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flerspråkighet i förhållande till sin språk- och identitetsutveckling. I våra undersökningar har vi 
utgått från tre flerspråkiga ungdomars berättelser om sina upplevelser kring sin språk- och 
identitetsutveckling under sin skoltid. Genom användningen av livsberättelser som metod har vi 
fördjupat oss i och fått större förståelse för deras livssituation. Deras berättelser har berikat vår 
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synsätten som råder i dagens samhälle. 
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”Hemma drack jag té i ryska téglas 
och åt zigensk mat med starka kryddor. 
I skolan drack jag mjölk 
och åt blodpudding och falukorv. 

 
Hemma talade jag vårt zigenska språk, 
romanés. 

 
I skolan talade jag svenska. 
Hemma var jag lydig. 
I skolan var jag tuff. 
Ibland kände jag mig som en främling, 
både hemma och i skolan. 
Det var svårt.” 
 
(en romsk flicka, Axelsson 1999:68) 
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1. Inledning 
 
 
Idag vet vi att språk, identitet och kultur hör samman. Det är svårt att undgå faktum att svensk 
skola är mångkulturell och att den speglar dagens samhälle. Världen har trätt in i lärarnas 
klassrum. I ett globalt perspektiv talas i de flesta länder två eller flera språk, därför måste man 
inom den svenska skolans värld räkna med att det finns minst ett eller flera flerspråkiga barn. 
Detta snabba utvecklingsförlopp har lett till nya tankesätt som den svenska skolan bör bli 
bättre på att anpassa sig till. Våra attityder till flerspråkighet och hur vi bemöter dessa 
flerspråkiga barn är avgörande för hur barnet kommer att lyckas i skolan, både socialt och 
kunskapsmässigt (Ladberg 2000).  
 

1.2 Bakgrund 

 
Ända sedan de nya allmänna styrdokumentens upprättande i mitten av nittiotalet och framåt, 
har det fastställts att flerspråkiga barn och elever har rätt till stöd i sitt modersmål. Flera 
forskare bl.a. Tingbjörn (1981) och Ladberg (2000) poängterar att ju tidigare barn och elever 
får stöd i sitt modersmål desto bättre tillgodogör de sig andra språk. I förskolans styrdokument 
kan man bland annat finna likartade tankar nedskrivna i följande målformuleringar:  
 

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter 
att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan 
skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både 
utveckla det svenska språket och sitt modersmål.” (Lpfö98:6) 

 
Vidare bör det tilläggas att enligt flera språkforskare bl.a. Ladberg (2000) och Axelsson 
(1999) anses språket vara ett viktigt redskap för flerspråkiga barns socialisation och 
integration i samhället. I och med att flerspråkiga barn och elever kulturellt sett möter olika 
typer av miljöer, det vill säga på hemmaplan gentemot övriga samhället, blir tvärkulturella 
socialisationsmönster aktuella och betydelsefulla för flerspråkiga barns språk- och 
identitetsutveckling. Huruvida vi väljer att antingen synliggöra dessa eller bortse från dem, 
blir avgörande för hur de flerspråkiga barnen och eleverna lyckas att utveckla sin identitet och 
hitta sin plats i det svenska samhället.  
 Trots ovanstående forskningsbelägg och styrdokumentens uppdrag erbjuder vissa 
kommuner inte längre modersmålstöd för förskolebarn. Statistik från Skolverket visar att 
bland dem som helt utesluter modersmålsstödet i förskolan finns stora kommuner som 
Örebro, Växjö och Helsingborg. Efter Skolverkets inspektioner av förskolor i landets 
kommuner har den återkommande kritiken riktats mot bristen på modersmålsstöd i förskolan. 
Ytterligare rapporter från Skolverket belyser att det pågår en förändring i synen på 
modersmålsstöd till förskolebarn.  
 Vi finner det här temat högst intressant, då vi båda är flerspråkiga och har olika kulturella 
bakgrunder. Det som engagerar oss i den här frågan är de bakomliggande mål och ambitioner 
som lett till att ovanstående beslutet fattats. Vi är medvetna om att det finns både bra och 
mindre bra underliggande motiv till det beslutet. Men våra intentioner är inte att redovisa eller 
undersöka dessa i den här uppsatsen, då motiven kan ta sig många olika uttryck. Däremot 
tycker vi att i vår kommande yrkesroll som lärare är det betydelsefullt att förhålla sig till 
målen i läroplanerna samt till forskningen som är en viktig kunskapskälla. Dessutom är denna 
kunskap som erhålls genom forskningen också betydelsefull för professionaliseringen av 
läraryrket.  
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I och med att skolan har gått från regelstyrning till målstyrning förväntas större ansvar och 
delaktighet av läraren för uppfyllelse och utvecklande av de mål staten formulerar.  Här kan vi 
se att det råder en motsättning mellan kommuner i vårt exempel ovan och aktuell 
skolforskning, vilket i sin tur påverkar lärarens praktiska tillämpning. Den yrkespraktiska 
tillämpningen blir lidande då de lokala politiska besluten inte ger utrymme för måluppfyllelse. 
Denna motsättning leder oss vidare in på andra aspekter som man inte kan bortse ifrån när 
man talar om ett mångkulturellt samhälle och minoritetsgruppernas situation. Dessa aspekter 
kan handla om allt ifrån integrationsfrågor till klassfrågor. Dock kommer vi inte att gå djupare 
in på dessa områden i denna uppsats men vi kan inte helt utesluta att dessa kommer att 
beröras.   
 Gällande ovanstående beslut väcks viktiga frågor som vi anser bör lyftas fram. Ses 
enspråkighet i relation till flerspråkighet som en lösning till att betona svenskheten i dagens 
mångkulturella samhälle? Är man rädd att förlora svenskheten om man lyfter fram andra 
språk och kulturer? 
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2. Begreppsdefinitioner 
 
I detta kapitel kommer vi att förklara innebörden av de nyckelbegrepp som kommer att 
beröras i uppsatsen. 
 
 

2.1 Modersmål 
 
Det finns flera definitioner på begreppet modersmål. Skutnabb-Kangas (Svensson 1998) ger 
oss följande beskrivningar av termen:  
 
 1. Modersmålet är det första språk som individen talar.  
 2. Modersmålet är det språk som individen behärskar bäst.  
 3. Modersmålet är det språk som individen använder sig av mest.  
 4. Modersmålet är det språk som personen identifierar sig med. 
 
Svensson (1998) påpekar dock att ovanstående definitioner inte ger oss någon heltäckande 
bild av termen eftersom en individs modersmål kan variera under livets gång. En naturlig 
beskrivning av definitionen av modersmålet är att det är det språk som ens mamma talar, 
vilket kopplas till känslor och tidiga upplevelser.  I vår uppsats ansluter vi oss till den första 
definitionen av modersmålsbegreppet, med hänvisning till det Svensson (1998) formulerar 
ovan kring ämnet: att det första naturliga språket är det språk som individens moder talar.    
 
 

2.2 Två- och flerspråkighet 
 
Tvåspråkighet innebär att använda ”två språk dagligen eller att kunna två språk men inte 
använda sig av språken dagligen” (Svensson 1998:178). Vidare menar Svensson att 
uppfattningar om hur väl individen måste behärska de språken varierar. Vissa forskare anser 
att båda språken ska behärskas lika bra medan andra anser att det är tillräckligt med någon 
kunskap om språken. Enligt Evenshaug & Hallen (2001) brukar man skilja mellan kulturell 
tvåspråkighet och naturlig tvåspråkighet. Svensson (1998) väljer att använda begreppen 
successiv och simultan tvåspråkighet. Kulturell/successiv tvåspråkighet innebär att barnet 
växer upp i en miljö där det lär sig ett språk i familjen och ett annat i exempelvis skolan. 
Typiskt för den här kategorin av tvåspråkighet är att modersmålet är redan grundlagt. 
Naturlig/simultan tvåspråkighet innebär att barnet växer upp i en miljö där föräldrar talar olika 
modersmål och barnet lär sig då båda språken samtidigt. 
 Vi kommer dock att i denna uppsats använda oss av termen flerspråkighet eftersom termen 
tvåspråkighet oftast kan förknippas med personer som enbart behärskar två språk. Enligt oss 
skiljer sig tvåspråkighet i princip inte från flerspråkighet (trespråkighet eller fyrspråkighet). 
Att vara flerspråkig i denna uppsats innebär alltså en individ som obehindrat behärskar två 
eller flera språk.  
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2.2 Ungdom 
 
Definitionen av begreppet ungdom varierar mycket beroende på vem som definierar. 
Exempelvis när resebolag definierar ungdomar utgår man från ålder på max 26 år. Enligt 
Sidas ungdomskartläggning (2006) har man kommit fram till att ungdomar inte är en 
homogen grupp då man kan finna en stor variation utifrån bl.a. kön, klass, etnicitet. Vidare 
framhåller de att ”man förenklat kan säga att det finns två gränser för den fas i livet som 
generellt sett kallas ungdom. Den ena gränsen går mellan barn och ungdom och den andra 
mellan ungdom och vuxen”. Dessa gränser kan naturligtvis förskjutas uppåt eller nedåt 
beroende på olika sociala, kulturella eller juridiska sammanhang etc. Sida refererar i sin tur 
till den officiella FN-definitionen för ungdom som omfattar åldrarna 15-24 år 
(Ungdomskartläggning, 2006-03-31). I den här uppsatsen ansluter vi oss till sistnämnda 
definitionen vilket innebär att ungdom i denna uppsats är en person mellan 15-24 år.  
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3. Syfte och problemformulering 
 
 
 
Vi vill med denna uppsats ta reda på hur flerspråkiga ungdomar ser på sin flerspråkighet i 
förhållande till deras språk- och identitetsutveckling. I våra undersökningar kommer vi att 
utgå från flerspråkiga ungdomars berättelser om sina upplevelser kring sin språk- och 
identitetsutveckling under skoltiden. Vi har valt att intervjua ungdomar eftersom de har 
genomgått sin skolgång och därmed lättare kan skildra denna utifrån sin identitets- och 
språkutveckling. Vår problemformulering tar sats i följande fråga: 
 

• Hur har flerspråkiga ungdomar upplevt sin flerspråkighet i relation till sin språk- och 
identitetsutveckling under sin skoltid?  
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4. Teoretiska utgångspunkter  

 
I den här delen av uppsatsen kommer vi att presentera de olika teoretiska utgångspunkterna 
utifrån litteratur som behandlar vårt valda syfte. Axelsson (1999) redogör för processer inom 
den tvärkulturella socialisationen. Sjögren (Bankier 2001) vidareutvecklar resonemanget 
genom att sätta språkkunskaper i centrum. Ladberg (2000) diskuterar bland annat om 
modersmålets betydelse för inlärning. Wellros (1998) och Haglund (Hyltenstam & Lindberg 
2004) diskuterar om identitetsbegreppet och gruppidentiteter. Genom Skolverkets rapport 
(2003) tar vi del av modersmålsundervisningens historik och modersmålets innebörd i 
samhället. Slutligen presenterar Axelsson (1999) m.fl olika teorier kring attityder som 
existerar gällande minoritetsgrupper och flerspråkighet.  
 
 

4.1 Tvärkulturell språksocialisation  
 
Obondo redogör (Axelsson 1999) om tvärkulturell språksocialisation och dess praxis. Barnets 
språksocialisationsmönster kan variera mycket i förhållande till det nya landets sociala regler 
och inlärningsstilar. Obondo poängterar att det finns kulturella variationer både när det gäller 
socialisation och interaktion mellan barn och vuxna. Dessa variationer kan vara allt från 
föreställningar vad som är det rätta sättet att använda språk till skillnader mellan sätten att 
kommunicera med barn.  
 Ett barncentrerat förhållningssätt, vilket är vanligt i västerländska medelklassfamiljer, 
kännetecknar ett sätt att socialisera barn i samhället genom att låta barnen inta rollen som 
samtalspartner med sina föräldrar. Sådan typ av samtal är likt det som sker i klassrummet och 
eftersom dessa barn socialiseras in på detta sätt från de tidiga åren har de lättare att anpassa 
sig i skolmiljön. Enligt barncentrerat förhållningssätt anses barnen som aktiva subjekt och 
man både talar och lyssnar till barnen. Till skillnad från ett barncentrerat förhållningssätt 
finner man en s.k. situationsbaserad förhållningssätt som råder utanför västerländska 
samhällen och i arbetarklassområden. I situationsbaserade samhällen behandlas barnen inte 
som samtalspartners och de intar inte en aktiv roll i det sociala samspelet. En förenkling av 
språket är inte heller uttalad vilket påvisar en syn på att barn behöver höra sammansatt tal för 
att kunna bli grammatiskt kompetenta. Bland annat har Kuyumcu (Axelsson 1999) gjort en 
studie om turkiska och svenska familjers olika sätt att socialisera sina barn in i samhället.  
 Det har visat sig att de språkliga socialisationsmönstren under en sagostund hemma skiljer 
sig mycket åt för svenska och turkiska barn. De turkiska barnen hade rollen som lyssnare 
medan det svenska barnets roll var att vara aktiva i samtalet. Dessa skillnader som finns i de 
olika förhållningssätten får konsekvenser för hur olika kulturer uppfattar och erhåller kunskap 
menar Kuyumcu (Axelsson, 1999). Enligt Obondo är ”ett samhällets sätt att erhålla kunskap 
från det skrivna ordet ömsesidigt beroende av de sätt på vilka barn lär sig tala i interaktion 
med sina föräldrar” (Axelsson 1999:47). De barnen från barncentrerade samhällen är redan 
förtrogna med färdigheter som är relevanta i skolan. Dessa färdigheter är oerhört viktiga för 
skolframgång vilket innebär att invandrarbarn från situationsbaserade samhällen måste lära 
sig dessa samtidigt som han eller hon lär sig ett nytt språk. Obondo påpekar vidare att lärare 
måste synliggöra de mönster för språkanvändning som barnen har med sig till skolan (ibid). 
Sjögren (Bankier 2001) diskuterar vidare att den språkliga traditionen i Sverige betonar det 
skriftliga språket. Genom tidsepokerna har man uppmuntrat det skriftliga språket och lyft 
fram dess betydelse vilket ledde till att man idag använder sig av den skriftliga 
kommunikationen i en mycket stor utsträckning.  
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Även om det skriftliga kommunikationen tycks vara en självklarhet i dagens samhälle, har det 
ofta lett till missuppfattningar i de mångkulturella förorterna. Då det inte alltid fungerade att 
sprida information genom hemskickade lappar i skolsammanhang. Konflikter kan uppstå 
eftersom många i minoritetsbefolkningen kan ha en annan syn på kommunikation.  
 Svenskakunskaper ses också som en viktig förutsättning för integrering. Att kunna tala och 
skriva på svenska lägger grund för fullt deltagande i det svenska samhället. Föreställningen 
om språket och dess inlärning innefattar också värden som centralisering och homogenisering. 
Sjögren (Bankier 2001) ställer sig frågande kring vad som händer nu när landet har övergått 
till pluralistiskt samhälle inom loppet av några generationer. Skolresultaten har kommit att 
försämras för de barn och elever som har ett annat ursprung. Olika projekt har startats för att 
förbättra språkkunskaperna, vilket inte har lyckats. Forskaren menar vidare att man har 
förbisett frågan: ”varför lär de sig inte svenska”? Man har i projekten istället fokuserat på: 
”hur ska man lära dem svenska?”.  
 Trots allt kan alla barn lära sig flera språk och inlärningen är beroende av individuella 
omständigheter och yttre villkor. Sjögren (Bankier 2001:125) drar då slutsatsen att ”eftersom 
inlärningen av majoritetsspråket – svenska – blir ett så stort problem måste de samhälleliga 
strukturernas roll undersökas närmare”. Vidare lägger forskaren fram dagens situation: 
 

”En stat som i flera hundra år behållit en rationell strävan att ena sitt folk kring ett 
gemensamt språk och en homogen kultur, måste nu försöka samla medborgare som 
företräder ett kalejdoskop av olika språk, religioner, kulturer, sociala positioner, 
utbildningsnivåer, livsöden och nationaliteter […] vilka är då de ungdomar som 
växer upp i de mångkulturella förorterna?” (Bankier 2001:125) 

 
En självklar förutsättning för att dessa ungdomar ska fungera i det svenska samhället är att de 
ska ha en god kunskap i svenska. Sammanfattningsvis menar Sjögren (Bankier 2001) att det 
som ska eftersträvas i dagens skola är att flerspråkiga barns motivation till att lära sig ett språk 
ska knytas samman med erkännande av deras bakgrund. 
 
 

4.2 Identitet och flerspråkighet 
 
Identitet är ett vanligt förekommande men samtidigt ett svårgripbart begrepp. Begreppet 
härstammar från det latinska ordet idem som betyder detsamma, och innefattar 
”överensstämmelse eller likhet mellan någon eller något eller några.” menar Johansson  
(Olsson 2000:88). I det sammanhanget kan man skilja mellan individens egen upplevelse av 
sig själv och sin relation till omvärlden. Flera av de utvecklingspsykologiska teorierna 
presenterar utifrån sina respektive utgångspunkter huruvida barns självbild och självkänsla 
utvecklas, samt vad det är som i grunden driver oss människor till att handla på olika sätt och 
hur relationer till andra bildas (Hwang & Nilsson 1995). Begreppet identitet berörs främst i 
den kognitiva och den socialkonstruktivistiska teorin, då barnet når fram till ungdomstiden. I 
dessa teorier framförs det att identitetsbildningen går ut på att definiera sig själv som en unik 
varelse och att det är en ständigt pågående process.  
 Haglund (Hyltenstam & Lindberg 2004:360) menar att tidigare uppfattningar om identitet 
speglas av att identitet utvecklas linjärt och att dess förändringar sker endast i samspel med 
individens inre förmåga och insikter. Senare modeller betonar identiteten som producerad och 
medierad genom socialisation och kultur. Detta innebär då att identitet formas i dialog med 
andra individers uppfattning om och förväntningar på individen. Identiteten utgör därmed en 
medierande länk mellan individen och den sociala omgivningen. Inom postmodernistisk 
teoribildning menar man att identifikationsprocessen är mångfacetterad och dynamisk, vilket 
förändras och utvecklas.  
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Inom dessa ramar betraktas identitet inte som fixerad, enhetlig och självständig, utan den 
betraktas som situations-, kontext- och tidsberoende och konstrueras på nytt i varje ny 
situation. Däremot menar Wellros (1998) att identitet är mindre föränderlig än de olika roller 
man kan inta i samhället. Med detta menas att man visserligen intar olika roller antingen man 
är hemma eller i skolan, men syftet med en positiv identitetsbildning är att känslan av att man 
är ”en och samma” i dessa situationer ska vara beständig. I en individs dagliga möte med 
andra människor innebär alltså att man visar vem man är genom att inta olika roller. Bilden av 
individen som uppstår i ”betraktarens öga” beror på betraktarens sätt att tolka, att dra 
slutsatser och kategorisera (ibid.). 
 
 
4.2.1 Gruppidentitet 
 
Haglund (Hyltenstam & Lindberg 2004) hänvisar till Hall som hävdar  att  förändringarna i 
samhället som har skett under de senaste decennierna utmanar redan etablerade 
samhällstrukturer. Konsekvenserna av detta gör att identiteter ”innehåller lika många bottnar 
och är lika fragmentariska och motsägelsefulla som denna komplexa, dynamiska och 
föränderliga verklighet” (Hyltenstam & Lindberg 2004:361). Hall menar vidare att den 
fragmentariska identitetsupplevelsen är kanske det mest presentabla för de erfarenheter 
individer gör idag. Nationen som den naturliga gemenskapen liksom förekomsten av 
homogena identiteter ifrågasätts i och med upplösningen av homogena sammansättningar, till 
följd av globalisering. Det är den formande och konstituerande kraften som finns i relationella 
nätverk som betonas istället. Nya identitetsstrukturer bildas i mötet mellan det dominerande 
majoritetssamhället och minoritetsmedlemmar. Dessa identitetskonstruktioner kan baseras på 
behovet att ”markera distans till den sociala omgivningen man inte accepteras av” (ibid: 361).  
 Wellros (1998) menar vidare att ordning i samhället skapas genom att man upprättar 
gemensamma normer och värderingar. Denna ordning är huvudsakligen subjektivt upplevd 
och utgår från två grundläggande principer: generalisering och kategorisering. Generalisering 
beskrivs som en kognitiv process där man inte behandlar varje fenomen som observeras som 
ett enskilt fall. Utan man letar istället efter likheterna med andra fenomen för att sedan dra 
gemensamma slutsatser av dem. Vid kategoriseringen drar man gränser och bildar 
tankekategorier för att underlätta tänkandet. Denna process medför att man nu kan sätta ord på 
saker och ting vilket gör att orden får stor makt över tanken, vilket hjälper människan att 
ordna tillvaron och undvika kaos. Vidare menar Wellros (1998) att om man redan är 
insocialiserad i en kultur och möter sedan ett nytt samhälle eller individer från ett annat 
samhälle som har andra normer och värderingar bildas nya sociala identiteter.  
 Den sociala identiteten definieras av de sätt på vilka andra identifierar en individ i termer 
av breda, allmänt accepterade, sociala kategorier eller kännetecken såsom kön, ålder, yrke, 
etniskt ursprung eller nationalitet. Denna indelning sker alltså utifrån föreställningar om 
likheter och olikheter i värderingar och beteendemönster. De kulturella likheterna inom en 
grupp gör att en individ känner gemenskap med just den gruppen och utifrån det uppfattar 
man sig som ”vi”. Däremot upplever man alla andra kulturer, vars värderingar strider mot den 
egna gruppens, som ”dom”. Utifrån dessa utgångspunkter gör de respektive grupperna 
gränsdragningar. Denna kategorisering utmärker sig på att man utifrån de fastställda 
olikheterna drar gränser. ”Dom” blir ”de som är annorlunda än vi”. Detta sker snabbt i mötet 
med andra individer, vilket oftast kan skapa en felaktig bild av individen i fråga och när man 
sedan lär känna individen kan denna bild avsevärt ändras. Vidhåller dock individen vid den 
felaktiga bilden skapas antipatier och förutfattade meningar om gruppen i fråga i samhället 
(ibid.).  
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4.2.2 Språk och identitet 
 
Haglund (Hyltenstam & Lindberg 2004) menar att en rådande uppfattning om sambandet 
mellan språk och identitet är att individens språkbruk är relativt förutsägbart. Med en viss 
klasstillhörighet exempelvis kön, ålder förväntas man ha specifika språkanvändningsmönster. 
Individens språkbruk kan exempelvis också förutsäga individens sociala miljö och 
socioekonomiska position. Inom detta synsätt är individens identitet redan uttryckt, utan 
någon vidare förhandling vilket leder till att identiteten blir statisk. Under senare års forskning 
har man däremot kommit fram till att eftersom individen är delaktig i social interaktion 
uttrycker och förhandlar individen, genom språkliga samspel, uppfattningar om sig själva och 
tolkningar av sociala roller, relationer och statusförhållanden. Den språkliga handlingen ses 
som en identitetshandling. På så sätt blir identiteten något som kommuniceras och medieras 
genom språket. Identiteten i sin tur produceras och reproduceras i varje språkligt samspel 
(ibid).  
 

4.3 Modersmålsundervisningens historik  
 
Under 1960-och 1970-talet skedde en hemspråksreform, den trädde i kraft 1977 genom ett 
samspel mellan invandrar- och utbildningspolitiken. Kommunerna blev då skyldiga att 
erbjuda modersmålsberättigade elever modersmålsundervisning. Syftet var att underlätta för 
barn och ungdomar med utländsk bakgrund att integreras i det svenska samhället och bli 
aktivt flerspråkiga och bikulturella. På senare tid har det dock visat sig att det fanns ett stort 
gap mellan hemspråksreformens syfte och dess genomförande på organisatorisk nivå. 
Anledning till detta finner man i att reformens flexibla formuleringar inte kunde hittas som 
flexibla lösningar i praktiken (Skolverket 2003). Mellan åren 1970-1990 byggdes 
modersmålsstödet ut och många erfarenheter som gjordes har fortfarande giltighet. I början av 
1980-talet hade cirka 17 procent av alla 1-6 åringar utländsk bakgrund. Antalet barn med 
annat modersmål i förskolan har ökat i stort sett varje år fram till idag. Idag har 25 procent av 
alla förskolebarn utländsk bakgrund. Trots detta valde många kommuner under 1990-talet att 
kraftigt minska stödet till flerspråkiga barn i förskolan.  
 Orsaker till det minskade stödet finner man i de besparingar som gjordes under denna tid i 
och med att man började ifrågasätta modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. De 
som förespråkar modersmålsundervisning brukar framhålla modersmålets betydelse för 
identitetsutveckling och känsla av trygghet samt för att utveckla modersmålet. Att samma 
sorts undervisning är för kostsam för samhället, att den kan leda till segregation och etniska 
konflikter samt att den kan påverka barnens inlärning av svenska negativt, brukar anges av 
dem som är negativt inställda mot modersmålsundervisning. Under 2000-talet gjordes 
förskolan tillgänglig för fler barn än tidigare. Lagändringar ledde till att barn till arbetslösa 
fick rätt till plats och allmän förskola för fyra- och femåringar kom att införas 2003. Detta 
medförde att barn med invandrarbakgrund fick ökad tillgänglighet till förskolan. Samtidigt 
visar statistik och andra uppföljningar att satsningen på modersmålsstödet fortsätter att vara 
lågt (Skolverket 2003).  
 
 
4.3.1 Modersmålets betydelse för inlärning 
 
Enligt Ladberg (2000) spelar skolans inställning till modersmålet stor roll på hur flerspråkigas 
elevers motivation ter sig inför den allmänna inlärningen.  
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Om skolan har den inställningen att språkkunskaper konkurrerar, dvs. svenskan med 
modersmålet blir resultatet att barnet håller tillbaka något av språken. Dessutom om en lärare 
förhindrar en elev att tala sitt modersmål med sina kamrater riskerar lärare snarare att 
försämra elevens motivation för svenskan. Barnets modersmål är nära förenat med 
tankeförmågan och känslor. Tingbjörn (1981:25) påstår att ”vuxna invandrare har åtminstone 
ett språk på viket de kan tänka och känna. Om deras barn inte får bibehålla och utveckla sitt 
förstaspråk och inte får en god undervisning i svenska så att deras tysta inre språk är 
tillräckligt utvecklat riskerar de att hamna i en allvarlig språklig och mänsklig misär”. 
Ladberg (2000) har likartade tankar och menar att ett barns modersmål ligger på många plan, 
emotionellt, socialt och intellektuellt. Emotionellt innebär det en trygghet att kunna uttrycka 
sina känslor och tankar, att bli förstådd. Socialt har det betydelse att modersmålet 
uppmärksammas och ses som värdefullt. På det intellektuella planet är modersmålet av störst 
betydelse för att barnets tänkande sker mest obehindrat på modersmålet än på det nya. 
Författaren menar vidare att vid inlärningen av något nytt använder vi alltid det vi redan har i 
huvudet. ”Vi relaterar till, jämför med och associerar till våra tidigare kunskaper och minnen. 
Den elev som inte redan kan använda de(t) språk som hon redan behärskar, blir begränsad i 
sina möjligheter att tänka, associera och därmed att lära nytt.” Ladberg (2000: 171).   
 Ladberg (2000) poängterar vidare att språket är också ett uttryck för identitet och kultur. 
Barn som är flerspråkiga väljer tidigt vilket språk de ska använda. För att känna samhörighet 
med majoriteten väljer barnet oftast att tala majoritetsspråket. Att tala på samma sätt kan vara 
ett sätt att höra ihop vilket i sin tur ger bättre självförtroende. Att välja bort ett språk är en 
fråga om identitet påpekar författaren. Oftast har barnet mött negativa reaktioner från andra 
om sitt eget modersmål och därför valt bort det. Därmed är våra förväntningar på barnet av 
största betydelse för barnets prestationer. I en miljö där barnet förväntas undvika sina språk 
får barnen ett negativt budskap rörande sin identitet. Om de vuxna som finns runt barnet har 
en syn där flerspråkighet ses som en tillgång ger man barnet bättre förutsättningar för att 
lyckas i skolan. Att lärare visar en positiv attityd till elevens egen närmiljö, modersmål och 
livserfarenhet är av betydelse eftersom det är barnens identitet det handlar om. Ifrågasätter 
man barnets eget språk och härkomst inkräktar det negativt på dess identitet (ibid). 
 En individ kan också förhålla sig känslomässigt olika inför sitt modersmål. En av flera 
bidragande faktorer till hur individen kommer att förhålla sig till sitt språk, beror på 
omgivningens bemötande. Personer som talar språk som anses ha hög status kommer att 
kunna känna sig stolta över sitt språk. Detta är något som flera forskare hävdar, bl.a Ladberg 
(2000) och Sjögren (Bankier 2001). Talar en person exempelvis franska eller engelska bemöts 
man med positiva kommentarer, men om personen talar arabiska eller turkiska väcker det 
snarare misstänksamhet. Vidare menar dessa forskare att mot denna bakgrund innebär det att i 
enspråkiga länder kopplas majoritetsbefolkningens språk till att handla om normalitet. Vilket i 
sin tur innebär att satsning enbart på nationalspråket i skolans värld sker genom att man som 
flerspråkig elev tvingas välja bort sitt modersmål, på ett eller annat sätt (ibid.). 
 
 

4.4 Attityder kring flerspråkighet 
 
I artikeln Skolframgång och minoritetsstatus, Skolan - en kraft att räkna med tar Axelsson 
(1999) upp de aktuella forskningarna kring minoritetselevernas framgång i skolan. Det finns 
olika teorier som försöker förklara orsakerna till att minoritetsbarn lyckas respektive 
misslyckas i skolan.  
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De olika teorierna har kategoriserats på följande sätt: 
 

1. Ärftlighetsteorin – det råder variation i intelligens mellan raser på grund av 
nedärvda skillnader i bl. a. begreppsuppfattning, problemlösningsförmåga och 
symboliskt tänkande.   
2. Kulturella brister – skolframgången anses bero på brister i hemmet eller bristfällig 
bakgrund.   
3. Kulturell konflikt – man hävdar att anledningen till att minoritetsbarnen inte 
lyckas i skolan beror på att deras egen kultur skiljer sig från majoritetskulturens.  
4. Strukturella förklaringar – diskriminering sker på grund av ras- och klasskillnader 
i samhällets och skolans organisation. (Axelsson 1999) 

 
Det som karakteriserar de två första teorierna är att majoritetsgruppen utgör normen i 
samhället vilket leder till att de barn som inte lyckas i skolan anses ha brister av genetisk, 
kulturell eller social art. Gemensamt för de tre första teorierna är att de inriktar sig på att 
skylla skolmisslyckanden på offret och bortser från samhällets ansvar.   
 Axelsson (1999) fokuserar i första hand på Ogbus kulturekologiska teori där s.k. frivilliga 
och ofrivilliga minoriteter ställs i opposition till varandra och som har diskuterats mycket 
under de senaste åren. Enligt Ogbu är skolframgång beroende av minoritetsgruppens 
förhållande till majoritetskulturen. Termen frivilliga minoriteter används för grupper som 
frivilligt flyttat till det nya landet. Det som kännetecknar dessa grupper är att de har positiv 
inställning till det nya landet samtidigt som de behåller en positiv syn på sin egen kultur. 
Medan de ofrivilliga minoriteterna flyttade in i det nya landet med tvång. Dessa 
minoritetsgrupper har en negativ inställning till det nya landet eftersom de saknade sin 
tidigare frihet och känner sig förtryckta. Enligt Ogbu utsätts de båda grupperna av olika slags 
diskriminering men skillnaden är att de hanterar dessa på olika sätt beroende på vilken 
inställning de har till majoritetsgruppen. De frivilliga minoriteterna ser problemen som 
temporära vilka kan övervinnas genom hårt arbete och genom att de skaffar sig högre 
utbildning. De ofrivilliga minoriteterna jämför sig oftast med den dominanta gruppen vilket 
leder till att de inser att de har det sämre och ser då situationen som permanent. De ser inte 
skillnaderna i språk och kultur som hinder att övervinna. På detta sätt förhindrar de 
tvärkulturell inlärning. Enligt Ogbu skapar dessa kulturella modeller de attityder, kunskaper 
och färdigheter som barnen tar med sig till skolan vilket styr framgången i skolan.  
 Det har riktats kritik mot Ogbus teori där uppdelningen i två minoritetsgrupper ansetts för 
enkel vilket kan skapa stereotyper. Den stora variationen som finns inom varje grupptyp och 
skillnaden mellan generationer och kön har inte fått tillräckligt stort utrymme i teorin. Det 
som många forskare har kommit överens om är att undervisningsprogram och 
utbildningspolitik spelar stor roll för minoritetselevers framgång. Låga förväntningar på 
invandrarelever, brist på sammanhang mellan livet hemma och i skolan, lärares fördomar, 
getto områden är bara några av faktorer som bidrar till att somliga invandrarelever inte lyckas 
i skolan. Cummins m.fl. (Axelsson 1999) hävdar att de samspel som sker mellan lärare och 
elev är viktigare för elevens framgång än någon undervisningsmetod. Axelsson (1999:32) 
resonerar vidare att ”det som gör att en grupp från början flyttar till ett annat land endast är en 
av många faktorer som formar minoritetselevernas skolanpassning. De historiska, politiska 
och ekonomiska villkor som eleverna och deras familjer ställs inför påverkar deras situation 
och möjligheter.” 
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5. Val av metod och etiska överväganden 
 
 
 
Vi har baserat vår uppsats på kvalitativa forskningsstrategier som presenteras i Bryman 
(2002). En huvudsaklig anledning till vårt val är att vi genom kvalitativa undersökningsformer 
betonar informanternas skildrande berättelser och därtill tar hänsyn till deras sociala kontext. 
Dessutom anser vi att fokus på kvalitativa studier har gett oss bästa möjliga respons för vår 
problemformulering. Det som skiljer de kvalitativa undersökningar från de kvantitativa är att 
fokus ligger mer på subjektiva perspektiv än på mätningar. Informanternas subjektiva 
perspektiv blir således utgångspunkten för de kvalitativa forskningsgrunderna. Följaktligen 
stärks den interna validiteten genom att man närvarar i det sociala samspelet, vilket gör att 
man får ”en högre grad av överensstämmelse mellan begrepp och observationer” (Bryman 
2002: 257).  
 Däremot kan det subjektiva perspektivet framhållas som alltför personligt och kan kanske 
därmed störa resultaten samt påverka en framtida replikation av vår uppsats. Enligt Bryman 
(2002) innebär detta att det är våra intressen som styr det som kommer att observeras, 
registreras och tolkas. Utöver dessa dilemman kan också informanterna i sin tur påverkas av 
undersökarens kön, ålder och personlighet. Mot denna bakgrund har vi tillämpat en så kallad 
respondentvalidering (Bryman 2002), för att skapa en så exakt tillförlitlighet som möjligt. 
Den skedde med utgångspunkt i det redovisade materialet då det baserats på en mer läsvänlig 
grund. Ur etisk synpunkt ser vi det som det mest korrekta då vi på detta sätt skyddar 
informanternas integritet. Respondentvalideringarna har skett genom elektronisk 
kommunikation. Informanterna bekräftade respektive berättelse utan några invändningar.  
 Faktum är, enligt Bryman (2002), att det kvalitativa förhållningssättet inte på något vis är 
representativt för en population. Våra intentioner är inte heller att undersökningarna ska 
utgöra ett stickprov på verkligheten, utan denna ska istället generaliseras till teorin och inte till 
populationer, då verkligheten kan beskrivas på många olika sätt. Jämte detta är det förståelsen 
av beteenden, värderingar och åsikter av det sociala sammanhanget vi vill komma åt.  
 
 

5.1 Livsberättelser som intervjumetod 
 
Vår ansats är att använda oss av livsberättelser med utgångspunkt utifrån en tematiskt 
strukturerad intervjuguide (Kvale 1997).  Vad innebär det då att berätta? Så länge människan 
har funnits till har berättandet utgjort en stor del av hennes kommunikation med sin omvärld. 
Berättandet har alltid varit en essentiell beståndsdel i våra liv. Genom att berätta skapar vi 
mening av våra erfarenheter, konstruerar och kommunicerar vår mening om världen, oss 
själva och andra. En särskild form av berättelser är livsberättelser, vilket innebär att ”en 
person berättar om sitt liv eller valda aspekter av sitt liv” (Johansson 2005: 23). Vidare 
förhåller sig Johansson till flera argument för livsberättelser som den feministiska sociologen 
Laurel Richardson presenterat. Vi har valt ut ett av dem som överensstämmer med vårt 
uppsatssyfte och den kunskap vi vill komma åt i våra informanters berättelser; nämligen den 
självbiografiska aspekten. Denna typ av berättelser innebär att de skapar en slags ordning i 
våra liv när vi redogör för hur våra identiteter utvecklats och dessa berättelser synliggör hur vi 
upplever våra subjektiva liv (ibid.). Begreppet livsberättelse som fenomen benämns olika av 
olika författare.  
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Arvidsson (1998) talar bl.a. om levnadshistoriska intervjuer, där exempelvis livshistoria kan 
stå för en rad av händelser i ens liv, antingen berättade av en själv eller utifrån en redigerad 
berättelse om individens liv. Livsberättelser finns både i skriftliga och muntliga varianter. I 
den muntliga varianten framträder samspelet mellan informant och intervjuare men 
spontaniteten har också en viktig funktion. Dessa varianter skiljer sig dock i den mån att de 
muntliga berättelserna styrs av syftet men även hur tolkning av informanternas berättelser av 
sina liv kan anpassas till de kunskaper vi vill komma åt.  
 Genom att använda en intervjuguide (se bilaga 1) för tematiskt strukturerade intervjuer har 
vi tagit hänsyn till vårt valda syfte och vår problemformulering, vilken också kan ses som en 
kort minneslista över de områden som har berörts. Vi har utformat temafrågorna utifrån 
informanternas perspektiv, det vill säga att de skapades för att involvera informanterna i sin 
egen kontext för att livsberättelser ska komma till stånd. För att få variation på våra frågor har 
vi sett till att täcka upp så många möjliga och tänkbara områden gällande frågeställningen, 
som bland annat innefattar värderingar, känslor och relationer. Vi har även haft i åtanke att 
temafrågorna ska vara så öppna som möjligt för att undvika ledande frågor, som kan ha 
färgats av våra subjektiva upplevelser gällande frågeställningen. Detta väljer Kvale (1997) att 
kalla för forskningens oberoende vilket innebär att intervjuaren bör upprätthålla en 
professionell distans och opartiskhet.  
 På detta sätt undviks risk för en omedveten ”motöverföring”, det vill säga att intervjuaren 
kan starkt identifiera sig med sina informanter vilket kan störa hela undersökningens syfte. 
Dock har vi när det gäller ledande frågor upplevt att denna sorts frågor bör ses som 
förstärkande i vissa intervjumoment. Kvale (1997) menar att ledande frågor oftast 
underskattas i kvalitativa undersökningar. I enlighet med det anser vi att denna sorts frågor är 
nödvändiga för att pröva tillförlitligheten i informantens berättelse samt verifierar 
intervjuarens tolkningar. Under intervjuernas gång har vi, för att få spontana beskrivningar 
från informanterna, använt oss av följande formuleringar: ”Berätta för mig, hur kände du då, 
vad tror du att det kan bero på?” 
  
 

5.2 Förberedelser inför intervjuer  
 
Före intervjuerna bestämde vi vad som bör tänkas på under intervjuns gång, dels för att 
undvika missförstånd oss emellan och dels för att skapa förtroende för våra roller som 
intervjuare. Vi diskuterade också huruvida vi båda skulle medverka under intervjuernas gång.  
Diskussionen kom att kretsa kring vem som skulle vara intervjuledaren och om vi skulle 
genomföra intervjuerna tillsammans eller var för sig. Vi enades kring att det mest 
fördelaktiga, ur etisk aspekt, är att den som inte har någon personlig relation till respektive 
informant skulle ha det övergripande ansvaret för intervjun. Följaktligen ledde detta till att vi 
båda närvarade vid intervjuerna och att den personen som inte var intervjuledare fick vara 
observatör, men hade också i viss mån möjlighet till muntligt deltagande. Observatörens 
funktion blev att under samtalets gång, ur ett kritiskt perspektiv, uppmärksamma det som sägs 
och på så sätt följa upp det som behöver förtydligas.   
 Inför varje intervjutillfälle informerade vi muntligt våra informanter om uppsatsens 
generella syfte. Dessutom upplyste vi informanterna om vilka rättigheter de hade gällande sin 
medverkan, exempelvis om konfidentialitet. Det vill säga att informanternas personliga 
integritet skyddas genom exempelvis fingerade namn, samt att den informationen vi fick av 
dem enbart kommer att användas i utbildningssyfte. Detta etiska delmoment väljer Kvale 
(1997) att kalla för informerat samtycke.  
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För att ytterligare skapa förtroende för vår roll som intervjuare presenterade vi oss själva och 
gav samma möjlighet för informanten att också göra det. Vi talade även om att samtalet 
kommer att spelas in på en mp3-spelare och att efter transkription får informanterna ta del av 
det utskrivna samtalet via mail. Informanterna fick dessutom utrymme för att ställa eventuella 
frågor kring ämnet eller om det var något som de funderat på i relation till intervjun. Som 
inledning till intervjuerna lät vi informanterna ta del av dikten som en mjukstart, för att skapa 
underlag för berättandet.  
 
 

5.3 Urval av intervjudeltagare och genomförande av intervjuer 
 
För att få en större bredd på undersökningen har vi intervjuat tre personer från tre olika 
språkgrupper och etniciteter.  Via personlig kontakt med informanterna bestämde vi tidpunkt 
och plats för genomförandet av intervjuer. Informanterna har ingen personlig koppling 
sinsemellan. Två av intervjuerna genomfördes hemma hos respektive uppsatsförfattare medan 
den tredje genomfördes i ett avskilt rum på universitetet. De två första informanterna som 
intervjuades hemma upplevde detta som trygghetsbringande utan att bli alltför informellt men 
ändå personligt. Till den tredje informanten gavs det inte lika många alternativ till val av 
intervjuplats på grund av tidsbrist från vår sida.  
 
 

5.4 Från tal till intervjuutskrift  
 
När intervjuerna var genomförda lyssnade vi igenom det som sagts och skrev ut dessa 
ordagrant. Två av intervjuerna var på ungefär 25 minuter medan den tredje var på 40 min. 
Sammantaget tog transkriberingarna ungefär 18 timmar, vilket innefattar de avsnitt som vi 
repeterade då vi var osäkra på om vi uppfattat rätt det som informanten berättade. I 
råmaterialet ingår bl.a. alla pauser, upprepningar, skratt och suckar.  Vi har även markerat det 
som var ohörbart. Råmaterialet kommer att finnas tillgängligt för eventuella oklarheter. För 
att värna om informanternas konfidentialitet kommer vi dock att vid examinationens slut 
radera all innehåll från inspelningar då det inte längre kommer att användas. 
 Eftersom vi transkriberade intervjuerna på var sitt håll, kom vi överens om ovanstående 
riktlinjer, för reliabilitetens skull. Då vi som intervjuare har satt upp gemensamma ramar för 
transkriberingen blir tolkningarna så likartade som möjligt, även om det kan förekomma 
nyansskillnader. Kvale (1997:152) menar att: ”utskrifter är inte kopior eller representationer 
av någon ursprunglig verklighet; de är tolkande konstruktioner som fungerar som användbara 
verktyg för givna syften”. Vilket innebär att vi genom bearbetningen av utskrifterna, från tal 
till skrift, både tolkar och anpassar informanternas berättelser till vårt syfte i uppsatsen.  
   
 
5.5 Tolkning av det empiriska materialet 
 
Under den här fasen av bearbetningen av intervjuerna ställdes vi som uppsatsförfattare inför 
en så kallad tolkande aktivitet. Det innebär enligt Johansson (2005) att man som uttolkare av 
det som berättats frågar sig: Vad betyder den här berättelsen? Vilken mening har den? Ehn & 
Klein m.fl. (Johansson 2005) hävdar att den tolkande aktiviteten också är en reflexiv aktivitet 
även kallad metatänkande, vilket innebär att man också tänker kring sitt eget tänkande.  
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I slutändan är det vi som uppsatsförfattare som är producenter av våra informanters 
livsberättelser. Inför redovisningen av våra informanters berättelser bearbetade vi respektive 
intervjumaterial genom en meningskategorisering (Kvale 1997). Meningskategorisering 
innebär att intervjun kategoriseras på så sätt att man reducerar långa uttalanden till enkla 
kategorier. Denna kategorisering föll sig naturlig då vi fann i ungdomarnas berättelser 
likartade uttryck för hur de upplever och har upplevt sin flerspråkighet i relation till sin språk- 
och identitetsutveckling. I den preliminära kategoriseringen fann vi 27 övergripande teman. 
Ur dessa utkristalliserade vi fem temaområden (se fig. 1), samhälle, språk, skola, familj och 
slutligen identitet. Identitet har vi placerat i centrum då den är överordnad de övriga 
kategorierna. Detta på grund av att identitetsbildning är en ständigt pågående process vilken 
är beroende av socialisationsagenterna: samhälle, språk, skola och familj. 

 
 
 

 
 

Fig.1  
 
        
 
5.6 Om redovisningen av intervjuresultaten 
 
Redovisningen av informanternas livsberättelser har vi valt att presentera utifrån en narrativ 
struktur (Kvale 1997). Genom att strukturera berättelserna på detta sätt ger man läsaren en 
känsla av en sammanhängande historia i tid och ur social aspekt. Vidare menar författaren att 
man, genom att ge en litterär stil på berättelsen, underlättar förmedlingen av meningen i 
intervjupersonens berättelse till mottagaren. Denna strukturering följs åt av en så kallad 
meningskoncentrering, vilket innebar att vi pressade samman långa uttalanden till kortare 
utsagor. Detta mynnade ut i att det väsentliga innehållet av informanternas berättelser 
omformulerades till kortare och koncisare formuleringar, utan att innebörden av innehållet 
ändrades (ibid).  
 Resultatet redovisas person för person under fingerade namn. Varje intervjupersons 
berättelse har tematiserats enligt vårt syfte (se fig. 1). Dessa återges i berättande form under 
respektive tema. Temarubrikerna är direkta citat från intervjuerna och har valts för att sätta 
ton på de olika teman som har utmynnat under meningskategoriseringen. Direkta citat i texten 
markeras med kursiv stil i löpande text. Efter det redovisade resultatet följer en analys av 
livsberättelserna genom att empirin sätts i relation till de teoretiska utgångspunkterna som 
presenteras i kapitel 4. Slutligen följer vår diskussion där vi reflekterar kring resultatet som 
har framkommit från våra informanters berättelser. 

Identitet 

Skola  Familj 

Språk Samhälle 
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6. Resultat och analys 
 
Vi börjar denna del med att presentera våra informanters bakgrund och därefter följer deras 
berättelser uppdelade utifrån respektive tema som vi har kategoriserat (se fig.1. s. 17).  
 Vår första informant är en tjej, Selma, 21 år gammal. Selma kom till Sverige från Bosnien 
vid sju års ålder som krigsflykting och började då i svensk grundskola då. Hennes modersmål 
är bosniska. Selma har genomgått svensk grundskola, gymnasieskola och läser för tillfället 
vidare på universitetsnivå samt jobbar extra på ett svenskt företag. Från sju års ålder fram till 
studenten har hon bott i en liten stad på ca 40 000 invånare i norra Sverige. För närvarande 
bor hon på studieorten som inte är samma stad som hennes föräldrar bor i. Hon bor 
tillsammans med sin storasyster.  
 Vår andra informant är en kille, Enrique som är 18 år gammal. Enrique är född i Sverige av 
föräldrar med argentinskt ursprung. Hans modersmål är spanska. Enriques mamma kom till 
Sverige som elvaåring som politisk flykting, till skillnad från hans pappa som kom frivilligt 
till Sverige. Han har varit hos dagmamma och deltagit i svensk förskola. Vid intervjutillfället 
har han genomgått större delen av sin gymnasieutbildning och tar studenten nu till våren 
2007. Han bor hemma hos sin mamma tillsammans med sin lillasyster. 
 Vår tredje informant heter Jasmin och är 21 år. Hennes ursprungsland är Irak. Tillsammans 
med sina föräldrar och två bröder anlände hon till Sverige, då hon var fyra år gammal. Hennes 
modersmål är arabiska. Hon har gått i svensk förskola, skola och gymnasieskola. Jasmin har 
precis inlett sin akademiska utbildning på orten där hon bor.  
 
 
 
6.1 Identitet 
 

6.1.1 Jag är en liten blandning, men mig själv  
 
Selma valde att definiera sig själv genom att beskriva hur hon känner sig och hur andra ser på 
henne idag. Jag ses inte som bosnisk där utan jag ses som en svensk och här i Sverige så 
känner man sig som en utlänning, Då blir det ”jaha, vad är jag?”. Vidare förstärker hon sitt 
ursprung: För visst, jag är ju bosnier helt och hållet men jag har samtidigt en stor del av den 
svenska kulturen. Hon berättar dock att även om hon själv ser sig som en bosnier kvarstår det 
faktum att hon kom till Sverige när hon var sju, har bidragit till att hon har anpassat sig till 
den svenska kulturen i tidig ålder. Man har ingen riktig: ”det här är jag” utan jag är liten 
blandning, men mig själv på något sätt. Därtill berättar Selma att hon alltid har varit medveten 
om att hon inte är ”en av dom”, men när hon var yngre såg hon inte skillnaderna lika tydligt 
som hon ser idag. På frågan om Selma någon gång känt sig som en främling hemma gör hon 
koppling till dikten och förstärker det hon har sagt tidigare i frågan, nämligen att Sverige 
känns som hemma men att Bosnien känns mer som hemma när hon väl är där.  
 

6.1.2 Jag är svensk men… 

 
När Enrique berättar om sig själv säger han att han känner sig hemma här i Sverige eftersom 
han är född här. Däremot när han besöker sitt ursprungsland upplever han sig som en främling 
där. Jag kände mig som en främling där, jag var svensk. Jag pratade spanska men ändå 
märkte man att jag var svensk. Ofta får man höra att man är annorlunda här, men där var 
man alltså, där var man ännu mer annorlunda.  
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Han berättar vidare att han tror att det kan bero på att han är född och uppvuxen i Sverige 
samt att han aldrig har bott någon annanstans. Enrique jämför sina upplevelser då med sin 
pappa: Till och med min pappa känner sig som en främling där borta. Eller inte riktigt som en 
främling men ändå kände han: ”Det är inte mitt hem längre.” Trots ovanstående uttalande är 
Enrique också medveten om att han kanske hade känt annorlunda inför sitt ursprung om han 
hade fötts i Argentina. Det kan vara skillnad om man kom hit som liten och ändå minns sitt 
land. Men annars när Enrique berättar om sig själv gör han det utifrån andras uppfattningar, 
det vill säga som han tror att andra uppfattar honom.  Däremot så tycker han att utseendet inte 
bör spela någon större roll i identitetsfrågan. En gång när jag mönstrade fick jag frågan av en 
psykolog, om mitt utseende hade påverkat min syn på mig själv. Men jag tycker inte alls att 
det har påverkat mig. Klart att man fått höra kommentarer men det får väl alla antar jag. Har 
man glasögon till exempel så blir man kallad glasögonorm. Enrique berättar också att han kan 
känna igen sig lite i dikten, på så sätt att i likhet med flickan har han också två språk, men 
däremot har han aldrig upplevt att han behövt vara två olika personer. 
 

6.1.3 Är jag svensk eller är jag från Irak? 
 
Jasmin berättar att trots att hon har svenskt medborgarskap och då räknas som svensk, känner 
hon sig som en irakier. Jag kommer ju alltid att komma från Irak, men Sverige känns mer som 
mitt hem. Jag är svensk medborgare, jag har svensk pass och så vidare. Man räknas som 
svensk, men jag har inte riktigt sett mig själv på det sättet. Det är liksom mina traditioner, 
mitt sätt att vara och mina val som jag har gjort i livet som också har gjort mig till den jag är 
idag. Däremot när Jasmin var yngre kunde hon känna en viss kluvenhet inför sin identitet.  
Jag visste inte riktigt vem jag var. Jag undrade: ”Är jag svensk eller är jag från Irak?”, Var 
är jag ifrån?”. En bidragande faktor till att Jasmin känner sig mer som en irakier idag 
förklarar hon med att hon har mer kontakt med sina släktingar och att hennes mamma har 
uppfostrat henne enligt den irakiska traditionen. Jasmin berättar också att hon känner igen sig 
väldigt mycket i dikten i och med att hon pratar arabiska hemma, men även svenska. Det är ju 
så när man kommer till ett nytt land, man glömmer inte bort vem man är.  
 
 

6.2 Familj 
 

6.2.1 Och dom har rättat och rättar fortfarande än i dag… 
 
När vi ber Selma berätta om stödet hemifrån gällande modersmålet säger hon att hon har fått 
väldigt mycket stöd från föräldrarnas sida. Även om stödet inte har varit något påtagligt så har 
det funnits där. Jag har fått väldigt mycket stöd och dom har rättat och rättar fortfarande än i 
dag om det är något jag inte kan. Eller om det är ett uttryck man säger på vårt eget språk. Vi 
kan diskutera någonting, så säger dom ett ord så kanske jag inte förstår det ordet även om det 
är ett enkelt. Då kan dom dra vissa paralleller så att jag ska förstå det och då fastnar ordet 
lättare. Definitivt, så har det aldrig varit på det viset att vi har pratat svenska hemma eller 
nånting sånt.  
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6.2.2 De har alltid sagt att jag ska vara glad för att jag kan spanska och svenska 
 
När vi berör frågan hur pass mycket föräldrarna har inverkat på Enriques språkinlärning, 
berättar han för oss om att han har fått mycket uppmuntran i att både lära sig spanska och 
svenska. Han har inte bara fått denna uppmuntran från sina föräldrar utan också från sina 
morföräldrar, som han träffade nästan varje helg. De har alltid sagt att jag ska vara glad för 
att jag kan spanska, och svenska också. Vidare berättar Enrique att språkkunskaper öppnar 
dörrar överallt, i synnerhet om man kan spanska då det är så utbrett.  
 Men den huvudsakliga anledningen till att Enrique idag talar spanska så bra beror på att 
hans mamma inte har glömt bort sitt ursprung. Dessutom så hade han inget val i 
kommunikation med sin pappa, då pappan enligt Enrique inte är så bra på svenska. Jag kan 
prata svenska med mamma också men med pappa pratar jag bara spanska. Han är inte så 
jättebra på svenska. Han kom ändå hit för länge sedan men har aldrig riktigt lärt sig språket. 
 

6.2.3 Min mamma rättar mig ibland 
 
I och med att Jasmins båda föräldrar arbetar som modersmålslärare har hon fått mycket 
uppmuntran när det gäller modersmålet. Men däremot beträffande svenskan brukade hon 
snarare hjälpa sina föräldrar. Jasmin är förstående inför sina föräldrars situation. Det svenska 
språket är inte det enklaste för en invandrare som kom hit när hon var 26. Angående 
förhållandet mellan språken berättar Jasmin att hon pratar bättre svenska än arabiska. Jag kan 
säga att jag pratar bättre svenska än arabiska. Jag skriver och läser på svenska, det kan jag 
till exempel inte göra så bra på arabiska eftersom det inte är latinska bokstäver. Jag känner 
att jag pratar väldigt bra arabiska hemma, men fortfarande är det så att det är svenska som 
är min starka sida. Finns det något arabiskt ord som jag inte kan så säger jag det på svenska 
istället. Min mamma rättar mig ibland och ibland låter hon det bara vara. Vidare berättar 
Jasmin att hennes mamma alltid varit konsekvent med att prata arabiska hemma då mamman, 
enligt Jasmin, anser att det svenska språket används mycket mer ute i samhället. 
 
 

6.3 Skola  
 

6.3.1 Kände du dig hemma i skolan? 
 
I skolan kände sig Selma alltid välkommen och det var där hon påbörjade inlärningen av 
svenskan. Hon började först i en så kallad förberedelseklass, där barn från andra kulturer gick. 
Sedan lotsades hon smidigt in i en vanlig men åldersblandad klass. Ja, det var roligt. Det var 
när vi precis kom till Sverige och då bodde vi på en flyktingförläggning. Vi hade en svensk 
lärare och en tolk som översatte till oss.  På förmiddagen hade vi bosniska, då lärde vi oss 
bokstäverna och att skriva. På eftermiddagen fick vi lära oss: ”jag heter, vad heter du, hur 
mår du”. Och sen så fick vi gå i skola men det var bara invandrarklasser.  
 Vidare hävdar Selma att hon har haft tur att hon har gått i en bra skola som har uppmuntrat 
hennes flerspråkighet. Jag har då haft turen men har man hamnat i en klass som inte 
accepterar tvåspråkighet då kan det ju leda till att man skäms för sin egen kultur och sin 
uppväxt. Selma berättar att hon deltog i modersmålsundervisningen från nio till sjutton års 
ålder. Hon upplevde undervisningen som rolig och stimulerande.  
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När hon var yngre var undervisningen upplagd på ett sådant sätt att man utgick från barnens 
referensramar och man arbetade mycket med sagor och lek. Det Selma upplevde som mest 
positivt med modersmålsundervisningen är att hon fick mycket kunskaper om sitt lands 
kultur, historia och geografi. Utöver detta berättar Selma att hon hade möjlighet att påverka 
undervisningens innehåll. Man har känt att när man har haft modersmål, hade jag till 
exempel inte haft det då, hade jag sett mitt eget land som exempelvis som jag ser Grekland 
eller Spanien. Det hade varit något abstrakt. Men i och med att vi hade 
modersmålsundervisning två gånger i veckan, där du får uttrycka, tänka och prata språket 
hela tiden och dela minnen med andra och höra andras minnen, så har det känts mer nära. 
Det har knutit mer nära band.  
 

6.3.2 Man kommer aldrig att glömma dem 
 
Enrique berättar att han lärde sig svenska först när han började i förskolan. Jag lärde mig först 
spanska, inte för att jag minns, men det har berättats för mig. Först gick jag hos en svensk 
dagmamma och då hade jag först svårt att förstå vad hon sa. Men sen när jag började på 
förskola så har vi haft förskollärare med invandrarbakgrund som också kunde spanska. Där 
lärde jag mig också svenska då jag fick svenska kompisar, så jag lärde mig svenska genom att 
lyssna. Enrique upplevde att miljön på förskolan var familjär, då hans familj var bekant med 
de spansktalande förskollärarna sedan tidigare och därmed kände han sig hemma. Man 
kommer aldrig att glömma dem, det är positivt. De var som en extra faster eller en mormor. 
Dessutom uppfattade han att det existerade bra sammanhållning mellan de förskollärarna med 
invandrarbakgrund och de svenska förskollärarna, vilket också bidrog till att Enrique 
upplevde miljön som positiv. När Enrique sedan började skolan bemöttes han även där 
positivt, han kände inte av att han sågs som annorlunda där.  
 När det gäller modersmålsundervisningen berättar Enrique att han aktivt deltagit, då han 
upplevt undervisningen som en skön kontrast till den vanliga skolundervisningen. Det som 
han tycker har varit mest positivt med modersmålsundervisningen är att han fått till sig 
kunskaper om sin ursprungskontinent som han i den vanliga undervisningen inte fått tagit del 
av. Dessutom känner han sig nuförtiden mer säker på spanskan när det gäller både att uttrycka 
sig i skrift och tal. Jag kan faktiskt läsa och skriva på spanska. Vidare berättar han att det var 
fler elever, inklusive han, som aktivt närvarade i modersmålsundervisningen, då de såg denna 
undervisning som sin chans till att förbättra sin spanska. För alla kanske inte hade samma 
möjlighet som jag att prata spanska, jag var ju tvungen att prata med min pappa och mormor 
och så vidare. 
 

6.3.3 Men varför får inte jag högre än godkänt i svenska? 
 
Jasmin berättar att när hon anlände till Sverige placerades hon på en förskola i en mindre ort. 
Där pratade man bara svenska med Jasmin och genom lek, bilder och rörelse lärde hon sig 
snabbt svenska. När hon sedan började i skolan gick hon i en förberedelseklass upp till år 2. 
Jasmin anser att hon till en början har fått bra hjälp från skolan när det gäller 
språkutvecklingen. Till skillnad från hennes högstadietid då hon upplevde att det ställdes 
andra krav på henne i och med att hon betygsattes. Detta var inget som lärarna dolde utan det 
sades öppet. Då frågade jag min lärare: ”Men varför får inte jag högre än godkänt i 
svenska?”. Som svar fick jag då: ”Nej, men Jasmine du ju kommer inte från Sverige.” Det 
spelar väl ingen roll, detta är ett ämne som jag håller på och lär mig. Jag visste inte att 
förkunskaperna innebar att man måste vara svensk.  
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Jasmin har aktivt deltagit i modersmålsundervisningen efter vanlig skoltid. I början kände 
Jasmin att modersmålsundervisningen inte var särskilt spännande då hon var tvungen att 
medverka i den efter vanliga skolans schema. Men efterhand uppskattade hon den och tyckte 
att det var roligt. Vi började tävla om vem som till exempel kunde skriva färdigt stycket 
fortast, vi gjorde det till någonting kul. Jasmin berättar att undervisningen var upplagd på så 
vis att man riktade in sig först och främst på renodlad språkundervisning, då lärarna antingen 
var muslimer eller kristna. Detta medförde att man inte fokuserade så mycket på de olika 
länders traditioner och historia.  
 När Jasmin ser tillbaka på modersmålsundervisningen anser hon att denna sortens 
undervisning är av stor vikt för utvecklingen av ytterligare språk. Det är en bra början för att 
lära ut det svenska språket, att låta någon ha modersmålsundervisning så att man kan 
jämföra. Jag menar, kan jag inte mitt modersmål kan jag inte heller jämföra det med 
någonting. Det är samma sak med engelskan, när man lär sig engelska då jämför man det 
med svenska. Varför får svenskar jämföra med sitt modersmål men jag får inte lära mig mitt 
för att kunna jämföra? Utöver detta betonar Jasmin att kunskaper i ens modersmål stärker 
självförtroendet. 
 
 

6.4 Språk  
 

6.4.1 Uttrycker jag mig rätt eller är det fel? 
 
När det gäller flerspråkighet berättar Selma om att hon ibland kan ha svårt för att delta i mer 
avancerade diskussioner på sitt modersmål när hon befinner sig i sitt hemland. En förklaring 
till detta, menar Selma, är att hon utvecklat det svenska språket och därmed har det fått 
inverkan på behärskandet av modersmålet. Det är lite så att när man exempelvis ska ha en 
mer avancerad diskussion i Bosnien, är man mer kapabel till att ha sådana diskussioner på 
svenska, än till exempel på bosniska för att vissa ord vet man inte vad det heter och då blir 
det helt stopp. Då blir det såhär: ”mhm, ja hur ska jag förklara detta?”. Även om det är 
vanligt vardagsspråk och så borde det inte vara några problem att förstå. Men eftersom man 
är så pass van eller man har utvecklat svenskan mer på ett annat sätt för att det är den som 
används för det mesta. Inför en sådan situation kan Selma känna sig underlägsen, då hon 
anser att hon borde kunna konversera mer avancerat på sitt modersmål. Selma menar att hon 
är medveten om att hon inte kommer att kunna språket lika bra som de som omges av det hela 
tiden. Trots vissa brister anser Selma att hon känner sig hemma i sitt modersmål. När jag 
pratar mitt eget språk eller när jag hör det runtomkring mig känns det: ”ja, jag är hemma”.  
 Medan Selmas modersmål faller sig naturligt påpekar hon däremot att hon ibland kan 
känna sig osäker inför svenskan. Då tänker jag mer: ”jaha, uttrycker jag mig rätt eller är det 
fel?”. Och då blir man mer observant på svenskan. Att hon kan känna denna osäkerhet när 
hon talar svenska menar hon beror på hur man har bemött hennes språkliga förmåga. Säger du 
fel, blir det påpekat på en gång och det är ingen som säger till dig på ett fint sätt: ”men du, 
det heter inte så utan det heter såhär”, utan man blir mer hånskrattad. Det blir mer att man 
inte vill säga fel för att inte råka ut för den här förödmjukelsen och att någon annan ser sig 
som förmer än en själv, helt enkelt. Vidare berättar Selma att när hon började lära sig fler 
språk kunde det bli förvirrande att hantera alla språken. På gymnasiet till exempel så läste jag 
spanska extra och då kändes det svårt till en början och då tänkte man på ett helt annat språk, 
för att man tänker inte bara på ett språk utan man tänker på flera språk.  
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Exempelvis nu när jag studerar engelska så tänker jag först på bosniska, sedan på svenska 
och sedan på engelska.  
 
 
6.4.2 Alla har olika modersmål 
 
Enrique förklarar att han uppfattar spanskan som ett trendigt språk i dagsläget. I sin vardag 
använder han spanskan när han talar med vänner till familjen och ibland med andra kompisar 
som pratar spanska. Trots allt känner han att han inte använder spanskan i samma utsträckning 
som när han var liten. Som orsak till den minskade bruket av spanskan förklarar han med att 
han nu känner sig mer självständig från sina föräldrar. Man är mer med kompisar och alla har 
olika modersmål. Enrique berättar att han nuförtiden inte använder spanskan i så stor 
utsträckning som när han var liten. Förklaringen till detta menar han är att han under sin 
uppväxt brukade använda svenska språket med sina jämnåriga och spansktalande kamrater; 
medan han använde spanskan med de äldre. Med föräldrarna pratade jag spanska och när vi 
var själva pratade vi svenska med varandra. 
 

6.4.3 Jag fick i alla fall lära mig en bosnisk ramsa 
 
Mina kompisar tyckte att det var jättehäftigt att jag kunde arabiska. De ville lära sig fula ord 
men då lärde jag dem trevligare ord istället. När de sedan skulle säga dem till folk så trodde 
de att de sa fula ord men det fick motsatt effekt. Det var aldrig att någon uppfattade det som 
något dåligt. Det var ju bara positivt. I stort sett tycker Jasmin att hennes flerspråkighet har 
setts som positivt under skoltiden. Hon exemplifierar vidare sin gymnasietid med: När jag 
gick i trean så kom det en massa bosnier till klassen. Det var så jobbigt under lektionerna, de 
satt och pratade bosniska. Till slut fick jag i alla fall lära mig en bosnisk ramsa: ”Eci peci 
pec” (jfr Ole dole doff). Under de tre åren fick jag lära mig en barnramsa i alla fall. Så att 
det är bara positivt med flerspråkighet.    
 

 

6.5 Samhälle  
  
6.5.1 De flesta tyckte att det var tufft 
 
När vi bad Selma berätta om hur hon har upplevt andra människors inställning på hennes 
flerspråkighet tar hon sina kompisars reaktioner som exempel. De ville följa med och lära sig 
lite.  Så jag har alltid bemöts bra av dem. De flesta tyckte att det var tufft och frågade om hur 
man säger olika ord på bosniska. I fråga om kulturella skillnader berättar Selma att hon 
upplever dessa vara markanta och att de förekommer i det vardagliga livet. Hon illustrerar 
med ett exempel på en vardaglig situation som kan uppkomma när hon bjuder hem en kompis 
eller vice versa. När man sitter hemma hos en svenskkompis och kompisen ska äta så säger 
de: ”Kan du vänta eller väntar du på rummet?”. Medan hos oss så blir man istället bjuden, 
och kompisens reaktion blir då: ”Åh får man äta med er?”. Då blir man så här: ”Ja vi ska 
inte sitta och äta och så ska du sitta där inne instängd i ett rum”. Selma fortsätter att berätta 
genom att koppla an till dikten, att hon kan identifiera sig med den i den utsträckningen att 
man har ett språk hemma och ett när man ute.  
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För många har ju den grejen att dom har ett språk hemma och ett när du är ute. I skolan så 
har du dels det svenska språket för att du är tvungen men du lämnar nog din kultur hemma 
helt enkelt. Det sistnämnda i citatet förstärker hon genom att betona att andra normer gäller 
hos majoritetsbefolkningen gentemot hos andra grupper. Selma tillägger vidare att man som 
utländsk har ett annorlunda kroppsspråk vilket oftast enligt henne misstolkas av 
majoritetsbefolkningen.  
 Selma berättar att hon upplever att i och med att hon är flerspråkig så har hon utvecklat 
förmågan att se på saker och ting från olika perspektiv. En förklaring till detta, enligt Selma, 
är att hon lättare kan identifiera sig med andra minoritetsgrupper för att de förstår varandra 
bättre, då man oftast befinner sig i likartade situationer. Jag ser till exempel saker från en 
utlännings sida. Jag är uppväxt med både svenskar och utländska men oftast är det så att 
utländska umgås mer med varandra, för att dom förstår varandra väl och alla sitter i likartad 
situation. Ytterligare tror hon att man som flerspråkig är mycket öppnare för andra kulturer än 
om man bara har ett språk.  
 På frågan vem Selma umgås mest med idag, svarar hon att det är med sina bosniska 
landsmän. Hon berättar att när hon var yngre hade hon fler svensktalande kompisar i klassen 
men inte lika många i hemmiljön. Anledningen till detta uppger hon att det nästan bara var 
hon och hennes kusin som var de enda utländska på skolan. Dessutom anser Selma att när hon 
umgås med utlänningar så känner hon att hon kan vara sig själv i större utsträckning än när 
hon befinner sig bland majoritetsbefolkningen. För du känner eftersom dom sitter i samma 
sits så behöver du inte ha någon fasad eller spela någonting. Vidare berättar Selma att även 
om man sitter i samma sits så finns det kulturskillnader även mellan minoritetsgrupperna. 
Trots skillnaderna som Selma uppger, kan hon tycka att majoritetsbefolkningen uppfattar att 
det råder likadana normer i dessa grupper. Säger man till exempel att man är muslim, jag är 
muslim, är stolt och skäms inte över det. Men så får man ändå frågan: ”Jaha, har du slöja?”. 
Det finns skillnader! Det är som om att jag skulle säga till någon: ”Är inte du konfirmerad?”. 
Det blir som en sådan generell grej och då förväntas du ha vissa normer som dom tror att du 
förväntas leva efter. Inte leva efter kanske, utan ha dom rollerna i dig som dom tror. Oftast 
visar det sig att det inte är som de tror. Då reagerar de: ”Jaha, men okej, men dom är inte 
sådana”, samtidigt som de fortfarande håller en på avstånd. Selma menar att detta snarare 
kan bero på fördomar mot utlänningar som majoritetsbefolkningen har än brist på intresse av 
att lära känna varandra. 
 

6.5.2 De får ofta fel uppfattning bara att genom att kolla på mig 
 
Av samhället i stort upplever Enrique att flerspråkighet ses som något positivt och han 
påpekar också att det spelar stor roll att det spanska språket har hög status idag. Han berättar 
att det är många som säger till honom: ”Kan du spanska? Vad kul! ”Det skulle jag också vilja 
läsa, det skulle jag också vilja lära mig.” Han betonar emellertid att det inte är språket som 
folk i allmänhet har svårt med, utan det att många andra språk har fått dåligt rykte. För det är 
ju alltid bra att kunna ett annat språk, då svenskan är så litet. Talar man persiska så talas det 
av mycket mer folk än vad svenskan gör och kan man arabiska så är det ännu fler som talar 
det. Men jag tror att om man kan arabiska, så tittar folk snett på en. Det har fått så dåligt 
rykte i och med det här med framställningen av muslimer i media. Men jag känner många 
muslimer också och jag upplever att det inte har med saken att göra. Men det är bara det att 
ryktet har varit så dåligt. Har man däremot engelska som modersmål, är det en helt annan 
sak. Enrique relaterar också ovanstående till sitt bostadsområde som ofta skildras i dålig dager 
i media. Därför upplevs hans bakgrund av allmänheten som något negativt på grund av 
förutfattade meningar, menar Enrique.  
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Kanske för att man har en annan bakgrund, ser kanske folk det som negativt, men inte att 
vara flerspråkig. Han tillägger vidare att det händer ofta att folk ändrar sina uppfattningar om 
honom när de lärt känna honom bättre. Folk har förutfattade meningar oftast i början men när 
de har lärt känna mig så säger de oftast ”Jag trodde inte att du skulle vara så här”. De får 
ofta fel uppfattning bara genom att kolla på mig. Enrique berättar vidare om sin 
umgängeskrets. På något sätt så har jag ändå när jag var liten umgåtts med både svenskar 
och invandrare. Min umgängeskrets har på något sätt blivit väldigt blandat. Jag har 
kompisar från alla möjliga håll. Så det känns att man ändå har något gemensamt. Man pratar 
ett annat språk och det gör mycket. Man är från olika världsdelar men man känner igen sig 
ändå. Enrique exemplifierar ovanstående genom att berätta om när han tar hem olika 
kompisar. Det blir olika reaktioner beroende på kompisarnas bakgrund, menar Enrique. Man 
kan inte skämta om att ens farsa säger fel, om man tar hem en svensk kompis. Man skäms lite 
mer om det är en svensk kompis än invandrarkompis. Man kan ta det på ett mer skämtsamt 
sätt med en invandrarkompis åt det min farsa säger. Sedan tillägger han vidare att svenskar 
kan undra: ”Varför pratar han så för?”. När Enrique var yngre upplevde han detta som om 
det var något fel på honom. Medan när han umgicks med kompisar från andra länder kände 
han att han inte behövde förklara sig, då de har lättare att relatera till ovanstående situation. 
Enrique upplevde sig då mer avslappnad i det umgänget. 
 

6.5.3 Det finns vi och de andra 
 
Jasmin har många gånger känt sig orättvist behandlad på grund av sitt ursprung, när hon 
exempelvis sökte jobb efter studenten märkte hon av att man inte ens svarade på hennes 
ansökningar. Mot denna bakgrund drar hon slutsatsen att hon inte behöver spela en mer 
svensk roll för att få jobb, då hennes ursprung ändå kommer alltid att lysa igenom. Vidare 
berättar Jasmin att trots kontinuerliga anamningar till de svenska traditionerna, vid 
exempelvis jul och påsk, kan hon inte riktigt finna sin plats i samhället. Hon berättar att det 
beror på att hon upplever: Det finns vi och de andra, vi är vi och de andra är de andra.  
När vi ber Jasmin att berätta om hur hon tror att andra upplever hennes flerspråkighet berättar 
hon följande: Det tror jag uppfattas negativt, exempelvis när vi är ute och pratar arabiska, 
kan folk uppfatta det som om vi pratar bakom ryggen på dem eller att vi försöker göra 
någonting lurt. Men det kan bara röra sig om en familjegrej, till exempel att jag vill säga 
något personligt till min mamma och då kanske jag inte vill säga det på svenska så att alla 
ska höra det. Det tror jag uppfattas som något väldigt negativt.  
 Jasmin betonar ofta i sin berättelse om hur pass mycket hon identifierar sig som irakier. 
Jag kan lättare kommunicera med någon som kommer från samma land som jag, för den här 
personen förstår mig så väl. Vi pratar samma språk och vi har i princip samma uppväxt 
också. Men då det inte finns många irakier i hennes hemort, beskriver hon sin umgängeskrets 
som mångkulturell. Det är inte så att jag går och kollar efter bara araber. Jag umgås med de 
jag trivs med. Jasmin utvecklar sin berättelse om sina vänskapsrelationer genom att relatera 
till när hon började en kurs i sin akademiska utbildning. Hon berättar om hur hon och en 
annan tjej med invandrarbakgrund på ett naturligt sätt fann varandra. Samtidigt ställde de sig 
frågan om de blev vänner enbart på grund av att de tillhör minoritetsbefolkningen. Man 
identifierar sig med en annan person och då blir det lättare att umgås med den här personen. 
Så ja, jag identifierade mig med henne.  
 
 



 26

6.6 Analys 
 
Här nedan följer analysen av resultatet som sätts i relation till de teoretiska utgångspunkterna 
som är presenterade i kapitel 4. Även här i analysen utgår vi från de teman som presenteras i 
fig. 1 (se s. 17).   
 
 
6.6.1 Identitet  
 
Som tidigare framgått i uppsatsen har vi placerat denna kategori i centrum. Eftersom den 
förekommer i alla andra kategorier är det utan tvivel befogat att den utgör centrum för 
informanternas liv. Informanterna har samtidigt som de berättat om sig själva också har 
delgett sina åsikter om och sin syn på olika frågor. Ställningstaganden som informanterna gör 
under berättelsernas gång säger oss mycket om deras syn på sig själva och sin omgivning. Inte 
minst hur andra väljer att identifiera dem.  
 Vår teoretiska del beskriver begreppet identitet som en ständigt pågående process vilket är 
beroende av flera faktorer. Dessa faktorer utgörs av bland annat samhälle, skola, familj och 
språk vilka samspelar och därmed påverkar varandra i olika riktningar. Enligt Haglund 
(Hyltenstam & Lindberg 2004) produceras identiteten genom socialisation och kultur. Den 
formas i dialog med andra individers uppfattningar om och förväntningar på individen. I våra 
resultat kan vi tydligt finna tendenser av denna gestaltning genom att informanterna definierar 
sig själva i förhållande till andras uppfattningar av dem. ”Jag ses inte som bosnisk där utan 
jag ses som en svensk och här i Sverige så känner man sig som en utlänning”. I det här citatet 
försöker Selma definiera sig själv fast hon gör det genom att beskriva hur andra uppfattar 
henne. Enrique gör detsamma: ”Ofta får man höra att man är annorlunda här, men där var 
man alltså, där var man ännu mer annorlunda”. Jasmin uttrycker på följande sätt: ”Man 
räknas som svensk, men jag har inte riktigt sett mig själv på det sättet”. Dessa uttalanden 
visar oss att man väljer att definiera sin själv utifrån andras uppfattningar av dem. Detta gör 
att informanterna hela tiden ser sig i förhållande till övriga samhället. Wellros (1998) 
beskriver identitetsutvecklingen som en spegling i ”betraktarens öga”, vilket innebär att en 
spegling uppstår i mötet mellan individer och styrs av hur betraktaren väljer att tolka och 
kategorisera den andra individen. Denna tolkning resulterar i hur bemötandet av individen i 
fråga kommer att ta sitt uttryck. Bemötandet som handling leder i sin tur till hur den 
betraktade individen kommer att uppfatta sig själv. 
 Utifrån informanternas berättelser är det påtagligt att deras identiteter är sammansatta. 
Selma berättar att: ”Man har ingen riktig: ”det här är jag” utan jag är liten blandning, men 
mig själv på något sätt”. Jasmine berättar så här: ”Jag kommer ju alltid att komma från Irak, 
men Sverige känns mer som mitt hem… Det är ju så när man kommer till ett nytt land, man 
glömmer inte bort vem man är”. Både Selma och Jasmin har berättat att de känner sig hemma 
i Sverige trots det faktum att de identifierar sig själva som irakier respektive bosnier. Enrique 
däremot berättar att han känner sig hemma i Sverige och att han är svensk eftersom han är 
född i Sverige: ”Det kan vara skillnad om man kom hit som liten och ändå minns sitt land”. 
Vidare berättar han om upplevelserna när han besökte sitt hemland: ”Jag kände mig som en 
främling där, jag var svensk.” Samtidigt är det dock lättare för samtliga informanter att ses 
som svensk i ursprungsländerna eftersom informanterna har flyttat från ursprungslandet till ett 
nytt land. Flytten har påverkat dem i den mån att de har anammat den svenska kulturen vilket 
bidrar till att man känner sig som en främling i sitt hemland. Utifrån detta kan vi konstatera att 
det känns lättare för informanterna att exempelvis vara svensk i Bosnien än bosnier i Sverige.  
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I och med att både Selma och Jasmin har kommit till Sverige i tidig ålder upplevde de, när de 
var yngre, en viss kluvenhet inför sin identitet. Selma ifrågasätter sin identitet: ”jaha, vad är 
jag?”, medan Jasmin var mer tvivlande: ”Är jag svensk eller är jag från Irak?”. Detta visar 
tydligt på att sätten de socialiserades in i det nya samhället har varit olika för respektive 
informant vilket också är beroende av olika rådande normer i hemmet respektive i samhället. 
Enrique har exempelvis haft lättare att socialisera sig in i samhället på grund av att han dels är 
född i Sverige och dels att hans föräldrar har haft längre tid på sig att anpassa sig till de 
svenska normerna. Medan Selma och Jasmin som kom samtidigt med sina föräldrar till 
Sverige inte har haft liknande möjligheter till integrering. Wellros (1998) påstår att identiteten 
är beständig och mindre föränderlig än de roller man kan inta i samhället. Det som Wellros tar 
upp ger Selma uttryck för i följande exempel: ”… eftersom dom sitter i samma sits så behöver 
du inte ha någon fasad eller spela någonting”. Detta tyder på att Selma är beredd att agera 
utifrån olika roller i samhället och att det inte påverkar hennes självbild på något sätt. Här 
menar då Wellros att om positiv identitetsbildning ska utvecklas bör personen i fråga känna 
sig som en och samma i dessa situationer då man byter roller. Enrique refererar till dikten i 
detta fall och menar att trots det faktum att han är flerspråkig har han aldrig upplevt att han 
behövt inta olika roller.  
 Utifrån informanternas berättelser kan man tyda att deras identiteter är väldigt komplexa 
och varierar från situation till situation. Denna komplexitet är i ett ständigt samspel med andra 
faktorer och bidrar på olika sätt till deras självbildsuppfattning. Informanternas berättelser 
visar tydligt det som bland annat Haglund (Hyltenstam & Lindberg 2004) påpekar, nämligen 
det att identifikationsprocessen är mångfacetterad och dynamisk. Informanternas berättelser 
stärker också uppfattningen om att identiteten är situation-, kontext- och tidsbunden och att 
den konstrueras på nytt i varje ny situation. 
 
 
 
6.6.2 Familj 
 
Utifrån vårt resultat kan vi se att familjen är nyckeln till informanternas socialisation i 
samhället. I och med att de är bikulturella möter de dagligen olika miljöer, hemmet och 
samhället. Familjen spelar en viktig roll i deras liv och för de identiteter de bildat. Som det 
framgår i informanternas berättelser har deras föräldrar och övrig släkt uppmuntrat deras 
språk- och identitetsutveckling. Informanterna använder modersmålet med sina föräldrar i stor 
utsträckning, då det är starkaste språket för föräldrarna. Det kan också vara så att modersmålet 
har fått större utrymme då föräldrarna har varit medvetna om att barnen kommer att 
tillgodogöra sig det svenska språket utanför hemmet. Genom att stödja modersmålet har 
föräldrarna betonat vikten av att informanterna ska kunna träffa och kommunicera med sina 
släktingar och andra bekanta med samma ursprung.  
 Utöver detta har informanternas föräldrar visat en positiv inställning till det nya landet 
genom att också uppmuntra inlärningen av det svenska språket. Detta eftersom 
språkkunskaper ses som en tillgång och som en väg till integrering i det nya landet. Enrique 
har alltid fått höra: ”… att jag ska vara glad för att jag kan spanska, och svenska också”. 
Ogbus (Axelsson 1999) uppdelning i ofrivilliga och frivilliga minoriteter är intressanta 
begrepp som bör nämnas i det här sammanhanget. Det som karakteriserar frivilliga 
minoriteter är att individer självmant har flyttat till det nya landet. I och med att de själva valt 
att flytta behåller de en positiv syn på den egna kulturen samtidigt som de intar en positiv 
inställning till det nya landet. Till skillnad från de ofrivilliga minoriteter som var tvungna att 
flytta vilket leder till att de har svårare att skapa en positiv inställning till det nya landet, då de 
ser det nya språket och kulturen som hinder i sin vardag.  
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Dessa förutsättningar gör att de båda grupperna hanterar sin vardag olika beroende på den 
specifika inställningen de har gentemot majoritetsbefolkningen. Denna teori kan förvisso 
stämma men vår undersökning visar på att det nödvändigtvis inte behöver stämma alla 
gånger. För även om informanternas föräldrar har kommit till Sverige som ofrivilliga 
minoriteter (Axelsson 1999) har de påvisat en positiv syn på sin egen kultur samtidigt som de 
har en positiv inställning till det nya landet.  
 Obondo redogör (Axelsson 1999) för de olika socialisationsprocesser som kan råda i 
hemmet respektive i samhället. Föräldrarnas sätt att socialisera sina barn kan variera mycket i 
förhållande till det nya landets sociala regler och inlärningsstilar. Obondo poängterar att det 
finns kulturella variationer både när det gäller socialisation och interaktion mellan barn och 
vuxna. Dessa variationer kan vara allt från föreställningar vad som är det rätta sättet att 
använda språk till skillnader mellan sätten att kommunicera med barn. Dessa färdigheter tar 
barnen med sig vidare till skolan och samhället i övrigt, vilket i sin tur påverkar om barnet 
antigen kommer att lyckas eller misslyckas i sina företaganden. Jasmin berättar exempelvis att 
hon brukade hjälpa sina föräldrar med svenskan och beskriver förstående sin mammas 
situation: Det svenska språket är inte det enklaste för en invandrare som kom hit när hon var 
26. Detta visar på att minoritetsbarn kan ha olika förutsättningar för att lyckas i samhället.  
   
 
 
6.6.3 Skola  
 
När det gäller skolans inverkan på informanternas språk- och identitetsutveckling finner vi att 
informanterna över lag känt sig väl omhändertagna i skolan, i synnerhet under de tidigare 
åren. Dock har Jasmin känt sig orättvist bedömd i högstadiet då hon vägrades ett högre betyg i 
svenska på grund av att hon, enligt läraren, inte har svensk bakgrund. ”Men varför får inte jag 
högre än godkänt i svenska?”. Som svar fick jag då: ”Nej, men Jasmin du ju kommer inte 
från Sverige”. Detta visar på den subtila diskriminering som minoritetsbarn kan utsättas för, 
vilken inte har något att göra med deras språkkunskaper utan grundas på deras bakgrund.  
Axelsson (1999) lägger fram olika teorier som försöker förklara orsakerna till att 
minoritetsbarn lyckas respektive misslyckas i skolan. Det som i Jasmins fall har hänt är att 
läraren hade syn på att hennes bakgrund utgjorde hinder för hennes skolframgång. Hon ansågs 
ha brister av kulturell art och därför nekades högre betyg än svenska. Många forskare bl.a. 
Cummins (Axelsson 1999) är överens om att undervisningsprogram spelar stor roll för 
minoritetselevers framgång. Några av de faktorer som bidrar till att minoritetselever inte 
lyckas i skolan är bland annat låga förväntningar på minoritetselever och lärares fördomar. 
Utifrån våra resultat kan vi fastställa att minoritetselevernas skolframgång inte nödvändigtvis 
är beroende av någon undervisningsmetod, men att samspelet som sker mellan lärare och elev 
är viktigare.  
 Beträffande modersmålsundervisningen har informanterna aktivt deltagit i den från tidig 
ålder och upplevt att denna har gett dem kunskaper i respektive språk, kultur, historia och 
geografi. Selma berättar följande: ”Man har känt att när man har haft modersmål, hade jag 
till exempel inte haft det då, hade jag sett mitt eget land som exempelvis som jag ser Grekland 
eller Spanien. Det hade varit något abstrakt”. Genom att erbjuda denna sorts undervisning 
har man strävat efter att informanterna ska bli aktivt flerspråkiga och bikulturella och 
därigenom skapa broar mellan kulturerna. Dessutom står det i skolans styrdokument att barn 
som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 
kunskaper inom andra områden. Informanterna betonar att modersmålsundervisningen har 
stärkt dem både språk- och identitetsmässigt.  
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Särskilt Jasmin understryker att modersmålsundervisningen är en viktig ingångsport för 
inlärning av ytterligare språk. Det är en bra början för att lära ut det svenska språket, att låta 
någon ha modersmålsundervisning så att man kan jämföra. Jag menar, kan jag inte mitt 
modersmål kan jag inte heller jämföra det med någonting. Det är samma sak med engelskan, 
när man lär sig engelska då jämför man det med svenska. Varför får svenskar jämföra med 
sitt modersmål men jag får inte lära mig mitt för att kunna jämföra?  
 Här drar vi paralleller till det Ladberg (2000) poängterar gällande modersmålets betydelse 
på det intellektuella planet, nämligen det att inlärningen av något nytt är beroende av tidigare 
språkkunskaper. Det innebär i sin tur att vi relaterar, jämför och associerar till våra tidigare 
kunskaper. Då en elev inte har något språk att luta sig tillbaka på blir eleven begränsad i sina 
möjligheter att tänka, associera och därmed lära sig nytt. Dock upplever de tre informanterna 
att de kan hantera sina språk på vad som anses vara en acceptabel nivå tack vare deltagandet i 
modersmålsundervisningen.  
 
 
 
6.6.4 Språk 
 
Informanternas flerspråkighet definieras som en successiv flerspråkighet vilket innebär enligt 
Svensson (1998) att de under sin uppväxt lärt sig ett språk i hemmet och ett annat i skolan. 
Ladberg (2000) menar att ett barns modersmål ligger på många plan, nämligen emotionellt, 
socialt och intellektuellt. Intressant att påpeka i det här sammanhanget är att informanterna är 
medvetna om språkets olika funktioner och ger olika uttryck för detta. Selma utgår mer från 
det emotionella planet då hon berättar: ”du får uttrycka, tänka och prata språket hela tiden 
och dela minnen med andra och höra andras minnen”. Vidare ger hon uttryck för vikten av 
det sociala samspelet när det kommer till att lära sig språk på en mer avancerad nivå. Hon 
menar att då modersmålet används inom familjen upplevs det mer personligt och nära. ”När 
jag pratar mitt eget språk eller när jag hör det runtomkring mig känns det: ”ja, jag är 
hemma”. Dock känner hon sig mer osäker när hon talar svenska, detta på grund av negativa 
reaktioner från samhället på hennes språkliga förmåga: ”säger du fel, blir det påpekat på en 
gång och det är ingen som säger till dig på ett fint sätt: ”men du, det heter inte så utan det 
heter såhär”, utan man blir mer hånskrattad”. Enligt Haglund (Hyltenstam & Lindberg 
2004) anses den språkliga handlingen som en identitetshandling och identiteten blir något som 
kommuniceras och medieras genom språket. Selma upplever dessa negativa reaktioner från 
samhället som ett angrepp mot hennes identitet. Detta leder till att hon känner sig sårbar när 
man rättar hennes svenska språkförmåga. Men när exempelvis föräldrarna gör detsamma med 
modersmålet upplever Selma det mer som stöd och uppmuntran. I motsats till Selmas 
upplevelser av språkets funktion relaterar både Enrique och Jasmin utifrån det intellektuella 
planet: ”Jag kan faktiskt läsa och skriva på spanska”(Enrique). Jasmin uttrycker det så här: 
”… kan jag inte mitt modersmål kan jag inte heller jämföra det med någonting. Det är samma 
sak med engelskan, när man lär sig engelska då jämför man det med svenska”.  
 Försätter man informanternas användning av sina olika språk i relation till varandra, så 
berättar informanterna att de behärskar det svenska språket bättre än modersmålet. Enrique 
ger dock uttryck för en minskad användning av det spanska språket på grund av att han inte 
längre umgås med spansktalande i samma utsträckning som förut. Det är påtagligt att 
svenskan är det starkare språket vilket tyder på att de ingår i ett nätverk där de använder det 
mycket mer än modersmålet. Trots detta så är informanterna i hög grad flerspråkiga.  
 Deras flerspråkighet har uppmuntrats både av skolan och föräldrarna. Av föräldrarna 
genom att man har uppmuntrat modersmålet och av skolan genom att man har anordnat 
modersmålsundervisning.  
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Ytterligare kan tilläggas att deras mångfacetterade umgängeskretsen bidragit till att de har 
bibehållit flerspråkigheten. Exempelvis berättar Enrique så här: ”Man är mer med kompisar 
och alla har olika modersmål”. Det som är viktigt för att minoritetseleverna ska lyckas i 
skolan och samhället menar Ladberg (2000) m. fl. är att samhället erkänner individens kultur 
och språk för att inlärning ska kunna ske. Vårt resultat visar dock på att olika språk inte 
bemöts på samma sätt. Flera forskare bl.a. Ladberg (2000) hävdar att språkets betydelse 
varierar beroende på vilken status språket har i samhället. Detta påstående kan kopplas till 
begreppet språkstatus, något som våra informanter har påpekat existerar i deras tillvaro. Talar 
man franska eller engelska bemöts man med positiva reaktioner, men talar man arabiska eller 
turkiska väcker det snarare misstänksamhet. Samtliga informanter upplever dock sin 
flerspråkighet som något positivt och berikande för deras identiteter.   
 
 
6.6.5 Samhälle 
 
Informanternas berättelser säger oss mycket om samhällets inflytande över deras identiteter. 
Utifrån deras berättelser har vi kunnat urskilja två typer av samhällskonstruktioner, nämligen 
den närmaste kompiskretsen och övriga samhället. Den närmaste kompiskretsen består av 
kompisar i skolan och hemma. Det övriga samhället är de man inte känner, men vilkas 
attityder man dagligen möter via exempelvis olika slags media. Dessa komponenter är viktiga 
socialisationsagenter i informanternas liv, vilka också formar deras identiteter på olika sätt. 
Som det framgår av informanternas berättelser har deras flerspråkighet alltid bemötts som 
något positivt av den närmaste kompiskretsen. Selma säger bland annat: ”Så jag har alltid 
bemöts bra av dem. De flesta tyckte att det var tufft och frågade om hur man säger olika ord 
på bosniska”. Enrique berättar om kompisarnas bemötande följande:”Kan du spanska? Vad 
kul! ”Det skulle jag också vilja läsa, det skulle jag också vilja lära mig”. Den närmaste 
kompiskretsen har lärt känna dem mer privat vilket tyder på att de blir mer accepterade. 
Flerspråkigheten ses då som något som prestigefyllt och uppskattat. Dock upplever Selma och 
Jasmin att flerspråkighet ses som något negativt av det övriga samhället. Jasmin berättar 
följande: ” Det tror jag uppfattas negativt, exempelvis när vi är ute och pratar arabiska, kan 
folk uppfatta det som om vi pratar bakom ryggen på dem eller att vi försöker göra någonting 
lurt. Men det kan bara röra sig om en familjegrej, till exempel att jag vill säga något 
personligt till min mamma och då kanske jag inte vill säga det på svenska så att alla ska höra 
det. Det tror jag uppfattas som något väldigt negativt”. Enrique berättar däremot att 
flerspråkighet ses som något positivt i samhället men att hans bakgrund ses som negativt. Han 
berättar: ” Kanske för att man har en annan bakgrund, ser kanske folk det som negativt, men 
inte att vara flerspråkig… Folk har förutfattade meningar oftast i början men när de har lärt 
känna mig så säger de oftast ”Jag trodde inte att du skulle vara så här”. De får ofta fel 
uppfattning bara genom att kolla på mig”.  
 Informanternas berättelser visar på den komplexitet det innebär att vara flerspråkig och att 
leva flerspråkigt. När de berättar om sin flerspråkighet är det svårt att undkomma att språkets 
status bestämmer dess popularitet i samhället. Enrique är medveten om att spanska är populärt 
och kanske därför inte har upplevt att flerspråkighet ses som negativt i samhället lika mycket 
som Selma och Jasmin. Han förstärker det genom att säga: ”För det är ju alltid bra att kunna 
ett annat språk, då svenskan är så litet. Talar man persiska så talas det av mycket mer folk än 
vad svenskan gör och kan man arabiska så är det ännu fler som talar det. Men jag tror att om 
man kan arabiska, så tittar folk snett på en. Det har fått så dåligt rykte i och med det här med 
framställningen av muslimer i media. Men jag känner många muslimer också och jag 
upplever att det inte har med saken att göra. Men det är bara det att ryktet har varit så dåligt. 
Har man däremot engelska som modersmål, är det en helt annan sak”.  
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Detta tar bland annat Ladberg (2000) och Sjögren (Bankier 2001) upp och menar att individer 
som talar ett språk som anses ha hög status kommer att känna sig stolta över sitt språk. 
Haglund (Hyltenstam & Lindberg 2004) menar att en rådande uppfattning om sambandet 
mellan språk och identitet är att individens språkbruk kan förutsäga individens sociala miljö 
och socioekonomiska status. Följden blir att individens identitet är redan uttryckt utan någon 
vidare förhandling. Till skillnad från denna synsätt har man med senare forskning kommit 
fram till att eftersom individen är delaktig i social interaktion uttrycker man och förhandlar, 
genom språkliga samspel, uppfattningar om sig själva och tolkningar av sociala roller, 
relationer och statusförhållanden.  
 I informanternas berättelser har vi kunnat urskilja vissa drag från dessa synsätt som 
forskare lägger fram. Vi tolkar att det övriga samhället i informanternas liv har den rådande 
uppfattningen om att identiteten är redan uttryckt genom exempelvis ett visst utseende eller ett 
språk. Eftersom dessa relationer bygger på tillfälliga och flyktiga möten har man inte 
möjlighet att genom språkliga samspel förhandla sig till några uppfattningar och tolkningar. 
Ställningstaganden som man gör genom de korta mötena bygger också på förutfattade 
meningar. Vilket också Enrique påpekar: ” Folk har förutfattade meningar oftast i början men 
när de har lärt känna mig så säger de oftast ”Jag trodde inte att du skulle vara så här”. De 
får ofta fel uppfattning bara genom att kolla på mig”. Det är först när någon lärt känna 
Enrique som man ändrar uppfattningen om honom. Detta visar tydligt på att identiteten 
förhandlas, produceras och medieras genom nära relationer människor emellan.  
 Gemensamt i informanternas berättelser kan vi finna att de identifierar sig starkt med andra 
minoritetsgrupper. Deras umgängeskrets är väldigt mångfasetterad. Enrique säger: ”Min 
umgängeskrets har på något sätt blivit väldigt blandat. Jag har kompisar från alla möjliga 
håll. Så det känns att man ändå har något gemensamt. Man pratar ett annat språk och det gör 
mycket. Man är från olika världsdelar men man känner igen sig ändå”. Jasmin berättar att 
man lättare har att förstå och kommunicera med andra som kommer från andra länder. Selma 
berättar vidare att eftersom man sitter i samma sits så behöver man inte spela någon fasad. De 
sociala och de kulturella likheterna inom en grupp gör enligt Wellros (1998) att en individ 
känner gemenskap med just den gruppen. Detta gör att man känner gemenskap med den egna 
gruppen och att man uppfattar sig som ”vi”. Vilket gör att man i sin tur upplever andra 
kulturer vars värderingar strider mot den egna gruppens som ”dom”. Jasmin uttrycker det så 
här: ”Det finns vi och de andra, vi är vi och de andra är de andra”.  
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7. Diskussion 
 
 
 
7.1 Metoddiskussion  
 
Genom att använda oss av den kvalitativa metoden för undersökningen har vi kunnat få svar 
på vår problemformulering. Mest användbar har den valda metoden varit för att vi fick 
möjlighet till att lägga upp uppsatsens ganska så formella ingångspunkt på ett mer informellt 
sätt. Det vill säga att vi fick en större frihet för personlig interaktion, vilket gav oss en rikare 
utdelning. Att få möjlighet till att använda oss av livsberättelser som intervjumetod har varit 
berikande på så vis att vi fick ta del av ungdomars inre upplevelser. Deras upplevelser har 
varit genuina och ärliga, vilket har stärkt uppsatsens trovärdighet.  
 Dock har vi under intervjuernas gång stött på intervjumetodens komplexitet. Med detta 
fick vi större frihet för upplägget och genomförandet, vilket innebar i sin tur att vi hela tiden 
fick omvärdera och omstrukturera vår intervjuteknik. Detta medförde ett större ansvar för oss 
som intervjuare att uppnå vårt syfte. I början var man tvungen att tänka till hela tiden på vad 
man sade för att så småningom bli bättre och bättre.  
 Däremot har tiden inte varit på vår sida och det hade varit intressant att följa vår 
handledares råd om att innan intervjuernas genomförande skicka intervjuguiden till våra 
informanter. Detta för att de skulle kortfattat skriva ner sin livsberättelse för att vi sedan 
skulle kunna följa den och bygga vår intervju utifrån den. Gällande bådas medverkan vid 
intervjutillfällena har vi känt att det har varit till fördel. Fördelen har varit att vi har 
kompletterat varandra på så sätt att vi har hjälpt till när det behövts. Att vi använde oss av 
mp3-spelaren har varit ett bra hjälpmedel och vi har inte upplevt några större störningar med 
den. När det gäller etiska överväganden har vi erfarit att det var svårt avgöra hur mycket 
information av uppsatsens syfte som skulle delges och när den skulle ges. I enlighet med 
Kvale (1997:107) samtyckeskrav kände vi att det var svårt att ”balansera mellan detaljerad 
överinformation och utelämnande av aspekter som kan vara betydelsefulla för 
undersökningspersonerna.”  
 Tanken med dikten som vi har inledningsvis var att den skulle fungera som en mjukstart 
inför intervjuerna och som skulle leda in informanterna på uppsatsens syfte. I dikten skildras 
bland annat en flickas upplevelser av hennes flerspråkighet och kulturella tillhörighet. Enligt 
oss kan många minoritetsgrupper känna igen sig i denna flickas skildring. Dock har 
informanterna inte kunnat använda dikten som utgångspunkt för sitt berättande i den 
utsträckning som vi hade förväntat oss.  
 

7.2 Slutdiskussion 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka om hur ungdomar upplever sin flerspråkighet i 
relation till sin språk- och identitetsutveckling under sin skoltid. Informanternas berättelser 
visar på att de har positiva upplevelser av sin flerspråkighet och att det är något som har stärkt 
deras identitet. De har också poängterat att utan kunskaper i sitt modersmål hade de inte känt 
sig så pass trygga i sin identitet som de känner sig idag. Trots detta har en viss kluvenhet 
framträtt i informanternas definitioner av sig själva. Denna osäkerhet inför identitetsbilden är 
avhängigt av bemötandet från majoritetsbefolkningen.  
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Det centrala i vårt resultat är att ungdomarnas upplevelser av deras flerspråkighet utgörs i 
stort sett av hur samhället bemöter, bekräftar och erkänner bland annat deras bakgrund och 
kultur. I vårt resultat kan vi utläsa att skolan, som är en viktig socialisationsagent, har haft en 
positiv attityd gentemot informanternas språk och bakgrund. Dock visar vår undersökning på 
att informanterna inte har upplevt samma positiva inställning från övriga samhället. Vad kan 
detta bero på? Varför har inte samhället hållit samma takt som skolan när det gäller att 
socialisera minoritetsbefolkningen? Vi antar att, eftersom informanterna har känt sig så pass 
trygga i sin identitet under sin skoltid, deras respektive skolor har erkänt och bekräftat deras 
kultur och bakgrund. Sådan förhållningssätt tycker vi är eftersträvansvärt och är värdefullt att 
upprätthålla inom skolans värld. Även om vår undersökning visar på att dessa skolor har 
uppfyllt sitt uppdrag kan vi inte vara säkra på att andra skolor gör detsamma. 
 
 
7.2.1 Skolans roll  
 
Utifrån vårt resultat kan vi fastställa att minoritetselevernas skolframgång styrs i stort sett av 
samhällets och lärarens inställningar och förväntningar. För att skolframgången ska bli lyckad 
har Sjögren & Runfors (Sjögren 1996) och bl. a. några lärarröster diskuterat fram en 
trestegsmetod som redogör för hur lärare bör förhålla sig till flerspråkighet i skolan och 
samhället, för att en perspektivförändring ska kunna ske. Första steget handlar om att lärarna 
måste vidga sina perspektiv och lära sig tänka vidare genom diskussion med andra kollegor.  
 I detta första steg är det också viktigt att läraren tydligare ser variationerna i elevernas 
behov men att dessa behov också kan ses ur olika perspektiv. I det andra steget gäller det att 
åstadkomma en attitydförändring. Detta sker genom att lärare reflekterar och prövar nya 
teorier och idéer. Inarbetade och välkända strukturer måste börja ifrågasättas i klassrummet. 
Diskussion med kolleger är även här en viktig förutsättning. För att läraren ska kunna lära sig 
bemöta det annorlunda måste man vara beredd på att det finns olika tankesätt i olika kulturer 
och att majoritetens sätt att hantera problem inte alltid är det enda rätta. Det tredje steget 
handlar om att lärare måste kunna ta ställning och våga utgå från elevernas värld, vardag och 
bakgrund. Bekräftelse, respekt för elevernas språk och kultur och att flerspråkighet ses som 
resurs är viktiga förutsättningar för inlärning. Viktiga slutsatser enligt dessa praktikers röster 
är att lärarna måste förhålla sig till forskningen för att praktiken ska kunna förändras. I 
slutändan är det läraren som väljer riktning, det är först då som något händer.  
 Men vad händer om lärarna uppfyller alla de kriterierna som krävs? Är det tillräckligt för 
att förändring i samhället som helhet ska kunna ske? Knappast, vågar vi påstå! I våra resultat 
framkom det att informanterna upplever att deras flerspråkighet och bakgrund ses som något 
negativt av samhället i stort, vilket också påverkar deras umgängeskrets. Generellt kan vi 
finna i informanternas utsagor är att de har lättare för att identifiera sig med andra individer 
från minoritetsgrupperna än med majoritetsbefolkningen. ”Att sitta i samma sits” och att ”man 
är från olika världsdelar men man känner igen sig ändå” är signaler som visar på att 
minoriteterna känner tillhörighet med dem som lever under likadana förutsättningar och 
därmed väljer att umgås med dem. Detta leder vidare till att samhället segregeras på dessa 
grunder. Sammanfattningsvis vill vi poängtera att det inte är tillräckligt att bara skolan tar 
ställning gällande dilemmat utan hela samhället måste ta ställning och vidga perspektiven för 
att en förändring ska kunna ske.  
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7.2.2 Den politiska debatten 
 
Ett exempel är dagens politiska debatt som förs i Skåne angående modersmålets existens inom 
skolans värld. Som det framgår av vår teoretiska del påpekar flera forskare, bl. a. Ladberg 
(2000) och Tingbjörn (1981), att modersmålet är en viktig del av barnens liv. Den politiska 
debatten handlar däremot om att man nu vill förbjuda bruket av främmande språk i skolan för 
att främja det svenska språket och även som en disciplinär åtgärd. Vilken människosyn kan 
skönjas i denna debatt? Vad vinner skolan på att ansluta sig till detta beslut? Genom att 
relatera denna aktuella debatt till vårt undersökningsresultat kan vi se att det inte är bara 
eleverna som påverkar sin skolsituation och möjligheter till tvärkulturell socialisering, utan de 
yttre och politiska villkoren spelar också stor roll (Axelsson 1999). Skolan har en viktig 
socialisations- och fostransansvar i barns och ungdomars liv. Skolan ska vara bland annat en 
trygghetsbringande och lärande institution. Vår undersökning visar likaså på att skolan måste 
erkänna och bekräfta elevernas språk och härkomst, för att en positiv identitetsbildning ska 
kunna ske. Detta är faktum väljer politikerna som för ovanstående debatt att bortse ifrån. 
Tanken på detta leder oss vidare till att ställa oss frågande inför vad för slags identiteter som 
kommer att skapas under ovanstående förutsättningar, där minoritetseleverna inte får 
erkännande eller bekräftelse. 
 
 
 
7.3 Slutsats 
 
Slutsatsen i vår undersökning är att kunskaperna i ens modersmål är av största vikt för 
individens språk- och identitetsutveckling. Men också det att andras bemötande av ens 
flerspråkighet ligger till grund för hur de hanterar sin vardag. Det har visat sig att 
informanternas vardag är mycket mer komplex än vi hade förväntat oss. Genom deras 
berättelser kan vi se att deras erfarenheter kan likna varandra i vissa avseenden medan i andra 
avseenden kan skiljas väldigt mycket åt. Detta visar på den sammansatta vardag de dagligen 
möter. För den delen är det inte självklart att dessa tre ungdomars erfarenheter kan vara 
representativa för alla de flerspråkiga ungdomar som lever i dagens mångkulturella Sverige. 
Trots detta tycker vi att deras röster säger oss en hel del om de synsätt som råder i dagens 
samhälle.  
 Även vi som flerspråkiga författare tillarbetet och blivande lärare har genom att ta del av 
ungdomarnas livsberättelser utvecklats och växt. Däremot riktar vi den kvarstående frågan till 
omvärlden: Är dessa ungdomars berättelser tillräckliga för att lyfta fram behovet av 
modersmålsstödet i förskolan? 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Berätta om dig själv med anknytning till din flerspråkighet utifrån dessa områden: 
Idag, i skolan, hemma, bland kompisar, övriga samhället (förskola/skola/fritidshem-
modersmålsundervisning, olika institutioner och organisationer, grannar, kompisars föräldrar 
osv.), barndom.  
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