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Abstract 
Undersökningens syfte är att genom attitydenkäter undersöka elevers syn på sitt 

modersmål och sitt andraspråk, men också att studera sambandet mellan deras 

uppfattningar om språkanvändning och identitet. Enkäterna besvarades av 33 elever som 

läser svenska som andraspråk på högstadiet. Resultaten visar att majoriteten av eleverna 

är positivt inställda till sin flerspråkighet, men att de samtidigt önskar att de fick mer 

användning för sitt modersmål under skoltiden. Gemensamt för eleverna är att de 

värdesätter sitt modersmål och tycker att det är viktigt att deras familjer fortsätter att tala 

modersmålet. Eleverna menar att deras flerspråkighet är värdefull, och att om man har ett 

annat modersmål än svenska så bör man lära sig det ordentligt. Undersökningen visar 

även att majoriteten av eleverna i framtiden inte vill bli sedda som någon som talar 

modersmålet utan någon som talar svenska.  
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1 Inledning 
Länge har Sverige haft enspråkighet som norm till skillnad från de språkliga förhållanden 

som råder i många andra delar av världen (Johansson 2000:15). Men denna enspråkiga 

norm har kommit att utmanas, eftersom Sverige under senare tid har utvecklats till ett 

mångkulturellt land, och exempelvis kan andelen elever idag som har ett annat modersmål 

än svenska uppgå till 36,9 % i en genomsnittlig svensk kommun (Gibbons 2016:18). Med 

anledning av det är det av stor vikt att undersöka dessa elevers uppfattning om sin 

flerspråkighet för att bättre kunna skapa ett skolsammanhang som är funktionellt och 

värdefullt för dessa elever. 

Det finns ett starkt samband mellan språk och identitet, eftersom det är genom 

språket individen förhåller sig till sin omgivning och skapar en uppfattning om sig själv 

(Johansson 2000:10). Språk kan även fungera som en social markör som individen 

använder sig av för att skapa tillhörighet i antingen majoritetsgrupper eller i 

minoritetsgrupper. Därför kan bruk av modersmål och andraspråk betraktas som en 

identitetshandling, och detta samband mellan språk och identitet är viktigt att beakta i 

relationen mellan elever och lärare.  

Flerspråkighet och mångfald berikar samhället, men det krävs kunskap om hur detta 

kan tillvaratas och utvecklas i skolan och undervisningen. Begreppet kulturell mångfald 

i skolan kan handla om exempelvis språk, etniciteter och kulturer (Musk & Wedin 

2011:9), vilket innebär att det finns flera utgångspunkter för forskningen att ta avstamp i. 

Denna undersökning utgår från språkaspekten och undersöker flerspråkiga elevers 

attityder till sin flerspråkighet i förhållande till deras identitet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka en grupp högstadieelevers uppfattningar om sin 

flerspråkighet. Ett delsyfte är att undersöka om det finns ett samband mellan deras 

flerspråkighet, språkanvändning i skolsituationen och deras språkliga identitet. Utifrån 

detta syfte ställs följande frågeställningar: 

- Vilka uppfattningar har eleverna om sin flerspråkighet? 

- Hur ser sambandet ut mellan elevernas uppfattningar om språkanvändande och 

deras språkliga identitet? 

- Hur ser eleverna på att använda sitt modersmål och sitt andraspråk i 

skolsituationen?  



2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras för studien centrala begrepp, tidigare forskning och teoretisk 

utgångspunkt.  

2.1 Begreppsdefinitioner  

Återkommande och centrala begrepp i denna undersökning är språklig identitet, 

flerspråkighet, modersmål och translanguaging, vilka kommer att definieras i det här 

avsnittet. Identitetsbegreppet är mångfacetterat, och det råder långt ifrån en enhetlig syn 

på hur det ska beskrivas. Enligt Stier (2003:20) påverkas en individs identitet av kön, 

etnicitet, kultur, språk, nationalitet och religion. Dessa faktorer verkar enskilt, men också 

i relation till varandra, vilket ökar identitetsbegreppets komplexitet.  

Flerspråkighet kan, enligt Skutnabb-Kangas (1981:93), definieras utifrån fyra olika 

kriterier, nämligen ursprung, kompetens, funktion och attityd. I kriteriet ursprung 

innefattas personer som tillägnat sig flera språk genom infödda talare från början i livet 

(Skutnabb-Kangas 1981:94). Kriteriet kompetens berör på vilken nivå den flerspråkige 

behärskar språken, det vill säga om man behärskar språken fullt ut eller endast behärskar 

språken till viss del. Funktion innefattar vilken roll språkanvändningen har i personens 

vardag. Attityd innefattar en person med språkliga resurser som betraktar sig själv som 

flerspråkig, men också om personen identifieras som flerspråkig av omgivningen 

(Skutnabb-Kangas 1981:95). Vilket av dessa kriterier som väger tyngst beror på i vilka 

sammanhang flerspråkighet diskuteras. I min undersökning kommer tyngdpunkten att 

ligga på attityder, men aspekter av övriga kriterier kommer också att beröras när så är 

relevant.  

Otterup (2005:13) menar att begreppet flerspråkighet har blivit mer övergripande i 

takt med ökad forskning, och att det används för att beskriva människor med kunskap i 

flera språk. Enligt Skutnabbs funktionskriterium av tvåspråkighet innefattas personer som 

använder eller kan använda två språk i enlighet med sina önskemål (1981:94), vilket är 

en för snäv definition för min undersökning eftersom flera av informanterna talar flera 

språk utifrån sina önskemål och behov. Med anledning av detta kommer Otterups bredare 

definition av flerspråkighet att användas i den här undersökningen (2005:13).  

Ytterligare ett centralt begrepp för studien är modersmål. Skutnabb-Kangas 

(1980:79) skriver att modersmålet är det första språket individen lär sig i livet. Enligt 

Skutnabb-Kangas är andraspråket inte statiskt utan kan förändras under en människas liv. 

Hon beskriver att vissa individer hellre uttrycker sig på sitt andraspråk i vissa situationer 



och på modersmålet i andra (1980:79). Skutnabbs beskrivning av människor som växlar 

mellan språk beroende på vad de vill kommunicera har stöd av Ladberg (2000:179), som 

menar att ett och samma språk inte behöver fylla alla funktioner. Hos flerspråkiga 

personer kan andraspråket/andraspråken och modersmålet samverka (2000:179).  

Translanguaging är ett begrepp som beskriver ett arbetssätt där elevernas 

flerspråkighet ses som en resurs och används som en naturlig del i undervisningen (García 

& Wei 2014:20). Grundsynen i detta arbetssätt är att elevernas språkkunskaper är en 

helhet och ska användas som en resurs i lärandet, vilket innebär att eleverna får möjlighet 

att använda alla språkliga resurser för att producera eller tillägna sig kunskap (2014:21).  

2.2 Tidigare forskning  

Begreppet flerspråkighet har kommit att förändras i samband med att forskning inom 

området har blivit mer omfattande (Musk & Wedin 2011:13f). Mellan tidigt 1800-tal till 

1960-tal dominerades forskningen av föreställningen om att två språk upptog för mycket 

utrymme i hjärnan, och att människor med kunskaper i flera språk därför skulle vara 

mindre intelligenta. Forskningen har sedan dess istället drivit tanken om att flerspråkighet 

istället kan tyda på välutvecklad kognitiv förmåga hos individen (Musk & Wedin 

2011:14). Flerspråkighet kan enligt Johansson (2000:15) ge tillgång till olika kulturella 

uttryck och flerspråkiga personer kan ofta ha lättare att tänka i olika riktningar och mer 

divergent, jämfört med enspråkiga personer. Detta beror på att flerspråkiga personer 

redan som barn ofta har en utvecklad mental förmåga och förmåga att bilda nya begrepp 

(Baker 1988:8). 

Flerspråkighetens betydelse för barn och ungdomar i ett multietniskt område 

undersöks av Otterup i avhandlingen Jag känner mig begåvad bara (2005). I denna studie 

används en enkätundersökning för att studera flerspråkighetens betydelse för de 

deltagande informanterna. Materialinsamlingen i Otterups undersökning består av 179 

intervjuenkäter och åtta intervjuer där flerspråkiga barns språkanvändning studerades i 

förhållande till hemmiljö och skolmiljö. Resultaten visar bland annat en stor andel av 

eleverna att använder sitt modersmål i skolan, bland annat med modersmålslärare vid 

undervisningstillfällen och vid studiehandledning. Eleverna uttrycker dock att det endast 

är i undantagsfall som de får användning för sitt modersmål i skolan, eftersom svenska är 

det dominerande undervisningsspråket (Otterup 2005:77). Vidare beskriver Otterup att 

eleverna anser att svenska är ett viktigt språk för dem, eftersom det är huvudspråket i 

Sverige och det dominerande undervisningsspråket i skolan (2005:85). Undersökningen 



visade också att deltagarna värderar modersmålet högt eftersom det är används för att 

kommunicera med anhöriga, vänner och familj (2005:85).  

Johansson (2000) studerar flerspråkighet med fokus på nio elevers förhållningssätt 

till sin flerspråkighet. Johansson har använt sig av tio olika undersökningsmetoder, bland 

annat språkbiografier, attitydenkäter och intervjuer. Resultaten visar att eleverna har en 

stark koppling sitt andraspråk, men också en känslomässig koppling till sitt modersmål 

(2000:91). I Johanssons undersökning framkommer det även att eleverna menar det är 

viktigt att utveckla sitt andraspråk, eftersom de befinner sig en i miljö där svenska har en 

given status (2000:87). I linje med Otterups undersökning visar även Johanssons studie 

att deltagarna anser att svenska språket har en högre status än deras modersmål 

(Johansson 2000:87).  

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Språk och identitet utgör en fundamental del av att vara människa (Watt & Llamas) 

2010:2), eftersom språket är ett sätt för människan att uttrycka sin identitet. Watt förklarar 

att ett indirekt sätt för människan att uttrycka sin identitet genom språk är hur människan 

bildar föreställningar om andra människors identitet baserat på deras sätt att tala. Den 

språkliga identiteten avspeglar vem människan är, men enligt Watt & Llamas är även den 

sociala aspekten betydelsefull för identitetsskapandet, eftersom människor befinner sig i 

sociala kontexter där de skapar föreställningar om andra människor utifrån språket 

(2010:2). 

Enligt Ricoeur förhåller sig den personliga identiteten, the self (självet) till the other 

(de andra), som ett utomstående subjekt (1992:180). Samverkan mellan the self och the 

other har stor betydelse för en individs personliga identitet. Vidare menar Ricoeur att den 

personliga identiteten är föränderlig beroende på den sociala kontext individen deltar i, 

vilket innebär att den skapas när den blir definierad i förhållande till någon eller något 

annat (Ricoeur 1992:181).  

Definitionen av begreppet identitet som en form av konstruktion av yttre faktorer 

går i linje med ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt (Håkansson & Norrby 

2007:30). Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet påverkas identitetsskapandet av 

den sociala kontexten, det vill säga att människan formar sin identitet utifrån hur 

omgivningen uppfattar henne. Den socialkonstruktivistiska uppfattningen om 

identitetsskapande skiljer sig från den essentialistiska, som innebär att identitet är ett 

statiskt tillstånd som inte förhåller sig till den sociala omgivningen utan endast baseras 



på individen (Håkansson & Norrby 2007:30). Beskrivningen av identitet som 

oföränderlig utmanas av Stier (2003:22) som hävdar att identitet inte är ett statiskt 

tillstånd utan varierar från situation till situation. Vidare menar Stier att identitet inte kan 

betraktas som något isolerat, eftersom en människas identitet får sin mening i förhållande 

till något utanför individen, vilket går i linje med Ricoeurs tanke om identitetsskapande 

(1992:181). Denna utgångspunkt tas även upp av Lojander-Visapää (2001:102) som 

menar att den språkliga identiteten ger tillgång till olika språkgrupper.  

3 Metod  
Detta kapitel innefattar redogörelser för undersökningens metod och forskningsetiska 

ställningstaganden, analysmetod samt metod- och materialdiskussion.  

3.1 Enkät 

Det bakomliggande motivet för metodvalet i min undersökning finns att hämta i 

Johanssons avhandling Flerspråkighet i ett mångkulturellt klassrum (2000). Studien 

genomfördes år 1996 med nio flerspråkiga elever i sjätte klass. Eftersom det är 21 år 

sedan den undersökningen genomfördes är det av intresse att replikera delar av den för 

att kunna diskutera skillnader i flerspråkiga elevers uppfattning om sin flerspråkighet över 

tid. I Johanssons undersökning användes tio olika undersökningsmetoder, bland annat 

språkbiografier, observationer och språkdagböcker. Jag har valt att enbart replikera 

attitydenkäten, som fokuserar på elevers attityder till flerspråkighet och språklig identitet. 

För att få en nyanserad bild av elevernas attityder till flerspråkighet och sambandet mellan 

deras språkanvändning och identitet har en kvantitativ metod använts (Trost 2007:20). 

Attitydenkäten i min studie har besvarats av 33 högstadieelever. Frågorna i 

attitydenkäten är direkt hämtade från Johanssons undersökning (2000), vilket innebär att 

de är vetenskapligt beprövade och därför också metodiskt tillförlitliga. Attitydenkäten 

består av flera frågor som rör elevernas attityder till flerspråkighet i relation till deras 

modersmål, andraspråket svenska och familj. Enkätfrågorna är utformade som 

påståenden som informanterna tar till ställning till med hjälp av fyra svarsalternativ, vilket 

ger dem möjlighet att väga svaren i förhållande till varandra (jfr Denscombe 2009:209).  

Enligt Denscombe är det viktigt att ta informanternas ålder i beaktande vid 

genomförande av enkäter (2009:208). Informanterna i min undersökning är 15 år och 

läser svenska som andraspråk. Eleverna har varit i Sverige i 3–5 år, vilket gör att deras 

kunskaper i svenska varierar. Med hänsyn till dessa faktorer var Johanssons attitydenkät 



lämplig att använda eftersom frågeformuleringarna var tydligt formulerade och anpassade 

till målgruppen. Vidare finns det stöd för att frågorna skulle vara genomförbara eftersom 

Johansson (2000) har använt enkätfrågorna i en målgrupp med jämförbara kunskaper i 

svenska och tid i Sverige.  

3.2 Urval 

I denna undersökning har informanterna valts ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval, 

beroende på faktorer som tillgänglighet och tidsramen för studien. Elever från tre skolor 

deltog. Den ena skolan valdes eftersom jag tidigare har praktiserat på skolan och hade 

kontakter som kunder bistå med undersökningen där. Eleverna som deltog i 

undersökningen var dock nya för mig, och det fanns därmed ingen tidigare koppling 

mellan dem och mig. De andra två skolorna valdes ut utifrån geografisk närhet. 

Gemensamt för de urvalet var att elevernas ordinarie lärare valde ut vilka elever som 

skulle vara lämpliga för deltagande med hänsyn tagen till deras språknivå. Jag har på så 

sätt inte påverkat urvalet, och inte heller i förlängningen, resultatet av studien. 

3.3 Genomförande 

Attitydenkäterna genomfördes på tre olika högstadieskolor i södra Sverige. Innan jag 

besökte grupperna hade deras lärare delat ut ett informationsbrev där eleverna kunde ta 

del av all nödvändig information om undersökningen samt lämna sitt samtycke till att 

delta. Eleverna var över 15 år, vilket innebar att samtycke från föräldrarna inte krävdes. 

Attitydenkäten besvarades enskilt av eleverna, och de fick 60 minuter på sig att besvara 

frågorna. Påståendena i enkäten innehöll inte några avancerade ord eller fackspråk, vilket 

gjorde att jag utgick från att eleverna skulle kunna förstå dem utan större svårigheter. 

Några av orden, såsom framtid och släktingar, fick jag dock förklara vid något av 

undersökningstillfällena, men bortsett från det ställde eleverna få frågor om frågornas 

utformning. 

3.4 Analysmetod 

Det insamlade materialet sammanställdes med hjälp av programvaran Google Formulär 

och redovisas i stapeldiagram. Tabeller i form av stapeldiagram kan presentera 

informationen på ett överskådligt sätt som gör det lättare för läsaren att överblicka 

resultaten (jfr Denscombe 2009:350). Stapeldiagram är ett vanligt förekommande sätt att 

presentera data i mindre undersökningar som har sin grund i en kvantitativ metod 

(2009:353).  



Nedan presenteras analyskategorierna som enkätfrågorna har sorterats in under och 

som ligger till grund för redovisningen av resultaten. Frågeställningen ”Vilka 

uppfattningar har eleverna om sin flerspråkighet?” delas in i följande delaspekter: Elevers 

värdesättning av sitt modersmål, Modersmålet i skolan och Språket i undervisningen. 

Frågeställningen ”Hur ser sambandet ut mellan elevernas språkanvändande och deras 

språkliga identitet?” delas in följande delaspekter: Uppfattningar om föräldrarnas syn på 

flerspråkighet och Elevers tankar om framtiden.  

I bilaga 1 återfinns samtliga frågor som ställdes i attitydenkäten. Alla frågor som 

ställdes presenteras inte i resultatavsnittet, utan ett urval har gjorts baserat på vilka frågor 

som besvarar mina frågeställningar. Vidare har frågor som berör närliggande områden 

slagits samman med hänsyn till undersökningens omfång och överskådligheten för 

läsaren. Exempel på sådana frågor är ”Jag tycker om att tala mitt modersmål” och ”Jag 

tycker om att höra mitt modersmål talas”. 

3.5 Metod- och materialkritik 

Den attitydenkät som använts i den här studien har skapat förutsättningar för att få en så 

omfattande och tillförlitlig datainsamling som möjligt (jfr Denscombe 2009:251). I 

förhållande till mina frågeställningar var attitydenkätens frågor relevanta eftersom de 

berörde elevernas attityder till flerspråkighet i flera aspekter, exempelvis relaterat till 

framtiden, skola och familj. Elevernas svar resulterade i en bred bild av deras attityd till 

sin flerspråkighet och gav ett underlag för att besvara mina frågeställningar. 

Jämfört med min undersökning har Johanssons (2000) varit mer omfattande med 

avseende på antalet undersökningsmetoder och undersökningens tidsutsträckning. Med 

hänsyn till den begränsade tiden för denna undersökning valde jag att utgå enbart från 

Johanssons attitydenkät, vilket var hanterligt inom de givna tidsramarna. I jämförelse med 

min undersökning har Johansson också haft fler informanter, vilket också bidrar till att 

hennes undersökning är mer omfattande.  

I min undersökning deltog elever från tre olika skolor i södra Sverige, vilket också 

skiljer sig från Johanssons undersökning där alla deltagarna går på samma skola i en 

multietnisk förort i Stockholm (Johansson 2000:10). Att deltagarna i min undersökning 

tillhör olika skolor kan ha påverkat undersökningens resultat, eftersom variationen av 

skolor ger fler skolkulturer som kan påverka elevernas attityd till flerspråkighet och 

språkanvändning.  



Diagrammen som presenteras i resultatavsnittet har avvikande numrering eftersom 

alla frågor in enkäten inte används i analysen. Resultaten presenteras i stapeldiagram 

utifrån fyra olika svarsalternativ. Påståendena presenteras inte i kronologisk ordning utan 

har kategoriserats utifrån undersökningens frågeställningar.  

I redovisningen av de olika påståendena i resultatkapitlet har svarsalternativen 

slagits ihop i håller absolut med och håller med för att visa när eleverna ställer sig positiva 

till påståendena. På samma sätt har svarsalternativen håller inte alls med och håller inte 

med har slagits ihop för att visa när eleverna ställer sig negativa till påståendena.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

För att bedriva etiskt god forskning är det av stor vikt att vara väl medveten om vilka 

etiska överväganden som görs och dessutom informera informanterna som deltar i 

undersökningen om vilka forskningsetiska riktlinjer som följts (Vetenskapsrådet 2011). 

Vetenskapsrådets riktlinjer om information-, samtycke, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet har följts under genomförandet av undersökningen (Vetenskapsrådet 

2011). I praktiken innebar det att huvudkraven följdes genom att eleverna och 

vårdnadshavarna fick ta del av ett skriftligt informationsbrev (bilaga 1). I brevet fanns en 

kort presentation av mig, information om undersökningens syfte och även 

kontaktuppgifter till mig och min handledare. Av brevet framgår även att den insamlade 

informationen inte kommer att nyttjas i något annat sammanhang utanför undersökningen 

och att ingen obehörig kommer att ha tillgång till den insamlade informationen. Med 

hänsyn till samtyckeskravet fick informanterna endast delta om de lämnade sitt samtycke 

skriftligt, vilket samtliga gjorde. De blev även informerade om att de när som helst under 

processen fick avbryta sin medverkan. I enlighet med anonymitetskravet informerades 

eleverna även om att deras namn eller annan känslig information inte kommer att framgå 

av den här texten.  

4 Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas en resultatsammanställning av attitydenkäten. Resultatet är 

indelat i huvudkategorierna 1) Elevernas uppfattning om sin flerspråkighet och 2) 

Elevernas språk i hemmiljön och deras språkliga identitet. Kapitlet avslutas med en 

jämförelse mellan min undersökning och Johanssons (2000).  



4.1 Elevernas uppfattning om sin flerspråkighet 

I detta avsnitt presenteras resultaten från attitydenkäten, som är kopplad till en av 

frågeställningarna för denna undersökning, nämligen vilken uppfattning eleverna har om 

sitt modersmål.  

 Elevernas värdesättning av modersmålet 
Eleverna ombads i enkäten att värdera sitt modersmål ur ett allmänt perspektiv. Frågorna 

innebar att eleverna fick ta ställning till om det finns andra språk som är viktigare än 

modersmålet, huruvida de uppskattar att höra sitt modersmål talas och om vad 

modersmålet betyder för dem. Nedan presenteras elevernas svar på det påstående som 

lyder ”Jag tycker om att höra mitt modersmål talas”.  

 
Figur 1. Jag tycker om att höra mitt modersmål talas. 

Elevernas svar visar att majoriteten (93,8 %) är positivt inställda till att höra sitt 

modersmål talas, och att 6,2 % inte är positivt inställda till att höra sitt modersmål talas. 

I denna fråga framkommer det alltså tydligt att de flesta eleverna värdesätter sitt 

modersmål eftersom de tycker om att höra språket talas. Den andel elever som ställer sig 

negativa till påståendet kanske har bristande kunskap i språket och därför inte uppskattar 

att höra språket talas. 

Eleverna fick ta ställning till följande påstående i enkäten ”Jag tycker om att tala 

mitt modersmål”. Svarsresultatet redovisas i tabellen nedan. 

 
Figur 2. Jag tycker om att tala mitt modersmål. 



 

Det framgår av svaren att majoriteten (87,5 %) av eleverna ställer sig positiva till att höra 

sitt modersmål talas. Dock var det 12,5 % av deltagarna som inte är positiva till att höra 

sitt modersmål talas. Orsaken till att det finns en större ovilja att tala än att höra sitt 

modersmål, kan bero på brister i att tala språket (jfr Skolverket 2008:21). 

Ytterligare ett påstående som eleverna fick ta ställning till lyder: ”Mitt modersmål 

betyder mycket för mig”.  

 
Figur 3. Mitt modersmål betyder mycket för mig.  

Resultatet visar att 93,7 % av eleverna ställer sig positiva till påståendet ”Mitt modersmål 

betyder mycket för mig”. En mindre andel av eleverna ställer sig negativa till påståendet, 

nämligen 6,3 %. Denna negativitet kan möjligen förklaras med att språket är en del av 

identitetsskapandet och hur vi uppfattas av andra (jfr Ricoeur 1992:181). Eleverna i 

undersökningen bor i Sverige, och har kanske valt att prioritera svenska språket istället 

för modersmålet, vilket kan ha gjort att modersmålet har tillskrivs mindre betydelse. 

Eleverna fick besvara ett påstående i enkäten som lyder ”Det finns språk som är 

viktigare än mitt modersmål”. Svarsfrekvensen för detta påstående såg ut enligt följande: 

 

 
Figur 4. Det finns språk som är viktigare än mitt modersmål. 

Svarsresultatet visar att en majoritet, 74,2 %, ställer sig positiva påståendet om att det 

finns språk som är viktigare än modersmålet, medan 25,8 % av eleverna ställer sig 



negativa till påståendet. Anledningen till att 25,8% av eleverna ställer sig negativa till 

påståendet, kan återigen ha sin grund i att de är bosatta i Sverige och därför upplever att 

svenska språket är mer värdefullt än modersmålet.  

Resultatet från fråga 6, som visar att 93,7 % av eleverna är positiva till påståendet 

att deras modersmål betyder mycket för dem, är intressant att sätta i relation till resultatet 

från fråga 2, där 74,2 % av informanterna är positiva till påståendet om att det finns språk 

som är viktigare än modersmålet. Vilket språk eleverna anser är viktigare än modersmålet 

framgår inte av frågan, men utifrån Otterup (2005:86) är sannolikheten stor att det handlar 

om svenska språket eftersom det är huvudspråket i det land de bor i och därmed ett viktigt 

verktyg i skolmiljön. 

 Modersmålet i skolan 
Ur ett språkinlärningsperspektiv finns det många fördelar med att få undervisning i sitt 

modersmål och med att ha goda kunskaper i modersmålet, eftersom det innebär en 

potential att förbättra studieresultaten (Hyltenstam & Stroud 2004:53). I detta avsnitt 

presenteras fyra frågor som rör elevernas modersmål i relation till undervisningen i 

skolan. Påstående 10 undersöker om eleverna tycker att det är lustfyllt att lära sig sitt 

modersmål. Den ser ut som följer: 

 

 
Figur 5. Jag tycker att det är kul att lära sig mitt modersmål. 

Svarsresultaten visar att en klar majoritet, 71,9 %, av eleverna, tycker att det är roligt att 

lära sig sitt modersmål. Det framgår dock samtidigt att 28,1 % av eleverna ställer sig 

negativa till påståendet, vilket kan bero på att de inte upplever att det är lika värdefullt att 

lära sig sitt modersmål, som det är att lära sig svenska. Det kan också bero på att de tappat 

viss del av kontakten med modersmålet, vilket gör att inlärningen är språket inte upplevs 

som rolig. Den positiva attityden hos eleverna till att lära sig sitt modersmål kan tolkas 

som att det finns en öppenhet hos eleverna för att delta i modersmålsundervisningen och 

en vilja att utveckla sitt språk.  



I en av enkätfrågorna (17) får eleverna ta ställning till om de skulle vilja slippa 

undervisning i sitt modersmål. Elevernas svar såg ut enligt följande: 

 

 
Figur 6. Jag vill helst slippa undervisning i mitt modersmål. 

Svarsresultatet visar att 25,8 % av eleverna antingen absolut håller med eller håller med 

och alltså helt vill slippa undervisning i modersmålet. Majoriteten (74,2 %) skulle 

däremot inte skulle vilja slippa undervisning i sina modersmål, utan vill få utveckla sin 

flerspråkighet även i skolan. Detta resultat tyder på att de flesta av de medverkande 

eleverna ser ett värde i att få undervisning i sina modersmål.  

Eleverna fick ta ställning till påståendet ”Jag önskar att jag kunde tala mitt 

modersmål mer på lektionerna i skolan” Svarsresultatet redovisas i tabellen nedan.  

 

 
Figur 7. Jag önskar att jag kunde tala mitt modermål mer på lektionerna i skolan. 

Svarsresultatet visar att majoriteten (74,2 %) av eleverna är positiva till att få tala 

modersmålet mer på lektionerna i skolan. Det framkommer även att 25,8 % av eleverna 

ställer sig negativa till påståendet. En möjlig orsak till att 25,8% elever ställer sig negativa 

till påståendet kan bero att de vill använda svenska under lektionstiden för att de ser det 

som en viktig del i språkutvecklingen. De flesta eleverna uppfattar det alltså som viktigt 

att som flerspråkig få användning av sitt modersmål under andra lektioner utöver 

modersmålsundervisningen. Elevernas svar tyder på att detta viktigt för dem och att de 

skulle vilja få använda sitt modersmål också i den reguljära undervisningen på svenska, 



vilket samtidigt skulle ge dem ökade möjligheter att utvecklas i svenska språket 

(Garcia:2009:149). Detta går i linje med det som kallas translanguaging, vilket innebär 

att elevernas språkliga kunskaper ses som en resurs i lärandet och att eleverna ska få 

använda samtliga språkkunskaper i lärandet (García & Wei 2014:21).  

Många elever med svenska som andraspråk har inte utvecklats tillräckligt i svenska 

språket för att kunna använda det som det enda språket att inhämta kunskap på utan 

behöver använda sitt modersmål vid kunskapsinhämtningen, enligt Hyltenstam & Stroud 

(2004:51). Vidare är användandet av modersmålet under skoltiden ett sätt för eleverna att 

bibehålla och utveckla sin språkliga identitet (2004:75). Elevernas önskemål om att få 

använda sitt modersmål mer på lektionerna kan tolkas som ett uttryck för att det skulle 

vara ett stöd i deras studier samt ett sätt att bejaka en av sina språkliga identiteter. 

Användning av modersmålet har både kognitiva och känslomässiga aspekter som är av 

stort värde för eleverna (Johansson 2000:40). 

Sammanfattningsvis visar elevernas svar på påståendena 10, 17 och 21 att flertalet 

av eleverna har en positiv syn på sin flerspråkighet. Många av dem tycker att det är roligt 

att lära sig sitt modersmål och har dessutom en önskan om att få använda sitt modersmål 

också i undervisning i andra ämnen i skolan.  

4.2 Språket i undervisningen 

I detta avsnitt presenteras frågor som rör elevernas uppfattningar om språkanvändning i 

skolan och i undervisningen. Eleverna fick besvara påståendet ”Jag skulle vilja få den 

största delen av undervisningen i skolan på modersmålet istället för svenska. Eleverna 

svarade följande på påståendet:  

 
Figur 8. Jag skulle vilja få den största delen av undervisningen i skolan på modersmålet istället för svenska. 

En sammanslagning av svarsalternativen håller inte med och håller inte alls med visar att 

drygt 70,9 % av eleverna ställer sig negativa till att få den största delen av undervisningen 

på modersmålet istället för svenska. Fem elever håller absolut med och ställer sig alltså 



positiva till att få största delen av undervisningen på modersmålet. Denna enkätfråga är 

formulerad så att deltagarna blir ombedda att göra ett val mellan vilket språk de skulle 

önska att undervisningen till största del skedde på. Möjligheten att genom 

svarsalternativen få fram om eleverna skulle önska att undervisningen skulle ha lika 

fördelning mellan deras modersmål och svenska fanns inte, och därmed kan inte frågan 

användas för att förstå hur eleverna vill att språkfördelningen ska realiseras i 

undervisningen, utan endast vilket av språken som skulle vara dominerande i 

undervisningen.  

Drygt två tredjedelar av eleverna vill inte ha undervisning på sina modersmål 

istället för på svenska. Detta resultat är intressant att sätta i relation till Otterups resultat 

som visar att deltagarna uttrycker att svenska är ett mycket viktigt språk för dem eftersom 

de vill kunna kommunicera på huvudspråket i Sverige (Otterup 2005:15). För många av 

eleverna är det alltså viktigt att undervisningen sker på svenska.  

 Elevernas språk i hemmiljön och deras språkliga identitet 
Studiens andra forskningsfråga var ”Hur ser sambandet ut mellan elevernas språk och 

deras språkliga identitet ut?”, och i detta avsnitt presenteras de enkätfrågor som berör just 

flerspråkighetens koppling till elevernas språkliga identitet. I det första avsnittet redovisas 

påståenden som rör elevens uppfattning om föräldrarnas inställning till flerspråkighet. I 

ett avslutande avsnitt sätts elevernas tankar om flerspråkighet i sin framtid i relation till 

den språkliga identiteten. 

 Elevernas uppfattningar om föräldrarnas syn på flerspråkighet  
Två av enkätfrågorna berör elevernas uppfattning om föräldrarnas tankar om 

flerspråkighet i hemmiljön. Enkätfrågan nedan (24) låter eleverna fundera över om de tror 

att föräldrarna tycker det är viktigare att de lär sig svenska än modersmålet.  

   
Figur 9. Mina föräldrar tycker att det är viktigare att jag lär mig svenska än mitt modersmål. 



Elevernas svar visar att 67,7 % håller med eller håller absolut med om påståendet att 

föräldrarna tycker att det är viktigare är att barnen lär sig svenska än modersmålet. 

Svarsresultatet visar även att 33,3 % av eleverna inte tror att föräldrarna anser att svenska 

är viktigare än modersmålet. Bakgrunden till detta svarsresultat kan ligga i att 

modersmålet är det språk som mestadels används hemma, vilket gör att eleverna upplever 

att föräldrarna prioriterar modersmålet framför svenska. 

Ytterligare en fråga i enkäten undersöker elevernas inställning till modersmålet i 

relation till familjens språkanvändning. I fråga 3 fick eleverna ta ställning till om de tycker 

att det att viktigt att familjen fortsätter prata modersmålet ordentligt.  

 
Figur 10. Jag tycker det är viktigt att min familj fortsätter att tala mitt modersmål. 

Svarsresultatet visar att 84,4 % ställer sig positiva till påståendet. Men, det framkommer 

även att 15,6 % ställer sig negativa till att det är viktigt att familjen fortsätter tala 

modersmålet ordentligt. En möjlig förklaring till detta svarsresultat kan vara att eleverna 

inte ser någon nackdel i att modersmålet inte fortsätter att talas i familjen, med tanke på 

att familjen numera är bosatt i Sverige. 

Fråga 3 och fråga 24 är intressanta att ställa i förhållande till varandra. Utifrån dessa 

frågor framgår det att eleverna uppfattar att deras föräldrar har en positiv inställning till 

utveckling av modersmålet hos sina barn. Svarsresultatet tyder också på att eleverna ser 

ett värde i att fortsätta tala modersmålet inom familjen, vilket tyder på en stark språklig 

identitet. En låg värdering av ett språk kan däremot påverka individens språkliga identitet 

i negativ riktning (jfr Virta 1994:24).  

Många av eleverna menar att föräldrarna tycker att det viktigt att lära sig svenska i 

förhållande till modersmålet, vilket tydliggörs av fråga 24, men värdesätter ändå att deras 

familj och framtida barn ska behålla modersmålet. Det är möjligt att tolka det som att 

eleverna inte vill bli identifierade med en av sina språkliga identiteter utan vill bli sedda 

som flerspråkiga.  



 Elevers tankar om framtida språkanvändning  
En av attitydenkätens frågor låter eleverna ta ställning till om de i framtiden vill att deras 

barn ska lära sig modersmålet ordentligt. Eleverna fick ta ställning till påståendet ”Om 

jag hade barn skulle jag vilja att de lärde sig mitt modersmål ordentligt”. I tabellen nedan 

framgår hur eleverna svarade. 

 
Figur 11. Om jag hade barn skulle jag vilja att de lärde sig mitt modersmål ordentligt. 

Resultatet visar att 84,4 % av eleverna håller med eller håller absolut med i påståendet, 

medan 15,6 % ställer sig negativa till detta. Det innebär att majoriteten vill ge sina 

framtida barn möjlighet att få utöka sina språkliga identiteter och därmed tillhörigheten 

till olika språkgrupper (jfr Lojander-Visapää 2001:180). Den andel elever som ställer sig 

negativa till påståendet kan ha en önskan om att deras framtida barn har grundläggande 

kunskaper i modersmålet, men kanske inte upplever att de behöver kunna det ordentligt. 

Det kan alltså vara ordet ”ordentligt” i påståendet som har påverkat deras svar. 

I enkäten finns en fråga som berör elevernas uppfattning om modersmålet och 

huruvida de tror att de kommer glömma det i framtiden. Så här fördelades eleverna svar:  

 
Figur 12. Det finns risk att jag kommer att glömma mitt modersmål i framtiden. 

Svarsresultatet visar 18,7 % håller med eller håller absolut med i påståendet. Om 

svarsalternativen håller inte med och håller inte alls med slås ihop framgår det att 81,3 % 

av eleverna inte tror att det finns risk att de kommer att glömma sitt modersmål i 

framtiden. För många av eleverna är det alltså viktigt att bevara sin flerspråkighet, och de 



ser inte att det finns en risk för att de ska glömma språket. Det kan ha sin förklaring i att 

eleverna värdesätter sin flerspråkighet, men också att de använder modersmålet med 

vänner, familj och personer utanför skolan, vilket gör att modersmålet tillsammans med 

svenskan spelar en stor roll för identitetsutvecklingen. En större andel elever ser däremot 

en risk att de kommer glömma modersmålet i framtiden. Detta kan bero på att eleverna 

inte upplever att de kommer komma i kontakt med modersmålet tillräckligt mycket för 

att bevara kunskaperna.  

Nedan presenteras ytterligare en fråga där eleverna får reflektera över sitt 

modersmål i relation till svenska språket i framtiden. Påståendet lyder enligt följande:  

 
Figur 13. När jag är vuxen vill jag att andra ska se mig som en i första hand talar mitt modersmål, inte svenska. 

I detta påstående framkommer det att 34,1 % av eleverna håller med eller håller absolut 

med om de vill bli sedda som en som talar sitt modersmål i första hand. 65,5% av eleverna 

håller inte med eller absolut inte med om detta, utan menar att de i första hand vill bli 

sedda som en som talar svenska. Av svaren framgår inte orsaken till deras åsikter, och 

inte heller om de vill bli identifierade med något av alternativen eller båda två. 

Eleverna fick reflektera över sitt modersmål i förhållande till tillhörigheten till en 

nationalitet (fråga 20). Påståendet lyder ”För att kunna säga att man är t.ex. grek eller 

syrian måste man kunna tala språket”.  

 
Figur 14. För att kunna säga att man är t.ex är grek eller syrian måste man kunna tala språket. 



Svarsresultatet visar att 43,7% ställer sig negativa till påståendet (20). En bakomliggande 

orsak till denna svarsfrekvens kan vara eleverna inte tänker att identitetsskapande sker 

utifrån språk, vilket Ricoeur (1992:181) framhåller, utan utifrån andra aspekter som 

eleverna uppfattar som mer avgörande för identitetsskapandet.  

Fördelningen mellan de elever som ställer sig negativa till påståendet i förhållande 

till de som är positiva är relativt jämn. 56,3% av de deltagande eleverna anser att kravet 

för att kunna säga att man tillhör en språklig identitet är att man måste kunna tala språket. 

Detta tyder på en uppfattning hos eleverna att det finns en stark koppling mellan språk 

och identitet, och att flerspråkighet kan innebära fler än ett språk. Det är även en 

indikation på att det finns ett samband mellan att kunna tala ett språk och kunna säga sig 

tillhöra en etnisk grupp. Detta resultat kan ge ytterligare förklaring till elevernas positiva 

inställning till att man bör lära sig sitt modersmål utöver det svenska språket, eftersom 

det finns en korrelation mellan att vara flerspråkig och att känna tillhörighet till olika 

språkliga identiteter (jfr Lojander-Visapää 2001:184).  

4.3 Jämförelse 

Denna undersökning har delar av Johanssons undersökningar i Flerspråkighet i ett 

mångkulturellt klassrum (2000) som utgångspunkt. Johanssons resultat uppvisar flera 

likheter med min undersöknings resultat. Flera av eleverna som utförligt beskrivs i 

Johanssons undersökning har, likt många av eleverna i min undersökning, förklarat att 

modersmålet är det dominerande kommunikationsspråket i hemmiljön (2000:42). 

Johansson beskriver att i vissa av fallen förekommer även svenska i kommunikationen, 

men modersmålet är det språk som oftast används i elevernas hem.  

Mina resultat, som visar att eleverna ser ett nära samband mellan språk och identitet, 

finner stöd i Johanssons undersökning. Resultaten från hennes undersökning visar att det 

finns en relation mellan språk och identitet (Johansson 2000:79). Eleverna får ta ställning 

påståendet ”För att kunna säga att man är t.ex. grek eller syrian måste man kunna tala 

språket”. Svarsresultaten i både min och Johanssons undersökning visar att majoriteten 

av eleverna menar att man behöver kunna språket för att kunna kalla sig för någon av 

dessa nationaliteter och därmed bejaka denna del av sin identitet. I min undersökning, 

såväl som i Johanssons, är svaren relativt jämnt fördelade mellan de som ställer sig 

positiva och negativa till det påståendet.  

Elevernas positiva syn på flerspråkighet framkommer flera av frågorna som har 

ställts i min undersökning. Deras positiva inställning exemplifieras av svaren på frågor 



som ”Mitt modersmål betyder mycket för mig” och ”Jag tycker att det är kul att lära mig 

mitt modersmål” där flertalet av eleverna ställer sig positiva. Attitydenkäten ger en bild 

av deras uppfattningar om flerspråkighet utifrån flera olika aspekter, exempelvis deras 

föräldrar, framtiden och undervisningen i skolan. Eleverna visar en öppenhet för att 

utveckla sitt andraspråk och uppfattar att de har stöd i detta hemifrån, vilket är en viktig 

del för att nå framgång i studierna. I Johanssons undersökning uttrycker eleverna att det 

är viktigt att utveckla sitt andraspråk, eftersom de befinner sig en i miljö där svenska har 

en given status (Johansson 2000:87).  

Vidare finns det ytterligare en likhet mellan min och Johanssons undersökning, 

nämligen elevernas inställning till att det finns viktigare språk än deras modersmål. I 

påståendet ”Det finns språk som är viktigare än mitt modersmål” håller majoriteten av 

eleverna med. Eleverna i Johanssons undersökning menar att deltagarna att svenska 

språket har en högre status än sina modersmål (Johansson 2000:87). Deltagarna i 

Johanssons undersökning uttrycker även att det finns ett starkt känslomässigt band till 

modersmålet, vilket eleverna i min undersökning också ger en bild av. Detta framgår 

bland annat i fråga 1 där eleverna får ta ställning till påståendet ”Jag tycker om att höra 

mitt modersmål talas”, vilket majoriteten håller med om. 

Önskan hos elever och föräldrar att eleverna ska utvecklas i svenska språket såväl 

som i modersmålet går i linje med Skolverkets riktlinjer att flerspråkighet ska ses som en 

fördel, inte bara på individnivå utan även på samhällelig nivå (2002:16). I min 

undersökning framkommer att det finns en stark vilja hos eleverna att undervisningen ska 

ske på svenska, men de önskar ändå få inkorporera även modersmålet i den övriga 

undervisningen. I en rapport från Skolverket (2008:11) framgår det tydligt att om elever 

får stöd i sin modersmålsundervisning och om denna undervisning integreras med övriga 

ämnen ökar chanserna för förbättrade resultat.  

Fråga 6 i min undersökning belyser elevernas känslomässiga band till sitt 

modersmål. Påståendet lyder ”Mitt modersmål betyder mycket för mig”, och detta ställer 

sig majoriteten av eleverna positiva till. Detta går i linje med resultatet på samma fråga i 

Johanssons undersökning. Deltagarna i Johanssons undersökning förklarar att trots att 

svenskan har en högre status på grund av att det är dominerande språket i Sverige, har 

modersmålet har en särskild betydelse för dem (Johansson 2000:91). Enligt deltagarnas 

förklaring beror modersmålets betydelse på flera faktorer. En av deltagarna menar att 

modersmålet fungerar som ett slags ”kodspråk” som används mellan de som talar samma 

modersmål för att utomstående inte ska förstå. Detta går i linje med att den språkliga 



identiteten kan utgöra en markör för grupptillhörighet och gemenskap (Watt & Llamas 

2010:2). Vidare hävdar Johansson att en förklaring till att eleverna har ett starkt 

känslomässigt band till modersmål är att språket kan fungera som en symbol för en etnisk 

identitet och gemenskap med en viss kultur (Johansson 2000:87).  

Det finns flera likheter mellan min undersökning och Johanssons, men också 

skillnader. I Johanssons undersökning framgår det att flera av eleverna uttrycker ett 

samband mellan att lära sig svenska och bli accepterad i det sociala livet i klassrummet 

(Johansson 2000:97). Johansson menar att detta förhållningssätt hos eleverna kan leda till 

minskad motivation att använda modersmålet. I min undersökning påvisas inte någon 

relation mellan att utveckla sitt andraspråk och minskat intresse av att använda sitt 

modersmål i lika stor utsträckning som i Johanssons. 

 I fråga 21 där påståendet lyder ”Jag önskar att jag kunde tala mitt modersmål mer 

på lektionerna” är majoriteten av eleverna positivt inställda. I fråga 25 ställer majoriteten 

av eleverna sig positiva till påståendet ”Jag tycker om att tala mitt modersmål”. Så var 

inte fallet i Johanssons undersökning där det var en högre andel av deltagarna som inte 

ställde sig positiva till påståendena. Denna skillnad kan ha sin förklaring i att min 

undersökning är genomförd i mindre omfattning än Johanssons, sett till antalet deltagare.  

Ytterligare en skillnad mellan min undersökning och Johanssons är den som rör 

elevernas uppfattning om vilket språk som deras föräldrar anser är viktigast för barnen att 

lära sig. Enligt Johanssons resultat uppfattar de flesta deltagarna att föräldrarna anser att 

båda språken är viktiga. Utifrån svaren på enkätfråga 24 framgår att de flesta eleverna i 

min undersökning dock tror att föräldrarna anser att svenska är viktigare att lära sig än 

modersmålet.  

5 Diskussion 
Sammanfattningsvis undersöks i denna studie vilka attityder flerspråkiga elever har till 

sitt andraspråk och modersmål samt sambandet mellan språkanvändning och språklig 

identitet. Eleverna har fått svara på frågor som rör deras användning av sitt modersmål 

och andraspråk, deras uppfattningar om framtiden i relation till andraspråk och 

modersmålet och även deras personliga syn på sitt andraspråk och modersmål. De centrala 

delarna av undersökningsmaterialet handlar om elevernas syn på flerspråkighet och deras 

värdesättning av att vara flerspråkig. Vidare innefattar denna undersökning frågor som 

rör elevernas syn på sambandet mellan flerspråkighet och språklig identitet. Resultaten 

visar att eleverna har en positiv inställning till sitt andraspråk och modersmål. De 



värdesätter sin språkliga identitet högt, men önskar att de skulle kunna få mer användning 

av sina språkkunskaper även utanför modersmålsundervisningen. Det går i linje med 

forskning som visar att vissa individer gärna låter modersmålet och andraspråken 

samspela (Skutnabb-Kangas 1980:79). Vidare förklarar Skutnabb-Kangas att detta beror 

på att ett och samma språk inte behöver fylla alla funktioner (1980:79), vilket går hand i 

hand med elevernas önskan om att få mer användning av sina språkkunskaper i 

undervisningen. 

I enlighet med Ricoeurs teori om att den personliga identiteten, the self (självet) 

förhåller sig till the other (de andra), som är ett utomstående subjekt (1992:180), 

framkommer det i undersökningen att flertalet deltagare ser en starkare koppling till the 

other, med avseende på identitetsskapande i framtiden. Flertalet deltagare menar 

nämligen att de hellre vill bli sedda som en som i första hand talar svenska och inte sitt 

modersmål. 

I undersökningen framkommer det även att flertalet deltagare vill fortsätta få 

undervisning i sina modersmål, vill få ökad möjlighet att få tala modersmål i skolan och 

tycker att det är lustfyllt att undervisas i modersmålet. Dock vill flertalet elever inte att 

undervisningen mestadels ska ske på modersmålet, vilket innebär att de ser en betydelse 

av att utvecklas i det svenska språket. Detta kan tolkas som att elevernas språkliga 

identitet är föränderlig, vilket går i linje med Håkanssons teori om att identitetsskapande 

påverkas i en social kontext enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt (Håkansson & 

Norrby: 2007:30). Även Watt & Llamas teori innefattar denna tanke om att den sociala 

aspekten är avgörande för identitetsskapandet och därmed den språkliga identiteten 

(2010:2). Det går även i linje med Skutnabb-Kangas forskning som visar att vissa 

individer som behärskar flera språk gärna vill låta dessa samspela med varandra, eftersom 

ett språk inte alltid fyller alla funktioner (1980:79). 

Att vara flerspråkig innebär att en individ behärskar två språk eller flera, vilken är 

den definition som har använts i denna undersökning. Flerspråkighet har inom äldre 

forskningssammanhang som något negativt. Enligt Otterup har begreppet tidigare ofta 

förknippats med minoriteter och fattigdom (Otterup 2005:13), och av tanken att den 

mänskliga hjärnan inte förmår att hantera mer än ett språk i taget. Senare studier av 

flerspråkiga barn visar dock tydligt att det finns ett samband mellan flerspråkighet och en 

utvecklad kognitiv förmåga (Otterup 2005:14).  

Elevernas positiva attityd till flerspråkighet framkommer tydligt i min 

undersökning. Eleverna menar att deras språkkunskaper är värdefulla, och de flesta menar 



även att om man har ett annat modersmål än svenska så bör man lära sig det ordentligt. 

Detta går i linje med Skolverkets intention att fler elever ska få undervisning i sina 

modersmål och att det finns ett samband mellan elevers modersmål och deras 

identitetsutveckling (Beijer 2002:1). Det finns flera positiva effekter av att elever får 

undervisning i modersmålet; det har en positiv påverkan på deras lärande, men också i ett 

längre perspektiv eftersom flerspråkighet kan öppna möjligheter för arbete och vidare 

studier (Beijer 2002:15) 

5.1 Vidare forskning 

Samhället är i ständig förändring och Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt land. 

Med anledning av detta är ett förslag på vidare forskning att undersöka om och hur lärare 

förhåller sig till elevernas flerspråkighet i undervisningen. Ett intressant 

forskningsområde skulle kunna vara att närmare undersöka i vilken utsträckning lärare 

låter elevernas modersmål vara en del av undervisningen. Det skulle också vara fruktbart 

att undersöka om lärare upplever att de har kunskap om hur de kan arbeta för att tillvara 

ta elevers flerspråkighet så effektivt som möjligt. Lärare kanske upplever att de gärna vill 

involvera flerspråkiga elever i undervisningen genom att de får användning för sitt 

modersmål, men saknar kunskap om hur detta kan göras.  
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Bilaga 1 Informationsbrev till eleverna och vårdnadshavarna 

 
Linnéuniversitetet Växjö 

Till de föräldrar vilka har sina barn på X-skolan. 

Jag är en lärarstudent vid namn Susanne Bomark. Jag studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö och håller 
just nu på med mitt examensarbete inom ämnet svenska som andraspråk. Detta examensarbete är inriktat 
mot att undersöka hur elever uppfattar och ser på sin flerspråkighet samt sin språkliga identitet. Min 
handledare heter Angela Marx Åberg och är lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Den enkät som du kommer att besvara handla frågor som rör ditt användande av språk i såväl skola som på 
din fritid. Frågorna kommer även efterfråga dina personliga reflektioner gällande din flerspråkighet. Om 
du samtycker till att delta i denna undersökning kommer du att delta i en enkätundersökning som är hämtad 
ur en avhandling som heter ”Flerspråkighet i ett mångkulturellt klassrum” av Charlotte Johansson.  

Under arbetets gång kommer jag att tillämpa de allmänna regler som rör sekretess och anonymitet i 
forskningssammanhang. Jag kommer att skydda din identitet genom fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen, information-, samtycke-, konfidentialitet- samt nyttjandekrav. Skolans och ditt namn kommer 
inte att framgå i varken examensarbete eller redovisningar. 

Jag är mycket tacksam för att få arbeta med dig på X-skolan och få ta del av dina reflektioner. De är till stor 
hjälp för det slutliga examensarbetet. Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta mig eller min 
handledare för arbetet. Vi finns att nå på följande sätt: 

 

Telefon:  

Susanne Bomark – XXXXXXXXX 

Angela Marx Åberg - XXXXXXXXX 

 

Mail: 

Susanne Bomark – XXXXXXXXX 

Angela Marx Åberg - XXXXXXXX 

//Susanne Bomark 

Ja, jag vill delta i undersökningen [  ] 

Nej, jag vill inte delta i undersökningen [   ] 

  



Bilaga 2 Attitydenkätundersökning 

Samtliga påståenden har följande svarsalternativ. 

• Håller absolut med 

• Håller med 

• Håller inte med 

• Håller inte alls med 

 
1. Jag tycker om att höras mitt modersmål talas 

2. Det finns språk som är viktigare än mitt modersmål 

3. Jag tycker att det är viktigt att min familj fortsätter att tala mitt modersmål ordentligt  

4. Det är svårt att lära sig mitt modersmål 

5. Om jag hade barn skulle jag vilja att de lärde sig mitt modersmål ordentligt 

6. Mitt modersmål betyder för mycket för mig 

7. Jag har nog ingen nytta av mitt modersmål i framtiden 

8. Jag önskar att jag kunde tala, läsa och skriva mitt modersmål lika bra som svenska 

9. Det är synd om dem som bara talar ett språk. 

10. Jag tycker att det är kul att lära sig mitt modersmål 

11. Det finns risk att jag kommer att glömma mitt modersmål i framtiden 

12. Mina svenska kompisar skulle nog inte tycka om jag talade på mitt modersmål när de var med. 

13. Jag skulle vilja få den största delen av undervisningen i skolan på modersmålet istället för svenska. 

14. När jag blir vuxen vill jag gifta mig med någon som har samma modersmål som jag 

15. Jag är bättre på mitt modersmål än på svenska. 

16. När jag är vuxen vill jag att andra ska se mig som en i första hand talar mitt modersmål, inte svenska 

17. Jag vill helst slippa undervisning i mitt modersmål 

18. Alla som har ett annat modersmål än svenska borde lära sig det ordentligt 

19. Jag talar hellre mitt modersmål än svenska 

20. För att kunna säga att man är t.ex grek eller syrian måste man kunna tala språket 

21. Jag önskar att jag kunde tala mitt modersmål mer på lektionerna i skolan 

22. Jag känner mig som svensk 

23. Jag skriver ofta till vänner och släktingar på mitt modersmål 

24. Mina föräldrar tycker att det är viktigare att jag lär mig svenska än mitt modersmål 

25. Jag tycker om att tala mitt modersmål 
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