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Sammandrag 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka lärares och flerspråkiga elevers attityder till 

flerspråkighet. Studien går ut på att jämföra unga och vuxna flerspråkiga elever och lärare vid 

två olika skolformer i den svenska skolan. Undersökningen består av intervjuer med lärare 

och elever. Studien omfattar fyra elever och en lärare från grundskolans senare år och fyra 

elever och en lärare från den kommunala vuxenutbildningen. 

 Vår undersökning visar på att det inte är några större skillnader mellan attityderna hos 

elever i grundskolans senare år och hos elever i den kommunala vuxenutbildningen. 

Attityderna skiljer sig inte heller mellan de olika lärarna. 
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1 Inledning 

Det svenska samhället och därmed även den svenska skolan har efter andra världskriget fram 

till idag (2005) blivit alltmer mångkulturellt. Fler och fler modersmål förekommer och det 

svenska språket blir för många endast ett språk som man använder utanför hemmet. Många 

elever i den svenska skolan har ett annat modersmål än svenska. Politiker och andra 

beslutsfattare ser ofta problem med den mångkulturella skolan, men det finns även många 

positiva effekter. Flertalet studier (Kangassalo 2005) visar på att elever som får undervisning i 

sitt modersmål även stärks i sin inlärning av sitt andraspråk. Språkinlärning i vuxen ålder 

bygger till stor del på att man kan jämföra med något språk man tidigare lärt in.  

 Som blivande lärare anser vi att det är viktigt att alla lärare får kunskap om hur man i 

skolan bör hantera flerspråkighet. Vi anser att detta bör ingå i all form av lärarutbildning. 

Oavsett vilket ämne en lärare undervisar i kommer den att komma i kontakt med flerspråkiga 

elever. Därför bör alla lärare ha kunskap om hur flerspråkighet påverkar elevens inlärning. Vi 

menar att flerspråkighet inte bara är en tillgång eller en börda för språklärare utan för alla 

lärare inom skolan. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Under vår verksamhetsförlagda del på lärarutbildningen har vi upplevt att elevers 

flerspråkighet inte tas till vara i skolan. Vår tanke är att det kan ha att göra med attityder hos 

lärare och elever. Därför vill vi undersöka på vilket sätt elevernas flerspråkighet tas till vara i 

klassrummet och i skolan. Vi vill också undersöka om flerspråkiga elever vill att detta ska 

uppmärksammas mer, och hur de upplever att omgivningen ser på deras flerspråkighet. 

 Syftet med denna uppsats är därför att undersöka om det finns skillnader mellan 

flerspråkiga elever i grundskolan och flerspråkiga elever på den kommunala 

vuxenutbildningen (Komvux) i attityder till flerspråkighet. Syftet är även att undersöka om 

attityderna hos lärare på olika stadier skiljer sig åt. Vidare kommer vi att också att presentera 

de olika attityder som finns. Vårt syfte är också att göra jämförelser mellan tidigare forskning 

i ämnet och vår studie. 

 Vi kommer i denna uppsats att använda termen flerspråkighet eftersom vi anser att 

termen tvåspråkighet leder tankarna till personer med två språk. Tvåspråkighet skiljer sig i 

princip inte från flerspråkighet (trespråkighet eller fyrspråkighet). Flerspråkighet i denna 

studie innebär alltså en person som behärskar två eller fler språk. 
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1.2 Bakgrund 

I detta delkapitel kommer vi att redovisa den forskning som tidigare genomförts inom 

uppsatsens ämne. Detta gör vi för att senare i uppsatsen kunna göra jämförelser mellan vår 

studie och tidigare forskning. 

 

1.2.1 Definition av flerspråkighet 

De olika definitionerna av flerspråkighet utgår från tre huvudtyper nämligen de som grundas 

på den språkliga kompetensen, de som grundas på språkens funktion och de som grundas på 

hur talaren själv och omgivningen förhåller sig till språken. Vilken definition man använder 

sig av beror främst på vilket syfte man har med sin forskning.  

 Den första huvudtypen kan illustreras med Leonard Bloomfields definition som innebär 

att en flerspråkig individ behärskar två eller flera språk som en infödd. En annan definition är 

Oestreichers som innebär ”fullständig behärskning av två olika språk utan interferens mellan 

de två lingvistiska processerna” (Oestreichers 1974:9, citerat efter Skutnabb-Kangas 

1981:85). Enligt Skutnabb-Kangas menar en del forskare att flerspråkighet innebär att ”ha 

någon kännedom och kontroll av det andra språkets grammatiska struktur” (1981:85). 

 Den andra huvudtypen, de funktionsinriktade definitionerna, kan sammanfattas med 

William F Mackeys beskrivning: 

 
Bilingualism is not a phenomenon of language; it is a characteristic of its use. It is not a feature of 
the code but of the message. It does not belong to the domain of langue but of parole.  (Mackey 
1970:554) 

 
 Den tredje huvudtypen behandlar på vilket sätt individen uppfattar sig som flerspråkig 

och hur omgivningen bedömer individens språk. Det handlar om hur väl individen lyckas 

uppnå infödd nivå i sitt språk och hur omgivningen tolkar eventuell påverkan från andra språk 

(1981:85–89). 

 

1.2.2 Olika typer av flerspråkighet 

Det finns tre olika typer av flerspråkighet: kulturell, naturlig och sammansatt flerspråkighet. 

Den första typen, kulturell flerspråkighet, innebär att man kommit i kontakt med andraspråket 

i skolan genom språkstudier. Naturlig flerspråkighet innebär att individen behärskar 

andraspråket lika bra som förstaspråket. Den tredje typen, sammansatt flerspråkighet, uppnås 

då ”det första språkets semantiska system, [...] förenas med det andra språkets ljudsymboler” 

(Hansegård 1974:67). Detta innebär att ett ord har samma betydelse på två språk men att det 

uttrycks på två olika sätt. Ett exempel på detta är det svenska ordet kyrka som på till exempel 
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engelska heter church. När en engelsktalande använder ordet church tänker den på samma 

byggnad som när en svensktalande använder ordet kyrka (Einarsson 2004:95). 

 

1.2.3 Vem är flerspråkig? 

Världens länder betraktas oftast som enspråkiga. Trots detta betecknas många människor som 

flerspråkiga. Dessa individer kan delas in i fyra olika grupper beroende på kraven, 

förutsättningarna och metoderna för att bli flerspråkiga (Skutnabb-Kangas 1981:74–83). 

 De fyra grupperna är: elittvåspråkiga, barn från språkliga majoriteter, barn från 

tvåspråkiga familjer och barn från språkliga minoriteter. För de elittvåspråkiga individerna är 

det ett frivilligt val att bli flerspråkig. Detta kan ske genom till exempel utlandsstudier, 

boende utomlands, som tjänsteman vid olika internationella organ eller genom kontakt med 

sommargäster som talar ett annat språk. Gruppen som betecknas som barn från språkliga 

majoriteter består till största del av barn som i skolan får lära sig olika främmande språk. 

Resten av gruppen, barn från språkliga majoriteter, består av barn som undervisas på ett för 

dem främmande språk. Gruppen barn från flerspråkiga familjer innefattar de barn som har 

föräldrar som har olika modersmål. Den sista gruppen – barn från språkliga minoriteter – 

innefattar de individer som upplever ett starkt tryck från samhället de lever i att bli 

flerspråkiga eftersom deras förstaspråk inte är officiellt accepterat. Kravet om flerspråkighet 

för dessa individer kommer inte bara från samhället utan även från familjen som menar att för 

att lyckas i samhället och få en god utbildning krävs att barnen kan det språk som talas i det 

samhälle individen lever i. Självklart vill även föräldrarna att barnen ska ha goda kunskaper i 

språket som talas i familjen (Skutnabb-Kangas 1981:74–83). 

 

1.2.4 Flerspråkighet: en tillgång eller en börda? 

Gunilla Ladberg (2003:143–144) menar att det finns stora variationer mellan länder då det 

gäller status med att kunna fler språk. Länder som Sverige och USA har en stor språklig 

majoritet och förutsättningarna för individer i dessa länder är därför annorlunda. I dessa 

länder krävs det att man kan tala det språk som är huvudspråk för att kunna verka i samhället. 

Detta innebär att det inte är de rika och högt utbildade invånarna som är flerspråkiga utan ofta 

de fattiga med låg status. Därför har flerspråkighet förknippats med fattigdom och en 

underordnad ställning i samhället. 

 Från slutet av 1800-talet och framåt präglades samhället av en nation − ett språk-

ideologin. Nationalismen växte sig stark och språkliga minoriteter behandlades mycket illa. 

Den negativa synen på flerspråkighet lever i viss mån kvar än idag, men en mer positiv syn 
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har numera också fått fäste i samhället. Flerspråkighet ses idag ofta som en tillgång, inte minst 

på arbetsmarknaden som blir allt mer internationell och kräver goda språkkunskaper. Den 

negativa synen finns dock också kvar. Människor som har en dubbel kulturell och språklig 

identitet ses ofta som annorlunda. Annorlunda kan vara bra, men oftast ses annorlunda som 

något sämre. Detta beror till stor del på att samhällets norm är enspråkig vilket leder till att 

tvåspråkiga individer befinner sig utanför normen (Skutnabb-Kangas 1981:69–73). 

 

1.2.5 Modersmålsundervisningen genom tiderna 

Tidigare avsåg termen modersmål det ämne som vi idag kallar svenska. När den så kallade 

hemspråksreformen kom till på 1970-talet behövdes ett ord för ämnet. Eftersom termen 

modersmål redan var upptagen använde man istället termen hemspråk. Numera används 

termen modersmål för det som tidigare benämndes hemspråk. Modersmålsundervisningen har 

på många platser minskat i omfattning och undervisningen ligger många gånger utanför 

ordinarie skoltid. Under 1990-talet gjordes nedskärningar inom modersmålsundervisningen. 

Framförallt angavs ekonomiska skäl, men för att berättiga nedskärningarna så pekade man 

även på brister i undervisningen. Andra argument var att man påstod att denna undervisning 

skulle inverka negativt på elevernas utveckling av det svenska språket. Andra språk än 

svenska ansågs inte viktiga och skulle inte ha någon plats i skolan utan endast i hemmet. 

Ämnet svenska som andraspråk fick 1995 status som eget ämne med egen kursplan, vilket gav 

det en starkare ställning i samhället. Numera ses det alltså inte som stödundervisning utan 

som ett eget ämne (Ladberg 2000:196–198). 

 

1.2.6 Omgivningens syn på flerspråkighet 

Charlotte Haglund har genomfört en undersökning om flerspråkiga elever och identitet. 

Denna undersökning redovisas i Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och 

samhälle (2004). Haglund menar att elever upplever att skolan inte inbjuder dem till att 

använda sina kunskaper och erfarenheter från andra språk och kulturer. Eleverna hävdar att 

deras klasskamrater inte skulle vara intresserade av deras flerspråkiga kunskaper. Detta gör att 

de väljer att anpassa sig och därmed låtsas vara svenskar i skolan. Haglund menar vidare att 

eleverna väljer olika sätt att förhålla sig till sin flerspråkighet och sin kulturella identitet. Den 

identitet som eleven väljer att förhålla sig till kan visa sig bero på hur länge familjen har bott i 

Sverige (2004:359–385). 

 Ladberg skriver i Barn med flera språk (2003) att ”en del människor tycker illa om att 

höra andra tala ett språk som de inte förstår, även om samtalet inte rör dem” (2003:143). Detta 
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kan göra att de känner sig utanför och tror att man talar illa om dem på ett språk som de inte 

förstår. Detta förekommer i hela världen, där flerspråkiga möten uppstår och kan därmed 

upplevas på olika sätt. Ladberg skriver också att det är viktigt att man behåller sitt eget språk 

och inte övergår till majoritetens språk för att andra människor vill det. Det är viktigt att 

främja sitt eget språk (Ladberg 2003:143–144). 

 

1.2.7 Olika språk i olika situationer 

Kamilla György Ullholm beskriver i sin forskning ett tänkt fall med två olika principer. Den 

första principen lyder: ”Vi talar alltid vårt språk sinsemellan, oavsett omgivningens 

reaktioner.” Denna princip gör att till exempel bandet mellan föräldrar och barn stärks men 

försvårar kontakten med människor med ett annat modersmål. Den andra principen lyder: ”Vi 

talar så att alla närvarande förstår.” Denna princip innebär att det svenska språket talas i 

huvudsak utanför hemmet. Principen kan innebära att det svenska språket även tar över i 

hemmet. Vilket språk som man väljer att tala i olika situationer har sysselsatt forskare i många 

år. Det spelar en stor roll i vilka situationer som individen befinner sig i när man väljer vilket 

språk man ska tala. När barn är små härmar de sina föräldrar både till sättet och till 

språkbruket. Då barn blir äldre blir andra faktorer viktigare och de väljer själva vilket språk de 

använder. Människan är och kommer alltid vara beroende av vad andra människor anser om 

ens person. Språket är en viktig del för att bli accepterad i samhället och för en flerspråkig 

individ blir detta val ännu viktigare (György Ullholm 2005:9–12). 

 

1.2.8 Styrdokument 

I styrdokumenten för svenska som andraspråk för grundskolan och gymnasiet kan man läsa att 

ämnet svenska som andraspråk kan främja utvecklingen av elevernas tvåspråkighet. I 

kursplanen för svenska för grundskolan och gymnasiet står ingenting om flerspråkighet i 

skolan. Detta gör att de elever som inte läser ämnet svenska som andraspråk inte får någon 

direkt uppmuntran av skolan att utveckla en aktiv flerspråkighet. I läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98) kan man dock läsa att ”Förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” 

(Utbildningsdepartementet 1998:10). Någon liknande formulering finns inte för det 

obligatoriska skolväsendet eller de frivilliga skolformerna. 

 Kommunerna är skyldiga att anordna modersmålsundervisning för de elever som har ett 

annat modersmål än svenska som sitt umgängesspråk i det dagliga livet. Eleverna har dock 
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ingen skyldighet att delta i undervisningen utan undervisningen ges som en möjlighet för den 

som vill. 

 

1.2.9 Flerspråkighet i skolan 

Flerspråkig undervisning ses av många som något skrämmande i skolan. Raija Kangassalo 

(2005) beskriver ett försök som genomförts i Malmö. I detta försök konstaterades det att: 

 
Elever med invandrarbakgrund lär sig mycket bättre när de undervisas av lärare som tillhör samma 
etniska grupp som eleverna och talar elevernas modersmål (Kangassalo 2005:13). 

 
Under en konferens om modersmålet och andraspråket i skolan vid Finskt språk- och 

kulturcentrum vid Mälardalens högskola påpekade föreläsarna gemensamt: 

 
Modersmålet bör erkännas i flerspråkiga barns utbildning. Man måste höja statusen för 
andraspråksundervisningen, och utveckla metoderna för tvåspråkig undervisning. Detta är ett 
obligatorium som på det tredje årtusendet inte längre kan skjutas upp (Kangassalo 2005:14). 

 
Kangassalo hävdar vidare att om ett barn inte får tillräckliga kunskaper i andraspråket och 

andraspråket börjar användas i undervisningen kan detta leda till att skriv- och 

läsutvecklingen försvåras. Eva-Kristina Salameh, från Universitetssjukhuset MAS i Malmö, 

och Branca Lie, från Statens specialpedagogiska stödcentrum i Oslo, menar att: 

 
Utvecklingen av modersmålet och andraspråket går hand i hand. Modersmålet måste följa med från 
förskolan från första dagen och det måste användas i skolan hela skoltiden ut (Kangassalo 
2005:15). 

 

 Ina Sinsalo, grundare av en svensk-finsk friskola i Botkyrka, hävdar att tvåspråkighet är 

en mänsklig rättighet. Sinsalo hänvisar till FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna som 

säger att alla har rätt att få undervisning på sitt modersmål (Kangassalo 2005: 13–15). 

 

 

1.2.10 Vår definition av flerspråkighet 

Vi anser att man är flerspråkig om man har föräldrar som har ett annat modersmål och att man 

själv talar och förstår dels föräldrarnas modersmål dels det officiella språket i det land man 

lever i. Enligt Skutnabb-Kangas (1981:74–83) är individer som undervisats i något 

främmande språk i skolan flerspråkiga. Detta anser vi dock vara en alltför bred definition. 

Enligt denna definition är alla i dagens svenska skola flerspråkiga eftersom undervisning i det 

engelska språket är obligatorisk. 
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2 Metod och material 

Vi har genomfört sex intervjuer. Diskussionsunderlag för intervjuerna återfinns i bilaga 1. Vi 

har valt att använda öppna diskussionsfrågor där varje informant själv har kunnat utveckla 

sina tankar och erfarenheter fritt. Intervjuerna genomfördes i en grupp om fyra, med två 

intervjuare och två informanter för att skapa ett jämlikt förhållande. Det faktum att 

informanterna har varit två kan både positiv och negativ påverkan på resultatet. Den positiva 

påverkan kan vara att informanterna stödjer och hjälper varandra, men detta kan även få 

motsatt effekt. Vid intervjuerna av de manliga informanterna kan det faktum att vi, som 

intervjuat, är två kvinnor ha påverkat resultatet. Även vid intervjuerna av de kvinnliga 

informanterna kan resultatet ha påverkats av att vi är två kvinnor som har utfört intervjuerna. 

 Informanternas modersmål kan även ha påverkat studiens resultat. Informanter med 

modersmål som till exempel engelska och spanska upplevs inte som något främmande i 

skolan beroende på att dessa språk är ämnen som studeras i den svenska skolan. Detta gör 

också att lärare och andra elever har kunskaper i dessa språk vilket förenklar förhållandet till 

elever med svenska som andraspråk. 

 Undersökningen har genomförts på två olika skolor i en mellanstor stad i södra Sverige. 

Intervjuerna med lärarna har gjorts för att få en bakgrundsbild av skolorna. Syftet var också 

att se om bilden av flerspråkighet skiljer sig mellan lärare och elever men även mellan olika 

skolor. Resultatet från intervjuerna med lärarna kan ha påverkats av det faktum att den ena 

läraren undervisar i svenska som andraspråk medan den andre läraren undervisar i engelska 

och tyska. 

 Vi har valt att intervjua elever på komvux och i grundskolans senare år (år 7–9) för att 

kunna jämföra attityder mellan vuxna och ungdomar. Våra informanter valdes ut av de lärare 

som vi kontaktade på de båda skolorna. Dessa lärare är också de lärare som vi har intervjuat i 

vår studie. Intervjuerna har genomförts vid sex tillfällen, där varje intervju pågick i ungefär 30 

minuter.  

 I vårt resultatkapitel har vi sammanställt de svar som våra informanter har givit oss. Vi 

har valt att inte återge ord för ord vad varje informant har svarat utan istället har vi använt de 

svar som varit mest relevanta för vårt arbete. I vårt analyskapitel jämför vi de vuxnas och 

ungdomarnas attityder.  

 Vid intervjutillfällena har vi endast antecknat informanternas svar och inte använt oss av 

någon form av inspelning. Detta gör att det kan vara någon nyans i informanternas svar som 

har fallit bort. Vi anser dock att detta inte har påverkat resultatet i någon större utsträckning. 
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Direkt efter varje intervjutillfälle har vi sammanställt informanternas svar för att på så sätt 

undvika missförstånd vid tolkningen av materialet. 

 

2.1 Avgränsningar 

Undersökningen i uppsatsen har vi begränsat till intervjuer med fyra elever på komvux och 

fyra elever i grundskolan. Vi har även begränsat intervjuerna till en lärare i svenska som 

andraspråk på komvux och en lärare i engelska och tyska i grundskolan. Denna studie bör 

därför betraktas som en fallstudie eftersom den endast beskriver förhållandet vid två skolor i 

Sverige.  

 

2.1.1 Presentation av skolorna 

Komvux 

Komvux bedriver undervisning inom grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 

vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskola för vuxna, kvalificerad yrkesutbildning och 

olika uppdragsutbildningar. Den aktuella skolan har cirka 1500 elever varav cirka 700 läser 

heltid. 75 % av kurserna inom den gymnasiala vuxenutbildningen ges i flexibel form, vilket 

innebär färre lektioner i skolan och mer egenarbete för eleverna. Klimatet på skolan präglas 

enligt lärarna av en glädje för utbildning och undervisning, där lärarna är mycket engagerade i 

sina elever. På Komvux-skolan läser cirka 80 personer svenska som andraspråk på 

gymnasienivå, vilket är något färre än i modersmålsvenskan där cirka 95 elever läser.  

Majoriteten är kvinnor. Utöver svenska som andraspråk finns även Sfi-undervisning (svenska 

för invandrare) och svenska som andraspråk på grundskolenivå representerat. 

 

Senare åren (år 7–9) 

Skolan för de senare åren består av 409 elever. Skolan har en idrottsinriktning som är populär 

och bidrar till att det är många ungdomar som söker sig till skolan. Just nu är det stökigt på 

skolan beroende på att det är för många elever. En klass med 20 elever är idealet. I dagsläget 

är det 25–30 elever i varje klass, och det gör mycket för hur arbetssituationen ser ut både för 

lärare och för elever. Skolan består av två arbetsenheter. I varje arbetsenhet finns det tre 

klasser i varje årskurs. Detta innebär att skolan har sex klasser i varje årskurs. I dagsläget är 

det 112 elever på skolan som läser svenska som andraspråk. 176 elever har ett annat 

modersmål och av dessa får 73 modersmålsundervisning. 
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2.1.2 Presentation av informanterna 

Elever vid Komvux 

Informanterna på Komvux läser kursen Svenska som andraspråk B på gymnasienivå. De är 

två kvinnor och två män i åldrarna 26 år till 44 år. De intervjuade har inte svenska som 

modersmål. Deras modersmål är spanska, engelska, polska och kinesiska, och de kommer 

ifrån Chile, USA, Polen och Singapore. Informanterna har varit bosatta i Sverige mellan två 

och åtta år. Alla har som lägst utbildning på motsvarande gymnasienivå med sig från sitt 

hemland och flera har även genomfört högre studier. 

 

Elever vid grundskolans senare år 

Informanterna på skolan för de senare åren består av två flickor och två pojkar. De är i 

åldrarna 14 år till 15 år. Tre av eleverna är födda i Sverige och anser sig ha svenska som sitt 

förstaspråk. De talar även sina föräldrars modersmål som är luganda, spanska och polska. 

Informanten som inte är född i Sverige kommer ifrån Kosovo och har albanska som 

modersmål. De övriga informanterna har föräldrar som kommer ifrån Uganda, El Salvador 

och Polen. 

 

Läraren vid Komvux 

Komvuxläraren har svenska som modersmål och har inte någon formell lärarutbildning, men 

har undervisat på Komvux i nitton år. Vid sidan av undervisningen har läraren lett ett flertal 

fortbildningskurser, samt ett flertal utbildningar av varierande karaktär för olika yrkesgrupper. 

Utöver undervisningen på Komvux undervisar läraren även i svenska som andraspråk på en 

gymnasieskola i samma stad. 

 

Läraren vid grundskolans senare år  

Läraren för de senare åren har svenska som modersmål och är utbildad adjunkt. Läraren har 

undervisat i engelska och tyska i ungefär 33 år. 

 

3 Resultat 

I detta kapitel sammanställer vi de svar våra informanter har givit oss. Vi kommer inte att 

återge ord för ord vad varje informant har svarat utan istället tolkar vi materialet och redovisar 

det som är mest relevant för denna undersökning. Resultatet redovisas fråga för fråga. De 

båda informantgrupperna, Komvux och senare åren, redovisas var för sig. 
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3.1 Eleverna 

Vilket språk använder du i vilken situation? 

Komvux 

Gemensamt för alla informanterna är att de använder sig av det svenska språket i skolan. I 

hemmet skiljer det sig dock, då två av informanterna till största del där använder sig av sitt 

modersmål och två av det svenska språket. Bakgrunden till detta är att några är gifta eller 

sammanboende med svenskar och andra bor med sin familj som talar modersmålet. 

 

Senare åren 

Gemensamt för alla informanterna är att de använder sig till största del av svenska i skolan. 

En av informanterna använder ibland sitt modersmål med andra kamrater i skolan. I hemmet 

skiljer det sig mellan informanterna, några skiftar mellan modersmål och svenska medan 

några till största del talar sitt modersmål. Detta är beroende på om informanterna har syskon 

som talar svenska och hur mycket svenska som släkten har lärt sig. Detta är också beroende 

på om informanten är född i Sverige eller inte. Det svenska språket känns mer naturligt för 

dem som är födda i Sverige. 

 

Ser du din flerspråkighet som en tillgång eller en börda? 

Komvux 

Informanterna anser att flerspråkigheten är en stor tillgång framförallt på arbetsmarknaden 

men även i privatlivet till exempel vid utlandsresor. Informanterna uppger dock att de aldrig 

har blivit tillfrågade om sina språkkunskaper i arbetslivet. Då Sverige blir mer och mer 

mångkulturellt måste man på sätt och vis vara flerspråkig för att kunna kommunicera med 

andra människor och förstå deras kultur. Engelska får ofta agera som ett gemensamt språk. 

Informanterna menar att det svenska samhället oftast är öppet och att människorna ofta är 

villiga att tala andra språk än modersmålet för att kommunicera med människor från andra 

länder. Informanterna påpekar också att flerspråkigheten kan vara en börda speciellt vid 

inlärningen av nya språk. Tidigare inlärda språk påverkar och till en början blandas språken 

samman vilket kan leda till stor förvirring. 

 

Senare åren 

Pojkarna hade inget svar på denna fråga eftersom de aldrig har reflekterat över detta, medan 

flickorna anser att flerspråkighet är en tillgång.  Flickorna anser att det är en tillgång att vara 
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flerspråkig när man åker utomlands och kan kommunicera med andra människor. En av 

flickorna tycker också att det är en tillgång att kunna använda sin flerspråkighet då man vill 

prata mer privat med en annan kamrat som talar samma språk. 

 

Hur upplevs din flerspråkighet av samhället? 

Komvux 

Informanterna upplever att det svenska samhället är ett öppet samhälle men samtidigt så vet 

informanterna inte om samhället har något intresse för deras flerspråkighet. Överlag är 

samhället endast intresserat av att människor med annat modersmål än svenska lär sig 

svenska. Detta för att integreringen i samhället ska fungera. 

 

Senare åren 

Pojkarna uttryckte ingen uppfattning om hur deras flerspråkighet upplevs av samhället. 

Flickorna menar att samhället ser flerspråkighet som en tillgång. Ju mer mångkulturellt och 

internationellt samhället blir, desto mer blir flerspråkigheten en tillgång. Flickorna upplever 

att individer med svenska som modersmål vill lära sig främmande språk, vilket leder till att 

flerspråkighet ses som en tillgång i samhället. 

 

Tas din flerspråkighet tillvara i skolan? 

Komvux 

De manliga informanterna menar att i början av studierna i svenska som andraspråk är det 

lättare att få jämföra modersmålet och det svenska språket. Efterhand känner de dock att det 

är mer angeläget att koncentrera sig på svenskan i skolan. De kvinnliga informanterna anser 

att det är för stora skillnader mellan modersmålet och det svenska språket för att jämförelser 

ska kunna göras. En av de kvinnliga informanterna har tidigare studerat latin. Detta har hjälpt 

henne i studierna av det svenska språket. 

 

Senare åren 

Ingen av informanterna har någon uppfattning om deras flerspråkighet tas tillvara eller inte i 

skolan. 
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Skulle du vilja att dina kunskaper i ditt andra språk tas tillvara mer? 

Komvux 

De manliga informanterna anser att undervisningen är upplagd på ett bra sätt. De går i skolan 

för att lära sig svenska, och det är endast i början som man jämför med sitt modersmål. De 

kvinnliga informanterna har börjat anpassa sig till det svenska samhället och vill leva sitt liv 

med det nya språket. En av de kvinnliga informanterna anser dock att det skulle vara 

intressant att få använda sina kunskaper i sitt modersmål i skolan. 

 

Senare åren 

Pojkarna anser att det inte har någon betydelse om deras flerspråkighet tas tillvara i skolan. 

Flickorna anser att eftersom flerspråkighet är så vanlig i skolan så är det ingen som 

uppmärksammar den. En av flickorna skulle vilja att hennes kunskaper i modersmålet togs 

tillvara om det hade funnits fler elever med samma modersmål på skolan. Men eftersom det är 

så få med samma modersmål så menar hon att det är bra som det är. 

 

Hur ser föräldrar och släkt på språkanvändningen? 

Komvux 

De informanter som är sammanboende med en person med svenska som modersmål använder 

till största del svenska i hemmet. De uppger att familjen i hemlandet ser det som en 

självklarhet att informanten lär sig det svenska språket för att klara sig i det nya samhället. De 

informanter som inte lever med en person som har svenska som modersmål uppger att de 

använder sig av sitt modersmål i hemmet. Modersmålsanvändningen sker på ett naturligt sätt i 

hemmet, men informanten uppger att familjen anser att det samtidigt är viktigt att lära sig det 

svenska språket. Gemensamt uppger informanterna att genom användningen av sitt 

modersmål bevarar man sin egen kultur, men samtidigt anser de att det är viktigt att man 

tillgodogör sig den nya kulturen. 

 

Senare åren 

Informanterna anser att det är viktigt att bevara sitt modersmål. De uppger att familjerna anser 

att det är viktigt att kunna sitt modersmål för att kunna kommunicera med släktingar som inte 

kan svenska. Vidare menar informanterna att familjerna anser att det är viktigt för identiteten 

att man kan sitt modersmål. 
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3.2 Lärarna 

Hur tar man tillvara elevernas språkkunskaper och på vilket sätt? 

Komvux 

Läraren uppger att elevernas språkkunskaper inte tas tillvara på ett bra sätt. Eleverna kan få 

möjligheten att jämföra sitt modersmål med det svenska språket i början av studierna. Sedan 

koncentreras studierna på svenska. Eleverna kan i ett senare skede göra ett fördjupningsarbete 

om sitt modersmål. I undervisningen använder sig läraren bland annat av noveller från andra 

länder. 

 

Senare åren 

Läraren anser att det är svårt att ta tillvara elevernas flerspråkighet i sin undervisning i 

engelska och tyska. Vidare uppger läraren att om eleven har ett annat modersmål än svenska 

kan detta vara ett hinder i studierna av främmande språk. Läraren hänvisar till en 

undersökning (se Kangassalo 2005:13–15) som har genomförts där det uppges att elever som 

har undervisats av en lärare med samma modersmål uppnår bättre resultat än de som har 

undervisats av en lärare som inte har samma modersmål som eleven. 

 

Hur ser skolans inställning till flerspråkighet ut? 

Komvux 

Läraren uppger att hon tror att alla lärare försöker tänka på alla elever med ett annat 

modersmål. På skolan finns undervisning inom SFI och svenska som andraspråk på 

grundskole- och gymnasienivå. Detta gör att lärarna har möjlighet att följa eleverna under en 

lång tid och därmed kunna se elevernas utveckling. Läraren menar att tankesättet är 

annorlunda på Komvux än inom grund- och gymnasieskolan. Man försöker på Komvux hela 

tiden lösa och komma förbi de hinder som uppstår. 

 

Senare åren 

Läraren uppger att skolan hela tiden arbetar med flerspråkighet eftersom att det är så vanligt 

på skolan. Skolan är känd för arbetet med att främja flerspråkighet. Skolan försöker få 

eleverna att förstå att flerspråkighet är en tillgång. 
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Vad skulle kunna bli bättre? 

Komvux 

Läraren menar att det är viktigt att ha vetskap om andra språks struktur för att kunna förstå de 

språkliga fel som eleverna gör. Läraren uppger att detta är viktigt för alla lärare, inte bara de 

som undervisar i svenska som andraspråk. Detta är något som behöver förbättras i skolan. 

Läraren anser att det är vikigt att attityden till flerspråkighet ändras. Elever ska inte behöva 

skämmas över att de har ett annat modersmål än svenska. 

 

Senare åren 

Läraren anser att en förbättring skulle kunna vara att alla som har ett annat modersmål än 

svenska kan erbjudas modersmålsundervisning. Vidare menar läraren att antalet elever med 

svenska som modersmål och elever med ett annat modersmål skulle kunna vara mer lika. 

 

4 Analys av resultat 

Syftet med vår studie är att jämföra vuxnas och ungdomars attityder till flerspråkighet. Vi 

kommer därför i detta kapitel jämföra och analysera det resultat vi har fått fram. Vi kommer i 

detta kapitel även att göra jämförelser med tidigare forskning. 

 

4.1 Eleverna 

Gemensamt för alla informanter är att de använder sig till största del av svenska i skolan. I 

hemmet med familjen uppger de flesta informanter att de till större del använder modersmålet. 

Detta beror på familjernas sammansättning. Några av de vuxna är gifta eller sammanboende 

med personer med svenska som modersmål, medan ungdomarna bor tillsammans med sina 

föräldrar som har ett annat modersmål. 

 Vid en jämförelse med forskningsbakgrunden går resultatet i linje med vad forskaren 

Gunilla Ladberg (2003:143–144) kommit fram till. Ladberg menar att det är viktigt att främja 

sitt eget språk, men samtidigt måste man anpassa sig till det samhälle som man lever i. Vårt 

resultat stämmer också väl in med vad Charlotte Haglunds (2004:359–385) studie visar på. I 

Haglunds studie framgår det att ungdomar ofta väljer att anpassa sig i skolan genom att 

använda svenska och därmed ibland låtsas vara svensk. Vi ser också likheter mellan vårt 

resultat och Kamilla György Ullholms principer om vilket språk man väljer att använda. Vi 

kan härleda vårt resultat till György Ullholms andra princip som innebär: ”Vi talar så att alla 
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närvarande förstår.” Denna princip innebär att informanterna talar svenska i skolan eftersom 

alla inte förstår deras modersmål (2005:9–12). 

 De flesta informanterna ser sin flerspråkighet som en tillgång. Pojkarna från de senare 

åren har dock ingen uppfattning om detta. De vuxnas starkaste argument för flerspråkighet 

som en tillgång är att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Flickornas starkaste argument är att 

kunna kommunicera med människor när man befinner sig utomlands. Detta argument 

förekommer även bland de vuxna. Informanterna från de senare åren har troligtvis inte börjat 

fundera på arbetslivet ännu, medan de vuxna är mitt uppe i det. 

 Vid en jämförelse med forskningsbakgrunden finner vi liknande resonemang, som våra 

informanter för, hos Tove Skutnabb-Kangas (1981). Skutnabb-Kangas menar att 

flerspråkighet kan vara en tillgång på arbetsmarknaden då vårt samhälle blir allt mer 

internationellt. Våra informanter uppger att de på arbetsmarknaden inte har blivit tillfrågade 

om de kan flera språk. De upplever ändå att deras flerspråkighet kan bli en tillgång i framtiden 

(1981:69–73). 

 De vuxna informanterna upplever att det svenska samhället inte intresserar sig för deras 

flerspråkighet. De menar att det ligger i samhällets intresse att istället fokusera på att personer 

med ett annat modersmål än svenska ska lära sig svenska. Flickorna upplever dock att 

samhället ser flerspråkighet som en tillgång. De påpekar att många individer med svenska 

som modersmål är mycket positiva till att lära sig andra språk. Detta, menar de, leder till att 

samhället ser flerspråkighet som en tillgång. Även detta går i linje med vad tidigare forskning 

kommit fram till. Ju mer mångkulturellt samhället blir, desto mer kommer flerspråkigheten att 

ses som en tillgång. 

 De vuxna uppger att det är endast i början av svenskstudierna som jämförelser med 

modersmålet uppmuntras av skolan. Både lärarna och eleverna vill i ett senare skede 

koncentrera sig på svenska.  Vårt resultat stämmer väl överens med Haglunds studie (2004), 

som påpekar att eleverna inte upplever att skolan uppmuntrar till användning av kunskaper 

från andra språk och kulturer i skolan (2004:359-385). 

 Gemensamt för alla informanter är att de anser att deras flerspråkighet inte behöver tas 

tillvara mer i skolan. De vuxna känner att de har anpassat sig till det svenska samhället och att 

de går i skolan för att lära sig svenska. De unga menar att flerspråkighet är så vanligt på deras 

skola att ingen längre uppmärksammar det. 

  Alla informanter anger att familjen ser det som en självklarhet att de ska lära sig 

svenska samtidigt som de menar att det är viktigt att bevara sitt modersmål. Detta stämmer väl 

överens med Skutnabb-Kangas forskning (1981:74–83). 
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4.2 Lärarna 

De båda lärarna uppger att det är svårt att ta tillvara elevernas flerspråkighet i undervisningen. 

Elevernas kunskaper i andra språk kan ibland upplevas som ett hinder i svenskstudierna, men 

ibland kan det även ses som något positivt. 

 Gemensamt för båda informanterna är att de uppger att skolorna har en positiv syn på 

flerspråkighet. De båda skolorna har hög andel elever med annat modersmål än svenska, 

vilket leder till att de ständigt måste arbeta med att främja synen på flerspråkighet. 

 Lärarna menar att det är viktigt att alla lärare görs delaktiga i arbetet med elever med 

annat modersmål än svenska. Alla lärare behöver ha vetskap om på vilket sätt eleverna 

påverkas av kunskaperna i modersmålet. 

 

5 Diskussion 

Denna studie bör betraktas som en fallstudie eftersom det inte går att dra några generella 

slutsatser om elevers attityder till flerspråkighet. Studie har begränsats till två skolor i en 

mellanstor stad i södra Sverige och beskriver alltså bara förhållandet på dessa skolor. Vi 

hoppas att våra informanter har svarat ärligt på våra frågor, men självklart kan vi även förstå 

att informanterna hade svarat annorlunda om de hade fått mer tid till att fundera. 

 

5.1 Jämförelse mellan ungdomars och vuxnas attityder 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka om det finns skillnader mellan elever i 

grundskolan och studerande på Komvux i attityder till flerspråkighet. Vår studie visar att det 

inte är någon större skillnad mellan ungdomars och vuxnas attityder till flerspråkighet. Något 

som studien genomgående visar är att de vuxna har funderat mer över dessa frågor än de 

unga. Detta tror vi troligen beror på att de vuxna har upplevt fler situationer där de tvingats 

fundera över sin flerspråkighet. De vuxna är ju även äldre än de unga, vilket har gett dem mer 

tid till att fundera över dessa frågor. De flesta av ungdomarna är födda i Sverige, något som 

också påverkar deras syn på flerspråkighet eftersom de anser att svenska är deras första språk. 

De vuxna är inte födda och uppvuxna i Sverige, utan de har flyttat hit i vuxen ålder. Vi menar 

att antalet år man bott i Sverige spelar stor roll för hur man förhåller sig till sina språk. Ju 

längre man bor i ett land med ett annat språk än ens modersmål desto mindre reflekterar man 

över det faktum att man är flerspråkig. Undersökningen visar att eleverna från de senare åren 

som är födda i Sverige inte har reflekterat över sin flerspråkighet, medan de vuxna som inte 

har varit i Sverige lika länge har reflekterat desto mer. 
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 Alla informanter i vår studie uppger att de till största del använder svenska i skolan. I 

hemmet däremot använder de flesta sitt modersmål. Detta anser vi är positivt, eftersom vi 

tycker att det är viktigt att använda modersmålet även om man bor i ett land där modersmålet 

inte talas i samhället. Våra informanter och deras familjer uppger att det är viktigt att både 

behålla modersmålet men även ta till sig språket i det nya landet. Vi samtycker med våra 

informanter att det är viktigt att behålla sitt modersmål och ta till sig det nya språket, detta 

stämmer även överens med Ladbergs forskning (2003:143–144). 

 

5.2 Flerspråkighet i skolan 

Resultatet har visat att elevernas flerspråkighet inte ägnas speciellt mycket tid i skolan. Detta 

stämmer överens med våra tankar om ämnet innan genomförandet av vår studie. Vi anser att 

det finns mycket som skolledning och lärare kan göra för att främja elever med annat 

modersmål. För det första är det viktigt att skolan förmedlar en bild om att flerspråkighet är 

något positivt och en tillgång i livet. För det andra bör att alla lärare får kunskap om 

flerspråkighet och blir medvetna om hur detta kan tas tillvara i skolans undervisning. Våra 

informanter uppger i undersökningen att de inte tycker att deras flerspråkighet behöver 

uppmärksammas mer än den gör i nuläget. De vuxna menar att de går i skolan för att lära sig 

svenska för att kunna verka i det svenska samhället. Ungdomarna menar att flerspråkigheten 

är så vanlig på deras skola att ingen längre uppmärksammar den. Vi tror att hela sanningen 

kanske inte har kommit fram i vår undersökning. Kanske skulle ungdomarna vilja att deras 

flerspråkighet skulle uppmärksammas mer. Detta grundar vi på att de trots allt ser det som en 

tillgång. Det faktum att flerspråkighet är vanligt på skolan tycker vi inte borde inverka på 

skolans arbete för att främja och uppmärksamma flerspråkigheten. Det är endast i 

styrdokumenten för svenska som andraspråk och för förskolan som det står något om att 

skolan skall verka för en aktiv flerspråkighet hos eleverna. Detta tolkar vi som att de elever 

som inte läser ämnet svenska som andraspråk inte uppmuntras av skolan till en aktiv 

flerspråkighet. Vi anser dock att alla elever som har ett annat modersmål än svenska bör 

uppmuntras till en aktiv flerspråkighet oavsett om de läser ämnet svenska som andraspråk 

eller inte. 

 Läraren från de senare åren hänvisar till en studie som har gjorts. I denna studie uppges 

det att elever som undervisats av en lärare med samma modersmål uppnår bättre resultat än de 

som har undervisats av en lärare som inte har samma modersmål. Detta tyder enligt vår 

mening på att det inte är hos eleverna som problemet ligger utan hos läraren. Det är alltså inte 

elevernas flerspråkighet som är problemet utan det faktum att läraren inte är flerspråkig eller 
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inte har samma modersmål som eleverna. Detta kan hindra utvecklingen hos eleverna, 

speciellt vid studierna av andra språk. 

 Utvecklingen av modersmålet och andraspråket måste följas åt och uppmärksammas i 

skolan. Raija Kangassalo skriver i Invandrare & Minoriteter (2005:13–15) att det är viktigt 

att flerspråkiga elever får undervisning i sitt modersmål. Modersmålsundervisningen främjar 

inte bara utvecklingen av andraspråket utan även övrig inlärning. 

 Vår studie visar att det finns en motsättning mellan skolans mål och verkligheten i hur 

flerspråkighet tas tillvara i skolan. Lärarna i vår studie är positiva till flerspråkighet, men av 

deras svar framkommer att de ofta ser flerspråkigheten som ett hinder i undervisningen. 

Lärarna uppger att det är svårt att ta tillvara elevernas språkkunskaper på ett bra sätt. Utifrån 

vår studies resultat finner vi att man på Komvux arbetar mer med att lösa och komma förbi 

hinder som kan uppstå än vad man gör vid de senare åren.  Synen på flerspråkighet som de 

intervjuade lärarna uttrycker grundar sig troligtvis på det faktum att en av dem undervisar i 

ämnet svenska som andraspråk på Komvux och den andre i ämnena engelska och tyska vid 

grundskolans senare år. Vi tror att detta påverkar lärarnas syn på flerspråkighet. Vi upplever 

att den lärare som undervisar i svenska som andraspråk har en mer positiv syn på 

flerspråkighet än den andre läraren. Den svenska skolan har som mål att främja en aktiv 

flerspråkighet. Vår studie visar att viljan finns men att det är svårt att veta hur man ska uppnå 

målet. 

 

5.3 Flerspråkighet genom tiderna – en tillgång eller en börda? 

Synen på flerspråkighet har förändrats genom tiderna. Under vissa perioder har flerspråkiga 

individer setts som något annorlunda och främmande. Ju mer mångkulturella inslag vi får i 

samhället desto större blir acceptansen menar vi. Detta leder till att flerspråkiga individer får 

mer positiv uppmärksamhet exempelvis inom arbetslivet. Tidigare ansågs inte flerspråkighet 

som något meriterande. I dagens samhälle är det dock nästan ett måste inom vissa 

yrkesområden. Detta stämmer väl överens med Tove Skutnabb-Kangas (1981) forskning. 

 Våra informanter är eniga om att flerspråkighet är en tillgång. De hänvisar till 

flerspråkigheten som en tillgång inom både arbetsliv och privatliv. På arbetsmarknaden kan 

flerspråkigheten vara en tillgång som avgör om man får ett arbete eller inte. Genom våra egna 

erfarenheter av arbetssökande har vi upplevt att det är meriterande att kunna mer än ett språk. 

Samtidigt ser vi att i vissa fall kan flerspråkighet upplevas som en börda. Ett exempel på detta 

är när man lär in nya språk. I vissa skeden av språkinlärningen kan det faktum att man kan 

flera språk skapa problem, som till exempel att man blandar ihop de olika språken och dess 
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grammatiska struktur. I andra fall kan flerspråkigheten vara till hjälp när man lär sig nya språk 

eftersom man då har en grammatisk grund som man kan använda när man bygger upp det nya 

språket. Detta är mycket beroende av vilket språk man kan och vilket språk man håller på att 

lära sig. En del språk har likartad grammatisk struktur vilket gör det enklare att jämföra dem. 

 

5.4 Vidare forskning  

I framtiden kan vårt arbete utvecklas genom att man undersöker och jämför elever med 

invandrarbakgrund och elever med svensk bakgrund, detta för att se om dessa gruppers 

attityder skiljer sig åt och om detta påverkar klimatet i skolan. Eftersom dagens skola är en 

mångkulturell skola kan det vara av intresse att undersöka vilka attityder elever med svenska 

som modersmål har till flerspråkighet. Vidare kan detta arbete utvecklas genom att man 

undersöker förhållandet vid fler skolor än vad denna studie omfattar för att få en helhetsbild 

av hur attityderna skiljer sig åt i den svenska skolan. Om man vill vidareutveckla studien ännu 

mer kan en jämförelse mellan kvinnor och mäns attityder vara intressant. Det kan även vara 

intressant att i ett längre perspektiv jämföra olika lärare, inte bara de som undervisar i språk, 

för att se om det finns några skillnader mellan språklärare och andra lärare. 
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Bilaga 

Diskussionsunderlag för undersökningen 

4 komvux (2 män och 2 kvinnor) 

4 högstadiet (2 pojkar och 2 flickor) 

1 lärare från komvux 

1 lärare från högstadiet 

 

Bakgrund – ålder, hemland, antal år i Sverige, Språk, utbildning 
 
Diskussionsunderlag med eleverna 
• Vilket språk i olika situationer? Varför? 

I skolan, på raster, kompisar, hemma 

• Flerspråkighet – Resurs/börda? 

• Nytta med flerspråkighet?  

• Hur upplevs din flerspråkighet av andra? (”svenskar”) 

I skolan, lärare, kompisar, samhället 

• Tas din flerspråkighet till vara i skolan? 

Skulle du vilja att dina kunskaper i ditt andra språk tas till vara mer? 

Om inte, varför? 

• För- och nackdelar med flerspråkighet! 

• Föräldrarnas attityder till språkanvändningen (komvux > familjen) 

 

 

Bakgrund – Skolan, lärarens utbildning, antal verksamma år 

 

Diskussionsunderlag med lärarna 

• Hur tar man till vara elevernas språkkunskaper? 

• På vilket sätt uppmärksammas deras flerspråkighet? 

Om inte, varför? 

• För- och nackdelar med flerspråkighet! 

• Vad skulle kunna bli bättre? 

• Skolans inställning? (andra lärare & elever) 


