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Abstract 
The aim of this study is to investigate how Swedish and French high school pupils relate 

to their respective mother tongues. It is a comparative study that seeks to examine this 

relationship from three perspectives: individual, society and history. An additional 

overall perspective in the study is school. The theoretical foundation for the study 

consists of earlier research on the topic and official steering documents for the subject 

of Swedish in Swedish high school and corresponding texts about the subject of French 

in French high school. In-depth interviews have been conducted with two Swedish and 

two French high school pupils. The study shows that the mother tongue is of great 

significance for personal development and self-esteem for pupils in both countries. The 

outlook on language and society and language and history is more complex and the 

informants’ answers show greater variation. Two different attitudes to education and 

learning emerge. An important conclusion of the study is that the difference noted in the 

outlook on language and society in the steering documents is also found in the high 

school pupils’ discourses. 
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1 Inledning 
Modersmål kallar vi det språk en människa får med sig från sina föräldrar. 

Anknytningen till detta vårt första språk förblir genom hela livet stark och speciell. I 

Svenska Akademiens Ordbok finns följande definition av ordet modersmål: ”det språk 

som man ss. barn har lärt sig tala (eg. av sin moder); fosterlandets språk, det språk som 

talas av det folk man tillhör; ens eget språk”. En utvidgad sökning på ordets etymologi 

ger i samma ordbok: ”[fsv. modhor mal, modhers mal; jfr d. modersmaal, isl. 

móðurmál; av MODER o. MÅL, språk; jfr t. muttersprache, eng. mother-tongue, fr. 

langue maternelle, lat. lingua materna].1 Det första språk ett barn lär sig tala knyts 

semantiskt till modern på både tyska, engelska, latin och franska, och alltså även på 

svenska. Föreliggande studie är en jämförelse mellan svenska och franska 

gymnasieelevers relation till sitt förstaspråk, svenska respektive franska. Studien vill 

alltså belysa relationen till det som på svenska heter modersmål och på franska langue 

maternelle.  

En första diskussionspunkt är att begreppet modersmål inte längre används som 

beteckning på ämnet svenska i skolan i Sverige. Vid en sökning på ordet på Skolverkets 

hemsida kommer en sida som behandlar undervisning i ett fyrtiotal språk upp, men 

svenska finns inte med på den listan. Skolverket skriver att ”[f]lerspråkiga barn i 

förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket 

och sitt modersmål”,2 vilket är en formulering som skulle kunna tolkas som att det 

svenska språket inte räknas som ett modersmål. Därefter finns en beskrivning av hur 

undervisning på andra språk än svenska, när dessa språk är barnets modersmål, ska 

bedrivas. Modersmålslärare betyder alltså idag en lärare som undervisar barn och unga 

med ett annat förstaspråk än svenska. 

Ett antagande som jag vidareutvecklar är att språket har betydelse både på 

individnivå – och då inverkar på självkänsla och självbild – och på gruppnivå som 

enande faktor i samhället och som del av det som brukar kallas nationell identitet. 

Utgångspunkten för den här studien är att språk och språkbruk är identitetsskapande på 

flera nivåer i en människas liv. Det första planet är det mest svårgripbara, eftersom det 

handlar om individens känslomässiga koppling till sitt språk. På detta plan finns även 

individens uppfattning av att ha eller eventuellt inte ha kontroll över sitt språk. I min 
                                                
1 http://www.saob.se/artikel/?show=modersm%C3%A5l&unik=M_1037-0312.U9c8&pz=3. 
2 http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/ratten-till-att-utveckla-sitt-modersmal-
1.239311. 
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studie använder jag begreppet textuell makt.3 Begreppet beskriver individens känsla av 

att ha makt över sitt språk, att ha eller inte ha ”språket i sin hand”. Det andra planet 

handlar om språket i ett socialt sammanhang och som del av ett samhälle. Det tredje 

planet är det historiska planet, där historien finns som rester i språket, men där språket 

också på olika sätt fungerar som en länk till tidigare generationer. I intervjuerna med 

gymnasieeleverna i den här studien behandlas alla tre planen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal svenska och franska 

gymnasielever uppfattar undervisningen i svenska respektive franska, och hur 

strukturella skillnader i skolsystemen påverkar deras relation till sina respektive 

modersmål.  

Studien undersöker gymnasielevernas relation till sitt modersmål på tre plan; 

individ, samhälle och historia. Skolans roll är central på alla tre plan, eftersom det är i 

skolan som individen utvecklar och finslipar sitt modersmål. Skolan är också en av 

individens viktigaste inkörsportar till en plats i samhället. I skolan undervisas om 

människas och nationens historia, och en del av den historia som studeras är språkets 

historia, som ger eleven insikter om både individer och samhället.  

Studiens frågeställningar är:  

• Vilka skillnader finns mellan svenska och franska gymnasieungdomars 

relation till sitt modersmål? 

• Hur kan i förekommande fall denna skillnad beskrivas, förutsatt att 

språket betraktas ur ett personligt, samhälleligt och historiskt 

perspektiv?  

• Vilken roll spelar skolan i denna relation?  

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet redovisas bakgrund, styrdokument och den tidigare forskning som 

ligger till grund för studien. Kapitlet avslutas med en genomgång av de teoretiska 

utgångspunkterna för studien. 

                                                
3 Andersson Pia, Textuell makt, Stockholms universitet, 2011. 
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2.1 Bakgrund 

Den här studien utgår från en individnivå och syftar till att studera individens relation 

till språket i rummet – både det individuella och det kollektiva i en samhällskontext – 

och i tiden, framför allt historiskt. Studien anlägger två olika perspektiv: historisk 

framväxt och offentliga texter å ena sidan och gymnasieelevers attityder å den andra. 

Detta kan sägas motsvara två nivåer i ett samhälle; den offentliga nivån och 

gräsrotsnivån. Synen på och attityden till språket på de båda nivåerna behöver inte 

nödvändigtvis sammanfalla, och gör de det inte kan det vara ett tecken på förändring. 

Leigh Oakes skriver:  
Attitudes and strategies at the official and grassroots levels need not necessarily  
coincide; indeed, any discrepancies between the two levels could signal that language 
attitudes and the role played by language in the construction of national identity are 
possibly in a state of transition.4 

Det finns likheter och skillnader mellan Frankrike och Sverige som gör en jämförelse 

mellan de två länderna både möjlig och fruktbar. Boel Englund sammanfattar dessa i sin 

avhandling: 
Frankrike är ett land som haft stor kulturell tyngd, med ett bredare borgerligt kulturbärande 
skikt och en längre och mer glansfull litterär tradition än Sverige. Skillnader finns mellan 
samhälls- och skolutvecklingen i de två länderna under 1900-talet. Samtidigt tycks de två 
omgivningarna inte alltför olika. Båda länderna har del i en gemensam västerländsk skol- 
och litteraturtradition och västeuropeisk samhällsutveckling.5 

Att Sverige och Frankrike, som Englund påpekar, har del i samma kulturella och 

samhälleliga tradition är en förutsättning för att en jämförelse ska vara möjlig. Båda 

länderna har en gemensam grund i den judisk-kristna religiösa och filosofiska 

idétraditionen. Den gemensamma historiska och kulturella grunden gör att de skillnader 

som trots allt finns framträder tydligare, och jämförelser blir intressantare än mellan 

länder i antingen för likartade eller alternativt helt olika kultursfärer. Leigh Oakes 

poängterar just en sådan olikhet, gällande nationell attityd till modersmålet:  
France and Sweden also appear at first glance to represent two extremes vis-à-vis their 
attitudes towards the national language: while French is so obviously a core value of French 
identity, the importance of Swedish for Swedish identity is less evident.6 

De olikheter i attityd till det nationella språket i Sverige respektive Frankrike som 

Oakes beskriver, kan spåras även hos unga vuxna. Studien utgår således ifrån att 

                                                
4 Oakes, Leigh, Language and National Identity, comparing France and Sweden, 2001, J. Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, s. 175.  
5 Englund. Boel, Skolans tal om litteratur, 1997, HLS Förlag, Institutionen för Pedagogik, 
Lärarhögskolan Stockholm, s. 8. 
6 Oakes, Leigh, Language and National Identity, comparing France and Sweden, 2001, J. Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, s. 4. 
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gymnasieungdomarna och deras attityd till sitt förstaspråk fungerar som en spegel av 

både likheter och skillnader som kan återfinnas i andra åldersgrupper i samhället. 

 Ett idéhistoriskt arv som Sverige och Frankrike delar är skolans framväxt i det 

moderna samhället och teoribildningar om bildning och lärande. Framväxten av 

pedagogiken som ämne för teori och forskning och som praktisk tillämpning är en del 

av det västerländska tänkandets framväxt alltsedan det antika Grekland, och egentligen 

ännu längre tillbaka. Sven-Eric Liedman identifierar i sin essä Vad formar en 

människa? två olika synsätt på hur pedagogik kan förstås. Han skriver: 
Man skulle kunna skildra hela pedagogikens historia som en kamp mellan två motsatta 
extremer. Å ena sidan finns föreställningen att varje individ kan utvecklas så långt det är 
möjligt tack vare den inre växtkraft som alla är begåvade med. För sin hjälp behöver hon i 
stort sett bara uppmuntran och goda föredömen. Å andra sidan betraktas alla som i grunden 
lättjefulla, måttlösa och offer för onda drifter. Det är en hållningslöshet som måste stagas 
upp med hård disciplin.7 

Den första föreställningen Liedman beskriver – människan som en växt med en inre 

kraft att utvecklas – kallar han för bildning. Den andra föreställningen – människan som 

en oformlig lerklump som måste formas av bestämda och målmedvetna händer – kallar 

han för utbildning. Liedman beskriver en motsättning i förhållningssätt som kan 

användas för att beskriva skolans värld.  

2.1.1 Styrdokument i Sverige och Frankrike 

Både i Sverige och Frankrike regleras skolan av texter upprättade på nationell nivå. Den 

senaste läroplanen för den svenska gymnasieskolan kom 2011, och texterna för den 

franska gymnasieskolan reviderades senast i september 2010. Närheten i tid mellan de 

båda styrdokumenten gör jämförelsen än mer intressant, för den speglar följaktligen den 

aktuella synen på undervisning och ämnesinnehåll i svenska respektive franska, alltså 

på modersmålet, i de båda länderna.  

2.1.1.1 Styrdokument i Sverige 

I läroplanen för gymnasieskolan som kom år 2011 beskriver Skolverket syftet med de 

sju obligatoriska gymnasiegemensamma ämnena (tidigare kallade kärnämnen). Under 

rubriken ”Ämnets syfte” anger Skolverket riktlinjerna för ämnet svenska i gymnasiet så 

här: 
Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 
kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med 
hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin 

                                                
7 Liedman, Sven-Eric, Vad formar en människa? i Lärande, skola, bildning, Lundgren, Säljö, Liberg 
(red.), Natur & Kultur, Stockholm, 2014, s. 228. 
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omvärld, sina medmänniskor och sig själv. […] Undervisningen i ämnet svenska ska syfta 
till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och 
arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. […] Undervisningen ska 
också leda till […] självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 
tankar och föreställningsvärldar. […] Vidare ska undervisningen leda till att eleverna 
utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem 
möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. […] Undervisningen ska 
stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga 
utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och 
tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges 
möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som 
behövs i arbetslivet och för vidare studier.8 

Styrdokumentet understryker språkets betydelse för individen i formuleringar som 

”uttrycka sin personlighet”, ”lär hon känna […] sig själv” och ”stödja [elevernas] 

personliga utveckling” men poängterar även språkets roll i kommunikation med andra 

och som verktyg för att förstå andra människor. Detta speglas tydligt i formuleringen 

om att människan via språket ”lär […] känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 

själv”. Styrdokumentet uttrycker en önskan om ökad förståelse av människans 

livsvillkor, och formuleringen ”förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och föreställningsvärldar” är inte begränsad till människor i dagens samhälle utan 

kan likväl syfta på historiska perspektiv. Texten talar även om kunskap om språkets 

ursprung, vilket även det leder till historiestudier. Med andra ord framträder de tre 

nivåerna individ – samhälle – historia också i styrdokumentets syftesbeskrivning. 

2.1.1.2 Styrdokument i Frankrike 

Motsvarande text i det franska styrdokumentet som uttrycker syftet med ämnet franska 

för den franska gymnasieskolan är daterat 30 september 2010 och lyder som följer, i 

original och i översättning:  

 
Finalités 
Les programmes de français et littérature en 
classes de seconde et première répondent à des 
objectifs qui s'inscrivent dans les finalités 
générales de l'enseignement des lettres au lycée: 
l'acquisition d'une culture, la formation 
personnelle et la formation du citoyen. 
Les finalités propres de cet enseignement sont: 
– la constitution et l'enrichissement d'une culture 
littéraire ouverte sur d'autres champs du savoir et 
sur la société; 
– la construction progressive de repères 
permettant une mise en perspective historique des 
œuvres littéraires; 

Syfte 
Programmen i franska och litteratur i 
gymnasieskolans första och andra klass 
motsvarar de generella målen för elevens 
humanistiska studier i gymnasieskolan: 
erövrandet av en kultur, personlig utveckling 
samt utveckling till samhällsmedborgare. För 
ämnet franska gäller: 
– grundläggande och berikande av en litterär 
tradition som är öppen mot olika 
kunskapsformer och mot samhället; 
– ett stegvis etablerande av milstolpar som sätter 
de litterära verken i ett historiskt perspektiv; 
– utvecklandet av ett estetiskt medvetande vilket 

                                                
8 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705, s. 160.  
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– le développement d'une conscience esthétique 
permettant d'apprécier les œuvres, d'analyser 
l'émotion qu'elles procurent et d'en rendre compte 
à l'écrit comme à l'oral; 
– l'étude continuée de la langue, comme 
instrument privilégié de la pensée, moyen 
d'exprimer ses sentiments et ses idées, lieu 
d'exercice de sa créativité et de son imagination; 
– la formation du jugement et de l'esprit critique; 
– le développement d'une attitude autonome et 
responsable, notamment en matière de recherche 
d'information et de documentation. 
Ces finalités sont atteintes grâce à une progression 
méthodique qui prend appui principalement sur la 
lecture et l'étude de textes majeurs de notre 
patrimoine.9 
 
 
 

i sin tur medför förmåga att uppskatta litterära 
verk, att analysera den känsla de ger upphov till, 
samt att redovisa detta både i tal och skrift; 
– ett fortsatt studium av språket som det i 
särklass viktigaste instrumentet för tanken, som 
medel för uttryck av känslor och idéer, samt ett 
område för träning av kreativitet och fantasi;  
– utvecklande av omdömesförmåga och kritiskt 
tänkande; 
– utvecklande av en ansvarfull och självständig 
attityd, i synnerhet vad gäller sökande efter 
information och dokumentation. 
Dessa mål uppnås genom en metodisk 
progression som tar sitt avstamp framför allt i 
läsning och studium av viktiga texter ur vårt 
litterära arv. (Min översättning.) 

 
Det franska styrdokumentet poängterar språkets betydelse både för individen och för 

individens utveckling till samhällsmedborgare. Även det historiska perspektivet finns 

med i formuleringar som ”litterär tradition ” och ”milstolpar som sätter de litterära 

verken i ett historiskt perspektiv”. I textens avslutande mening förenas nutid och 

historia, då det konstateras att studier av det litterära arvet leder till progression och 

måluppfyllelse.  

2.1.2 Diskussion om styrdokumenten 

Både den svenska och den franska syftesbeskrivningen för ämnet svenska respektive 

franska i gymnasieskolan betonar språkets betydelse för den personliga utvecklingen. 

Detta motsvarar den första relationen – den individuella relationen – i denna studie. Den 

svenska texten börjar med att tala om språkets funktion i en människas liv och slår 

redan i textens andra mening fast att språket hjälper människan att ”uttrycka sin 

personlighet” och att ”lära känna […] sig själv”. Undervisningen i svenska ska ”leda till 

självinsikt” och även ”stödja den personliga utvecklingen”.10 Även den franska texten 

talar om ”personlig utveckling” och om språket som ”medel för uttryck av känslor och 

idéer”, 11  vilket jag tolkar som direkt jämförbart med det svenska ”uttrycka sin 

                                                
9 http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html.  
10 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705, s. 160.  
11 http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html. 
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personlighet”. 12 Eftersom individer är bärare av känslor och idéer har jag i den här 

studien valt att definiera detta som en språkrelation på individnivå. 

 Den andra relationen är den mellan språk och samhälle. Den franska 

syftesbeskrivningen betonar redan i den första meningen vikten av att franskämnet ska 

främja elevens ”utveckling till samhällsmedborgare”.13 Kopplingen till samhället är 

mindre explicit i den svenska texten, men skrivningen ”förståelse av andra människors 

erfarenheter livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” 14 poängterar trots allt språket i 

relation till medmänniskor och samhälle.  

Den tredje relationen är den mellan språk och historia. Även här är den franska 

texten mer explicit än den svenska, eftersom den uttalat poängterar att ämnet franska 

syftar till ”ett stegvis etablerande av milstolpar som sätter de litterära verken i ett 

historiskt perspektiv” .15 I den svenska texten talas det inte om att sätta litterära texter i 

perspektiv, utan istället om att utveckla ”kunskaper om det svenska språket, dess 

uppbyggnad och ursprung”. 16  Detta är en genomgående skillnad i de två 

styrdokumenten. Syftet med undervisningen i franska som modersmål är i hög grad 

litteraturstudier, medan den tonvikten i den svenska gymnasieskolans svenskämne läggs 

på studier av språket. Båda texterna avslutar syftebeskrivningen med en rörelse mot 

framtiden: den svenska genom att tala om att de inhämtade kunskaperna kan komma till 

användning i ”arbetlivet och (…) vidare studier” 17, och den franska genom att i mer 

allmänna ordalag tala om en ”metodisk progression” 18. Den svenska texten anlägger här 

ett instrumentellt perspektiv då den definierar svenskämnet som ett verktyg för konkreta 

framtida behov, medan den franska texten mer vagt talar om inlemmande i en tradition 

via ”studium av viktiga texter ur vårt litterära arv” 19.  

2.2 Historisk bakgrund 

Sverige och Frankrike delar – i egenskap av att vara länder inom den judisk-kristna, 

europeiska kultursfären – ett flertal viktiga historiska erfarenheter och har därmed delvis 

gemensamma referensramar. Samtidigt är de två länderna delar av två skilda 

språkområden, det germanska för svenskan och det italiska (eller romanska) för 

                                                
12 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705, s. 160. 
13 http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html. 
14 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705, s. 160. 
15 http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html. 
16 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705, s. 160. 
17 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705, s. 160. 
18 http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html. 
19 http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html. 
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franskan. Frankrike är i huvudsak katolskt, medan Sverige är ett av världens mest 

sekulariserade länder, i vilket protestantismen historiskt varit viktig.  

2.2.1 Historiska likheter och skillnader som fått konsekvenser 

Frankrike och Sverige har upplevt två helt olika men trots allt jämförbara 

frigörelseprocesser från omgivande politiska och religiösa krafter. Dessa 

frigörelseprocesser kom att stärka språken i de båda länderna. På ett politiskt plan går 

medvetenheten om landets gränser, och något man kan kalla en tidig nationell 

medvetenhet, hand i hand med känslan av att detta land, denna nationella enhet, talar ett 

och samma språk. Språket fungerar som en enande faktor i den politiska kampen för en 

enad nation.20 På ett individuellt plan förefaller frigörelsen från latinet och införandet av 

folkspråken som kommunikationsmedel mellan människan och Gud minst lika viktig. 

En av grundidéerna i Luthers idé om hur kyrkan och religionen behövde reformeras, 

gällde just språket. Han underströk att kommunikationen med Gud ska göras på den 

enskildes språk och inte på latin. Resultatet blev att folkspråken började användas i 

gudstjänsten och att bibeln översattes, vilket i sin tur stärkte folkspråken, och 

följaktligen svenskan.21 

Här återkommer de två perspektiv som tidigare identifierats, nämligen ett 

officiellt perspektiv och ett gräsrotsperspektiv. Under denna tidiga period i de båda 

språkens historia verkar rörelsen på de båda nivåerna gå åt samma håll: för en ökad 

frigörelse från överhöghet och för ett starkare folkspråk, eller med Oakes ord:  

Linguistic standardization and language purism vis-à-vis foreign influences proved to be 
key elements in reinforcing national cohesion in the two countries, while language myths 
were seen to serve as vital constructs for generating positive French and Swedish 
identities.22  

I modern tid finns dock fler skillnader än likheter i inställning till modersmålet i de båda 

länderna. I Frankrike är språkvård en statsangelägenhet som sköts av politiker på högsta 

nivå. Förutom l’Académie Française (franska akademin) sköts språkvård och 

rådgivning i språkfrågor av Le Conseil Superieure de la langue française (CSLF) med 

                                                
20 Oakes, Leigh, Language and National Identity, comparing France and Sweden, 2001, J. Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, s. 49 ff. 
21 Hertel, Hans (red), Litteraturens historia 3 1450-1720, Gyldendalske, Köpenhamn & Norstedts, 
Stockholm, s. 66 ff.  
22 Oakes, Leigh, Language and National Identity, comparing France and Sweden, 2001, J.Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, s. 71. 
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premiärministern som ordförande, samt direkt av Kulturministeriet.23 Även i Sverige 

finns rådgivande organisationer som Språkrådet, men språkvård återfinns längre ner på 

den politiska agendan i Sverige jämfört med i Frankrike. Svenska Akademien, som 

inrättades 1786, är en institution med mindre makt och prestige än sin förebild, den 

franska akademin. Dessutom, som Oakes skriver:”language cultivation in Sweden has 

included the democratization of language as part of an overall ideology of democratism 

(sic!) which characterizes Swedish society”.24 Tron på ett socialt jämlikt samhälle har 

genomsyrat Sverige och medfört att reformer som syftar till ett mer jämlikt och mer 

demokratiskt samhälle har genomförts i större utsträckning i Sverige än i Frankrike. 

Dessa reformer har fått effekt även inom språkets område, och de har banat väg för 

omfattande förenklingar av det svenska språket och förändringar som till exempel du-

reformen i slutet av 60-talet och början av 70-talet och kampanjen Skriv som du talar år 

1977. I Frankrike finns däremot ett starkt motstånd mot att demokratisera språket. Tvärs 

igenom alla politiska partier finns en utpräglat konservativ syn på språket, och alla 

försök att reformera till exempel grammatik och stavning möts av kompakt motstånd 

från olika politiska läger. Henriette Walter uttrycker detta i boken Le Français dans 

tous les sens:  
Fransmännen ser inte sitt språk som ett föränderligt redskap, i individens tjänst för att hen 
ska kunna uttrycka sig och kommunicera. Fransmännen ser sitt språk som en institution 
omöjlig att rubba, fastlåst i traditioner och i det närmaste oantastlig. (min översättning)25  

I Sverige finns en mer liberal inställning till språkförändringar, medan man i Frankrike 

ser förändringar som en attack på det egna språket. I förlängningen leder detta till två 

olika sätt att se på relationen mellan språk och den nationella identiteten.  

2.3 Tidigare forskning 

Modersmålets plats och roll i skolans värld kan diskuteras ur två olika perspektiv; 

antingen kan det vara en angelägenhet för humanister och språkforskare eller för 

pedagoger och samhällsvetare. Det förefaller som om det både i Sverige och i Frankrike 

länge snarast var forskare ur den förra gruppen som tog sig an ämnet. Boel Englund 

skriver att ”skolämnenas historia över huvud taget sällan varit föremål för intresse” men 

                                                
23 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France, 
information inhämtad 28 mars 2017. 
24 Oakes, Leigh, Language and National Identity, comparing France and Sweden, 2001, J. Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, s. 72–73. 
25 Walter, Henriette, Le Français dans tous les sens, 1988, Paris, Robert Laffont, s.19. "Le Français (…) 
ne considère pas sa langue comme un instrument malléable, mis à sa disposition pour s’exprimer et pour 
communiquer. Il la regarde comme une institution immuable, corsetée dans ses traditions et quasiment 
intouchable. 
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tillägger ändå att ”modersmålsdidaktik [emellertid] framstår som ett framväxande 

kulturellt fält i bourdieusk mening”.26 Grovt förenklat kan Bourdieus idé om kulturella 

fält beskrivas som ett område inom vilket både sociala och mentala strukturer 

reproduceras. Med andra ord förutspår Englund att modersmålsdidaktik i framtiden 

kommer att betraktas som ett forskningsfält där det ”inte bara rör sig om återskapande 

av sociala världar utan också om förändring, transformation. Det som återskapas […] är 

dels objektiva sociala strukturer [...] dels, och samtidigt, mentala strukturer.”27 Här finns 

en koppling till åtminstone två av de tre plan som identifierats för denna studie, 

nämligen individ och samhälle.  

 Jämförelser mellan Frankrike och Sverige är ovanligare i svensk akademisk 

forskning än jämförande studier mellan Sverige och anglosaxiska länder eller mellan 

Sverige och Tyskland. Sökningar på www.avhandlingar.se ger följande resultat: 

 

Sverige – Frankrike   15 avhandlingar  

Sverige – USA   62 avhandlingar 

Sverige – England/GB   31 avhandlingar 

Sverige – Tyskland  48 avhandlingar 

 

En studie som förenar modersmålsdidaktik och ett jämförande perspektiv på länderna 

Sverige och Frankrike kan därmed sägas vara ovanlig. 

 Oakes delar med sin studie övertygelsen att en jämförelse mellan Sverige och 

Frankrike ger intressanta resultat. Oakes skriver: 
France and Sweden have been chosen as case studies both for their similarities (e.g. both 
are member states of the European Union) as well as their important differences (e.g. 
France subscribes in principle to a civic model of national identity, whereas the basis of 
Swedish identity is undeniably ethnic).28 

Oakes fokuserar i sin studie på begreppet nationell identitet och förhållandet mellan 

språk och nationell identitet, men hans idéstoff har trots det varit viktig och relevant för 

denna studie.  

                                                
26 Englund. Boel, Skolans tal om litteratur, 1997, HLS Förlag, Institutionen för Pedagogik, 
Lärarhögskolan Stockholm, s. 12. 
27 Englund. Boel, Skolans tal om litteratur, 1997, HLS Förlag, Institutionen för Pedagogik, 
Lärarhögskolan Stockholm, s. 32. 
28https://books.google.fr/books/about/Language_and_National_Identity.html?id=ALo5mDeX6xkC&redir
_esc=y, hämtad 28 mars 2017. 
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2.4 Identifikation av de tre nivåerna 

Detta avsnitt behandlar närmare de tre nivåer som spelar roll för relationen till språket 

och som även är de tre nivåer som utgör ramarna för denna studie; individ, samhälle och 

historia. I avsnittet konstateras att språket, och närmare bestämt modersmålet, har stor 

betydelse för individens syn på sig själv, på sin plats i det sociala sammanhanget samt 

på överföring av kunskap, idéer och traditioner från en generation till en annan.  

2.4.1 Nivå ett: individen 

En av de stora utmaningarna i lågstadiet är att lära sig läsa. Det faktum att vi talar om 

det som ett precist tillfälle då en elev ”knäcker koden” och inser hur bokstäver som 

kombineras kan bilda ord och meningar och sedan ingå i ett större sammanhang av 

betydelsebärande ord och meningar, visar på tillfällets viktiga roll i våra liv. Efter den 

stora och revolutionerande upptäckten att bokstäver kan bli till ord och meningar 

fortsätter språk och text att ha en nyckelposition i skolan. Skolan är, enligt Roger Säljö, 

en i stora delar textbaserad verklighet med en indirekt och i mångt och mycket 

komplicerad relation till en yttre omvärld.29 Individens förmåga att förstå text och att 

själv skapa meningsfull text är ofta en vattendelare i skolan. Det förefaller relativt 

okontroversiellt att påstå att de elever som får höga betyg i skolan har en god förståelse 

av text och dessutom med lätthet skriver egna texter.  

Pia Andersson undersöker just betydelsen av läst och skriven text i skolan i sin 

licentiatavhandling Textuell makt, fem gymnasieelever läser och skriver svenska och 

samhällskunskap från 2011.30 Andersson definierar textuell makt som förmåga och 

möjlighet att 1) positionera sig i relation till texter, 2) läsa och tolka kritiskt och 3) ha 

rörlighet i aktuell literacysfär. Literacy definieras inom text- och litteraturstudier som 

förmågan att ”manipulera[r] det språk och de tankar som vi använder oss av för att 

skapa mening och förmedla idéer”31 och literacysfär kan då sägas motsvara den språk- 

och tankevärld som finns i skolan och i det omgivande samhället. Begreppet textuell 

makt återfinns också hos Kathleen McCormick som talar om textual authority och syftar 

då på hur förmågan att kunna läsa och skriva med auktoritet i relation till texten, innebär 

ett sätt att utöva makt och skapa betydelse.32  

                                                
29 Säljö, Roger, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv, 2000, Stockholm, Prisma. 
30 Andersson, Pia, Textuell makt, Stockholms universitet, Studier i språkdidaktik. 
31 Langer, Judith A, Litterära föreställningsvärldar, Daidalos, Århus, 2012, s. 13. 
32 McCormick, Kathleen. The Culture of reading and the teaching of English, 1994, Manchester: 
University Press. 
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En stor del av det vi kallar att kunna läsa innebär en insikt om att orden har 

betydelse. Gordon Pradl går ett steg längre och menar att ord som har betydelse innebär 

makt och att den makten ska skolan hjälpa eleverna fram till: ”Showing students that 

they have a reading process… helps to give them an added sense of power”.33 Orden 

betydelse, makt, och auktoritet ska här genomgående förstås ur ett individperspektiv. 

Det handlar om att ge individen ett redskap för förståelse och positionering i det egna 

livet. Andersson poängterar att den textuella makten, det vill säga den makt 

modersmålsundervisningen i skolan kan hjälpa eleverna att erövra, är produktiv. Det 

individen förväntas producera i skolan är kunskap. Hon skriver: ”Om man kan använda 

textuell makt; alltså har förmåga och möjlighet att i relation till texten positionera sig, 

läsa kritiskt och ha rörlighet i den aktuella literacysfären, lär man sig mer.34  

Andersson påpekar att även det omvända råder, nämligen att om man inte besitter 

denna textuella makt är risken stor att det som sker i skolan förblir reproduktion, snarare 

än produktion. Textuell makt innebär alltså att det arbete som utförs i skolans värld och 

speciellt då undervisning i modersmålet bedrivs, har en potential att ge varje enskild 

individ ett redskap som innebär förståelse, makt och sammanhang. 

En utveckling av tanken om kontextuell makt är att språket påverkar individens syn 

på sig själv och bidrar till självkänsla och självförtroende. Jörgen Nilsson utvecklar 

tanken om en medveten självbild grundad på tre ”själv”-komponenter: självförtroende, 

självkänsla och självtillit.35 Nilsson poängterar betydelsen av att ha en medveten, 

formulerad och explicit självbild, det vill säga betydelsen av att kunna formulera vem 

man är och vart man är på väg. Detta ser Nilsson som en av förutsättningarna för att en 

individ ska kunna fungera som ledare i sitt eget liv, och i förlängningen i andra sociala 

sammanhang, till exempel i skolan. Den centrala termen är här formulera. För att kunna 

formulera sin egen självbild, och därigenom uppnå den textuella makt Andersson talar 

om och det personliga ledarskap Nilsson poängterar, krävs ett språk. Individen använder 

sitt språk – modersmålet – för att uppnå textuell makt och en medveten självbild. Med 

andra ord är modersmålets betydelse för individen central.  

                                                
33 Pradl, Gordon, Literature for democracy. Reading as a Social Act. 1996, Portsmouth, NH: 
Boynton/Cook Publishers, HEINEMANN, s. 139. 
34 Andersson, Pia, Textuell makt, Stockholms Universitet, Studier i språkdidaktik, s. 3. 
35 Nilsson, Jörgen, inspelad föreläsning Organisation – Ledarskap, MyMoodle, 
https://mymoodle.lnu.se/mod/kalvidres/view.php?id=659475. 
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2.4.2 Nivå två: samhället 

Språkets centrala funktion i samhället sammanfattas av Margareta Westman i boken 

Svenskan i tusen år. Hon skriver:  
Vi lever alla i olika sfärer, en privatsfär som rör hemmet och det vardagliga arbetslivet. 
Dessutom deltar vi i eller får del av olika offentliga verksamheter, den svenska 
samhällssfären, det mesta förmedlat genom massmedierna, radio, TV och tidningar. För det 
tredje nås vi i högre eller lägre grad av impulser och information från världen utanför, den 
globala sfären, också det förmedlat av massmedierna. I alla de tre sfärerna används någon 
form av språk, det fundamentala kommunikationsmedlet.36  

Det centrala i Westmans resonemang är att samtliga samhällssfärer helt och hållet är 

baserade på språket, i muntlig och i skriftlig form. 

Den brittiske idéhistorikern Quentin Skinner hävdar att vi kan få insikter i den 

sociala värld som omger oss genom att studera de ord vi använder för att beskriva och 

värdera vår omvärld. Orden ger oss också information om förändringar inom gruppen. 

Skinner talar om insikter av tre olika slag: ”insights into changing social beliefs and 

theories; into changing social perceptions and awareness; and into changing social 

values and attitudes”.37 Språket definierar på detta sätt den grupp som delar språket i 

fråga och ger indikationer om vart gruppen gemensamt är på väg. Jan Einarsson skriver 

i Språksociologi att ”[…] språk och språkliga varieteter fungerar som gruppmärke för 

olika sorters gemenskaper. Det mest uppenbara fallet av språk som gruppmärke är 

naturligtvis att det finns folk som inte talar ens eget språk, d.v.s. är obegripliga. 

Antikens greker kallade sådana människor för barbarer, ’babblare’”.38 Språket enar 

medlemmarna i en grupp som förstår varandra och kan kommunicera om alltifrån 

abstrakta idéer till konkreta utsagor. Men språket har också en enande effekt eftersom 

det avgränsar gruppen gentemot De Andra, de som talar ett annat språk, de som tillhör 

en annan språkgemenskap och därmed ett annat samhälle.  

2.4.3 Nivå tre: historien  

I språket återfinns rester av hur detta sett ut i tidigare epoker, och språkliga förändringar 

kan därför spåras i studier av texter från olika tidsperioder. Språket är även bärare av 

kollektiva föreställningar och ett instrument som kan överföra etiska och moraliska 

begrepp från en generation till en annan. Tanken är inte ny. Så här skriver Erik Gustav 

Geijer i sin anmälan av tidskriften Idun, år 1811: ”Vart och ett folk lever ej blott i det 

                                                
36 Westman, Margareta, Har svenska språket en framtid? i Moberg L. & Westman M. (Red.) Svenskan i 
tusen år, glimtar ur svenska språkets utveckling, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 183. 
37 Englund. Boel, Skolans tal om litteratur, 1997, HLS Förlag, Institutionen för Pedagogik, 
Lärarhögskolan Stockholm, s. 7.  
38 Einarsson, Jan, Språksociologi, Studentlitteratur AB, Lund, 2009, s. 12. 
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närvarande utan även i sina minnen, och det lever genom dem. Varje generation 

fortplantar sig ej blott fysiskt utan även moraliskt i en annan, den överlämnar den sina 

seder, sina begrepp.”39  

En historisk dimension i fråga om hur människan blir till som social varelse finner 

vi även hos John Dewey. I citatet nedan betonar han betydelsen av skola och 

uppfostran, och betonar den överföringsprocess i vilken individen blir till, samtidigt 

som gruppens mål och vanor (aims and habits) överförs till nästa generation:  

Beings who are born not only unaware of, but quite indifferent to, the aims and habits of the 
social group have to be rendered cognizant of them and actively interested. Education, and 
education alone, spans the gap. Society exits through a process of transmission quite as 
much as biological life. This transmission occurs by means of communication of habits of 
doing, thinking and feeling from older to younger. Without this communication of ideas, 
hopes, expectations, standards, opinions, from those members of society who are passing 
out of the group to those who are coming into it social life could not survive.40 

I Skolverkets styrdokument för ämnet historia i den svenska gymnasieskolan definieras 

historia som ett ”ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar 

över tid.”41 Föreliggande studie ansluter sig till den definitionen, enligt vilken alltså 

historien är ett sätt att se på människan som samhällsvarelse i ett tidsperspektiv. 

Eftersom studien dessutom har skolan som ett övergripande perspektiv, blir citatet från 

Dewey än mer relevant, eftersom Dewey poängterar skolans roll som förmedlare mellan 

generationer. Skolan bygger därmed broar och fungerar som kommunikatör, inte enbart 

i nuet, utan också mellan dåtid och nutid.  

3 Material och metod 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens material och genomförande. Avsnittet 

innehåller även en diskussion av etiska hänsynstaganden, avgränsningar och 

metodkritik. 

3.1 Empirisk undersökning – djupintervjuer 

Denna studie bygger på en empirisk undersökning med syfte att studera 

gymnasieelevers relation till sitt modersmål. Djupintervjuer har genomförts med två 

gymnasieelever med svenska som modersmål och två med franska som modersmål. De 
                                                
39 Steffen, Richard (red), Översikt av svenska litteraturen. Tredje delen, Stockholm 1918, s. 14. 
40 Dewey, John, Democracy and education. An introduction to the philosophy of education. New York, 
1916, s.3 – 4. 
41 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%
2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D270528 mars 2017. 
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frågor som ställdes till gymnasieeleverna återfinns i bilaga A. Forskningsmaterialet 

skapades alltså genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebär en tolkning av 

informanternas utsagor vid intervjutillfället, utifrån ett givet sammanhang.42 För denna 

studie innebär ”det givna sammanhanget” att informanterna är elever som går andra året 

på gymnasiet i en statlig skola, och som därmed erhåller obligatorisk undervisning i sitt 

förstaspråk. 

3.2 Urval 

De två svenska eleverna går sitt andra gymnasieår som utbyteselever på Svenska Skolan 

i Paris. De är alltså svenska elever som följer en helsvensk skolgång, men som för 

tillfället, under läsåret 2016/17, befinner sig i Paris. Svenska Skolan i Paris är en av sex 

svenska utlandsskolor som bedriver gymnasieutbildning.43 De två franska eleverna går i 

två olika gymnasieskolor i två olika förorter till Paris. De två förorterna är i 

sociokulturellt hänseende lika varandra, vilket gör att de två franska eleverna vad gäller 

kulturell bakgrund och klasstillhörighet kan betraktas som relativt likvärdiga.  

Alla fyra eleverna kan sägas ha en liknande bakgrund i det att de har föräldrar som 

är relativt välutbildade och har välbetalda jobb. De tillhör en vit, välbärgad och 

medveten samhällsklass. Föräldrarna verkar dessutom medvetna om utbildningens 

betydelse för sina barn eftersom de har tagit, för eleverna, viktiga beslut i fråga om 

deras utbildning: de svenska föräldrarna genom att stötta ett års utbytesstudier i 

Frankrike, och de franska föräldrarna genom att i båda fallen välja en annan 

gymnasieskola än den geografiskt mest närliggande, eftersom de värderat den valda 

skolan som kvalitativt bättre för sina barn. Eleverna valdes ut slumpmässigt, genom att 

frågan om medverkan ställdes till en större grupp, och de som anmälde sig först blev 

utvalda.  

Studien ska betraktas som en fallstudie44, vilket innebär att det är en undersökning 

som studerar de specifika förhållanden som förekommer i just dessa fyra fall. Resultaten 

ska således inte betraktas som representativa för kollektivet ”gymnasieelever”, men de 

kan däremot ge djupgående information om unika förhållanden som råder i just dessa 

fall. 

                                                
42 Szklarski, Andrzej (2015). Fenomenologi. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), 2015. Handbok 
i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. Stockholm: Liber, s 135 – 136.  
43 Se vidare http://svenskaskolanparis.com/. 
44  Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2016, Lund, Studentlitteratur, s. 91. 
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De två svenska informanterna har i studien fått namn som börjar på S – de kallas 

Sasha och Sandy. Namngivningen gör det möjligt att återge specifik information som 

varje informant delgivit utan att röja den intervjuades identitet. De två franska 

informanterna har av samma anledning fått namn som börjar på F och kallas Francis 

och Farah. Namnvalen är könsneutrala eftersom studien inte syftar till att undersöka 

skillnader mellan flickor och pojkar i gymnasieskolan, och därmed blir informanternas 

kön irrelevant i sammanhanget. Samtliga elever går gymnasiets andra år, det som i 

Sverige kallas ”tvåan på gymnasiet” och i Frankrike première.  

3.3 Intervjumetod och genomförande 

I denna studie lyfter och belyser jag frågor som uppstår då franska och svenska 

ungdomars själva beskriver sin relation till sitt förstaspråk. Det var viktigt att 

informanterna använde sina egna ord i största möjliga utsträckning, och att de inte 

tvingades in i en på förhand uppgjord mall av hur den undersöka relationen till språket 

kan beskrivas. Samtidigt var det viktigt att frågorna höll sig inom vissa ramar så att 

utsagorna förblev möjliga att jämföra med varandra. Semistrukturerade intervjuer, i 

enlighet med de som Dalen beskriver, föreföll därför lämpliga.45 Grundtanken med 

denna intervjuform är att den förutsätter en bred utformning av frågor, vilket ska 

säkerställa att alla tänkta teman behandlas men samtidigt lämnar utrymme för 

individuella variationer i svaren. En uppsättning frågor konstruerades (bilaga A), för att 

täcka in de frågeställningar som studien syftar till att besvara. 

 Intervjuerna spelades in efter godkännande av informanterna. Detta underlättade 

efterarbetet med analys och kodning, och det gjorde det även möjligt att inkludera 

exakta citat i studien. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon som diskret kunde 

läggas mellan intervjuare och informant och som, efter godkännandet, mer eller mindre 

glömdes bort till förmån för spontana reaktioner och tankar. 

Intervjuerna tog mellan 45 och 60 minuter, vilket berodde på informanternas olika 

benägenhet att tala utförligt. De första tio minuterna är sällan citerade i 

resultatredovisningen, eftersom vi då samtalade om val av program, skolmat och 

skolbyggnaden, som ett slags uppvärmning inför den egentliga intervjun. Intervjun med 

Sasha ägde rum i skolans (just då tomma) kafeteria och den med Sandy i skolans 

bibliotek. Både Francis och Farah intervjuades i sin respektive hemmiljö (på sina rum). 

De fyra informanterna uppfattades – trots de mycket olika miljöerna för intervjuerna – 

                                                
45 Dalen, Monica, Intervju som metod. 2008, Malmö: Gleerups utbildning, s. 31. 
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som bekväma i situationen, eftersom atmosfären var lugn och inspelningarna fungerade 

felfritt. 

De fyra gymnasieeleverna intervjuades under cirka en timme per elev. Eleverna 

fick inte ta del av frågorna innan intervjutillfället, vilket innebar att de inte kunde 

fundera och förbereda sig. Eftersom flera frågor i studien behandlar elevernas känsla för 

sitt modersmål och studien som helhet försöker studera en relation premierades 

elevernas spontana reflektioner framför genomtänkta och förberedda svar. 

 För att underlätta läsningen och för att kunna lägga tonvikten på resultatanalysen, 

redovisas de franska intervjuerna genomgående i svensk översättning.  

 

3.4 Analysmetod 

För att kunna återge informanternas utsagor och återge exakta citat transkriberades 

intervjuerna. Eftersom det viktiga i undersökningen var vad informanterna sa, inte hur 

de sa det, gjordes en bastranskribering som sedan kodades.46 Exakta tidsangivelser 

noterades för att utsagorna skulle kunna hittas i ljudfilerna och exakta citat brytas ut. 

Intervjumaterialet sorterades genom ett kategoriserande av utsagorna i tre teman: 

individ, samhälle och historia. Transkriptionerna genomarbetades flera gånger för att 

validera kategorierna. Studiens syfte var att undersöka elevernas relation till sitt 

modersmål utifrån de tre kategorierna, och dessa hamnade således i fokus i 

kodningsprocessen. Samtidigt bidrog informanternas faktiska utsagor med kategorier i 

sig, vilka bildade underkategorier till de i förhand definierade tre kategorierna. Rörelsen 

i materialet går således både uppifrån och ner och nerifrån och upp, vilket åskådliggörs i 

den schematiska figuren nedan. Kodningsprocessen byggde således på så kallad mid-

range coding.47 Detta innebär att analysenheter skapas både utifrån teori och utifrån 

insamlade data. Den bakomliggande tanken är att användandet av en analysmetod som 

inte enbart utgår ifrån teoretiska ramar ska ge ett vidare perspektiv och därmed 

säkerställa att inga data förbises i analysprocessen.  

Det är viktigt att tillåta en viss flexibilitet i tolkningen av det teoretiska ramverket 

och de upprättade kategorierna, eftersom dessa annars kan ge ett alltför snävt perspektiv 

och göra analysen stelbent och därmed ointressant. Olle Josephson skriver om 

behandling av data i kategorier att ”en sådan beskrivning kan ge ett övertygande intryck, 

                                                
46 Norrby, Catrin, Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. 3., [rev.] uppl. 2014, Lund, 
Studentlitteratur, s. 79 ff.  
47 Urquhart, Cathy, Grounded theory for qualitative research: a practical guide. 2013, London, SAGE, s. 39. 
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särskilt om den framställs i grafisk form, men den utesluter mycket”.48 Josephson 

argumenterar för att behandling av data i kategorier ”förutsätter […] ett antingen-eller-

förhållande”49 mellan utsagorna i studien. För att i någon mån undgå Josephsons kritik 

har materialet kodats i ett flertal underkategorier som sedan fått uppgå i de övre 

kategorierna, enligt den schematiska bilden nedan. Det övergripande nyckelbegreppet är 

relation eftersom det är just gymnasieelevernas relation till sitt modersmål som studien 

syftar till att undersöka. 

Här följer den schematiska bild som blev resultatet av kodningen. 
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Den övergripande kategorin som undersöks är relation och motsvarar syftet med denna 

studie. De tre underliggande kategorierna – individ, samhälle och historia – fanns 

definierade redan innan intervjuerna startade. Kategorierna i den nedersta raden – 

känsla, användbarhet, kommunikation, positionering, kunskap och förbindelse – hör 

samman med de tre kategorierna och är ett resultat av i analysen erhållna data.  

                                                
48 Josephson, Olle, ‘“ju”, ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige, 
Norstedts Akademiska Förlag, 2004, s. 84. 
49 Idem. 
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 På en egen och i någon mån insprängd rad finns kategorin skola. Denna kategori 

är nödvändig eftersom det är inom skolans ram relationen till modersmålet studerats. I 

skolan ges undervisning – i den specifika situationen kallad ”lektion” och i gruppen 

”klass” och reglerat av styrdokumenten – i modersmålet. Styrdokumenten sätter upp 

mål för hur individen ska lära sig språket, men också för hur denna kunskap ska förhålla 

sig till samhälle och historia. Eftersom det är just skolsituationen – och inte till exempel 

relationen till modersmålet i en tvåspråkig familj eller för ett hörselskadat barn – måste 

kategorin skola måste finnas med i schemat. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Föreliggande studie har följt de fyra forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet 

föreskriver. 50  Informationskravet tillgodosågs genom att informanterna delgavs 

information om studiens syfte innan intervjun genomfördes. Informanternas deltagande 

var frivilligt och de kunde när som helst, och även efter intervjuns avslut, avbryta sin 

medverkan, vilket gjorde att samtyckeskravet uppfylldes. Samtycke inhämtades 

muntligt vid intervjutillfället. Konfidentialitetskravet är uppfyllt eftersom de 

medverkandes identitet inte går att spåra, och nyttjandekravet tillgodosågs genom att 

alla empiriska data lagrades i en dator, inte spreds vidare till andra personer, och enligt 

löfte ska förstöras efter uppsatsens publicering. Alla uppgifter användes endast för detta 

forskningsändamål. 

 Eftersom informanterna i studien är unga och i vissa fall omyndiga inhämtades ett 

tillstånd. Ett brev publicerades på svenska skolans hemsida (bilaga B) och samma brev i 

en fransk version lämnades till de franska informanternas föräldrar. I brevet understryks 

studiens etiska ställningstaganden enligt ovan. 

3.6 Metodkritik 

Föreliggande studie är en kvalitativ, djupgående studie av fyra elevers uppfattning om 

sin relation till modersmålet, vilket naturligtvis inte ger fog för att statistiskt fastslå att 

alla gymnasister i Sverige respektive Frankrike upplever relationen på liknande sätt. 

Metoden med kvalitativa intervjuer ger ett material som är komplicerat att avläsa och 

definiera och därmed svårare att koda och att tolka än kvantitativa intervjuer och 

enkäter. Sonja Kihlström skriver i artikeln Intervju som redskap: ”En kvalitativ intervju 

liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det vardagliga samtalet genom 

                                                
50 https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ Hämtad 10.02.2017. 
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att den har ett bestämt fokus. Det är intervjuaren som bestämmer riktningen på samtalet 

och ser till att man håller sig till ämnet.”51 Av citatet framgår hur betydelsefull 

intervjuaren är i en kvalitativ intervju, och hur hens uppfattning om riktning och ämne 

avgör intervjuns utgång. Den styrka som denna typ av intervjuer uppvisar i form av 

nyanserade och personliga svar motsvaras av en svårighet då dessa svar ska kodas, 

tolkas och jämföras. Fördelarna med kvalitativa intervjuer överväger dock och 

användningen av metoden får anses befogad om, med Kihlströms ord ”den som läser 

ditt resultat kan förstå vad du kommit fram till”.52 

Det finns en svaghet i intervjusituationen som måste lyftas. Denna svaghet gäller 

de flesta intervjusituationer och handlar om att informanterna inte nödvändigtvis säger 

det de menar utan snarare det de tror att intervjuaren vill höra. Detta handlar i sin tur om 

hur fria informanterna känt sig i intervjusituationen, vilket både är omöjligt att mäta 

men också omöjligt att jämföra informanterna emellan. Ett därtill angränsande problem 

är hur auktoritetsbundna eleverna kände sig i intervjusituationen. Farah upprepar ett 

flertal gånger under intervjun meningar som ”Alla våra lärare säger att…” och ”De på 

min skola säger alltid att…”, och verkar då citera sina lärare och återge skolledningens 

åsikter. De franska ungdomarna upplevdes båda två som mer delaktiga i en ovanifrån 

sanktionerad diskurs än de svenska. Francis och Farahs sätt att uttrycka sig på tyder på 

en övergripande idé om skola och utbildning, förmedlad av skolan, utanför vilken de 

själva kanske har funderat mycket lite. I motsvarande grad upplevdes de svenska 

ungdomarna som icke delaktiga i en sådan diskurs, vilket gav dem en mer diffus men 

eventuellt mer självreflekterande inställning till skola och utbildning. Detta är tankar 

som i viss mån kommer igen i diskussionen i kapitel 5. 

Det faktum att de svenska eleverna intervjuades i skolmiljö medan de franska 

intervjuades i sin hemmiljö kan förefalla tendentiöst och som om de franska 

ungdomarna befann sig i en alltför familjär omgivning. Jag vill dock hävda att så icke är 

fallet. Jag känner inte de franska ungdomarna personligen, och det förekom inga 

extraordinära inslag (såsom te och kaffe, omfamningar, prat om andra gemensamma 

samtalsämnen) som kunde gjort intervjusituationen familjär.  Det var komplicerat för 

mig att få tillträde till lokaler i de franska informanternas gymnasieskolor, och mellan 

alternativen att eleverna skulle komma hem till mig eller jag till dem föreföll det senare 

alternativet som mest rimligt. 

                                                
51 Kihlström, Sonja, Intervju som redskap, i Lära till lärare, Dimenäs Jörgen (red.), Liber, 2014, s. 48. 
52 Idem, s. 57. 
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Att endast en sociokulturell miljö undersöktes kan anföras som kritik mot studien. 

Som tidigare noterat gör det faktum att de fyra eleverna har liknande bakgrund det 

möjligt att jämföra dem sinsemellan, vilket ju är en förutsättning för denna studie. 

Studiens resultat kan dock inte säga något om andra sociokulturella grupper, och den 

kan inte heller ensam ligga till grund för uttalanden om likheter och skillnader mellan 

olika sociokulturella grupper. 

3.7 Avgränsningar 

En individ möter naturligtvis språk och utvecklar sitt språk i flera olika sammanhang 

varav skolan bara är ett. Det som gör skolans värld intressant i sammanhanget är dels att 

skolan i stor utsträckning är textbaserad, dels att det ingår i skolans uppdrag att utveckla 

elevernas språk. Som tydliggjordes i kapitel 2 betonar både svenska och franska 

styrdokument språkets roll i skolans värld och för den personliga utvecklingen.  

Skolor må vara institutioner med ett statligt uppdrag, reglerade av styrdokument 

och kontrollerade uppifrån, men det faktiska utövandet av skolans uppdrag utförs av 

individer. Både svenska och franska styrdokument tolkas av de lärare som applicerar 

dem och tolkningar blir, per definition, personliga. Det faktiska resultatet i skolorna 

varierar därför starkt. Skolverket skriver: ”Svenskämnet har […] visat sig vara en sak i 

styrdokumenten men många olika i praktiken, det vill säga olika beroende på vilken 

lärare eleven råkar ha fått”. 53  Lärarens personlighet och dennes val av metod, 

hjälpmedel och examinationsformer påverkar i allra högsta grad undervisningen. Det är 

därför omöjligt att bortse från lärarens roll i elevernas läsande och skrivande i skolan.54 

Lärarens relation till och inflytande på individerna i en klass är dessutom inte detsamma 

för alla elever. I en klass med 25 elever finns 25 olika relationer mellan lärare och elev. 

Väl medveten om att det är omöjligt att tänka bort lärarens inflytande på 

undervisningen i modersmål, franska likväl som svenska, är det just vad denna studie 

gör. I en utökad studie i ämnet skulle lärarens personlighetstyp och dennes metoder och 

arbetssätt vara parametrar att ta i beaktande och integrera i studien. Omfattningen av 

föreliggande uppsats tillåter inte det.  

Utöver lärarens inflytande i klassrummet finns även andra kategorier som inte 

tagits med i denna studie. Detta är kategorier som kön och klasstillhörighet. Även 

geografiska skillnader inom ett språkområde, betydelse av dialekter i området och 

                                                
53 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-
kompetens/undervisning/larares-forvantningar-styr-skrivundervisning-i-svenska-1.238700. 
54 Andersson, Pia, Textuell makt, Stockholms universitet, Studier i språkdidaktik, s. 3. 
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skolans ekonomiska situation är faktorer som antagligen har betydelse för 

undervisningen i en gymnasieskola och särskilt då för modersmålsundervisningen.  

4 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultaten utifrån teorin med de tre nivåerna av relation – 

individ, samhälle och historia – samt kategorin skola.  

4.1 Relation på individnivå 

Samtliga informanter uttrycker positiva känslor för sitt modersmål och använder enbart 

positiva värdeord och ofta mycket starka sådana. Sasha talar om att hen känner 

”stolthet” och att ”mitt språk är det bästa, om jag jämför”. Sandy vill ”aldrig byta bort” 

sitt modersmål, och Francis uttrycker det som att språket är ”i hjärtat av allt”. Mest 

mångfasetterad är Farah som beskriver sitt språk som både komplicerat och nyanserat 

men som också tillägger ”jag tycker om mitt språk!”.  

 Alla fyra eleverna uttrycker också en idé om att språket är viktigt för att kunna 

meddela sig med andra. Sasha kallar språket ”ett redskap för kommunikation”, och 

Sandy talar om att det ”uppstår en barriär om man inte kan språket”. Francis gör här en 

uppdelning mellan olika typer av ord och säger:  

Språket är viktigt för att kunna formulera idéer och drömmar. Det behövs för att uttrycka 
känslor. när man har problem, när man är lycklig… Det gör att man har lättare att uttrycka 
sig, så att man kan säga precis vad man känner. Det är bra att kunna uttrycka vad man 
känner. Det är viktigt. Det är viktigare att kunna olika ord för känslor… än till exempel… 
flera ord och synonymer för att säga fåtölj. (Francis 11’57) 

Även Farah talar om språkets kapacitet att ”föra fram ett meddelande”. De svenska 

eleverna jämför spontant sitt modersmål med andra språk, vilket inte de franska 

ungdomarna gör. Både Sandy och Sasha uttrycker betydelsen av att lära sig andra språk, 

och talar framför allt då om engelska. Trots detta behåller svenskan en särställning och 

Sandys ord får sammanfatta deras inställning: ”Men även om man sedan kan engelska 

bättre för att det krävs för det yrke man har valt och man kanske bor i ett 

engelskspråkigt land i fem år, så sitter svenskan i hjärtat… (förläget skratt) … eller i 

ryggraden då, om jag inte ska säga hjärtat” (Sandy 32’20). 

En uppenbar skillnad är att de svenska ungdomarna verkar se språket som ett 

instrument för att få ett bra yrke och en tillfredsställande framtid, medan de franska 

ungdomarna är mindre konkreta och talar om språket som ”bärare av allmänbildning” 

(Farah) och en källa till personlig tillfredsställelse och social tillhörighet då man, till 



 

 23 

exempel under en familjemiddag, ”känner igen en bok som de vuxna talar om” 

(Francis).  

4.2 Relation språk – samhälle 

Kategorierna överlappar varandra något eftersom den kommunikativa funktionen hos 

språket, förutom att vara viktig för individen, även spelar stor roll i relationen mellan 

språk och samhälle.  

Francis påpekar att vi behöver språket för att ”föra vidare idéer och information” 

mellan invånarna i ett samhälle. Francis verkar ha funderat en hel del över hur språk 

fungerar som en klasstämpel. Hen analyserar fenomenet så här:  
Det är en bild man har, något som vi liksom får oss serverat, att människor i socialt utsatta 
miljöer talar dålig franska. Att det är i sämre lottade förorter som de talar illa, men det är 
inte nödvändigtvis sant. Eller, det är inte alls sant. Det är fel. Alla säger att det är så, vi får 
lära oss att det är så men jag vet att det är fel. Och denna bild måste bort. (Francis 28’10) 

 
Francis har en utvecklad och nyanserad syn på problemet och anser att det inte är så 

enkelt som att lägre sociokulturella grupper talar sämre. Hen uppger att ”folk i tv, med 

en intelligenskvot på 40, talar illa!” Francis anser att det är viktigt att inte acceptera att 

”den lägsta nivån blir standard” utan hävdar istället att ”om alla höjs försvinner 

klasserna!”. I diskussionen med Francis är det självklart att det är skolans ansvar att 

höja nivån på ungdomarnas språk.  

Även Sasha uppger att språk och klass hör ihop, och hen argumenterar för att 

språket fungerar som en slags sorteringsmekanism i arbetslivet. Hen konstaterar att: 

”Den som uttrycker sig väl blir tagen mer seriöst”. En skillnad i diskurs mellan Francis 

och Sasha är att Francis ser språket som ett instrument för utjämning av klasskillnader i 

samhället, medan Sasha uttrycker det som att språknivån är ett redskap för att identifiera 

och ge en bild av olika samhällsklasser. Det är möjligt att det är en skillnad som uppstått 

i den specifika situationen och som inte skulle uppstå om intervjuerna gjordes om, men 

det är också möjligt att Francis ser språket som ett effektivt och snarast politiskt 

instrument för förändring, medan Sasha nöjer sig med att konstatera och återge ett 

förhållande som råder i samhället.  

Farah intar en mer filosofisk hållning och talar om språket som det estetiska 

uttrycket av en civilisation. Hen uttrycker det så här: ”Språket är skönheten i ett land 

och en kultur.” (Farah 15’30). Farah understryker dock också betydelsen av språket som 

kommunikationsmedel, både inom familjen och med övriga samhället.  
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Sandy å sin sida ser språket som ett slags ”sammanhållande kitt” i ett land. Hen 

talar om språkets enande kraft och anser att Sverige och alla andra länder idag inte är 

definierade utifrån att där bor en homogen etnisk grupp eller för att människorna i 

landet har en och samma religion. Språket är, enligt Sandy, ”det som håller oss samman 

i föreningen Sverige. Därför är det viktigt att man lär sig det svenska språket, så att man 

kommer in i föreningen” (Sandy 13’43).	

 Samtliga informanter berör språket i relation till samhället och verkar anse att det 

är möjligt att tala om språkets roll i samhället som kopplad antingen till kommunikation 

och/eller positionering i samhället.  

4.3 Relation språk – historia  

Den tredje relationen som berörs i intervjuerna är den mellan språk och historia. Här 

verkar det finnas en skillnad mellan hur eleverna uppfattat frågan om relationen mellan 

språk (modersmål) och historia. Det finns även en skillnad i hur termen historia 

används i det svenska respektive det franska styrdokumentet, och möjligen är det 

samma skillnad som sipprar nedåt, från styrdokument till lärare och till elev.  

 Sasha tycker att det är viktigt att studera olika ”språk och språkvarianter”. Sandy 

”gillar dialekter” och tycker att man ska studera historien ”för att se hur språket 

utvecklats och lära sig att skriva korrekt” (Sandy 10’40). 

 Francis talar ordrikt om Frankrikes viktiga historia, som hen menar är full av 

”ikoner, krig och kultur”. Här säger sig Francis känna en stolthet och hen avslutar med 

att konstatera att ”historien förs vidare genom språket” (Francis 17’33). 

 Farah är positivt inställd till en litteraturkanon (som ju existerar i Frankrike) men 

hävdar att en del äldre verk borde bytas ut mot verk av modernare och helst samtida, 

författare. Hen berättar att hen läser både latin och grekiska och att det hjälper hen att se 

ordens ursprung och därmed förstå franskan bättre. Hen konstaterar att ”[d]et hjälper 

mig att bättre förstå franskans stavning och meningens struktur”. Farah är av den 

åsikten att en språklärare ofrånkomligen också undervisar om landet och kulturen, och i 

och med det får eleverna automatiskt kunskap även om landets historia och kultur. 

Farah talar av egen erfarenhet då hen uppger att det är detta som ofta händer under 

lektionerna i latin och grekiska. Även här använder Farah ordet stolthet. 

 Det är viktigt att hålla i minnet att detta är en fallstudie, och att både den faktiska 

intervjusituationen, informanternas dagsform och personliga scheman samt yttre 

influenser i rummet kan ha påverkat de svar de gav. I skenet av denna påminnelse 
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konstateras dock att de svenska ungdomarna tolkar frågan om ”språk och historia” som 

en fråga som specifikt rör språkets utveckling och landets dialekter och språkvarianter. 

De franska ungdomarnas tolkning av frågan tyder på en förmåga och antagligen en vana 

att inlemma det egna landet i ett större sammanhang. Utan att förlora idén om att frågan 

handlar om språk, kommer både Francis och Farah in på viktiga personligheter i den 

franska historien (ikoner), relationer till andra länder (krig), och språk i en vidare 

bemärkelse (kultur). Francis, som är den mer politiskt intresserade och medvetne av de 

två, talar om ”förändringar, revolutioner och krig som – åtminstone fram till nu! – lett 

till förbättringar i samhället. Våra helgdagar markerar ofta krigsslut och det gör mig 

stolt” (Francis 17’14). 

Att den franska historien med sina revolutioner, krig och viktiga 

kulturpersonligheter är mer närvarande i franska gymnasieelevernas vardag än den 

svenska historien i de svenska elevernas vardag, är anmärkningsvärt. De möjliga 

förklaringarna är två: antingen är den franska historien mer händelserik – och den 

svenska i jämförelse mer fattig på stora händelser och karismatiska personligheter – 

eller så är det sättet att återberätta historien på som gör den stor, betydelsefull och viktig 

– eller, alternativt, mer vardaglig och ”mindre”. Eventuellt föreligger, både i den franska 

och i den svenska samhällsdiskursen en kombination av dessa båda förklaringar. Inom 

skolans värld förefaller det dock, utifrån de genomförda intervjuerna, som om den 

franska (gymnasie-) skolans diskurs är den om en stor nations viktiga och händelserika 

historia, återberättad i nuet med hjälp av språket och därmed en källa till stolthet hos 

eleverna. Skillnaden mellan de intervjuade svenska respektive franska eleverna i denna 

studie kan i den bemärkelsen återspegla en reell skillnad i inställning till historien i den 

svenska respektive franska gymnasieskolan.  

4.4 Skolan 

Även inom den mer övergripande kategorin skolan kan en tydlig skillnad mellan de 

svenska och de franska ungdomarna skönjas. Att både Sasha och Sandy är svenska 

ungdomar som just nu befinner sig i Paris kan ha påverkat deras sätt att svara, men 

deras svar är trots det intressanta. Möjligheten finns också att vistelsen i Paris gjort de 

svenska eleverna uppmärksamma på något som existerar Parisvistelsen förutan, men 

som de tidigare inte var medvetna om.  

Sasha anser att ämnet svenska är ”diffust” och säger att ”man tror att man kan det, 

men det kan man inte”. Hen tycker att ”det är svårt att veta vad det är man ska kunna 
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egentligen och svårt att se hur man kan utvecklas” (Sasha 17’33). Både Sasha och 

Sandy uppfattar det som om de aldrig läst grammatik under åren i grundskolan, och de 

upplever båda två detta som en stor brist. ”Man blir så arg” säger Sandy, och säger att 

hen inte minns en enda grammatiklektion under årskurs 1 till 9. Hens ilska förklarar hen 

med att ”jag tänker att man blir mycket bättre om man lär sig grunden i grammatiken 

tidigt och sedan utvecklar kunskaperna och så gör det att man blir bra på att skriva” 

(Sandy 27’44). 

De båda franska ungdomarna verkar både ha grammatiken och skolans 

organisation klar för sig. De berättar båda spontant hur det franska skolsystemet är 

uppbyggt. Farah beskriver de högre stadiernas organisation så här:  
När man går ut högstadiet ska man kunna alla grammatiska regler. När man sedan kommer 
till gymnasiet så studerar man texter. Som regel är det franska kända författare, klassiker 
kan man säga. Och så studerar man vad texten vill säga, om den vill avslöja eller uppenbara 
något speciellt, vilket budskapet i texten är. (Farah 11’15)  

Francis beskrivning är nästan identisk: 
I högstadiet studerade vi hur man ska stava och prata, vi studerade grammatik och språkets 
struktur. Nu i gymnasiet studerar vi texter. Visst rättar lärarna fortfarande stavfel och så, 
men det viktiga är studiet av texterna. Vi lär oss att kommentera en text, att skriva uppsats, 
att analysera en text. (…) Man kan säga att i högstadiet lär alla sig det man måste kunna, 
det vill säga basen, i gymnasiet är det en fördjupning för de som gillar franska som ämne 
(Francis 3’20 + 6’50). 
 

Eleverna verkar här representera två ytterligheter: å ena sidan en fransk toppstyrd och 

välorganiserad skola, i vilken eleverna vet precis vad som förväntas av dem, och å andra 

sidan en svensk mer diffus och sökande skola, i vilken eleverna själva måste greppa 

organisationen och förstå vilka kraven är. Svårigheten i tolkningen ligger här i det 

faktum att båda skolformerna kan beskrivas både som positiva och som negativa, 

beroende på utgångspunkt och synsätt. Är den franska skolan auktoritetsstyrd och stel 

eller välorganiserad och tydlig? Är den svenska skolan flummig och oorganiserad eller 

fri och kreativ? Närheten mellan skola och politik, mellan pedagogiska 

ställningstaganden och politiskt taktisk positionering blir här uppenbar.  

5 Diskussion  
Föreliggande studie är en jämförelse mellan fyra gymnasieelevers relation till sitt 

modersmål. Deras personliga relationer till modersmålet har setts genom skolans och 

utbildningens filter. Tre olika perspektiv har anlagts vid jämförelsen; språkets betydelse 

för individen, för individens position i samhället och för individen sett i ett historiskt 

perspektiv.  
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De svenska informanterna talade i intervjuerna om kopplingen mellan sitt svenska 

språk och modern (mamman). Sasha talade om betydelsen av modersmålet ”eftersom 

det är det språk man vuxit upp med” och Sandy hävdade att relationen till svenskan 

sitter i hjärtat och är kopplad till familj och vänner och framför allt till modern. Även på 

franska finns kopplingen till modern. ”Modersmål” översätts ”langue maternelle”, vilket 

ordagrant betyder just ”modersmål”. Möjligen kan man skönja en skillnad mellan 

länderna när man i det mer genusmedvetna Sverige alltmer börjar använda det mer 

neutrala ”förstaspråk” medan man i Frankrike fortfarande frågar ”Quelle est ta langue 

maternelle?” (Vilket är ditt modersmål?). Varken i de svenska eller de franska 

styrdokumenten kallas svenska respektive franska för ”modersmål” utan man använder 

begreppen ”svenska” och ”franska”. Men trots att kopplingen till modern alltså är borta 

ur styrdokumenten är betydelsen för språket på en individnivå odiskutabel. 

Styrdokumenten i de båda länderna och de fyra informanterna kan sägas vara eniga om 

språkets betydelse för den personliga utvecklingen, för individens relation och 

kommunikation med omvärlden och för självkänslan.  

Både de franska och de svenska informanterna verkar anse att det finns en relation 

mellan språk och klass eller mellan språk och social framgång. Den mognaste 

inställningen intar Francis som ser språket som ett verktyg för social förändring. Det 

svenska begreppet ”klassresa” finns inte på franska, men Francis skulle antagligen hålla 

med om att det är nödvändigt med en god språknivå för att göra motsvarigheten till en 

klassresa även i Frankrike. De svenska informanterna förefaller lite mer ängsliga och ser 

språket inte som ett verktyg för att upphäva (klass-) gränser, utan mer som en garant för 

de grupper och gränser som finns. Sandys tal om att det svenska språket gör att man får 

vara med i ”föreningen Sverige” blir ett exempel på detta lite ängsliga, gränsbevarande 

tänkande. I jämförelse förefaller även Sashas mycket praktiska syn på språket som ett 

verktyg för att sortera människor så att de hamnar på rätt jobb som en småskalig vision 

bredvid de franska ungdomarnas vision av det franska språket som bärare av hjältar, 

revolutioner och krigsslut. Här finns anledning att poängtera det faktum att det i det 

franska styrdokumentet explicit står att skolämnet franska (och i förlängningen alltså 

franska språket) ska medverka till elevernas ”utveckling till samhällsmedborgare”.55 

Formuleringen kan förefalla storvulen och oklar men borgar eventuellt för att eleverna 

ser på sig själva i ett större sammanhang och på sitt språk inte enbart som ett 

                                                
55 http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html. 
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sorteringsverktyg, utan också som ett element som i långt vidare bemärkelse leder till 

individens delaktighet i samhället. 

 En skillnad i historiesyn eller i tolkning av frågan om relationen mellan språk och 

historia kunde konstateras mellan informanterna. Det de svenska eleverna lade in i 

begreppet ”språk och historia” föreföll mer mätbart (hur språket utvecklats grammatiskt, 

dialekter, språklig variation) än det de franska ungdomarna lade in i samma begrepp. De 

franska ungdomarna talade om kulturell storhet, krig och viktiga historiska personer, 

vilket kan tolkas som en historiesyn präglad av bredare sammanhang och vidare utblick 

från det individuella och enskilda.  

Den skillnad i samhälls- och historiesyn som kunde konstateras mellan de franska 

och de svenska informanterna kan analyseras med hjälp av den skillnad i pedagogiskt 

tänkande och i bildnings- eller utbildningsideal som Sven-Eric Liedman utvecklar. 

Utbildning, enligt Liedman, är ett instrumentellt införskaffande av information som ska 

mätas och betygssättas, men så fort betyget är satt kan man saklöst glömma det man 

lärde in. ”En utbildning måste vara inriktad på ett mål: Den ska avslutas med godkänt 

resultat” skriver Liedman. Bildning däremot ”är en livslång process [utan] examina. 

[…] Det finns inget slutmål som man kan nå och sedan lugnt luta sig tillbaka i 

förvissningen att man är färdigbildad”.56 Liedman härleder denna skillnad till två olika 

synsätt på vad lärande är och två olika grenar inom pedagogikens historia. Han skriver: 

”Den dikotomi som existerar mellan bildning och utbildning har […] en lång historia, 

låt vara modulerad på skiftande sätt i olika tider och miljöer. Ytterst är det fråga om 

olika människobilder. Den ena kan man kalla mekanisk, den andra organisk.”57 

Naturligtvis är det inte så enkelt som att det ena synsättet finns i det ena landet 

och det andra synsättet i det andra landet. Dessutom, som Liedman skriver: ”Bildning 

och utbildning måste inte utesluta varandra. De utgör bara olika slags processer”.58 Men 

det kan vara fruktbart att applicera Liedmans dikotomi på intervjuerna med svenska och 

franska gymnasieelever. Med Liedmans synsätt verkar de svenska eleverna i förstone 

stå för en mer mekanisk syn på relationen till historien eftersom de talar om mätbara 

fakta. Men samtidigt som sammanhangen är större för de franska eleverna förefaller 

historia, enligt deras synsätt, vara något individen faller offer för. Ett mekaniskt 

                                                
56 Liedman, Sven-Eric, Vad formar en människa? i Lärande, skola, bildning, Lundgren, Säljö, Liberg 
(red.), Natur & Kultur, Stockholm, 2014, s. 223-224. 
57 Idem, s. 231. 
58 Idem, s. 224. 
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inlärande av mäktiga mäns bedrifter, krigsslut och andra stora historiska händelser 

betyder inte att dessa fakta blir en levande del av individen.  

 Den tydliga struktur som de franska ungdomarna refererade till – grammatik och 

språk i högstadiet och textanalys i gymnasiet – kan sägas motsvara behovet av en 

hårdare disciplin, som Liedman anger som en förutsättning för utbildning. Den franska 

skolan har överlag rykte om sig att vara kringgärdad av en hårdare disciplin och en mer 

utvecklad hierarki än den svenska. Foucaults kritik av det franska skolsystemet och dess 

bedömningssystem som ”ett medel för disciplinering, makt och negativ kontroll” 59 

sammanfattar denna uppfattning. Den svenska skolan förlitar sig i sin tur i högre grad på 

elevernas inneboende växtkraft och har länge hävdat att ”uppmuntran och goda 

föredömen”60 räcker som sporre, och att betyg (som får symbolisera en högre grad av 

disciplin) inte behövs. Medaljens baksida är att de svenska eleverna upplever skolan och 

undervisningen som diffusa och svåra att få grepp om. Liedman definierar ”bildning” 

som en process utan ”slutmål”,61 vilket kanske kan motsvara de svenska elevernas 

känsla av att inte riktigt veta vad de ska lära sig och vart de är på väg i ämnet svenska. 

Samtidigt förefaller de svenska eleverna i undersökningen anamma en mer 

instrumentell syn på lärande än de franska då de hänvisar till kunskapernas betydelse för 

vidare studier, till språkets etikettskapande funktion och språket som en 

sorteringsmekanism i arbetslivet. Denna kortsiktigare och mer instrumentella inställning 

kan sägas hänga ihop med det Liedman kallar för ”utbildning”. Formuleringen, och får 

man anta synsättet, återfinns i den svenska skolans styrdokument som på ett mycket mer 

explicit sätt än det franska styrdokumentet talar om inhämtande av ”sådana kunskaper 

[…] som behövs i arbetslivet.”62 De franska eleverna hänvisade till större skeenden i 

historien, till språkets koppling till kultur och civilisationsbygge och till språket som en 

”bärare av allmänbildning”. Denna inställning kan mer ses som individens växande och 

hänger ihop med det Liedman kallar ”bildning”. 

 Bildning och utbildning är parallella processer, konstaterar Liedman. Han skriver 

också om bildningsideal och utbildningsideal att ”i verkligheten förekommer inte dessa 

ideal i ren form”.63 Båda processerna och båda idealen finns i de undersökta länderna i 

                                                
59 Foucault, Michel, L'ordre du discours 1970 (Diskursens ordning, 1993, Symposion). 
60 Liedman, Sven-Eric, Vad formar en människa? i Lärande, skola, bildning, Lundgren, Säljö, Liberg 
(red.), Natur & Kultur, Stockholm, 2014, s. 228. 
61 Liedman, Sven-Eric, Vad formar en människa? i Lärande, skola, bildning, Lundgren, Säljö, Liberg 
(red.), Natur & Kultur, Stockholm, 2014, s. 223.  
62 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705, s. 160.  
63 Liedman, Sven-Eric, Vad formar en människa? i Lärande, skola, bildning, Lundgren, Säljö, Liberg 
(red.), Natur & Kultur, Stockholm, 2014, s. 231. 
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den här studien. Möjligen är inte en renodling av idealen ens önskvärd eller 

eftersträvansvärd. Vad som däremot förefaller viktigt är en medvetenhet om rådande 

ideal hos de som är satta att utforma styrdokument. Idealen påverkar utformningen av 

de texter som styr lärarnas praktiska agerande och i slutändan eleverna. 

Gymnasieelevernas relation till sitt modersmål är ingen slump, varken i Sverige eller i 

Frankrike, utan en konsekvens av rådande ideal och styrdokument utformade utifrån 

dessa ideal.  

5.1 Vidare forskning 

Jämförelser mellan två olika skolsystem, som denna studie är ett exempel på, är 

komplicerade eftersom parametrarna är många och komplexa. Jämförelser mellan 

språkområdena svenska och franska är ovanligare än liknande studier mellan 

språkområdena svenska och engelska. Denna studie är därmed ett försök att fylla ett 

tomrum och en första ansats till en studie som både kan fungera som en lägesrapport 

och som en grund för konstruktiv diskussion.  

Denna studies omfång har gjort att ett antal parametrar uteslutits. I en mer 

omfångsrik studie i ämnet skulle en jämförelse av formella skillnader mellan 

gymnasieskolan i Sverige och Frankrike med största sannolikhet ge ett intressant vidare 

underlag. Antal timmar en elev läser svenska respektive franska i gymnasiet, 

examinationsformer samt betygskriterier påverkar med största sannolikhet också 

elevernas relation till sitt modersmål.  

 En av de tillfrågade franska ungdomarna tog upp ämnet med en litteraturkanon. 

Detta är ett stort och omdebatterat ämne som handlar om kulturpolitisk styrning av 

läsning av litterära texter i skolan. Att en kanon existerar, eller inte gör det, är ett faktum 

som med nödvändighet påverkar lärarens inställning till sin litteraturundervisning. Detta 

får i sin tur konsekvenser för elevernas relation till skolämnet och till modersmålet. I en 

fortsatt studie skulle frågan kunna utredas vidare.  

 En annan fråga som hade varit intressant att lyfta in är utformningen av 

lärarutbildningen i de båda länderna. Liksom i frågan om en litteraturkanon så är detta 

ett område där formella och ideologiska ställningstaganden får konsekvenser för 

eleverna och för deras relation till sitt modersmål. 

Slutligen hade en mer djupgående diskussion om begreppet ”modersmål” varit 

intressant att inkludera. Att informanterna relaterade sitt förstaspråk till modern, 

familjen och hjärtat kan ses som ett försvar för detta begrepp. Trots det behövs här 
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kanske en modernisering eftersom elever i dagens gymnasieklasser kan ha flera 

förstaspråk varav bara ett, eller alternativt inget av dem, är detsamma som moderns. Det 

är inte ovanligt idag att ungdomar i sin vardag talar och i skolan studerar ett språk som 

deras moder inte behärskar. Begreppet modersmål har gått från att beteckna föräldrarnas 

(moderns) språk, vilket är detsamma som det skolämne där detta språk studeras, till att 

beteckna det språk en individ lär sig av sina föräldrar, det vill säga individens 

förstaspråk, men som sedan inte nödvändigtvis är det språk som används i skolan. 

Denna betydelseförskjutning påverkar med nödvändighet individens relation till sitt 

förstaspråk. Denna betydelseförskjutning är troligen bara början på en nutida språklig 

förändring, och den kommer med all säkerhet att ge upphov till fortsatta studier i ämnet 

individens relation till sitt modersmål.  
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Bilaga A – frågeformulär  

Frågorna faller inom ramen för de tre områden uppsatsen kommer att avhandla, 
nämligen modersmålet i relation till 
I. individen 
II. samhället 
III. historien 
 
I – Individens relation till sitt modersmål 
a) Känslomässig aspekt 
Vad känner du inför ditt modersmål? Vilka känslor väcker det? 
I vilka situationer känner du dessa känslor? 
Vad betyder det att man har språkkänsla? 
Tycker du att du har det?  
Tycker du om skolämnet svenska/franska? Varför? 

 
 
b) Kontextuell makt – individens kontroll 
Tycker du att svenskan/franskan hjälper dig i andra skolämnen? 
Tror du/tycker du att det är viktigt att kunna uttrycka sig bra? Eller är språket bara 
formen och det är innehållet som är det viktigaste? 
Om du svarade ja (att det är viktigt att kunna uttrycka sig) - varför är det viktigt? 
Handlar det mest om dig (till exempel om ditt självförtroende) eller mest om att kunna 
föra en dialog med andra? 
 
 
II – Språket och samhället 
Spelar det någon roll om man är bra på svenska/franska   

- i skolan? 
- I samhället? 
- i livet? 

Hur? Varför? 
Tycker du att ni läser för lite/lagom/för mycket modersmål (svenska/franska) jämfört 
med andra ämnen? Varför? 
Vad behöver man språket till i samhället? Finns det några moment inom svenskämnet 
som du anser vara onödiga för elever i din ålder (Grammatik? Poesi? Rättstavning? 
Skriva för hand? Obs! inte ge exempel för att inte påverka informanterna)  
 
 
 
III – Språket och historien  
Kan språket vara ett sätt att upprätta eller vidmakthålla en relation till historien, tror du? 
Hur då? 
Vad kan man få med sig från en generation till en annan med hjälp av språket? Formellt 
och informellt? 
Har du lärt dig några språkliga uttryck (ordspråk, ordvitsar, stående uttryck) av äldre 
personer i din omgivning? Ge exempel! 
 



 

 35 

Bilaga B - tillståndsinhämtande 
 

 

Brev till Linus Davidssons elever  
och deras vårdnadshavare 
Paris, 26 augusti 2016 

 
 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Maria Sjöberg och jag kommer att finnas med i ditt barns vardag i 
Svenska Skolan i Paris under hösten. Jag läser KPU (Kompletterande Pedagogisk 
Utbildning) på Linnéuniversitetet och är till jul färdig gymnasielärare i svenska och 
filosofi. 
 
Min sista termin på KPU består av två moment. Dels ska jag praktisera under 10 veckor 
på gymnasiet och det gör jag genom att närvara och följa Linus lektioner, framför allt i 
svenska. Jag kommer även att hålla i en del lektioner, i samarbete med Linus och i hans 
närvaro. Dels ska jag också skriva en avslutande uppsats som ska läggas fram vid 
Linnéuniversitetet i januari.  
 
Min uppsats kommer att handla om gymnasieelevers relation till sitt modersmål, och 
vara en jämförande studie mellan Sverige och Frankrike. Jag kommer att jämföra 
kursplaner, riktlinjer och examinationsformer i de två länderna. Jag kommer även att 
intervjua ett antal gymnasieelever. Intervjuerna blir cirka en timme långa, eventuellt 
uppdelat på två intervjutillfällen. 
 
I enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning garanterar jag följande: 

- Alla uppgifter som samlas in, både i form av observationer och intervjuer 
kommer att vara anonyma. 

- Allt material kommer att förvaras på så sätt att obehöriga inte får tillgång till det. 
- Materialet förstörs efter användandet. 
- Du/ditt barn kan när som helst avbryta deltagande i undersökningen och alltså 

avbryta en intervju eller välja att inte ställa upp vid ett senare tillfälle. 

Om du/ditt barn inte vill delta i intervjuer ber dig meddela mig detta per mejl eller 
telefon (se kontaktinformation nedan). Ditt barns vilja kommer naturligtvis att 
ovillkorligt respekteras. 
Om du har frågor så hör av dig! 
 
Vänliga hälsningar, 
Maria Sjoberg-Lamouroux 
+ 33 (0)6 19 57 64 04 
maria.sjoberg@saganordica.com 
 
 


