mellan en individs attityder och värdering och livsstilen 

individen lever. Man finner även sambandet mellan värderingar och livsstil i praktiken. Den 

fas i livet individen befinner sig i har en betydande roll till vilka värderingar och attityder som 

tydliggörs. 
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Skolverket (2002) talar om värderingsprofiler som tidigt etableras i livet och ligger kvar i stort 

sett livet ut. Värderingsprofilerna kan påstås vara låsta med två lås varav det ena låset är 

barndomen, vart individen är född, vems föräldrar var och andra låset ungdomstiden och hur 

samhället såg ut när man var ung. När individen sedan format en uppfattning och byggt upp 

en bild av världen krävs det mycket för att sedan ändra den.  Det är nämligen energikrävande 

och av den anledningen väljer hjärnan bort information som inte stämmer överens med den 

egna uppfattningen. Det är inte förrän det är alldeles uppenbart att våra föreställningar och 

uppfattningar inte stämmer med verkligheten som individen är redo för omprövning 

(Skolverket, 2002, s 3). 

 

3.1.4 Kultur och etnicitet 

 

Etnicitet är ett begrepp som används i olika sammanhang då minoriteter och andra folkslag 

som är olika det svenska beskrivs. Etnicitet är något som definierar mer än en kultur eller ett 

levnadssätt. En rättvisare begreppsbeskrivning är hur en grupps historia, språk, ideologier, syn 

på sig själva som grupp samt hur de uppfattas av andra och därmed skiljer sig från andra 

gruppers normer och levnadssätt. Etnicitet är en social konstruktion som skapas i samband 

med andra grupper, vilket innebär att etnicitet inte är något isolerat fenomen utan något som 

alltid är betingat till en annan grupp.  Det som är grundläggande för etnicitet är tillämpningen 

av systematiska distinktioner mellan den egna gruppen och utomstående ”vi-dem-

förhållande”.  Om detta inte finns, så finns inte heller någon etnicitet. Etnicitet är även något 

som är situationsbetonat och kan ändras med tiden i en grupp och sker i sociala sammanhang 

där de kulturella skillnaderna anses ha en viktig betydelse hos aktörerna som utövar dem. En 

individs etnicitet har ofta en stor betydelse för identiteten.  

Vid benämning av begreppet kultur är det individen som formar sitt liv i relation till sin 

omgivning och denna interaktion skapar i under tidens gång det som kallas kultur. De regler, 

lagar, koder och normer som individen lever efter i sitt sociala liv inramas av kulturen 

(Säfström, 2006 s 78).  
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3.1.5 Identitet och självuppfattning 

 

Alla människor skapar en kulturell syntes i sitt liv där individens kulturella utveckling grundar 

sig på att möjligheten om att prioritera individen framför det sociala nätverket finns (Parzyk, 

1999, s 15). Dock beror individens prioriteringar på de personliga faktorer som livssituation 

och läggning samt sociala faktorer som samhällsstruktur och kultur som bidrar till det 

dominerande beslutet. Personer med etniskt ursprung hamnar ofta i ett läge som är fyllt av 

motsättningar kring dessa personliga och sociala faktorer, där vissa kulturer tillåter och 

välkomnar vissa personlighetsdrag men avvisar andra (Parzyk, 1999 s 54). En individs 

handlingsmöjligheter styrs av hur människan ser på sig själv i relation till den värld hon lever 

i och som därmed skapar den världsbild som styr alla val hon gör i livet. Identitet är 

individens syn på sig själv utifrån det kulturarv individen har och hur de sociala faktorerna 

samspelar utifrån detta kriterium. 

 

Även Pripp (2004)  antyder att alla individer har två former av identiteter, först och främst en 

objektiv identitet vilket grundar sig i hur individen blir bemött och sedd av omvärlden i 

relation av kategorisering av kön, social klass och ursprung. Den andra delen av identiteten är 

den subjektiva identiteten som utmärker hur individen uppfattar sig själv i relation till hur 

omvärlden bedömer och bemöter henne. Pripp (2004) menar följaktligen att den bebodda 

svenskheten mejslas fram i kontrast till det pluralistiska samhället med underförstådda 

antaganden kring vad som är osvenskt. Detta leder till ett homogent synsätt där det osvenska 

tenderar att ses som något föråldrigt, icke-kommunikativt och odemokratiskt i en hierarkisk 

maktordning där svenskheten är det som eftersträvas (Pripp, 2004 s 19) 

 

Enligt Taylor (1995) formas vår identitet av andras erkännande eller icke-erkännande. Detta 

innebär att om vi ständigt möts av kränkande och nedlåtande attityder gentemot oss så får 

detta allvarliga konskevenser kring den egna självbilden som drabbas av förvanskning. Det 

bör finnas en kongruens mellan hur man uppfattar sig själv och hur andra uppfattar en. Vidare 

betyder detta att för att kunna anpassa sig i samhället bör den egna självuppfattningen och 

känslan av identitet finnas för att individen ska kunna förstå sig själv och förhållandet till 

omvärlden. 
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3.2. Översikt av modersmålsundervisning 

3.2.1 Historik överblick kring modermsålsundervisning 

 

I samband med den ökade invandringen till Sverige blev det diskussioner om hur man i skolan 

bäst skulle främja och stödja barns och elevers språkutveckling. Den aktuella frågan var 

framförallt vilket språk som var viktigast att utveckla: elevernas modersmål, svenskan eller 

om det ska ske satsningar på båda språken samtidigt (Håkansson, 2003, s 76).  Redan under 

1960- talet har det erbjudits möjligheter till undervisning i och på sitt hemspråk för 

flerspråkiga elever i Sverige. (Hyltenstam & Toumela, 1996, s.44 ).  Dock riktade skolorna in 

sig ända fram till 1975 på att först och främst ge invandrarbarn och elever stöd i svenska 

språket. Detta kom dock att ändras i samband med en proposition som lades fram 1975 som 

medförde ett nytt synsätt gällande dessa barns och elevers språkliga situation. I propositionen 

framkom det att det är skolans yttersta ansvar att främja flerspråkigheten hos invandrarbarn 

och elever. Skolan var skyldig att erbjuda dels hemspråksundervisning, som det under denna 

tid kallades, samt undervisningen i svenska som andraspråk (Håkansson, 2003, 76). 

År 1977 trädde hemspråksreformen i kraft vilket innebar att den hemspråksundervisningen 

som tidigare erbjudits i mindre omfattning sedan 1968 nu blev lagbunden. Kommunerna fick 

lagstadgad skyldighet att organisera undervisning för alla barn och elever som hade ett annat 

språk än svenska i hemmet. Trots att kommunerna är ansvariga och skyldiga till att anordna 

modersmålsundervisningen så är det dock ingen skyldighet för de berörda eleverna att delta i 

undervisningen (Håkansson, 2003, 76).  

 

Sedan 1985 är det endast elever som har föräldrar med ett annat modersmål än svenska och 

som dagligen använder modersmålet med sitt barn är berättigade modersmålsundervisning. 

Det krävs även att eleven har ska grundläggande kunskaper i språket (Otterup, 2005, s 86).  

Under hösten 1991 publicerades Riksrevisionsverket en rapport med titeln 

Invandrarundervisningen i grundskolan som kom att spela en omfattande roll för dem beslut 

som senare kom att fattas gällande hemspråksundervisningen. Samtidigt som rapporten 

publicerades aviserade regeringen nedskärningar av statsbidraget till 

hemspråksundervisningen.  Man såg detta som ett besparingsobjekt och istället för ett beslut 

om en resursfördelning beslutade riksdagen att inte stödja regeringens förslag till en 

nedskärning utan att istället överföra huvudansvaret till varje enskild kommun som fick 

möjligheten att avgöra var nedskärningar inom skolsektorn lämpligast kunde ske (Hyltenstam 
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& Toumela 1996, s 20).  Under detta år lades även en regel om att det krävdes minst fem 

elever med samma modersmål i kommunen som önskar modersmålsundervisning för att den 

ska anordnas.  År 1994 tillkom en ny läroplan och i samband med denna blev samiska, 

torndalsfinska och romska elever undantagna detta krav på grund av sin ställning som 

inhemska minoriteter.  (Håkansson, 2003, 76). 

 

År 1997 ändrades benämningen hemspråk till modersmål och hemspråksundervisning till 

modersmålsundervisning. Anledningen till detta var på grund av att man förknippade 

”hemspråk” med ett språk som enbart används i hemdomänen och som inte var ett lämpligt 

begrepp till ett ämne som skulle undervisas i skolan (Håkansson, 2003, s76). 

Modersmålsundervisning erbjuds i skolan inom språkvalet, skolans val, elevens val eller 

utanför timplanebunden tid. Det är skolan som beslutar om modersmålsundervisningen ska 

ske inom de ovannämnda tre valen eller utanför timplansbunden tid (Otterup, 2005, s 87). 

 

3.2.2  Elevers motivation till modersmålsundervisning 

 

Minoritetsspråk som modersmål har sina egna förutsättningar i skolan som skiljer sig markant 

från övriga skolämnen. Eftersom modersmålsundervisningen är frivillig medför det bland 

annat att deltagandet av undervisningen är starkt beroende av elevens och även föräldrars 

motivation (Ladberg, 2000, s 182).   Modersmålslärarens ställning och arbetssituation samt 

skolledningen och andra lärares syn gällande modersmål är faktorer som kan påverka elevens 

motivation menar Ladberg (2000). Om modersmålsläraren uppskattas och det ges möjligheter 

för att kunna utföra sin undervisning i form av ett rimligt arbetsschema, funktionell och 

välutrustade lokaler samt att modersmålsläraren får en kontinuerlig information om vad som 

sker på skolan genom samverkan med andra lärare kan det bidra till att läraren gör ett bättre 

arbete. Beroende på hur modersmålsläraren bemöts av skolan, skolledningen och inte minst 

samhället lär eleven sig hur det egna modersmålet och kulturen värderas och detta i sig kan 

påverka elevens motivation och vilken syn eleven har på sitt modersmål (Ladberg, 2000, s 

187) 

 

Ytterligare en faktor som kan påverka elevens motivation samt modersmålsundervisningens 

kvalitet är hur schemat är lagt.  I studien ”Attityder till modersmål och integration” som 

genomfördes av Skolverket (2002) framkom det bland annat att undervisningen oftast bedrivs 
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på en obekväm tid då både elever och lärare är trötta. Förr var det vanligt att eleven fick 

lämna ordinarielektionen för att ha modersmålsundervisning. Enligt Ladberg (2000)  finns det 

många nackdelar med att schemalägga modersmålsundervisningen på detta vis. Eleven gick 

dels miste om annan viktig undervisning men även att behöva lämna gemenskapen i gruppen 

och markeras som annorlunda kunde kännas tråkigt för eleven. Idag är det vanligt att 

modersmålsundervisning förläggs efter ordinarie skoltid. Fördelarna med detta är att det finns 

tillgängliga lokaler men eleverna brukar oftast vara trötta och hungriga när undervisningen 

sker och det är besvärligt för eleverna att behöva gå till undervisningen medan kamraterna blir 

lediga samt att undervisningen kan komma i konflikt med ungdomarnas fritidsaktiviteter 

(Ladberg, 2000, s 185).  

Ladberg (2000) anser att modersmålet är ett språk som inte kan ersättas av andra språk. Om 

det enbart sker en ensidig satsning på det svenska språket kan det i slutändan innebära att man 

kommer ifrån familjegemenskapen. Av denna anledning är det centralt att modersmålet får 

fortsätta vara ett språk som både är respekterat och användbart för eleven. Det är väsentligt att 

elevens flerspråkighet erkänns av dess omgivning samt att alla olika språk får godkännande 

och uppmärksammas i förskola och skola. (Ladberg, 2000, S 179-180).  Minoritetselever i 

förskolor och skolor socialiseras utifrån majoritetens syn på dem och skulle de bemötas av 

pedagoger och lärare som inte uppmärksammar deras språk, kultur och ursprung i samtal och 

undervisning kan det medföra att de så småningom lär sig att deras egen identitet är 

ointressant och oviktigt (ibid).  Ladberg (2000) förklarar även att modersmålet kan fungera 

som en bro eller en väg till det nya språket. Om man kan ord på sitt språk är det lättare att ta 

till sig det på det nya språket.  
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3.3. Översikt av flerspråkighet 

3.3.1 Historisk överblick kring attityder till flerspråkighet 

 

Flerspråkighet sett ur ett historiskt perspektiv har generellt ansetts som ett negativt inslag hos 

människor när det handlar om maktkontroll. Underordnade grupper i samhället har genom 

påtryckningar från en större majoritetsgrupp blivit tvungna att bli två-eller flerspråkiga för att 

underkuva sig den större gruppen. Vidare kan man säga att grupper med större socialpolitisk makt 

tagit sig rätten att förtrycka svagare grupper och därmed kunnat tvinga dessa att inordna sig 

genom att påverka den underordnade gruppens språkliga och kulturella särart (Skutnabb-Kangas, 

1981, s 69). Förtyck mot mindre och svagare folkgrupper som dominerats har skett kontinuerligt 

sedan människans uppkomst och är därmed inget ovanligt fenomen. Flera ursprungsbefolkningar 

som inuiter, samer i norra Sverige, maorier i Nya Zealand, aboriginer i Australien, indianer i 

Nordamerika och romer i Europa är några exempel på folk som förtryckts och präglats av 

maktrelationer. 

 

Flerspråkighet har i omgångar dock setts som positiv resurs i historiens gång i det avseendet då 

segrareliten lärde sig det besegrade landets inhemska språk för att i sin tur kunna skapa och 

upprätthålla kontakter i det övertagna landet. Det ansågs i eliten som ett nödvändigt kunnande att 

utveckla en flerspråkighet (Skutnabb-Kangas, 1981, s 70). Så småningom växte det fram ett 

nationalromantiskt tankesätt under slutet av 1800-talet som fick en kraftig inverkan på synen av 

flerspråkighet och den enspråkiga normen: ett folk – en nation – ett språk där ståndpunkten var 

språket som symbol för ett lands identitet och enighet. Regeringarna försespråkade mer eller 

mindre en assimilationspolitik som var förhärskande under 1900-talet. Övergången till att få 

samtliga invånare att överge sitt förstaspråk skedde inte obehindrat och därmed skapades negativa 

fördomar kring flerspråkighet som skulle förbättra chanserna till konvertering av majoritetsspråket 

hos folket (Skutnabb-kangas, 1981,s 70). 

I dagens läge finns det en stor språklig mångfald i Europa där flerspråkighet är ett vanligt 

fenomen i flera länder. Dock återspeglas inte denna rika språkliga mångfald i flera länders 

officiella språkpolitik då flera länder inte förespråkar undervisning av minoritetsspråk i skolor och 

dylikt. I Afrika finns det flera länder som anses vara officiellt två-eller flerspråkiga utan att dess 

invånare har någon större kompetens i de båda språken. Det beror på att dessa länder redan från 

början har ett inhemskt språk utöver ett europeiskt språk som uppkommit i samband med 

kolonialiseringen. (Otterup, 2005 s16).  
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Man uppskattar idag att det i dagens läge finns ca 4000 språk som talas i världen och att hälften av 

världsbefolkningen är två- eller flerspråkig vilket innebär att flerspråkighet är ett etablerat 

språkligt fenomen. Dessvärre förbiser många regeringar runtom i världen denna språkliga resurs 

som existerar hos dess invånare och bedriver istället en enspråkig språkpolitik där det 

dominerande nationella språket är normen. Historiskt sett bedrevs en liknande språkpolitik fram 

tills 1970-talet. När invandringspolitiken kom upp kartan började det diskuteras i Riksdagen 

om hur integrationen skulle gå rättvist till så att alla parter skulle känna sig nöjda. Var en 

invandrarpolitik där assimilation till det svenska samhället att föredra framför det 

kulturpluralistiska och bibehållning av den ursprungliga etniciteten? År 1975 fastslogs det i 

Sveriges Riksdag att synen på invandrarpolitiken i Sverige skulle sammanfattas med tre ord 

”jämlikhet, valfrihet och samverkan”, senare valde man att byta ut valfrihet till respekt för 

andra etniska folkgrupper. Detta innebar att invandare hade möjlighet att själva välja om de 

ville assmileras in i en svensk kulturell identitet eller om de ville bibehålla deras etniska 

identitet som de hade från början. 

 

Dock råder det än idag en negativ syn på flerspråkighet trots att det råder en pluralistisk 

mångfald i dagens samhälle. Enligt Skutnabb är det staten som utgjort elitspråket till en 

enspråkig norm som därmed dikterar över vad som är normativt i dagens samhälle och 

därmed i skolan som utgör en viktig arena när det kommer till ungdomars 

kunskapstillägnande. För att flerspråkighet ska kunna få en högre status och därmed kunna 

konkurrera med ett majoritetsspråk på nationell nivå måste flerspråkighet bli representerat 

bland de högre sociala grupperna i ett samhälle (Skutnabb- kangas, 1981, s71 ). 

3.3.2 Flerspråkighet i skolan  

 

Dagens grundskola utgör en lika viktig plats som arbetsmarknaden och bostadsmarknaden när 

det handlar om integrationspolitik. Skolan har som uppgift att erbjuda en grundläggande och 

standardiserad utbildning som är anpassad för alla oavsett bakgrund (Runfors,s 2, 2004) 

Förutom den basala undervisning som ska finnas att tillgå för alla elever uppkommer även 

värderingar, normer och olika beteendemönster i olika kontexter som eleverna kommer i 

kontakt med i sin vardag. Skolan har därmed som uppgift att inte bara erbjuda en likvärdig 

utbildning för alla individer men även uppgiften till att forma dessa individer till rättfärdiga 

samhällsmedborgare. Runfors (2004) menar att skolan kan liknas vid en stor projektionsyta 

där visioner om vad utbildning är samt vad som innefattar normativa värderingar och hur 
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dessa aktualiseras kring vad som anses vara önskvärda beteenden respektive oönskvärda 

beteenden i samhället. De pågående maktstrukturer som existsterar i dagens skolor och 

projiceras på eleverna går inte obemärkt förbi deras skolgång. 

 

Runfors (2004) menar vidare att den synen på integration idag kan liknas vid en underordnad 

process som många elever får finna sig i när det kommer till dagens undervisning där många 

lärare tror att de gör gott genom att stöpa elever i samma form som dess enspråkiga svenska 

kamrater. Denna form av enspråkigt undervisningssätt skulle forma barnen till en svensk 

kultur i förebyggande syfte så att de kunde få tillträde till den framtida arbetsmarknaden utan 

komplikationer. Det rådande idealet om att integrera elever genom att utjämna de sociala och 

språkliga skillnader mellan individer och etniska grupper utmynnade istället i en fråga om att 

utradera olikheter i målet till att forma ”svenska barn” istället för multietniska och 

flerspråkiga barn (Runfors, 2004 s 49). 

 

3.3.3 Kognitiva fördelar vid flerspråkighet 

 

Studier kring flerspråkiga barns effekter av ett tidigt inflöde av olika språk har visat på 

positiva effekter av den kognitiva utvecklingen av exempelvis begreppsbildning och analytisk 

förmåga hos individer. Flerspråkighet tycks även förstärka den mentala flexibiliteten kring 

individens tänkande som gynnar deras problemlösningskapacitet vilket bidrar till att de kan se 

alternativa lösningar på ett problem tack vare sina differentierade kunskaper. Av de ca 1 

miljon grundskolelever är ca 14 % flerspråkiga där ca 140 språk finns representerade i dagens 

skola. Dessvärre kopplas inte flerspråkighet och kulturell pluralism till skolframgång trots 

studier som bevisar motsatsen. Det finns även studier som pekar på att flerspråkiga elever som 

har en hög språkfärgighet i de båda språken har uppvisat goda resultat i rekonstruktion av 

perceptuella lösningar när det handlar om att förstå och upptäcka språkliga regler samt en 

större verbal förmåga jämfört med enspråkiga elever (Otterup, 2005, 15). Dessa resultat kan 

återigen härledas till Cummins tröskelhypotes som innebär att flerspråkiga elever måste 

komma över en lägsta tröskelnivå i båda språken för att undgå negativa effekter av en 

andraspråksinlärning som kan ge negativa konsekvenser i både första och andraspråket. 

Studier påvisar alltså då en god komptens i båda språken infunnit sig samt när språken nått en 

högre tröskelnivå som de positiva effekterna av flerspråkighet uppträder hos individen som vi 

kan se i tidigare nämnda resultatet av flerspråkighetens fördelar. Flerspråkiga elever visar 
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enligt statistik att de presterar sämre i skolan än enspråkiga elever och når majoriteten av 

flerspråkiga elever därmed inte de uppsatta målen (Skolverket, 2012) Anledningarna till 

denna statistik är olika men Bjar (2008) menar att en faktor är de bristande kunskaperna som 

finns i undervisningsspråket hos samtliga elever samt den bristande tillgången till och i 

elevens modersmål, då flera skolor inte erbjuder elever modersmålundervisning. Att etablera 

kunskaper i skolrelaterade språkfärdigheter är en lång process som tar flera år samt 

engagemang och tid från både lärare och elev. Bjar (2008) menar vidare att satsningar på att 

etablera dessa kunskaper bör ses som en långsiktig process och omfatta all undervisning som 

eleven tar del av (Bjar, s 58, 2008). 
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3.4 Tidigare forskning 

3.4.1  Attityder till modersmålsundervisningen  

 

Syftet med skolverkets studie (2002) ”Attityder till modersmål och integration” var bland 

annat att undersöka barns, elevers, lärares föräldrars samt skolledares attityder till 

modersmålsundervisning, mångfald, integration och flerspråkighet i förskolan och skolan. 

Som datainsamlings metod använde man sig av kvalitativa gruppintervjuer. Barnen och 

eleverna som deltog var i åldrarna 5, 11, och 17 när undersökningen genomfördes. Resultatet 

av undersökningen visar att det fanns både positiva och negativa attityder inom olika 

områden.  De positiva attityderna och inställningarna fanns inom fem olika områden:  

 identitetsutveckling 

 lärande och språk 

 kultur och rötter 

 kommunikation 

 integration.  

 

De positiva attityderna till identitetsutvecklingen var att modersmålsundervisningen bidrog till 

ett stöd för elevers och barns utveckling av trygghet, personlighet samt självkänsla. Vidare 

gavs även uttryck för att modersmålsundervisningen förenklar barns och elevers förståelse för 

sin egen kultur. Modersmålsundervisningen kan även bidra till att kommunikationen mellan 

människor underlättas, i synnerhet med föräldrar, släktingar och vänner. I undersökningen 

lyftes det fram att barnen även kan fungera som tolkar samt lära sina föräldrar det svenska 

språket. Inte minst är kommunikationen viktigt då eleverna och barnen ska besöka sina 

hemländer. Utöver detta kom forskarna även fram till att det fanns positiva attityder till 

modersmålsundervisningen eftersom det främjar god kännedom om det egna språket vilket 

underlättar lärandet i det svenska språket. Ytterligare en positiv attityd som framkom i flera 

samtal med deltagarna var att modersmålsundervisningen underlättar integration i samhället. 

Modersmålsundervisningen ger möjligheter till individer kan integreras i samhället. Genom 

samtalen med de yngre eleverna vid åldrarna 5 och 11, framkom även en positiv attityd till 

flerspråkighet och mångfald.  Flerspråkighet och mångfald ansågs av eleverna vara en 
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självklarhet i nationaliteter.  Gruppen med de äldre eleverna hade svårt att föreställa sig en 

värld utan den mångfald som de själva lever i. 

 

I undersökningen gavs även uttryck till negativa attityder gällande 

modersmålsundervisningen. Det har då framförallt rört sig om sex områden: 

 

 organisation ansvar och resurser,  

 tider lokaler och gruppnivå,  

 lärare,  

 språkutveckling,  

 föräldrars krav, 

  rådande attityder i samhället 

  

Gällande organisationen, ansvar och resurser ansåg deltagarna att det råder stora brister inom 

organisationen av modersmålsundervisning och att informationen är otillfredsställande samt 

att grupperna ökat samtidigt som resurserna minskat. Deltagarna anser att det är negativt att 

det saknas insyn i hur modersmålslärares arbete egentligen bedrivs och att det inte finns 

någon uppföljning av vad eleverna lär sig. När det kommer till det andra området som 

behandlar attityden till tider lokaler och grupper framkommer det att 

modersmålsundervisningen bedrivs i storts sett på en mycket otacksam tid, oftast 

eftermiddagar då både lärare och elever är trötta. Gällande tidsaspekten framkom även att det 

är alldeles för lite tid avsatt för modersmålsundervisningen (40-60 minuter per vecka). 

Lokalerna är bristfälliga och ofta krävs det av eleverna att åka till en annan skola för att delta i 

modersmålsundervisningen. De olika kunskapsnivåerna i grupperna diskuterades även bland 

deltagarna.  Deltagarna syftade till att det är negativt eftersom de ger olika förutsättningar för 

både läraren och eleverna. Vad gäller modersmålslärarens kompetenser ansåg deltagarna i 

undersökningen att de saknar kunskaper om läroplanen, det svenska språket samt ett 

pedagogiskt förhållningssätt. Ytterligare en negativ attityd fanns gentemot den skilda 

lärarkåren, det vill säga att det inte finns utbyte mellan modersmålslärare och övriga lärare. 

Det framkommer även i samtalen med deltagarna om att modersmålsundervisningen även kan 

ha en negativ effekt till språkutvecklingen då eleverna talar mindre svenska i hemmet och 

försämras.  Många elever hävdade även i undersökningen att det är föräldrarna som tvingar 

dem att delta i modersmålsundervisningen. ”Jag känner många som måste gå bara för att 

deras föräldrar säger det och det måste jag med. Det är det värsta” (Skolverket, 2002, s 10). 
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Detta påverkar elevernas motivation och ledde till hög frånvaro i undervisningen. I flera av 

samtalen diskuterades även att det råder en negativ attityd i samhället att det är mer väsentligt 

att lära sig svenska än sitt modersmål. 

Avslutningsvis föreslår forskarna för utredningen utifrån studiens resultat att skolan och 

förskolan ska bygga vidare på de positiva attityderna kring modersmålsundervisningen samt 

sträva att minska det de rådande negativa aspekterna. Modersmålsundervisningen är en viktig 

faktor för självkänsla och identitet och genom att öka förståelsen för detta hos elever, 

föräldrar och lärare kan det bidra till att höja statusen för modersmål som språk i allmänhet. 

Vidare är det centralt att stärka modersmålslärarnas kompetens och status. 

 

3.4.2  Homogen undervisning i dagens skola 

 

Runfors (2004) behandlar i sin artikel om vad kulturalismen har för inverkan på elevers 

språksyn och identitetskonstruktion i dagens globala och sociala processer som utspelas i 

skolan. Hennes frågeställning är hur flerspråkighet framhålls i samband med den 

globaliserade och mänskliga rörlighet som vårt samhälle befinner sig i utan att flerspråkiga 

förmågor överskuggas av den totalitära svenskinlärningen i dagens skola. Denna 

undersökning är baserad på tidigare fältstudier som Runfors (2004) genomfört på en skola där 

hon använt sig främst av intervju som metod. I hennes urval deltar sexton elever vars föräldrar 

är tidigare immigranter och som kommer ifrån flerspråkiga hem. I artikeln ligger fokus på att 

studera hur elevers självuppfattning och identitetskonstruktion påverkas i samband med de 

rådande ideal där ”svenskheten” är normen i dagens samhälle och blir extra tydlig i 

skolvärlden där svenska som majoritetsspråk lyfts fram i samtliga undervisningssammanhang.  

 

Runfors (2004) menar att sociala identifikationer är något som skapas i den rådanade 

omgivningen som personen befinner sig i och konstrueras i samband med representation och 

makt. I de intervjufrågor som författaren har använt sig av är de flesta biografiskt orienterade 

t.ex.: ”Är du flerspråkig? Vilka språk talar du? När använder du ditt/dina andraspråk?  Dock 

är det intressanta i denna studie hur de tillfrågade eleverna positionerar sig utefter de olika 

språken samt med hjälp av dessa. Eleverna kategoriserar och värdesätter olika språk på en 

skala där deras hemspråk generellt sätt placeras längst ner och det språk de lärt sig i skolan 

såsom engelska, franska, spanska, tyska etc, värderas högre i denna språkhierarki. Vidare 

menar Runfors att problematiseringen kring detta område grundar sig på den nynationalism 
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som svept över Sverige där man företrädesvis vill framhäva en slags homogenisering och 

assimilation, inte minst i skolvärlden. Vid fältstudien som gjordes av Runfors (2004) 

bevittnade hon lärarnas anträngningar till att lära ut ”en korrekt svenska” och en uppdelning 

om vad som var ”svenskt” kontra ”icke-svenskt”. Eleverna blev heller inte i många fall 

erbjudna någon form av modersmålsundervisning eftersom skolans resurser saknades, vilket 

med största sannolikhet resulterat i att deras uppfattning kring sitt andraspråk var hierarkiskt 

låg. Vidare positionerade sig samtliga elever som icke-svenskar utefter deras språkkunskaper 

och de erfarenheter de samlat på sig hittills. 

 

Sammanfattningsvis menar Runfors (2004) att elevernas språkliga positioneringar hörde i 

allra högsta grad ihop med deras identitetsrelaterade kopplingar kring hur de tillskrevs och 

uppfattades av andra. Denna forskningsstudie är högst aktuell i dagens samhälle då vi lever i 

ett globaliserat och mångkulturellt samhälle där jämlikhet och pluralism eftersträvas i skolans 

styrdokument men som inte alltid efterföljs i praktiken. 

 

3.4.3 Identitet ur ett språkperspektiv 

 

Identitet är inte något som individen föds med utan är en produkt av den sociala kontext hen 

ingår i som sker i samspel med andra individer. Språket funktion kan därmed ses som ett 

medel där individen kan påverka och uttrycka sig för andra i olika situationer. Dessa 

situationer som individen ingår i skapar och omskapar den egna identiteten då individen 

genom uttalanden och handlingar signalerar om vem man är beroende på hur man förhåller 

sig till sig själv. Vidare är det inte bara innehållet av ett samtal som är identitetsskapande utan 

formen har även en central roll vilket innebär hurindividen väljer ut begrepp och olika kodval 

som för att ge indikation om grupptillhörighet baserat på vilka språkval individen gör  

(Musk & Wedin, 2010 s57).  

 

I flera studier som gjorts kring ungdomar med annat etniskt ursprung än svenska framkommer 

ett vanligt förekommande fenomen där flerspråkiga ungdomar blir ännu mer stigmatiserade av 

den bild negativa bild media rapporterar om ungdomar från förorten. Denna bild leder oftast 

till en mental konflikt där ungdomarna möts av negativa attityder från samhället som inte 

överenstämmer med ungdomarnas. Dessa ungdomar blir oftast kluvna när det handlar om att 

dilemmat kring vad som är accepterat och inte accepterat baserat på deras ursprung. De 
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befinner sig i en gråzon kring vad som kännetecknas som svenskt och ickesvenskt utefter 

samhällets syn av kategorisering av grupper. Ungdomarna upplever att de inte skulle 

accepteras ifall de talade majoritetsspråket med alltför stor korrekthet samtidigt som detta 

ställs mot att de inte kan uttrycka sig fullt ut genom användning av det multietniska 

ungdomsspråket som domineras i segregerade områden eftersom det isåfall leder till att de 

utesluts från det svenska samhället (Magnusson, s.80, 2010). Ungdomarna upplever i många 

fall att de måste leva upp till vissa stereotyper eftersom detta förväntas av de i samhället.  

 

Vidare menar forskare inom ämnet att då man inte hör till den normerande gruppen i 

samhället så bidrar detta till att känslan av inkludering är omöjlig för dessa individer 

(Magnussons.86, 2010) Eleverna upplever i sin strävan att möjliggöra chansen till att ingå i 

det svenska samhället att språket utgör ett hinder för dem, vilket gör att de oftast intar en 

marginaliserad och defensiv position. I intervjustudien menar eleverna att de förmodligen 

skulle haft en bättre självkänsla ifall de inte haft en utländsk bakgrund då deras villkor för att 

lyckas hade varit densamme som för en svensk. Eleverna positionerar sig utifrån den 

språkliga förmåga de har samt kring de förutfattade attityderna de mött i olika kontexter i 

samhället som de erfarit i skolan och lärare bland annat.  

 

Tidigare forskning som gjorts kring elevers självuppfattning har visat på att det oftast är i 

mötet med svenska språket i skolan som de flerspråkiga eleverna uppfattar sig själva som 

intelligent underlägsna jämfört med de elever som redan behärskar språket obehindrat. 

Språket är därför i allra högsta grad ett maktmedel som kan markera distans till uppfyllelse av 

det språkligt och kulturellt normativa (Magnusson, s.83, 2010). I samtliga studier som gjorts 

kring flerspråkighet talar forskare för betydelsen av att använda modersmålet som en 

inkörsport till målspråket. Dock visar verkligheten på att lärare bortser ifrån flerspråkiga 

elevers språkliga resurser på bekostnad av deras språkframgång. Elever förbjuds till att 

använda sitt förstaspråk i den allmänna undervisningen och uppmuntras ständigt till att tala 

och använda målspråket genomgående under sin utbildning. 

 

Många invandrare identifierar sig med sitt modersmål och upplever en annan slags frihet än 

när de talar majoritetsspråket. Eleverna känner en trygghet vid användningen av modersmålet 

eftersom de inte behöver oroa sig för om hur de uttalar något eller hur de behöver tänka på de 

kulturella koderna i svenskan. Många elever i studien upplever att de tycker att det är viktigt 

att kunna majoritetsspråket i synnerhet då det handlar om att skapa sig en bättre framtid i form 
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av ett bra yrke osv. Det existerar en medvetenhet om att personer med bristande 

språkkunskaper i svenska har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än de som talar ”korrekt 

svenska” vilket talar för en dold rasism i samhället. Dock vidmaktshålls signifigansen av att 

behärska det egna modersmålet och föra det vidare som arv till nästa generation. 

 

I Parzyks studie (2002) där en skola utgick från elevernas modersmål i processen mot att lära 

sig målspråket, visade det att elevernas självuppfattning var högre jämfört med ovanstående 

studie eftersom man utgått ifrån elevernas förkunskaper och det språk eleverna varit 

uppvuxna med. Denna studie visar på hur pedagogerna fokuserat på de flerspråkiga elevernas 

komptetens och tagit hjälp av modersmålet i processen mot målspråket sett till elevernas 

fördel. Detta skapar en trygghet och känsla av samhörighet i anslutning till de andra eleverna 

och lärarna som ingick i klassen. Kodväxling blev ett naturligt inslag i 

undervisningssammanhang där eleverna fritt kunde växla genom språken till deras språkliga 

fördel. Kodväxling har dessvärre fått en negativ stämpel och ses som en felaktig markör när 

det handlar om vägen till målspråket. Förmågan till att kunna kodväxla är en språklig strategi 

som ställer krav på en bred språklig kompetens där man kan växla mellan olika språk 

beroende på kontext (Jonsson, s.128, 2010). En konsekvens av dessa fördomar kring 

kodväxling inbegriper begreppet ”halvspråkighet” som är en språkideologisk konstruktion där 

man tror att kodväxling innebär att individen har bristfälliga kunskaper inom båda språken. 

Kodväxlingens globala funktion innefattas i det som rör sig på en allmän nivå och berör 

frågor som makt och identitet där skolans roll är av stor betydelse. På ett medvetet eller 

omedvetet plan kan kodväxling vara en viktig del i elevers identitetskapande. Därmed bör 

lärare samt elever vara medvetna om kodväxlingens funktioner i skolsammanhang för att på 

så vis använda kodväxlingen som en resurs i undervisningen för att uppnå skolframgång. 
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3.5 Teoretiska perspektiv  

3.5.1 Bordieus kapital 

 

Pierre Bourdieus (1991) teorier om kapital är ett poststrukturalistiskt synsätt som används för 

att studera samhällets syn på språk. Kapital kan vara både materiella, symboliska och 

kulturella maktmedel och kan antingen användas som tillgångar eller nackdelar beroende på 

de individer som innehar dem. Enligt det poststrukturalistiska synsättet är inte alla språk eller 

språkliga variationer lika mycket värda på den språkliga marknaden som existerar i samhället. 

Denna teori pekar vidare på hur språket som symboliskt kapital konstruerar identiteter utifrån 

de rådande diskurser som anger villkoren för hur individer uttrycks och därmed tillskriver 

dessa olika värden utifrån hur de positioneras. Subjektspositionering är det begrepp som 

benämns i termer om huruvida individen positionerar sig utifrån de processer hon genomgår i 

fråga om ålder, kön, klass, kulturtillhörighet, etniskt ursprung samt liknande faktorer som 

påverkar individens syn på sig själv. Denna studie kommer därmed att utgå huruvida språket 

anses vara ett kapital eller ej och hur detta kapital påverkar elever i någon mån när det 

kommer till deras självuppfattning och identitetskonstruktion. Bourdieu (1991) menar att 

olika former av språk är av olika värden på den språkliga marknaden. Det blir därför 

intressant att undersöka en sådan stratifiering utifrån elevers perspektiv och hur eleverna 

värderar dessa.  

3.5.2 Teorier om andraspråksinlärning  

 

Schumanns ackulturationsmodell grundar sig enbart på den naturalistiska och informella 

språkinlärningsprocessen, där de psykologiska och sociala distanserna till målspråket står i 

relation till hur lyckad inlärningsgången blir, den s.k. ackulturationen (Abrahamsson, 2009, s 

200). Detta fenomen sker i samband med att en etnisk grupp anpassar sig till en ny kultur där 

modersmålet bevaras samtidigt som man adderar ett nytt språk (majoritetsspråket) utan att 

varken förlora sin identitet eller modersmål i processen s.k. additivt integrationsmönster. I 

relation till ackulturationsmodellen finns även Howard Giles Inter-Group Model som menar 

att ju mindre avståndet mellan den egna gruppen är och den målspråkiga, desto större 

möjligheter är det att språkinlärningen blir framgångsrik 
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De affektiva faktorerna som sker vid inlärningen till ett språk är attityder och motivationen 

står i viss relation till ovannämnda teorier men grundar sig på att de sociala faktorerna lämnar 

avtryck på den enskilda individen och den pågående språkinlärningen av målspråket. Det som 

definieras som motivation är det som fungerar som bränsle till att vilja lära sig målspråket. 

Begreppet attityder skapas grundade på de uppfattningar flerspråkiga elever har kring 

målspråket, målspråkstalarna och den omfattande kulturen som den flerspråkiga eleven 

befinner sig i. Dessa två faktorer står i relation till varandra vid målspråksinlärningen och den 

ena utesluter inte den andra vilket innebär att den ena faktorn förutsätter den andra.  

 

Motivation kan även delas upp i två vägar mot flerspråkighet den ena är den integrativa 

motivationen, där viljan att engagera sig och utvecklas i samband den nya kulturen och med 

allt som det innebär (Abrahamsson, 2009,s 207). Motsatsen är den instrumentella 

motivationen där man endast ser tillägnandet av det nyamajoritetsspråket som en dörr för 

ekonomiska möjligheter och inte något som påverkar den målspråkliga gruppens acceptans. I 

jämförelse med dessa motivationsmönster är den första att föredra vid ackultering som med 

störst sannolikhet leder till en framgångsrik språkinlärningsprocess och utesluter en 

segregerad dikotomisering av den nya gruppen. 

 

Forskning som gjorts före 1960-talet indikerade på att tvåspråkiga elever hade en sämre 

språklig och kognitiv utveckling samt en lägre intelligens än enspråkiga barn (Börestam & 

Huss 2001: 58).  Dessa studier har dock idag kritiserats för att inte ha tagit hänsyn till 

påverkande faktorer. Forskarna hade gjort jämförelser mellan en- och tvåspråkiga barn utan 

att ha undersökt familjens socioekonomiska förhållanden samt att barnen blev testade på det 

språk som de minst behärskade. Senare undersökningar har dock motbevisat detta då det har 

lett till neutrala resultat där tvåspråkigheten inte tyder på speciella effekter och att enspråkiga 

och tvåspråkiga får liknande testresultat.  Det finns även forskning som påvisar positiva 

kognitiva effekter framförallt när det gäller kreativiteten hos tvåspråkiga. Detta har väckt 

intresse hos forskarna då dessa positiva kognitiva effekter inte alltid går att finna hos alla 

tvåspråkiga.  

 

För att klarlägga när tvåspråkigheten har en positiv, neutral eller negativ inverkan utvecklade 

Cummins (1976) och Skutnabb-Kangas & Toukomaa (1977) tillsammans tröskelhypotesen 

(Börestam & Huss 2001: 58).  . Med denna hypotes innebär det att det finns en eller flera 
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kritiska faser med liknelsen av trösklar i språkutvecklingen vid vilka kunskaperna i bägge 

språken förstärker varandra. Tröskelkunskaperna utgörs enligt minikraven av det som antas 

vara åldersmässigt relevant språkbehärskning. Skutnabb-Kangas (1981)  förklarar i sin bok 

tvåspråkighet att Cummins tänker sig att både enspråkigheten och tvåspråkigheten fungerar 

som ett verktyg för eleven vid undersökning och organiseringen av sin omgivning. 

Tvåspråkigheten är dock mer komplext vilket bidrar till att det blir svårare att behärska. Men 

när barnet väl uppnått en god nivå och behärskar språket kan det ge större möjligheter än det 

enspråkiga verktyget för att främja barnets kognitiva utveckling (Skutnabb-Kangas, 1981,s 

222) 

För en tvåspråkig individ som inte uppnått tröskelkunskaper i båda språken gäller att 

tvåspråkigheten är subtraktiv vilket bidrar till att negativa konsekvenser inte kan uteslutas. I 

detta fall har den tvåspråkiga inte tillägnat sig till något av sina språk i tillräcklig grad och 

detta i sig medför svårigheter i användningen av språken som grund för vidare inlärning och 

som ett tankeverktyg.  För en individ som däremot uppnått tröskelkunskaperna i ett av sina 

språk sker varken positiva eller negativa förstärkningar. Språkkunskaperna i detta behärskade 

språk följer därmed en neutral effekt. Barnet har alltså ett språkligt fungerande tankeverktyg 

(Börestam & Huss 2001: 58). Men för att det ska ske en positiv förstärkning krävs det att man 

nått tröskelkunskaper i bägge språken. Barn som uppnått en hög nivå i sina båda språk hör till 

de grupper som uppvisar positiva effekter vid mätningen av kognitiv utveckling av olika slag 

(Skutnabb-Kangas, 1981,s 223). 

 

Kompetens nivå Tvåspråkighetsty

p 

Kognitiva effekter 

Över tröskeln i bägge 

språken 

Additiv Positiv förstärkning som bidrar till en 

vidare språkutveckling samtidigt som 

förutsättningen för inlärningen är god. 

Över tröskeln i ett av språken 

 

 

 Neutral effekt, varken en negativ eller 

positiv påverkan 

Under tröskeln i bägge 

språken 

Subtraktiv Negativ förstärkning som bidrar till en 

negativ språkutveckling 

Tabell 2. Källa: Cummins tröskelhypotes (Börestam & Huss 2001, s 58) 
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Gällande effekterna på den kognitiva utvecklingen så bör man ta hänsyn till att språk kan 

användas i kognitivt krävande kontexter och mindre kognitivt krävandekontexter och därför 

på olika sätt utveckla språket som ett tankeverktyg. I skolundervisningen för de tvåspråkiga 

eleverna är det därför viktigt att reflektera kring vilka krav som ställs på den språkliga 

kompetensen (Börestam & Huss, 2010, s 59). Enligt Börestam & Huss (2010) gör Cummins 

skillnad mellan grundläggande kommunikationsfärdigheter BICS (eng. Basic Interpersonal 

Cummunicative Skills) samt en kognitiv akademisk språkkompetens CALP (eng. Cognitive 

Academic Language Proficiency). BICS färdigheter lärs in genom enkla vardagliga 

kommunikationskontexter medan CALP färdigheter i jämförelse är svårare att behärska och 

läras. En individ som behärskar ett språk med CALP färdigheter kan vidare använda det som 

ett tankeverktyg i ett kontextoberoende sammanhang. Detta bidrar även till att individens 

språk fungerar som ett verktyg för vidare inlärning exempelvis i klassrumsmiljö. 

 

 

 

 

 

Kognitivt mindre krävande 

A                                         B 

 

Kontextbundet                                           Kontextreducerat 

 

C                                           D 

 

Kognitivt mer krävande 

 

Figur 1. Källa Böfrestam & Huss (2010) Cummins modell över de kontextuella och kognitiva krav som olika 

kommunikationsformer ställer på elever 

 

Cummins vidareutvecklar distinktionen mellan BICS och CALP som beaktar både 

kontextuella och kognitiva krav som olika kommunikationsformer ställer på eleven. Det första 

(A) fältet i ovanstående figur motsvarar BICS kompetenser vilket innebär att 

kommunikationen stöds av närvarande personers direkta närvaro samtidigt som de kognitiva 

kraven är relativt små.  Motsatsen till detta är fältet D som innebär att språket är abstrakt och 

kognitivt krävande utan någon budskapsförmedling som stöds av kontextuella eller 

interpersonella faktorer. Fälten B står för föga krävande utan någon kontextuellt stöd och C 
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för kognitivt krävande med kontextuella stöd. Börenstam & Huss (2010) konstaterar att det är 

lika viktigt för de enspråkiga eleverna som flerspråkiga att ämnesinnehållet och 

kommunikationssituationen i undervisningen anpassas efter elevens kompetensnivå gällande 

undervisningsspråket.  

 

De andraspråkiga elever som behärskar vardagsspråket brukar oftast kunna delta i 

undervisningen men det krävs av läraren att ge stöd och anpassning vid kognitivt krävande 

och kontextreducerade aktiviteter.  Parzyk (2002) konstaterar även utifrån Cummins modell 

att undervisningen bör utgå från kontextbundna aktiviteter och därefter landa i svårare 

kontextobundna aktiviteter med stöd från läraren. Vidare ska undervisningen anpassas utefter 

elevernas behov samt förutsättningar. 
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4. Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att undersöka flerspråkighetens för och nackdelar ur ett 

elevperspektiv samt få en ökad förståelse kring elevernas attityder till flerspråkighet i relation 

till skolans bemötande gentemot dessa elever. Vår ambition är att studera betydelsen av 

modersmålsundervisning gällande språkutvecklingen i elevers förstaspråk samt i 

andraspråket.  

Vidare är det intressant att få en inblick av flerspråkiga elevers självuppfattning kring 

flerspråkighet i skolmiljö.  För att besvara denna studies syfte kommer vi att utgå från dessa 

forskningsfrågor:  

 

1. Anser flerspråkiga elever att flerspråkighet är en fördel eller nackdel kopplat till 

modersmålet, hur värderar eleverna sitt modersmål? 

 

2. Hur upplever eleverna att flerspråkigheten påverkar den egna självuppfattningen i 

skolsammanhang? 

 

3. Hur uppfattar flerspråkiga elever att skolpersonal och andra elever förhåller sig till 

elevernas flerspråkighet? 

 
4. På vilket sätt upplever flerspråkiga elever att de får det stöd som behövs i 

modersmålsundervisningen? 
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5.  Metod  

 

5.1 Val av metod 

 

För att besvara denna studies uppställda forskningsfrågor har vi valt att kombinera 

datainsamlingsmetoderna enkätundersökning med en form av gruppintervju som kallas för 

fokusgruppsintervju. Genom att använda oss av denna kombination av metoder har vi som 

mål att få en mer nyanserad och gedigen bild av informanterna och deras attityder vilket 

vidare kan medföra att vi kan utvinna lämplig data för att besvara våra forskningsfrågor.  

Kombinationen av flera metoder i studier kan fungera som triangulering det vill säga att olika 

typer av data om samma ämne kan bidra till att utgöra kontroll av varandras tillförlitlighet. 

Triangulering kan även bidra till att validiteten hos undersökningens resultat ökar (Halkier, 

2010, s 13).   Vi har valt fokusgruppsintervjun dels i syfte att komplettera insamlade data av 

enkätundersökningen samt för att fördjupa oss i personernas åsikter och värderingar. Vi var 

även nyfikna på att studera hur en diskussion där attityder kring flerspråkighet kan gestalta sig 

bland gymnasieelever.  

 

Halkier (2010) antyder att man kan förbättra den kvantitativa enkätundersökningen om man 

genomför fokusgrupper som en förstudie. Eftersom man i en enkätundersökning ska 

omvandla insamlad data till siffror och statistik när det ska analyseras ställer man specifika 

frågor med slutna svarskategorier.  Vid enkätundersökningar blir det svårt för forskaren att 

ytterligare ställa frågor eller fördjupa sig i informanternas förståelser eller erfarenheter som 

man kan i kvalitativa intervjuer. Vi har av denna anledning valt fokusgrupper som 

representerar enkätundersökningens målgrupp. Detta kan bidra till att diskussionen i 

fokusgrupperna dels gör forskaren uppmärksam på vilka sociala och kulturella förändringar 

som kan påverka och hur detta kan täckas in av enkäten. Fokusgrupper som förstudie till 

enkäten kan även bidra till kunskaper om hur man kan ställa frågor kring dessa kulturella och 

sociala variabler samt hur man kan anpassa enkätfrågorna till människors sociala kontext så 

att ord bruket blir densamma. 
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5.1.2 Fokusgrupper som kvalitativ metod 

 

Fokusgruppsintervjun är en kvalitativ undersökningsmetod som är lämplig att använda i syfte 

att fånga upp associationer och värderingar hos en viss målgrupp (Skolverket, 2002, s 2). Det 

som utmärker fokusgruppsintervjuer är att interaktionen är starkt fokuserad på ett specifikt 

ämne. Det är med andra ord en forskningsmetod där data produceras via interaktionen i 

gruppen där forskaren har bestämt ämnesfokus. Dem som intervjuas för samtal och 

diskussioner som observeras av moderatorn som även styr samtalet så att den inte avlägsnar 

sig från fokusämnet (Trost, 2009, s 24).  Likadant som alla andra forskningsmetoder har 

fokusgruppsintervjuer både fördelar och nackdelar. Fördelen med att använda fokusgrupper 

som metod är att man kan studera och få en insikt i hur samtalet kring ett ämne kan utforma 

sig bland en grupp individer(skolverket, 2002, s 2).  

 

Även Trost (2009)  förklarar att den främsta fördelen med denna metod är att den ger 

utrymme för forskaren att genom interaktionen i gruppen får en insikt i den enskildes åsikter 

och motiv. Nackdelen med denna form av intervju är att den kan föra med sig etiska problem 

då informanterna inte har tystnadsplikt samt att dem av denna anledning avstår från att dela 

med sig åsikter som berör känsliga ämnen. Utöver detta är nackdelen med denna metod är att 

elevernas svar kan påverka varandra. I fokusgrupperintervjun finns en tendens till både 

konformitet samt polarisering(Halkier, 2010, s 12). Med beaktande till detta delade vi ut ett 

frågeformulär för att mer eller mindre säkerställa att eleverna inte påverkas av varndras 

attityder.  

 

5.1.3 Enkät som kvantitativ metod 

 

En del av vår studie kommer att baseras på en enkätundersökning, en kvantitativ metod. 

Denna metod är mest lämplig då man vill undersöka en större generaliserbarhet kring ett valt 

område. Eftersom vår studie utgår från ett elevperspektiv kring flerspråkighetens dilemma, 

ville vi gärna lyfta fram elevernas egna åsikter och synsätt och därmed utifrån deras svar 

utgöra en analys av dessa för att kunna utveckla de generella drag som datan påvisar. Då man 
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utgår av en kvantitativ studie ger detta en bredare bild av forskningsområdet och är därför ett 

fördelaktigt metodval i kombination med en kvalitativ studie som därmed blir mer detaljrik i 

svaren (Otterup, s.8, 2005). En annan fördel med att använda sig av en kvantitativ metod när 

man studerar socialt liv är att det visar på strukturer och mönster vid ett givet tillfälle och 

resultatet är därmed statiskt (Otterup, 2005 s 56). Då syftet bland annat var att undersöka 

regelbundenheter och strukturella mönster i elevernas var detta en lämplig metod. Dock är 

socialt liv inte något som är statiskt utan sker under ständig förändring, vilket innebär att 

denna studie är något som visar på hur forskningsområdet såg ut vid det angivna 

undersökningstillfället. Avsikten med enkätstudien är att de kvantitativa resultaten kommer 

komplettera datan i den kvalitativa studien och därmed skapa en fördjupning i vårt arbete som 

ger mer tyngd i syftet att skapa en bredare bild av elevers perspektiv av sin flerspråkighet. 

Den kvantitativa metod handlar till stor del om att finna mönster i svaren och därefter kunna 

beskriva och förklara hur och varför olika grupper av respondenter svarat på de olika frågorna 

samt hur deras svarsalternativ skiljer dem åt (Esaiasson, 2012).  

 

5.2 Urval 

 

Inför denna studie valde vi en skola där majoriteten av elever var flerspråkiga och som vi 

ansåg var representativ för liknande skolor som hade en hög andel av flerspråkiga ungdomar. 

Vårt val av skola föll på Fyrisskolan i Uppsala. Fyrisskolan är en skola belägen i stadsdelen 

Luthagen i Uppsala och har ca 1000 elever. Vi valde i vår undersökning att utgå från 

gymnasielever av den anledningen att vi kunde utvinna mer utförliga svar än om vi 

exempelvis skulle genomföra undersökningen i grundskola. I urvalet av informanter ville visa 

på en bred variation av språk och ta del av elevernas synsätt och attityder gentemot 

flerspråkighet. Inför studien delades det ut 180 enkäter varav 109 besvarades. Anledningen till 

bortfallet av enkätundersökningen var att gymnasieleverna under perioden vi genomförde 

studien hade nationella prov. I våra fokusgrupper valde vi ut 10 stycken informanter med 5 

informanter i varje fokusgrupp.  
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5.3 Validitet och realibitet 

 

De för- och nackdelar som nämnts ovan utgår från våra metodval i vår studie och dess 

reabilitet. Med reabilitet avser det att huruvida en undersökning är tillförlitlig eller inte och 

inte utsatt för slumpval (Trost, 2001, s 59). Det finns fyra olika komponenter som Trost 

(2001) kännetecknar som begreppet reabilitet, nämligen: precision, objektivitet, konstans och 

kongruens. Med precision handlar det om intervjuarens noggrannhet när det handlar om att 

registrera svar, objektiviteten har att göra med hur man registrerar svaren utifrån det 

empiriska material man införskaffat under studiens gång. Konstans handlar om den tidsaspekt 

som finns och att det område man valt att studera inte ändras under studiens gång. Kongruens 

innefattar mätningen olika nyanser i studiens liknande frågor för att finna det man har i 

avseende att studera. När det beträffar vår studie har vi berört samtliga komponenter där 

kongruensen i båda studierna har varit det som sammanförts och varit grunden för vår 

analysmetod. För att en kongruens skall finnas är precisionen och objektiviteten något som 

man som forskare bör värdera högt för att kunna utvinna sanningsenliga resultat som stöd för 

studien vilket vi har fokuserat på i detta arbete.  

 

 

5.4 Etiska överväganden  

 

Vetenskapsrådet (2002) har definierat fyra huvudsakliga principer när det gäller humanistisk- 

och samhällsvetenskaplig forskning. De fyra etiska kraven är följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga principer ingår 

gemensamt i det grundläggande individskyddskravet. Vid genomförandet av våra delstudier 

togs hänsyn till samtliga principer. De elever som deltog i undersökningen blev innan 

genomförandet informerade om syftet för undersökningen samt vad informationen som gavs i 

samband med studierna skulle komma att användas till. Eleverna blev även informerade om 

att deras deltagande i undersökningen var högst frivillig samt att de skulle förbli anonyma. 

För att eleverna skulle bli medvetna om vad deras deltagande innebar i studien bifogades 

information angående samtyckesprincipen. På så vis blev deltagarna medvetna om att studien 

var högst frivillig och att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande. När samtliga deltagare 
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hade blivit informerade angående syftet med studien och samtyckt till ett deltagande i 

undersökningen, var det viktigt att förtydliga att den empiri och det resultat som 

undersökningen gett upphov till endast får brukas i forskningssammanhang och inte i någon 

annan domän exempelvis kommersiellt bruk. Vidare har man som forskare också skyldighet 

till att förmedla att den utvunna empirin ej blir tillgänglig för personer som inte är behöriga 

till materialet i studien. 

 

 

5.5 Genomförande 

 

Vår ambition med denna studie var att få en så bred uppfattning kring elevers syn på 

flerspråkighet samt deras självuppfattning i relation till detta. Vi använde oss därför utav 2 

olika delstudier utifrån en kvantitativ samt en kvalitativ metod. Genomförandet av våra båda 

studier skedde i mitten av april på Fyrisskolan där vi togs väl emot av lärare och elever vilket 

förstärkte och skapade mening i genomförandet av denna studie. Vid genomförandet av 

enkätstudien hade vi på förhand tagit kontakt med skolans ledning och planerat in en dag som 

passade både lärare och elever. Enkätformulären delades ut av oss medan vi var på plats. 

Anledningen till detta var att vi ville närvara på plats i klassrummen ifall någon elev hade 

behov av att ställa frågor angående formuläret samt syftet till vår studie. Innan enkäterna 

delades ut till samtliga informanter meddelade vi att deltagandet i vår studie var högst frivillig 

och att de närsomhelst kunde avbryta. Dessutom tog vi hänsyn till de etiska övervägandena i 

samband med att förtydliga att informanterna skulle förbli anonyma i och med denna studie.  

När det gäller fokusgruppintervjun tog vi hänsyn till metodens nackdelar om att 

informanternas svar kan påverka varandra genom att innan intervjun dela ut ett frågeformulär. 

Detta gjorde vi för att säkerställa att eleverna inte påverkas av varandras svar i allt för stor 

utsträckning.  
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6.Resultatdiskussion 

6.1 Resultat av fokusgrupper 

 

Moderator 1 (M1) 

Moderator 2 (M2)  

 

Fokusgrupp 1 

 

Samtliga elever går år 2 och läser Samhällsvetenskapligaprogrammet vid Fyrisskolan i 

Uppsala. 

 

Elev 1 (E1): Pojke 18 år. Född i Ryssland. Kom till Sverige vid 9 års ålder.  

Modermsål ryska. Behärskar bäst ryska enligt eleven själv. 

Elev 2(E2): Flicka 17 år. Född i Sverige, modersmål: svenska förstår lite tigrinja  

Elev 3 (E3): Flicka 17 år. Född i Kurdistan, kom till Sverige vid 3 års ålder. både föräldrarna 

från Kurdistan, modersmål: kurdiska. Eleven säger att hon behärskar lite kurdiska men pratar 

mest svenska  

Elev 4(E4): Flicka 17 år. Född i Sverige, båda föräldrar från Eritrea. Modersmål tigrinja. 

Behärskar båda språken väl enligt eleven själv. 

Elev 5 (E5): Pojke 17 år. Född i Sverige, pappa från England mamma från Sverige. 

Modersmål: svenska och engelska, Behärskar båda språken väl enligt eleven själv. 

 

Fokusgrupp 2 

 

Samtliga elever går år 2 och läser Samhällsvetenskapligaprogrammet vid Fyrisskolan i 

Uppsala. 

 

Elev 6 (E6): Flicka 18 år. Född i Bosnien, modersmål bosniska. Behärskar bosniska mer än 

svenska enligt eleven själv. Bott i Sverige 8 år 

Elev 7 (E7): Flicka 17 år. Född i Sverige. Modersmål turkiska. Behärskar svenska mer än 

turkiska enligt eleven själv. 
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Elev 8 (E8): Pojke 17 år. Född i Pakistan. Modersmål urdu. Behärskar urdu bättre än svenska. 

Elev 9 (E9): Flicka 17 år. Född i Frankrike. Modersmål franska och svenska. Behärskar 

franska och svenska lika mycket. 

Elev 10 (E10) Pojke 17 år. Född i Tunisien. Modersmål arabiska och franska. Behärskar 

båda språken väl. 

 

       M1: Tycker ni exempelvis att ni behärskar era modersmål bättre än svenska? 

E1: A, fast om det är biologi eller fysik det handlar om, det är ju något man har blivit 

undervisad på svenska i skolan. Då anser jag att min svenska är lite bättre. Svenska är en 

del av mig och ryska är en del av mig. Men ryska är det språk som jag tänker på som är 

mer naturligt för mig.  

 

Elev 1 upplever att de språkfärdigheter han har utvecklat i skolkunskaper är något som han 

behärskar bättre än i sitt modersmål. Anledningen till detta kan vara att dessa kunskaper har 

genomsyrat undervisningen och därför känner han sig säkrare när det kommer till mer 

dekontextualiserade begrepp i svenska än i ryskan. Han påpekar även att båda språken utgör 

en del av hans identitet och hänger samman men att hans modersmål är det språk som ligger 

honom närmast. 

 

M2: Hur känner ni er när ni umgås med exempelvis vänner till skillnad när ni umgås med 

familj   och släkt?  

E3: När jag umgås med svenska vänner, personer så känner jag inte så stor skillnad men 

när jag är med mina släktingar i Kurdistan då känner en skillnad.  

E4: När jag åker till Eritrea så ser alla mig som svensk  

 

 

När det gällde frågan om hur eleverna uppfattade sig själva i miljöer där de vistades med sina 

släktingar respektive när det umgicks med sina vänner svarade majoriteten att de upplevede 

en klar skillnad i hur de uppfattades i respektive grupp. Även om vissa informanterna var 

utlandsfödda så bemöttes de ändå som svenskar när de hälsade på i deras hemländer 

 

       M1: Hur känner ni att ni upplever er själva? Upplever ni er som svenskar eller något 

annat? 
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E1: jag upplever mig så klart som ryss men jag har assimilerats, anpassat mig till 

Sverige, så jag är ryss men jag är ändå svensk, för Sverige är inte helt främmande, jag är 

en del av Sverige men jag ser mig själv mest som ryss  

M2: tror du att det har att göra med att du kom hit nät du var 9 år? 

E1: Inte bara, det också, det mest det men de väl också för att jag fortsatt med ryskan, för 

hade jag slutat med ryskan helt då skulle jag känna mig mer som svensk. Det är inte bara 

språket det är kulturen och hur man beter sig, det är alltså inte bara språket det är så 

mycket mer än så 

E2: Eftersom jag är halv svensk och halv eritrean så blir det svårt men det beror på vem 

jag jämför mig med. När de kommer till att laga eritreansk mat så gör jag det mer än 

mina kusiner, men just språket vet inte, jag är nog mer svensk. (språk, identitet, kultur, 

självuppfattning, modersmålets vikt) 

E4: det är en blandning för mig för jag är född och uppvuxen här i Sverige och jag bor 

här i Sverige och svenska pratar jag mest, men tigrinja och den eritreanska kulturen är en 

stor del av mitt liv. Jag känner mig 50/50. 

E5: jag känner mig övervägande svensk. Jag pratar mest svenska och går i en svensk 

skola. Men när jag presenterar mig så presenterar jag mig som halv svensk halv engelsk. 

Det är inget jag försöker dölja. 

 

Informanterna gav motstridiga svar på frågan som handlade om hur de uppfattade sig själva 

vilket tyder på att frågan rörande identitet inte är något som kan ses som svart eller vitt. Elev 1 

menar att det finns många faktorer som spelar in när han förklarar hur han ser på sig själv. 

Synen på den egna identiteten definieras i vilken kultur man lever samt vilka värderingar man 

har och grundas inte enbart på språkliga färdigheter. Dock är språkbevarandet en viktig faktor 

i identitetsfrågan och övergivandet av sitt modersmål är ett steg mot assimilation enligtn E1. 

De flesta elever upplever att båda kulturerna präglar deras identitet och utmärker sig olika 

domäner. 

 

M1: talar ni endast ert modersmål hemma? dvs. att ni bara talar er modersmål hemma 

med familj och släktingar eller blandar ni, eller talar ni bara svenska hemma? 

E6: A precis 

S: gäller det er också? 

E9: Mamma pratar nog mest franska med mig men jag brukar svara på svenska. 
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E10: det är blandat för mig. Om jag inte kan förklara något på arabiska så pratar jag 

istället franska med mina föräldrar. 

        E7: jag kör också väldigt blandat.  

 

M1: om ni själva skulle få välja, vilket språk skulle ni helst vilja bli bättre på, svenskan 

eller modersmålet  

E1: Definitivt svenskan 

E2: för mig skulle det nog vara modersmålet 

E3: modersmålet 

E2: då kan jag kommunicera med mina släktingar min mamma, dvs. svara på tigrinja när 

hon pratar med mig. Då kan jag också överföra det till mina barn. 

E3: Det gäller mig med.  Jag har inte varit i mitt hemland på jätte länge och jag blir ju 

bara sämre och sämre så jag kan inte kommunicera med mina släktingar. 

E4: det samma sak för mig, jag vill bli bättre på mitt modersmål och liksom kunna det 

flytande för jag känner att jag kan bra svenska och det är bättre att satsa på modersmålet 

eftersom den inte är på samma nivå som svenskan. 

E5: jag är också så, jag måste prata mer, eftersom mitt modersmål är någonting jag 

tappat.  

E4: jag är stolt över mitt modersmål men i skolan hjälper det mig inte så jätte mycket 

eftersom det inte finns så många som kan det språket men när det gäller kultur mässigt 

hemma så är det viktigt.  

 

Elev 1 som är född och uppvuxen i Ryssland och kommit till Sverige i sen ålder är den enda 

av informanterna som helst vill förbättra målspråket, det vill säga svenskan medan de 

resterande informanterna utrycker att de hellre vill förbättra sitt modersmål i syfte att kunna 

kommunicera med släktingar eller för att låta modermålet gå i arv. Detta kan tyda på att elev 1 

anser att han ligger efter i språkutveklingen när det gäller målspråket i jämförelse med dem 

andra i gruppen. Elev 4 upplever att modersmålet inte fyller någon funktion i skolan och 

hävdar att modersmålet är mer förknippat med familjen och kulturen.  

 

M1: vad har ni för tidigare erfarenheter av modermsålsundervisning? 

E7: jag gick på modersmålsundervisning från tvåan till femman. Man hoppar in på en så 

hög nivå och jag minns att vi hade en sträng lärare. Man fick inte lära sig på ett bra och 

roligt sätt. Det blev för svårt och tråkigt och man slutade bara  
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M2: Det var för svårt alltså för att du skulle kunna lära dig 

E10: mitt språk finns ju men jag pratar inte samma dialekt som de använder på arabiska 

lektionerna så det blir liksom att jag nästan ska lära mig ett nytt språk och då skulle inte 

mina kusiner förstå mig och den brukar vara efter skolan och jag hinner inte gå på den för 

jag går på fotboll  

 

Alla informanterna i fokusgrupperna svarade enhälligt att de tveklöst skulle delta i 

modersmålsundervisningen om den anpassades till deras förutsättningar och behov vilket 

tyder på att det finns ett stort intresse blande de flerspårkiga eleverna att upprätthålla sitt 

modermål. Trots att informanterna i båda fokusgrupperna har en positiv attityd till sitt 

modersmål samt att majoriteten utrycker att de vill förbättra modersmålet så var det få som 

deltog i modersmålsundervisningen.  En anledning till att elverna i båda fokusgrupperna inte 

deltog i modersmålsundervisnngen var att de ansåg att den låg på en alldeles för hög nivå och 

att de upplevde att modermålsläraren inte tog hänsyn till deras kunskapsnivåer. En annan 

vanlig anledning som framkom var att undervisningen var väldigt tråkig och ointressant. 

Eleverna ansåg dock att om det hade erbjudits modermåslundervisning som utgick fråm deras 

behov och som var intressant skulle de utan tvekan delta.  

 

M1: tycker du att läraren på något sätt anpassar undervisningen utefter dina flerspråkiga 

kunskaper? Känner ni att läraren anpassar undervisningen just för att ni är flerspråkiga? 

 

Samtliga informanter medger att de inte anser att deras lärare har tagit tillvara på deras 

flerspråkighet i någon vidare utsträckning under deras skolgång. Några påpekade att de i vissa 

SO-ämnen fått möjlighet till att redovisa deras hemländers och informantens om kultur men 

ingen anpassning eller uppmuntran har tagits tillvara i deras flerspråkighet.  

Majoriteten av informanterna upplever att de blir bemötta på ett kritiskt sätt av en del lärare 

där anledningen härstammar i deras etnicitet enligt dem själva. 

  

M2: Hur upplever ni att lärare bemöter er utefter er flerspråkighet och er bakgrund? 

E2: Det finns en tjej i vår klass som har en brytning. Hon fick klagomål på sin brytning 

fast det inte var i svenskan utan i historian. Historieläraren hade sagt till henne att hon 

borde börja på svenska 2. Men historian har inget med språk.  

M2: vad sa läraren, sa hon det framför alla i klassen? 

E2: nej det var utvecklingsprat. Hon sa det bara till henne. Men hon blev ledsen. 
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N: Men ni har inte upplevt något? 

E1: när jag börjar prata så hör man direkt att man inte är svensk utifrån det blir man 

bemött på ett annat sätt men jag tycker inte att det påverkar så mycket egentligen. 

M1: kan du förklara vad du menar att du blir bemött på ett annat sätt? 

E1: liksom då börjar man fråga vart man kommer ifrån och allt det här alltså jag tror att 

det påverkar mer, det behöver inte vara negativt men dem ser dig på ett annat sätt. Men 

det här är samhället i stort inte bara lärare. 

 

 M1: att man blir ifrågasatt utefter ens utseende eller bakgrund? 

 E3: det har aldrig hänt mig faktiskt så jag vet inte. 

 E4: men man märker ju, om jag står med en svensk kompis man lägger ju märke hur      

den     pratar med en annan svensk och hur den pratar med mig. Som om de förväntar   

sig att vara sämre på språket, svenska språket men så blir de chockade när man 

faktiskt  

kan flytande. 

 

E2 berättar om en situation som utspelat sig under en lektion i historia där en kamrat fått 

kommentarer kring sin brytning under ett redovisningstillfälle av en lärare. Samtliga 

informanter har erfarenheter av situationer då de mötts av fördomar baserat på deras utseende 

och ursprung. Eleverna berättar om hur liknande erfarenheter även utspelar sig bland andra 

enspråkiga elever samt samhället i stort. 

 

 

 

M2: Hur tänkte ni när ni sökte till denna skola?
 

E2: jag började på en skola där de flesta var svenskar sen bytte jag hit.  Dem visar så 

tydligt om du passar in eller inte.  

 

Elev 2 berättar att hon började sin gymnasieutbildning på en skola där majoriteten av eleverna 

var svenska. Hon upplevde inte någon samhörighet med eleverna och bytte därmed skola. 

6.2 Resultatsdiskussion av enkät 
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Majoriten svarar enhälligt att de tycker att det är viktigt att kunna flera språk och därmed vara 

flerspråkiga. I enkäten fanns en följdfråga där informanter som hade svarat JA kunde 

motivera i vilken aspekt det var gynnsamt att ha ett annat språk förutom svenska som resurs. 

Där svarade informanterna att komptetens inom andra språk var användbart i synnerhet när 

det handlade om att upprätthålla det egna modersmålet vid vistelse i informanternas 

hemländer men även ur en ekonomisk aspekt där kompetens kring olika språk ansågs som en 

värdefull resurs gällande framtida jobb. Flera elever påpekade om vikten av kommunikation 

där språket kunde liknas vid en språklig inkörsport som kunde skapa nya möjligheter 

exempelvis vid resor och för att kunna ta del av andra kulturer. 

 

 

 

 

 

När det kommer till frågan om vilket språk informanterna genrellt anser vikigast att behärska 

framkom det i enkätundersökningen att majoriteten tycker att det är lika viktigt att kunna båda 

språken.  Dock känner vissa elever att de skulle vilja öka sina kompetenser i antingen svenska 

eller sitt modersmål.  

 

 

 

96 % 

4 % 

Tycker du att det är viktigt att kunna flera språk än 
svenska?  

Viktigt Oviktigt 
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Vid frågan om huruvida informanterna upplevde att deras lärare var positivt inställda till 

elevernas flerspråkighet svarade de flesta att de inte upplevde någon signifigant förstärkning i 

undervisningssammanhang. Vidare ställdes en motiveringsfråga där eleverna själva kunde ge 

exempel på när dessa situationer märkts av. En del elever upplevde att de fått negativa 

kommentarer från lärare då de brytit eller använt sig av fel ordval i 

undervisningssammanhang. 

 

 

10% 

16% 

74% 

Vilket språk tycker du är viktigast att kunna? 

Ditt modersmål Svenska Båda språken är viktiga att kunna 

28% 

63% 

9% 

Upplever du att din/dina lärare är positivt inställda till din 
flerspråkighet? 

Ja, de verkar positiva Nej, de verkar inte så positiva Vet ej 
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Majoriteten av enkätundersökningens informanter delger att de tidigare har deltagit i 

modersmålsundervisning men att dessa inte deltar för tillfället. I detta anseende kan 

anledningarna vara av olika slag varav detta inte framgår i enkätundersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

29% 57% 

Deltar du i modersmålsundervisning? 

Ja Nej Nej,men har tidigare erfarenhet 
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Majoriteten av informanterna upplever inte att deras modersmål tas vara i skolan.  

 

26% 

58% 

16% 

Anser du att ditt modersmål tas till vara i skolan? 

Ja Nej Vet ej 
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7. Analys 

 

Informanterna uttrycker positiva attityder när det kommer till flerspråkighet och modersmål. 

Majoriteten anser att det är en stor fördel att behärska flera språk eftersom det ger dem 

möjligheter till att förstå sig på andra kulturer och världen i stort. Dem anser även att 

tillgången till olika språk öppnar för möjligheter till att kommunicera med människor som inte 

talar svenska. Den främsta fördelen med att vara flerspråkig och att besitta ett annat 

modersmål än svenska anses bland informanterna vara en fördel sett ur den kommunikativa 

och kulturella aspekten. Modersmålet används som ett redskap för att kommunicera med 

familj, släktingar samt med andra individer som inte behärskar svenska vilket gynnar 

individen ur ett globalt perspektiv. Enligt Skolverkets (2002) rapport angavs liknande 

attityder där eleverna ansåg att mångfald och flerspråkighet var en självklarhet och att 

kommunikationen sågs som en positiv effekt av att behärska sitt modersmål. Utöver detta 

ansåg eleverna i rapporten att det skulle vara svårt att föreställa sig en värld utan den 

mångfald som de själva lever i. Majoriteten av informanterna i vår studie tycks anse att en 

mångfald i skolan är en viktig del i deras liv vilket kan ha bidragit till den positiva attityd de 

har kring heterogenitet och flerspråkighet. Informanterna finner en trygghet i skolan med 

andra kamrater som har liknande bakgrund vilket medför känslan av samhörighet. Detta 

stämmer ganska bra med Skolverket (2002) rapport som konstaterar att det finns en 

samstämmighet mellan en individs attityder och värderingar och den livsstil som denne lever 

i. Ett tydligt exempel som framgick i en av våra intervjuer var att en av informanterna 

påbörade en utbildning i en homogen gymnasieskola där hon upplevde en distans till de elever 

som gick där och bytte sedan till en heterogen skola där hon kände större samhörighet med 

eleverna som hon kunde relatera till.  

 

En negativ sidoeffekt med att vara flerspråkig uppgav en informant vara att modersmålet 

infererade med majoritetsspråket och att detta skapade frustration eftersom hon inte kunde 

formulera sig eller finna rätt ordval. Många av de tillfrågade informanterna uppger även att 

både modersmål och majoritetsspråket beblandar sig i deras vardag och förekommer ibland i 

skolan med kamrater som har samma modersmål dock i en positiv bemärkelse. De menar att 

kodväxling är något som är naturligt för dom och förekommer då vissa ord i något av språken 

kompletteras med det andra Det är en vanlig föreställning att kodväxling innebär att man har 
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ofullständiga kunskaper i båda språken vilket kan vara en orsak till varför lärare vill tona ned 

användningen av kodväxling i skolsammanhang. Dock menar Musk & Wedin (2010) att det 

finns forskning som pekar på motsatsen då kodväxling tyder på en hög grad av språklig 

behärskning samt pragmatiska kompetenser som tyder på en flexibillitet av användningen av 

båda språken. Vidare hävdar även Jonsson (2010) att skolans roll är av stor betydelse där man 

bör uppmuntra kodväxling som funktion då denna process pekar på en viktig del i elevers 

språkinlärning och identitetskapande (Jonsson, 2010, 128). Denna forskning står i kontrast 

med skolans värderingar där eleverna känner att de behöver upprätthålla en enspråkig norm 

som projicerar vad som är önskevärt kunnande respektive oönskvärt kunnande enligt lärarna 

(Runfors, 2004). 

 

Trots att majoriteten av informanter har en väldigt positiv attityd kring sitt modersmål samt 

komptensen att vara flerspråkig så deltar de flesta inte för tillfället i någon form av 

modersmålsundervisning men samtliga har tidigare erfarenheter av ämnet. Det visade sig att 

flertalet av informanterna hade av olika skäl avbrytit modersmålsundervisningen. Den främsta 

anledningen var att eleverna upplevde att modersmålsunderviningen låg på en för hög nivå 

som inte utgick utifrån elevernas förkunskaper och behov. Utöver detta framkom även att 

modersmålsundervisningens upplägg inte tilltalade eller engagerade eleverna.  

Det framgår tydligt att informanterna upplever att undervisningen inte är anpassad utefter 

deras behov. Informanterna eftersträvar en mer konkret och kontextbunden undervisning, ett 

innehåll som dem kan relatera till och som är vardagligt nära deras erfarenhetsvärld dvs. det 

Cummins kallar för grundläggande kommunikationsfärdigheter BICS (eng. Basic 

Interpersonal Cummunicative Skills). Informanterna menar att modersmålslärarna eftersträvar 

en mer grammatisk kompetens, dvs det Cummins kallar för en kognitiv akademisk 

språkkompetens CALP (eng.Cognitive Academic Language Proficiency.  

 

 

Flertalet informanter uppger att de blir annorlunda bemötta i jämförelse med enspråkiga 

kamrater. Ett exempel kring detta gavs i fokusgruppsgruppsintervjun där en informant berättat 

om en flerspråkig kamrat som hållt en redovisning i historia där sedan historieläraren hade 

kommenterat hennes brytning istället för att fokusera på kunskapsinnehållet. Musk (2010) 

antyder att det inte bara är innehållet av ett samtal som är identitetskapande, formen har även 

en central roll vilket vidare innebär att det baseras på hur individen använder sig av olika 

begrepp samt kodval för att ge en indikation om vem man är (Musk, 2010, 57).  Negativa 
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kommentarer kring en elevs språkliga färdigheter kan påverka självuppfattningen och skapa 

negativa attityder gentemot elevens identitet enligt Ladberg (2000).  Detta kan hämma eleven 

 

och på längre sikt medföra negativa konsekvenser i individens identitetskonstruktion samt 

skolgång. Individen positionerar sig utefter det språkliga kapital som den maktstruktur hen 

befinner sig i där språket anses vara ett maktmedel enligt Bourdieu (1991) . Skolan som 

maktstruktur reglerar och bestämmer vilka språk som är legitima och användbara för eleverna 

och i detta fall tycks den enspråkiga normen vara det som eftersträvas. Eleverna i vår studie 

upplever inte att deras språk som de besitter tas tillvara eftersom vikten av 

modersmålskunskaper inte uppmuntras av lärarna på skolan. Detta kan påverka eleverna 

negativt eftersom deras modersmål inte prioriteras eller värdesätts vilket vidare skapar ett 

negativ synsätt hos eleverna. Eleverna kan komma att subjektpositionera sig utifrån dessa 

negativa processer hen genomgår i skolmiljön och detta kan medföra en negativ självbild med 

synen på sitt modersmål som ett mindre värdefullt kapital.  (Bourdieu 1991) Runfors (2004) 

hävdar att de pågående maktstrukturer som existerar i dagens skola projiceras på eleverna och 

påverkar i allra högsta grad deras skolgång.  Runfors (2004) menar vidare att det råder en 

problematisering kring detta område baserat på den nynationalism som finns i dagens skola 

där man framhäver enspråkig norm och assimilation. Detta synsätt färgar av sig på lärarna 

som gör ansträngingar i att lära ut ”korrekt svenska” och kategorisera vad som är svenskt och 

icke svenskt i undervisningen.  

 

Vårt empiriska material pekar på att samtliga elever positionerar sig som svenskar respektive 

icke svenskar beroende på vilken kontext de befinner sig i. Samtliga elever uppgav att de 

känner sig som svenskar när de besöker hemlandet och som icke svenskar när de befinner sig 

i Sverige. Identitetsrelaterade kopplingar hör i allra högsta grad ihop med elevens språkliga 

positioner baserat på hur de tillskrivers sig själva samt hur de uppfattas av andra. Pripp (2004) 

hävdar att alla individer har två inneboende former av identiteter, där den ena grundar sig i 

hur individen blir bemött av omvärlden en s.k objektiv identitet. Den subjektiva identiteten 

kännetecknas däremot av huruvida individen uppfattar sig själv i relation till hur omvärldens 

syn och bemötande av individen (Pripp, 2004, s 19). Informanterna tycks därmed uppleva att 

deras identitet präglas av olika faktorer utöver språket som påverkar den egna 

självuppfattningen. 
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Den traditionella undervisningen i dagens skolor prioriterar majoritetsspråket i all 

undervisning oavsett ämne men enligt Schumanns ackulturationmodell pekar en lyckad 

språkinlärning på att eleverna får bevara sitt modersmål samtidigt som man adderar 

majoritetspråket  Detta bidrar till att eleven varken förslorar sin identitet eller modersmål 

under sin skolgång (Abrahamsson, 2009). I vår kvalitativa studie uttrycker en elev som 

anlände till Sverige i sen ålder att han värderade majoritetsspråket som en större tillgång i 

jämförelse till sitt modersmål för att lyckas i skolan. Dock ser de flesta eleverna som en 

språklig tillgång när det kommer till sociala och kulturella sammanhang.  
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8. Diskussion 

 

Vår analys av studien visar på att eleverna inte har någon större möjlighet till att utveckla sitt 

modersmål i kombination med majoritetsspråket.  Det är anmärkningsvärt att detta fenomen 

fortsätter att pågå i skolan trots att det gjorts tidigare studier där man bevisat effekterna av hur 

förstaspråket och andraspråket i samverkan kan ge positivt resultat för elevers metakognitiva 

språkframgång samt den egna identitetsutvecklingen. Då eleven inte ges något stöd eller 

möjlighet till att kombinera dessa språk och därmed mer eller mindre förbjuds att använda sitt 

förstaspråk blir konsekvensen en subtraktiv tvåspråkighet som Cummins nämner i 

tröskelhypotesen som innebär att den flerspråkiga individen får en negativ förstärkning till sitt 

modersmål och därmed reducerar individens kunskaper i modersmålet i utbyte mot 

andraspråket och endast använder detta i språkliga sammanhang. Det innebär att en negativ 

förstärkning bidrar till en negativ språkutveckling med största sannolikhet. En balanserad 

inlärning syftar på en additiv tvåspråkighet där individen är intresserad och positivt inställd 

till att kunna behärska båda språken då dessa har möjlighet att till en början samspela med 

varandra utan att utesluta förstaspråket.  

 

Detta visar även Schummans teori om ackulturationsmodellen där det är centralt att 

modersmålet och majoritetspråket utvecklas sida vid sida för att undgå att indviden förlorar 

sitt modersmål eller sin identitet i processen. Detta kallar man för ett additivt 

integrationsmönster där avståndet mellan det egna modersmålet och majoritetsspråket ska 

vara så liten som möjligt så att språkinlärningen och integraionen blir framgångsrik som 

möjligt (Abrahamsson, 2009) 

 

Attityderna till flerspråkighet har länge varit negativa då de ofta kopplas samman med 

minoriteter och folk som står utanför klassystemet (Otterup, s.17, 2005). Denna negativa 

inställning mot individer med utländsk härkomst är särskilt påtaglig och aktuell i dagens 

samhälle då nationalistiska och rasistiska partier som Sverigedemokraterna har fått ett ökat 

förtroende bland Sveriges befolkning. Dessa attityder går inte obemärkt förbi dagens 

ungdomar som har större tillgång till sociala medier och nyhetsflöde än vad som fanns för 10 

år sedan. Dessa attityder sprids och smittar av sig i dagens skola och vissa aktörer vill 

framhäva den svenska normen som praktexempel och man ser sällan flerspråkighet och 
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mångkulturalism som en resurs i dagens globaliserade värld. Dagens lärare bör utgå från 

flerspråkiga elevers förutsättningar och se varje elev som en kompetent individ vars språkliga 

förmågor bör ses som en tillgång istället för tvärtom. Först då kan man motverka de negativa 

attityder som felaktigt etablerats och kopplats samman med andraspråksinlärning. Det är 

bristen av kompetens kring utformningen av en mångfacetterad undervisning för flerspråkiga 

elever som saknas i dagens skola. Ökade och förbättrade resurser skulle med största 

sannolikhet leda till en förbättrad skolframgång samt stärka elevernas självförtroende. I en 

miljö som tar tillvara på en individs identitet och egenskaper tillåter man en flödande kognitiv 

utveckling. Denna utveckling bör ske med stöttning från pedagoger i elevens skolmiljö där 

undervisningen utgår från elevens behov och där det råder en trygghet om att man får vara 

den man är istället för att tvingas assimileras in i en obekant miljö. Språket som maktmedel är 

ofrånkommande eftersom språket är identitetsskapande.  

 

Kategoriseringar och stratifieringar kring diskurser av språk kommer ständigt att finnas bland 

människor. Dock bör man som lärare ha i åtanke att se alla elever som kompetenta individer 

oavsett språkligt kapital. Det handlar inte om att ta den enkla vägen utan om att bygga broar 

mellan det som eleven kan och det den har att lära sig utan att detta får negativa konsekvenser  

för den egna självbilden. 

 

Utifrån det empiriska material som samlats in vid våra studier visas det på att majoriteten av 

de tillfrågade elever som deltagit i undersökningen upplever att deras modersmål hamnat i 

skymundan för majoritetsspråket. Eleverna uppfattade att deras modersmål inte har samma 

värde som svenskan eftersom den dominerar alla undervisningsämnen. 

Modersmålsundervisningen är även bristfällig vilket även kan ha påverkat hur elevernas syn 

på sitt modersmål är låg jämfört med synen på deras svenska kunskaper. När det gäller 

modersmålsundervisningen i skolan krävs det fler kompetenta modersmålslärare i skolorna 

idag som kan anpassa undervisningen utefter elevernas behov samt behärska pedagogiska 

strategier för att möta varje elev utefter deras kunskapsnivåer och förutsättningar. För att en 

förändring ska ske när det gäller modersmålsundervisning generellt krävs det bland annat att 

modersmålslärarnas kompetenser och status i samhället måste stärkas. Modersmålslärarnas 

utbildning bör integreras i reguljär lärarutbildning och på så vis kan det leda till ökade 

kompetenser som vidare bidrar till bättre undervisningskvalitet. Modersmålslärarna bör få 

ökade kunskaper om läroplanens mål och kriterium och utöva en pedagogisk förhållningsätt.  
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Det är även centralt att bland annat öka svenska lärarnas insikt och förståelse för modermålets 

betydelser samt att det ska finnas ett utbyte mellan modersmålslärare och övriga lärare. 

 

För flerspråkiga elever kan konflikter uppstå mellan den självvalda identiteten och den 

identitet som de positioneras av andra s.k subjektspositionering. Därför kopplas flerspråkighet 

oftast ihop med identitetskonflikter. Skolan ses därmed som en domän där svenska är normen 

trots att vi lever i ett pluralistiskt och globaliserat samhälle som förespråkar jämlikhet, 

solidaritet och demokrati. Motsägelserna är många kring hur dagens skola utformar sin 

”likabehandling-undervisning” kontra de styrdokument som förespråkar att man bör ta del av 

elevers förkunskaper och förutsättningar för att uppnå en lyckad skolframgång.  

 

Problematiken i den svenska skolans bristfälliga hänsynstagande leder till att flerspråkiga 

elever vars förkunskaper förbises utesluts från chanser till integration och språkutveckling. 

Det har visats genom tidigare forskning samt vid vår studie, att lärare oftast uppvisar negativa 

attityder till elevernas tvåspråkighet och kommenteras subtilt gentemot eleverna som ”något 

som är i vägen” och försvårar processen mot en korrekt svenska. Eftersom många 

flerspråkiga elever uppfattar att deras lärare har en negativ inställning till flerspråkighet 

istället för att se tvåspråkighet som en tillgång, får detta med stor sannolikhet negativa 

konsekvenser i både elevernas självuppfattning och därmed i elevernas skolframgång då dessa 

går hand i hand. Vår studie pekar på att eleverna som deltog i vår empiriska forskning anser 

att modersmålet inte är ett språkligt kapital för individen i skolsammanhang. Detta eftersom 

modersmålet inte värdesätts i undervisningen då goda kunskaper i majoritetspråket är något 

som eftersträvas för att lyckas i sina studier.  

 

De resultat som den kvantitativa undersökningen gav var att en majoritet av respondenterna 

upplevde att andraspråket inte var till någon större fördel i skolan och att elevernas 

modersmål inte hade någon större funktion i undervisningen förutom de få timmar i veckan då 

de flerspråkiga eleverna träffade deras modersmålslärare. Elevernas svar angående 

användningen av deras modersmål begränsades till den informella arenan såsom i hemmet 

med elevens föräldrar och/eller vänner som talade samma språk. Den formella 

språkanvändningen förknippades med svenska som standardiserat språk i undervisningen där 

inget utrymme för modersmålet fanns.  

 



 

 55 

9. Konklusion  

 

Denna studie pekar på att flertalet elever inte upplever att deras flerspråkighet tas tillvara i 

skolan av deras lärare. Språket har en ytterst viktig roll för identitetskapandet då individen 

positionerar sig utefter hur hon bemöts av sin omvärld och som sedan reflekterar den egna 

självuppfattningen. 

Skolans uppgift är att ta tillvara på samtliga elevers kunskaper och inte enbart utgå från en 

enspråkig norm som endast inkluderar vissa individer. Då man bortser från dessa elevers 

kompetenser och deras språkliga resurser kan detta resultera i att den egna självuppfattningen 

påverkas negativt hos individen, som vidare kan påverka skolgången. Statistik visar idag på 

att elever med utländsk bakgrund inte uppnår de fastställda kunskapsmålen i svensk skola. En 

anledning till detta som även tidigare forskning pekar på är att skolan inte utgår från elevernas 

språkliga kompetenser och behov som är en central faktor vid språkinlärning. Eleverna 

behöver stöttas i denna process och det är skolans uppgift att tillhandahålla de resurser som 

krävs för att denna process ska lyckas i praktiken. Vi har i denna studie fått en bild av 

elevernas perspektiv rörandes de frågor om huruvida de upplever att detta stöd erbjuds och 

kan konstatera att eleverna i de flesta fall inte känner att någon speciell hänsyn till deras språk 

har tagits i beaktning. Detta är en sorglig verklighet men pekar på många elevers vardag där 

deras identitet inte synliggörs eller framhävs i någon större positiv bemärkelse. Lärare som 

arbetar med flerspråkiga elever bör få en breddad kompetens inom det pedagogiska området 

för att stötta dessa elever. 

För att vidarutveckla detta arbete skulle man kunna använda sig av ett annat metodval som 

exempelvis observation för att observera lärares interaktion med eleverna för att skapa en  

gedigen bild. Man skulle även kunna göra en komparativ studie där man jämför två eller flera 

studier. 
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12. Bilagor 

Bilaga 1 

Enkätundersökning 

 

 

Fråga 1: Jag är ___  år. 

 

Fråga 2: Jag är:  

Pojke ⧠      

Flicka ⧠  

 

Fråga 3: Vad har du för modersmål? (om du kan flera språk nämn isåfall alla)  

__________________________________________________________________________________ 

 

Fråga 4: När talar du ditt andraspråk? (Flera alternativ går bra att fylla i) 

Hemma  ⧠          

Med vänner ⧠       

I skolan ⧠       

I modersmålsundervisning ⧠ 

 

Annat ställe : _____________________________________________ 

 

Fråga 5: Tycker du att det är viktigt att kunna flera språk än svenska? 

⧠ Viktigt      

⧠ Inte så viktigt  

 



 

 59 

OM JA; varför är det viktigt att kunna flera språk? 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Fråga 6: Vilket språk tycker du är viktigast att kunna:  

⧠ Ditt modersmål        

⧠ Svenska           

⧠ Båda språken är viktiga 

 

Fråga 7: Tycker du att du har någon nytta av ditt/dina modersmål i skolan? 

⧠ Ingen nytta     

⧠ Lite nytta   

⧠ Mitt modersmål hjälper mig att förstå svenska bättre  

 

 

Fråga 8: Skulle du vilja bli bättre på svenska eller ditt modersmål? 

⧠ Svenska 

⧠ Mitt modersmål 

⧠ Båda om det är möjligt 

 

Fråga 9: Har du tillgång till modersmålsundervisning på din skola? 

Ja ⧠  

Nej ⧠ 

 

OM JA: Hur många timmar i veckan har du modersmålsundervisning? 

1 timme/vecka  ⧠     

2 timmar/vecka  ⧠   
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3 timmar/vecka eller mer ⧠ 

 

 

Fråga 10: Har du möjlighet att använda ditt modersmål i skolan? 

Inte alls ⧠        

Ibland ⧠      

Ofta ⧠ 

  

Fråga 11: Händer det att du blandar dina språk? (modersmål och svenska) 

Inte alls ⧠        

Ibland ⧠      

Ofta ⧠ 

 

Fråga 12: Upplever du att din flerspråkighet är en tillgång för dig i skolan? 

Ja ⧠      

Nej ⧠ 

Ibland ⧠ 

 

 

Fråga 13: Upplever du att din/dina lärare är positivt inställda till din flerspråkighet? 

JA, de verkar positiva ⧠ 

NEJ, de verkar inte så positiva ⧠ 

 

 

Tack för att du deltog i vår enkätundersökning! 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

- Hur gamla är ni? 

- Vart är  ni födda och uppväxta? 

- Vad gör ni på fritiden? 

- Kan ni berätta vart era föräldrar är födda och uppväxta, Sverige eller i utlandet? 

- Vilka språk talar ni? 

- Vilket av de språk som ni kan lärde ni dig först? 

- Vilket språk tycker ni att ni talar bäst? 

- Vilket språk skulle ni vilja kunna ännu bättre? Första språket eller andra språket? 

- Vilket språk tycker ni mest om att prata? 

- Vilka/vilket språk talar ni hemma med era föräldrar och syskon? 

- Upplever ni er som svenskar? 

- Kan det hända att ni blandar era språk när ni talar? 

- Har ni kompisar som har flera språk?  

- Vilket språk talar ni med era kompisar? 

 

- Vilken årskurs går ni i? 

- Vilket program läser ni nu?  

- Går ni på SVA eller svenska? 

- Har ni (haft) modersmålundervisning?  Anser ni att det är bra eller dåligt? 

- Vad tror ni att era lärare anser om att ni är flerspråkig? 

- Vad tror ni att andra elever på skolan anser att ni är flerspråkiga?  

- Tycker ni att lärare på något sätt tar hänsyn till er flerspråkighet till skillnad från en enspråkig elev? 

Om Ja: på vilket sätt visar det sig? 

- Upplever ni att era lärare behandlar er annorlunda på grund av er härkomst? 

- Anser ni att er flerspråkighet är till hjälp/fördel eller ett hinder/ nackdel för att uppnå målen i 

skolan? 

 

- Har ni modersmålsundervisning idag? 

- Hur länge har ni haft modersmålsundervisning? 

- Är det ni själv som valt modersmålsundervisningen eller är det era föräldrar? 

- Vad får ni göra under modersmålsundervisningen? 

- Vad tycker ni är bra med modersmålsundervisningen? 

- Vad tycker ni är mindre bra med modersmålsundervisningen? 

 


