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Abstrakt 
 

Föreliggande studie behandlar flerspråkiga elevers syn på deras två- eller flerspråkighet 

samt för- och nackdelar med att vara två- eller flerspråkig. Elevperspektivet sätts i fokus 

eftersom elevernas synsätt är mycket betydelsefullt i lärandesituationer. För den här 

studien valdes en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer. Resultaten visade att 

för de flesta deltagare var deras flerspråkighet väldigt viktigt. Vidare visade sig att bara 

två av deltagarna närvarade i modersmålsundervisningen medan det var alla deltagare 

som deltog i svenska som andraspråkundervisning. Nackdelen med att vara två- eller 

flerspråkig betraktades som att man blandar de språken man kan och på grund av detta 

blev skolbetygen lidande. Fördelen var att man kunde kommunicera med sin familj samt 

andra människor som talar samma språk. Eleverna ansåg även att skolan och lärare inte 

gjorde mycket för att främja en undervisning som är anpassad till flerspråkiga elever.  

Att vara två- eller flerspråkig ansågs vara en fördel eller en nackdel beroende på själva 

situationen. För att förbättra flerspråkiga elevers situation i skolan är det av högsta vikt 

att upplysa alla som är involverade i skolväsandet om hur eleverna själva upplever sin 

två- eller flerspråkighet samt vad de tycker om lärarnas och skolans sätt att integrera och 

införliva flerspråkiga elevers erfarenheter och inlärningssätt i undervisningen.   

 

Nyckelord 
 

Tvåspråkighet, flerspråkighet, andraspråksinlärare, flerspråkiga elever, elevernas syn på 

flerspråkighet 

 

Tack 
 

Ett stort tack till min handledare Anna som alltid varit positiv och hjälpsam under 

arbetets gång.  

 

Ett särskilt tack till läraren som hjälpt mig att hitta deltagare och till eleverna som 

ställde upp på intervjuerna. 

 

Slutligen ett hjärtligt tack till min underbara familj som varit förstående och ställt upp 

för mig under arbetets gång. Detta arbete tillägnar jag mina barn: 

 

Ajna och Ensar 
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1 Inledning 
 

Att lära sig det första språket och dess koder är vi genetisk betingade att göra. Forskning 

visar att alla barn har en medfödd förmåga att förvärva språk (Lyxell, 1999). Sedan 

slutet av 1980-talet har teorin om en universell grammatik som finns medfött hos 

människan utvecklats (a. a). 

 

Förvärvning av ett andra språk går dock annorlunda till. Barn som är födda i Sverige 

och är tvåspråkiga då de har föräldrar som har ett annat ursprung än svenskt har mycket 

lättare att förvärva båda språken samtidigt (Ladberg, 1994). Å andra sidan är det så att 

barn som är födda utomlands har det mycket svårare att lära sig det nya språket och det 

blir nästan omöjligt för tonåringar att lära sig det nya språket utan brytning (a. a). 

 

Många olika undersökningar visar även att andraspråkselever halkar efter vad det gäller 

generell skolframgång (Axelsson, 2004). Man kan fråga sig varför det är så när språket 

anses vara viktigt och anges i läroplanen. Enligt den[ska skolan sträva efter att varje elev 

utvecklar ett rikt och nyanserat språk, förstår betydelsen av att vårda sitt språk samt lära sig att 

kommunicera på främmande språk (Läroplan, Lpo 94, 2006, s.9)]. 

 

Med hjälp av modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk vill man hjälpa 

andraspråksinlärare att bättre och lättare nå målen i skolan. För att kunna lära sig god 

svenska och utveckla detta språk måste eleven behärska sitt modersmål väl menar 

Håkansson (2003). Detta har visat sig vara svårt eftersom båda ämnen inte är 

integrerade eller inte används i skolans värld som Läroplanen har föreslagit. 

Modersmålsundervisningen erbjuds inte till alla och svenska som andraspråk används 

som ett stödämne (Musk & Wedin, 2010).  Detta gör att andraspråksinlärare har sämre 

förutsättningar att nå målen i skolan (a. a). 

 

Flerspråkighet anses vara en tillgång och ska ge eleverna möjlighet att utveckla sitt 

tänkande och lärande (Läroplan i svenska som andraspråk, 2011). Hur detta ska ske om 

skolan inte använder de verktyg de har för att tillgodose alla elevers behov är en fråga 

som många lärare ställer sig.  

 

Då jag är lärare i svenska som andraspråk är det mycket väsentligt och intressant för 

mig att forska kring vilken syn andraspråksinlärare har på sin flerspråkighet och 

huruvida de anser att flerspråkighet är en hjälp eller hinder för att nå målen i skolan. 

 

Varför jag valde precis detta forskningsområde och ämne är för att jag själv är en 

andraspråksinlärare och mina barn är flerspråkiga från födseln, vilket gjorde det mycket 

intressant för mig att forska kring för- och nackdelar med flerspråkighet. En annan sak 

som påverkade mitt val av ämne var andraspråkseleverna som jag mötte på min 

verksamhetsförlagda utbildning. Deras syn på hur flerspråkighet påverkar dem och 

deras betyg var något som engagerade och fascinerade mig mycket och detta ville jag 

framföra i det här arbetet. 
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1.1 Bakgrund 
 

Följande avsnitt ämnar att ge definitioner av två/flerspråkighet, modersmål, etnicitet, 

identitet och etnisk identitet. Vidare skrivs om två- eller flerspråkighet i Sverige, 

läroplan i svenska som andraspråk och modersmål samt om elevernas attityder till 

flerspråkighet- en undersökning som gjordes av Skolverket 2002. 

 
1.1.1 Definitioner av två- eller flerspråkighet 

 

Nationalencyklopedin definierar tvåspråkighet som användning eller behärskning av två 

språk. Flerspråkighet definieras på samma sätt det vill säga att man behärskar och 

använder flera olika språk.  Nationalencyklopedins definition av två- eller flerspråkighet 

är snäv tycker Musk & Wedin (2010) och framhåller att två språk aldrig kan vara lika 

utvecklade och behärskas på samma sätt. Troligen används svenska i skolan och med 

kompisar medan det andra språket används mer hemma och inom familjekretsen och 

därför inte kan utvecklas lika mycket (a. a). 

 

Skutnabb-Kangas (1981) utvidgar begreppet mer och menar att att det finns fyra olika 

kriterier som kännetecknar tvåspråkighet: ursprung, kompetens, funktion och attityder. 

Ursprungskriteriet innebär att man redan från födseln har lärt sig två- eller flera språk av 

infödda talare.  Till vilken grad man bemästrar språken ingår i kompetenskriteriet dock 

är många forskare oense om hur mycket av språket man ska behärska för att kunna 

kallas två- eller flerspråkig.  Funktionskriteriet värderar hur mycket man använder 

språken i sin vardag medan attitydskriteriet innebär hur man identifierar sig själv och 

hur andra identifierar personen i fråga (a. a).   

 

Enligt Torpsten (2008) är man två- eller flerspråkig om man har två första språk oavsett 

hur mycket man behärskar båda språken. Einarsson (2004) tar den ett steg vidare och 

påstår att nästan alla människor i världen är två- eller flerspråkiga. 

 

Enligt Svensson (1998) kan två- eller flerspråkighet förvärvas på två sätt; simultant och 

successivt. Simultan tvåspråkighet innebär att ett barn lär sig två olika språk på en och 

samma gång, medan successiv tvåspråkighet går ut på att ett barn lär sig först ett språk 

och därefter tillägnar sig andra språket (a. a). 

 

Två- eller flerspråkighet utvecklas individuellt och kan därefter delas in i tre grupper: 

receptiv, aktiv och absolut tvåspråkighet (Svensson, 1998). Receptiv tvåspråkighet 

innebär att barnet förstår språket men vägrar att tala det. Att kunna i begränsad 

utsträckning det andra språket och våga tala det innebär att man är aktiv tvåspråkig. Om 

man behärskar båda språken lika väl och använder de lika mycket har man nått absolut 

tvåspråkighet (a. a). 

 
1.1.2  Modersmål 

 

Det är viktigt att markera skillnaden mellan begreppet hemspråk och modersmål redan 

från början. Begreppet hemspråk användes före 1 juli 1997 och blev sedan ersatt av 

begreppet modersmål (SOU, 1997:121). Anledningen till begreppsreformen var att 

begreppet hemspråk associerades med ett språk som bara användes hemma och inte 

hade någon annan funktion i samhället (Elmeroth, 2008). Med införandet av det nya 

begreppet ville man markera övergången från en monokulturell till en interkulturell 
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inställning. Med interkulturellt perspektiv i skolans praktik menas att man intar en 

medvetenhet om att kunskap och lärande i olika ämnen belysas utifrån lärares och 

elevers erfarenheter, upplevelser och förståelse.  Detta har man inte lyckats med helt 

och hållet då modersmålsundervisning inte erbjuds på alla språk (a. a). Modersmål är 

det språk som barnet lär sig tala och förstå först, vilket också kallas barnets förstaspråk 

(SOU, 1997:121). Förstaspråk eller modersmål anses vara det språk som under en lång 

tid har varit barnets vardagliga språk i interagerandet med omgivningen (a. a). 

 

Rätt till modersmålsundervisning har elever som är två- eller flerspråkiga (Skollagen, 

2010:800). Det är kommunens/skolans skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning 

dock måste det vara minst fem elever som ska delta i undervisningen och det måste 

finnas en lämplig lärare att undervisa i ämnet (a. a). 

 
1.1.3 Definition av etnicitet, identitet, etnisk identitet 

 

Etnicitetens betydelse har varierat över tid. Först ansågs etnicitet vara något som man 

föds med och därmed slutgiltigt och oföränderligt (Musk och Wedin, 2010).  Enligt 

denna teori var man bunden till en grupp av människor som hade samma religion, seder 

och bruk och som bodde på samma geografiska området. På senare tid har man 

övergivit detta synsätt och anser att etnicitet är en social konstruktion som är i ständig 

förändring (a. a). 

 

Etniciteten och den individuella identiteten utvecklas i parallell takt (Musk och Wedin, 

2010). Beroende på disciplin och perspektiv kan begreppet identitet tolkas på flera olika 

sätt. Discipliner som sociologi och socialpsykologi analyserar relation mellan individ 

och grupp för att definiera identitet medan man inom psykologin undersöker självet och 

jaget för att komma fram till vad identitet innebär. I olika sammanhang kan identitet ha 

olika definitioner. Exempelvis kan man tala om kulturell identitet, etnisk identitet, 

social identitet o.s.v. När man analyserar identitet vill man inte enbart analysera en 

person eller en identitet utan även processer som skapar identiteten.  Som redan nämnts 

förändras identiteten i mötet med omgivningen och detta innebär att identitet är det man 

gör och inte det man är (a. a). 

 

Utöver den individuella identiteten som särskiljer oss som individer utvecklas även den 

etniska identiteten. Denna gör att vi identifierar oss med en specifik grupp och anammar 

dess värderingar och attityder (Boyd & Bee, 2006). Förståelse av begreppet etnicitet i 

hjälper individen att utveckla sin etniska identitet (a. a). 

 

Etnisk identitet utvecklas genom ett komplext samspel mellan sociala, kulturella, 

personliga och situationsbundna faktorer (Chow, 2001). Dessa faktorer utformar hur 

individen ser på sig själv. Chow delar in begreppet i interna och externa aspekter. 

Interna aspekter anses vara känslor, idéer, attityder och så vidare medan externa 

aspekter är synbara i t.ex. att tala ett etniskt språk, att praktisera etniska traditioner och 

så vidare (a. a).  

 
1.1.4 Två- eller flerspråkighet i Sverige 

 

Sverige har många två- eller flerspråkiga elever. Musk & Wedin (2010) konstaterar att 

18% av eleverna har ett annat språk än svenska. Dessa elever kallas två- eller 

flerspråkiga även om ett av språken blir starkast och mest använt. Orsaken till att 

eleverna är/blir tvåspråkiga är att de växer upp i ett hem där flera språk används.  
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I grundskolan talas det 146 andra språk förutom svenska vilket också betyder att alla 

dessa elever har rätt till modersmålsundervisning och svenska som andraspråk (Musk & 

Wedin, 2010). Det är frivilligt att delta i båda ämnena. För att kunna anordna 

undervisningen på modersmålet måste det dock finnas minst fem elever som ska delta i 

undervisningen och en lärare som kan undervisa i det. Denna lag skapar en orättvis 

fördelning då det inte alltid finns fem elever i en och samma kommun eller/och finns det 

inte en lämplig lärare som kan anordna undervisningen (a. a). 

 

Vad det gäller svenska som andraspråk är det skolan och lärarna som avgör om man är i 

behov av att delta i svenska som andraspråksundervisning (Musk & Wedin, 2010). 

Ämnet används fortfarande som ett stödämne trots att svenska som andraspråk har en 

egen läroplan och anses vara ett ämne för sig. På grund av detta är det få elever som 

väljer att läsa svenska som andraspråk om de inte blir skickade dit av skolan och lärarna 

(a. a). 

 

Ett annat problem som ämnet svenska som andraspråk handskas med är att kunskapen 

som finns om ämnet inte alltid kommer till nytta i skolorna och många lärare är inte alls 

utbildade i ämnet (Skolverket, 2000). Outbildade lärare kan inte skillnaden mellan 

ämnet svenska och svenska som andraspråk och kan inte heller förklara det för eleverna 

vilket leder till att många andraspråkselever väljer bort ett ämne som är ämnat för dem. 

Utbildade lärare i svenska som andraspråk vet att det tar tid att lära sig ett annat språk 

och att själva metodiken måste vara annorlunda än när man undervisar elever som har 

detta språk som modersmål. För att eleverna ska kunna utvecklas måste lärare göra dem 

medvetna om själva språket men också vilka mål man ska uppnå i slutänden (a. a). 

 
1.1.5 Läroplan i svenska som andraspråk och modersmål 

 

Ämnet svenska som andraspråk ska ge två- eller flerspråkiga elever möjlighet att 

utveckla sin kommunikativa förmåga (Läroplan i svenska som andraspråk, 2011). 

Genom att utveckla ett språk ges eleverna möjlighet att söka efter ny kunskap för att 

lättare kunna klara sig i samhället och arbetslivet. Eleverna ska också kunna reflektera 

och använda sin två- eller flerspråkighet för att snabbare integreras i svenska samhället.  

Ämnet ska även bidra till stärkandet av elevens flerspråkiga identitet men också öka 

respekten för andras språk och andras sätt att uttrycka sig. Genom undervisning i 

svenska som andraspråk ska eleverna utveckla följande: 

 
 

1. Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och 

mottagare. 

 

2. Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget. 

 

3. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och 

satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar. 

 

4. Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och 

skriftlig språk. 

 

5. Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag. 

 

6. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av 

världen  
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7. Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning 

och attityder till olika språkbruk. 

 

8. Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra 

språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen. 

(Läroplan i svenska som andraspråk, 2011 s. 182-183). 

 

Modersmålsundervisningen ska hjälpa eleverna att lära sig svenska men också att förstå 

sig själva och omvärlden (Skolverket). Undervisningen syftar att stärka tvåspråkigas 

identitet och genom det ges eleverna möjlighet att uttrycka sin personlighet. 

Undervisningen ska utveckla följande: 

 
1. Förståelse av modersmålet inom olika områden. 

 

2. Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och 

redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd. 

 

3. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till 

mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons. 

 

4. Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer. 

 

5. Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att 

göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket. 

 

6. Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket 

talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden. 

 

7. Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till 

svenska och tvärtom (Skolverket, Läroplan i modersmål s.1). 

 

 
1.1.6  Elevernas attityder till flerspråkighet - Skolverkets undersökning 

 

Rapportens ”Attityder till modersmål och integration” syfte var att undersöka attityder 

till modersmålsundervisning, integration, mångfald och flerspråkighet i förskolan och 

skolan (Skolverket, 2002). En kvalitativ undersökning genom gruppintervjuer valdes 

som metod.  Undersökningens deltagare det vill säga barn/elever var 5,11, och 17 år 

gamla när undersökningen genomfördes. Även personal i skola och förskola samt 

skolledare och föräldrar deltog i undersökningen (a. a). 

 

Undersökningens resultat visar att det fanns positiva attityder inom främst fem 

områden; identitetsutveckling, kultur och rötter, lärande och språk, kommunikation och 

integration (Skolverket, 2002). När det gäller identitetsutvecklingen ansåg deltagarna att 

modersmålsundervisningen stödjer elevers/barns utveckling av personlighet, trygghet 

och självkänsla. Vidare menade de att modersmålsundervisningen utvecklar deras kultur 

som gör att de blir kulturförmedlare även till andra kulturer. Modersmålsundervisningen 

främjar även god kännedom om det egna språket vilket underlättar inlärningen av 

svenska men också all annan inlärning. Att kunna sitt modersmål betyder att man kan 

kommunicera med sina föräldrar men även med släktingar och vänner vilket är mycket 

viktigt för eleverna/barnen. Kunskap om sitt eget språk gör att eleverna/barnen lättare 

integreras i samhället och får ökade möjligheter att lyckas i livet (a. a). 

 

I undersökningen framkom även negativa attityder till modersmålsundervisningen vilka 

var; organisation, ansvar, resurser, tider, lokaler, gruppnivå, outbildade lärare, 
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språkutveckling, föräldrars krav, samt rådande negativa attityder i samhället 

(Skolverket, 2002). Vad det gäller organisation, ansvar och resurser tyckte deltagarna att 

organisation är bristfällig, information otillfredsställande och att grupperna har ökat 

medan resurserna har minskat. På punkterna tider, lokaler och gruppnivå framkom det 

att deltagarna tyckte att undervisningen bedrivs på konstiga tider det vill säga på sena 

eftermiddagar när lärare och elever är mycket trötta. Lokalerna är bristfälliga och inte 

sällan måste eleverna åka till en annan skola för att delta i undervisningen. Även stora 

skillnader på kunskapsnivån i grupperna togs upp av deltagare och ansågs påverka 

undervisningen negativt. Vad det gäller lärare tyckte deltagarna att de ofta saknade 

kunskaper om läroplanen, pedagogiskt förhållningssätt samt om själva svenska språket. 

 

På grund av skilda lärarkårer finns det inget samarbete mellan modersmålslärare och 

övriga lärare. Deltagare tog även upp att modersmålsundervisningen kan påverka 

kunskaperna i svenska negativt och leda till en blandning av språken och försenad 

språkutveckling. De ansåg även att svenska språket är viktigare och därför skulle man 

satsa på att utveckla det. Det fanns även föräldrar som tvingade sina barn att närvara på 

modersmålsundervisningen vilket påverkade motivationen och ledde till hög frånvaro. 

Även negativa attityder i samhället och låg status på undervisningen påverkade 

modersmålsundervisningen negativt (a. a). 

 

Slutligen föreslog utredningen att både förskolan och skolan ska fortsätta jobba med de 

positiva aspekterna av modersmålundervisning och sträva att minska de negativa 

aspekterna (Skolverket, 2002). Att höja statusen, öka lärarnas kompetens, integrera 

modersmålslärarna i den reguljära verksamheten, förbättra informationen, kunskapen 

och intresset för modersmålet var också punkter som föreslogs att skolan och förskolan 

skulle jobba med (a. a). 
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2 Syfte och Frågeställning 
 

 

2.1 Syfte 
 

Föreliggande studies syfte är att undersöka två- eller flerspråkighetens betydelse för 

eleven samt att belysa för- och nackdelar med två- eller flerspråkighet. Elevperspektivet 

ligger i fokus eftersom elevers synsätt är väldigt betydelsefullt i lärosituationen 

(Elmeroth, 2008). 

 

 

 

2.2 Frågeställningar 
 

1. Hur viktigt är två- eller flerspråkighet för eleverna? 

2. Finns det nackdelar med att vara två- eller flerspråkig? 

3. Vad tycker eleverna om hur skolan och lärare förhåller sig till deras flerspråkighet? 

4. Hjälper eller stjälper det att vara två- eller flerspråkig för att nå målen i skolan? 
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3 Metod 
 

I nedanstående avsnitt följer en beskrivning av olika datainsamlingsmetoder, val av 

metod, intervjuer, urval, kort presentation av informanterna samt genomförandet, 

metoddiskussion, etiskt förhållningssätt och validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Olika datainsamlingsmetoder 
 

När man ska skriva ett vetenskapligt arbete kan man använda sig av två olika metoder, 

kvantitativ eller kvalitativ, för att samla in data (Patel & Davidsson, 2003). Kvantitativ 

metod innebär att man insamlar data och mäter det samt använder sig av bearbetnings- 

och analysmetoder. Exempel på kvantitativa analysverktyg är enkäter, frågeformulär, 

prov med mera. När en kvalitativ metod används försöker forskaren att fånga 

deltagarnas version och på så sätt gå in på djupet av vissa företeelser och handlingar. 

Intervju, observation med mera är exempel på kvalitativa analyser (a. a). 

 

3.2 Val av metod 
 

För att besvara valda frågeställningar har en kvalitativ metod valts. Intervjuer med två- 

eller flerspråkiga elever ska genomföras för att få en nyanserad bild av hur eleverna 

själva uppfattar två- eller flerspråkighet och vad detta innebär för dem. 

 

3.3 Intervjuer 
 

Intervju som en datainsamlingsmetod är ett kraftigt redskap för forskare (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). Att göra intervjuer betyder att man ställer frågor till utvalda 

personer och de i sin tur ger sin tolkning av den värld de lever i och uttrycker hur de ser 

situationer från sin egen synpunkt. Intervjuaren i sin tur söker svar genom att ställa 

komplexa och djupa frågor (a. a). 

 

Intervjuer kan struktureras och standardiseras på olika sätt (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). Intervjuer för den här studien som ska genomföras med tvåspråkiga elever ska 

vara halvstrukturerade. Detta betyder att frågorna kommer att ställas i en viss ordning 

dock kan de intervjuade svara och formulera sig relativt fritt (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). 

 

Det finns även flera olika former av intervjuer, bland annat individuella intervjuer och 

gruppintervjuer (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Fördelar med gruppintervjuer är 

att diskussioner utvecklas och ger bred med olika svar. En nackdel med gruppintervjuer 

kan vara att forskaren förlorar kontrollen över intervjuen och att det blir svårt att 

systematisk analysera alla åsikter (a. a). För att undvika detta har individuella intervjuer 

för den här undersökningen valts. Genom individuella intervjuer får forskaren en 

djupare inblick på deltagarnas egna tankar och erfarenheter och en väl genomförd 

intervju ger en hög svarsfrekvens (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Fokus i 

individuella intervjuer ligger på individerna vilket medför ett beroende av ett socialt 

samspel mellan intervjuaren och deltagaren (a. a). 

 



  
 

9 

3.4 Urval 
 

För att kunna delta i den här studien har bara tre kriterier tagits i beaktande. 

Deltagarpersoner skulle vara två-eller flerspråkiga och villiga att delta i 

undersökningen. Urvalet föll på en gymnasieskola som jag kommit i kontakt med 

genom min verksamhetsförlagda utbildning. Jag kontaktade min förra handledare och vi 

kom överens att jag skulle komma till hans lektion i svenska som andraspråk och fråga 

eleverna om de ville delta i undersökningen. Alla elever som jag frågade var villiga att 

delta och i och med att jag hade tillräckligt många deltagare behövde jag inte kontakta 

någon mer. Deltagarna i undersökningen går olika inriktningar i sin utbildning dock är 

de i samma ålder och går på samma skola. Det var inte optimalt att eleverna kom från en 

och samma skola men tidsbristen påverkade valet men också deltagarnas snabba 

acceptans att vilja delta i undersökningen. 

 

3.5 Kort presentation av informanterna 
 

Som tidigare nämnt har jag valt att genomföra enskilda intervjuer med mina deltagare. 

Av de åtta intervjuade deltagare var det sex flickor och två pojkar varav sju av dem är 

födda utomlands och har kommit till Sverige vid olika tillfällen. För att följa de etiska 

reglerna har jag hittat på olika namn till mina deltagare och under arbetets gång kommer 

de att heta Amina, Jasmin, Adrian, Leila, Ali, Denisa, Michelle och Livia. Alla 

deltagare går första året på gymnasiet. 

 

Här kommer en kort presentation av det de berättat under intervjuns gång: 

 

Amina är en 16 årig flicka som föddes i Västafrika. När hon var 10 år flyttade hon till 

Sverige och har bott här nu i 6 år. Från födseln lärde hon sig mandinka, wolof men 

också engelska. Hon anser att hennes modersmål är wolof då hon kan det språk bäst 

bortsett från svenska. 

 

Jasmin är en 16 årig flicka som är född i Sverige. Hennes föräldrar kommer från 

Montenegro. Hon anser att hennes modersmål är svenska då hon lärde sig det språk 

först. Hon förstår serbiska dock kan hon inte tala det så bra. 

 

Adrian är en 16 årig kille som är född i Kosovo och kom till Sverige när han var två år 

gammal. Han anser att hans modersmål är albanska och det var det första språk han 

lärde sig. 

 

Leila är en tjej som är 17 år och som är född i Kosovo. Hon var 3,5 år gammal när hon 

och hennes föräldrar immigrerade till Sverige. Hon har bott i Sverige mer än 13 år. Hon 

anser att albanska är hennes modersmål då hon lärde sig detta språk först. 

 

Ali är en kille som är 17 år och som är född i Kurdistan (norra Iran). Han kom till 

Sverige när han var 7 år och har bott här i 10 år. Enligt honom är kurdiska hans 

modersmål då det var det första språk han lärde sig. 

 

Denisa är en 16 årig tjej som är född i Rumänien. Hon var 13 år när hon flyttade till 

Sverige. Enligt henne är hennes modersmål rumänska då hon kan detta språk bäst. 
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Michelle är en tjej som är 16 år gammal. Hon är född i Kina och hon var 5 år när hon 

kom till Sverige. Kinesiska lärde hon sig först och därför anser hon att det är hennes 

modersmål. 

 

Livia är en 17 årig tjej som är född i Rumänien. Hon var 16 år när hon och hennes 

familj flyttade till Sverige. Hon har bott lite mer än ett år här i Sverige. Hon anser att 

rumänska är hennes modersmål då hon behärskar detta språk bäst. 

 

 

3.6 Genomförande 
 

Under besöket avtalade jag vilken dag och tid jag skulle komma för att genomföra 

intervjuer. Jag berättade för eleverna kortfattat om mitt arbete, hur och till vad jag skulle 

använda materialet som jag insamlade samt hur lång tid varje intervju skulle ta. Vidare 

informerade jag deltagarna om etiska riktlinjer som ska tas i beaktade vid användningen 

av material. 

 

Jag utförde intervjuerna i ett enskilt rum och var själv med var deltagare. En inspelning 

på band gjordes och intervjuerna tog 20-40 minuter beroende på hur mycket deltagarna 

hade att säga vid olika frågor. En transkribering gjordes för att underlätta 

resultatskrivning. Eftersom jag hade transkriberat alla intervjuer kunde jag citera det 

deltagarna hade sagt i intervjun. 

 

3.7 Metoddiskussion 
 

Att välja kvalitativ forskningsmetod i form av enskilda intervjuer var ett genomtänkt val 

enligt mig. Studiens syfte var att undersöka och beskriva tvåspråkigas syn på deras 

tvåspråkighet och Cohen, Manion & Morrison (2000) rekommenderar att använda sig 

av enskilda intervjuer om man är intresserad av att belysa deltagarnas egna synpunkter 

och tolkningar av den värld de lever i. 

 

Att använda mig av semistrukturerade frågor hade sina för och nackdelar. Fördelen var 

att deltagarna kunde svara relativt öppet och fritt (Cohen, Manion & Morrisson, 2000) 

vilket också var meningen. Nackdelen med semistrukturerade frågor är att det inte är lätt 

att analysera all data som man insamlar (a. a). Öppna frågor gav mig mycket 

analysmaterial och jag var inte i behov av att intervjua fler deltagare än jag hade 

planerat.  

 

Generellt sett är jag mycket nöjd med val av metod och min undersökning. Jag fick ut 

mycket analysmaterial och det är precis det en bra metod ska medföra; uppfylla 

undersökningens syfte samt besvara valda frågeställningar, vilket har åstadkommits i 

den här studien enlig mig. 

 

3.8 Etiskt förhållningssätt 
 

Innan undersökningen genomfördes togs forskningsetiska principerna i beaktande.  All 

empiri som används i den här uppsatsen har granskats för att säkerställa att 

individsskyddskravet är uppfyllt. Individskyddskravet är viktigt för att säkerställa ett 

etiskt förhållningssätt mot alla deltagare. Individsskyddskravet har fyra allmänna 
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huvudkrav på forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) betyder informationskravet att forskaren måste informera 

alla berörda deltagare om vad forskning handlar om och dess syfte. Samtyckekravet går 

ut på att deltagare själv har ett val om de vill medverka i forskningen eller inte (a. a). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som samlas i en undersökning skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet innebär att 

uppgifter som insamlats om enskilda deltagare endast får användas för 

forskningsändamål (a. a). Enligt min egen mening är det så att allt material som 

användes i resultatet uppfyller alla fyra huvudkraven när det gäller att skydda individer 

som medverkade i undersökningarna. 

 

3.9 Validitet och reliabilitet 
 

Begreppen validitet och reliabilitet är mångfacetterade (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). Olika typer av validitet och reliabilitet finns. Genom att vara uppmärksam på 

validitet och reliabilitet under forskningen kan negativa följder minska (a. a). 

 

Validitet är viktigt när man ska forska effektivt. Om forskningen inte är valid är den 

värdelös (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  Validitet i kvalitativ forskning kan nås 

genom ärlighet och djup medan i kvantitativ forskning nås validiteten genom noggrann 

provtagning och användning av lämpliga instrument (a. a). 

 

Kvalitativ forskning innehåller subjektivitet och detta innebär att det förekommer 

partiskhet (Cohen, Manion & Morrison, 2007). På grund av detta får resultaten inte ses 

som ett absolut tillstånd utan en grad av tillståndet. Man ska sträva efter att minska 

invaliditet och utöka validitet (a. a). 

 

Enligt Cohen, Manion & Morrison (2007) finns det tre huvudtyper av reliabilitet och det 

är stabilitet, likvärdighet och överensstämmelse. För att forskningen ska vara tillförlitlig 

måste en annan person kunna utföra samma forskning genom att använda sig av samma 

forskningsinstrument och få liknande resultat (a. a). 
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4 Resultat 
 

I nedanstående avsnitt följer en genomgång av de teman som har utkristalliseras ur 

empirin med utgångspunkt i de fyra valda frågeställningarna. Detta är således studiens 

resultat. 

 

4.1 Betydelsen av två- eller flerspråkighet 
 

Betydelsen av att kunna två eller flera språk visade sig vara olika för olika deltagare. 

För fem av dem var det väldigt viktigt att kunna flera språk. Tre av dem tyckte att det 

inte var särskild betydelsefullt att kunna flera språk. Anledningarna till det var olika.  

 

Amina och Adrian tyckte likadant och menade att om man kan flera språk är det mycket 

lättare att kommunicera med flera olika människor och när man åker till ett land där de 

pratar på ett språk som man förstår är det mycket roligare och man kan svara när folk 

frågar någonting. Amina tilläger att även om hon inte kan prata på mandinka så förstår 

hon vad de säger och då blir det lättare med kommunikationen.  

 

Livia hade en annan anledning varför det var viktigt för henne att kunna flera språk. 

Hon tyckte att det alltid varit svårt för henne att lära sig nya språk. När hon flyttade till 

Sverige trodde hon inte att hon kunde lära sig ett nytt språk. Efter ett års vistelse i 

Sverige tycker hon att hon lärt sig bra svenska och är mycket positivare än hon var 

innan. På grund av det betyder det extra mycket för henne att kunna flera språk. 

 

Ali är inne på samma spår som Amina och Adrian och tyckte att det är viktigt och roligt 

att kunna flera språk samtidigt och tillägger: 

 

”Jag skulle vilja lära mig ännu fler språk som till exempel spanska, tyska till och 

med arabiska om jag fick välja.”  

 

Jasmin lutar åt ett annat håll och ansåg att det betyder mycket för henne att hon kan sitt 

modersmål för familjens skull. Att hon kan kommunicera med familj och släktingar är 

viktigt och betyder väldigt mycket. Hon tillägger även att svenskar tycker att det är 

”coolt” att kunna flera språk och att hon lärt sig att det är något man borde gilla och 

bevara. 

 

Michelle, Leila och Denisa var de deltagare som tyckte att det inte betyder särskilt 

mycket att de kan flera språk. Denisa tillägger att det kan vara till hjälp att kunna flera 

språk bara när man ska resa utomlands och vill kommunicera med landets invånare. I 

övrigt tycker hon att man inte har särskilt mycket användning av andra språk. Leila går 

ett steg vidare och påstår att hon skulle klara sig också bra med att kunna bara svenska. 

Hon förklarar: 

 

”Svenska är det språk som jag använder mest och har mest användning av. Andra 

språk hjälper mig inte mycket i det samhälle som jag lever i.” 

 

Användningen av de olika språken visade sig vara nästan lika för alla deltagare. 

Modersmålet användes mestadels i hemmamiljö med föräldrarna, syskonen och med 

vissa kompisar. Svenska däremot brukades i skolan, med vissa kompisar men också 

med syskonen. Det var bara Jasmin som menar att hon hela tiden använder svenska 
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medan föräldrarna svarar/pratar på serbiska med henne. Alla deltagare utom Jasmin var 

emellertid stolta över att kunna kommunicera på flera språk och tyckte om att prata på 

modersmålet vid vissa tillfällen. 

 

Vid frågan vilket språk deltagarna anser att de kan bäst svarade fem av dem att det är 

modersmålet som de kan bäst. Jasmin och Leila tyckte att svenska är det språket som de 

behärskar bättre eftersom de använder det oftast. Amina var mest kluven till frågan och 

menade att hon inte är perfekt i något av språken så hon kunde inte svara vilket av 

språken hon ansåg kunna bäst. 

 

4.2 För- och nackdelar med att vara två- eller flerspråkig 
 

När deltagarna resonerade kring modersmåls- och svenska som 

andraspråksundervisningen kom det fram olika förhållningssätt till de olika ämnena. 

När det gällde modersmålsundervisningen var det bara två deltagare som närvarade på 

dessa lektioner. I svenska som andraspråk var det annorlunda, då alla åtta deltagare 

närvarade i undervisningen. 

 

Vid förklaringen varför eller varför inte de närvarade i undervisningen i ett visst ämne 

var svaren olika. Amina förklarade att hon gärna skulle gå på 

modersmålsundervisningen vilket dock är inte upp till henne eftersom det inte finns en 

lärare som kan undervisa henne i hennes modersmål.  

 

Jasmin hade en annan syn på modersmålsundervisningen. Hon menar att hennes syskon 

gick på modersmålsundervisning och att de tyckte att det var svårt och att många olika 

nationaliteter (serber, kroater, bosnier) gick på samma undervisning. Detta var inte bra 

enligt henne och därför skulle hon inte heller vilja närvara vid sådana lektioner. 

Nackdelen med att inte delta på modersmålsundervisningen är att man inte lär sig det 

språk som mamma och pappa talar vilket är dåligt menar Jasmin. 

 

Denisa är helt okej med att inte gå på modersmålsundervisningen. Det som är nackdelen 

för henne är att hon glömmer bort språket eftersom hon inte talar det ofta. Hon skulle 

gärna gå på undervisningen i modersmålet men bara för att få mer poäng i skolan annars 

tycker hon att det inte är så farligt att inte närvara på modersmålslektionerna. 

 

Livia däremot tycker att det är dåligt att hon inte har möjlighet att undervisas i sitt 

modersmål. Adrian och Leila menar att det är dåligt att inte närvara på undervisningen i 

modersmålet men vid närmare tanke skulle de inte orka med sådana lektioner. Adrian 

tillägger att det blir för många lektioner och aldrig någon fritid. 

 

Ali och Michelle är ensamma om att gå på modersmålsundervisning. De är positiva till 

undervisningen och menar att det har gett dem mycket. Ali förklarar: 

 

”Det är viktigt för mig att kunna skriva, läsa och kommunicera på kurdiska 

eftersom det är det land som jag och mina föräldrar kommer ifrån.”  

 

Alla deltagare gick på undervisning i svenska som andraspråk. Uppfattningen om ämnet 

var likadant hos alla deltagare. De tyckte att ämnet är bra eftersom man får den hjälp 

man behöver och är lättare än vanlig svenska. Man påpekade även att läraren har mer 

förståelse för att svenska inte är deras modersmål och att mindre grupper fungerar 

mycket bättre när man ska lära sig ett annat språk. Det var bara Jasmin som tyckte att 



  
 

14 

undervisningen i svenska som andraspråk var för lätt och att hon skulle byta till vanlig 

svenska. Hennes största problem med svenska som andraspråk är själva tiderna när 

undervisningen bedrivs. Hon menar: 

 

”Lektionerna är vare sig tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen. Jag 

måste alltid vänta ganska länge på nästa lektion.” 

 

Ali själv är glad över svenska som andraspråk och menar att han får bättre betyg i 

svenska som andraspråk än i ”vanlig” svenska. Entusiastiskt säger han: 

 

”I svenska som andraspråksundervisningen får jag mer hjälp och bättre betyg.” 

 

Vid frågan om det fanns någonting negativt med att kunna flera språk fanns det olika 

svar. Livia, Denisa och Adrian påstår att det inte finns något dåligt med två-eller 

flerspråkighet. Michelle, Leila och Amina menar att det är en nackdel att blanda ihop 

språken som man kan. Amina utvidgar detta ännu mer och tycker att nackdelen med att 

vara två-eller flerspråkig är att man inte är perfekt i något av språken. Om man blir 

bättre på det ena språket blir det automatiskt så att man blir sämre på de/det andra menar 

Amina. Vidare framhåller hon att man glömmer ord snabbt och när man pratar kan man 

ett visst ord på ett språk men inte på det/de andra som till exempel när hon pratar kan 

hon ett ord på svenska men inte på wolof och tvärtom. Detta tycker hon är dåligt och 

framhäver att hon gärna vill prata flytande på alla språk hon kan.  

 

Att blanda språken förekommer ganska ofta enligt deltagarna. Alla deltagare menar att 

de ofta blandar de språken de kan. Jasmin berättar att hon inte blandar språken när hon 

pratar på svenska men om hon försöker prata på serbiska blandar hon in massor av 

svenska ord. Denisa och Livia anser att man inte kan översätta alla ord på rumänska och 

därför måste använda svenska ord för att kunna berätta hemma om hur det har varit i 

skolan. När Adrian försöker prata albanska blir det oftast så att halva meningen är på 

albanska och halva på svenska och något ord på engelska. Leila menar att när hon 

försöker att prata albanska stannar hon till och funderar om hon inte kan ett ord på 

albanska men ibland lossnar det inte så att hon är tvungen att använda svenska ord för 

att kunna föra vidare konversationen. Alla deltagare tycker att det är dåligt att blanda 

språken eftersom inget språk kan utvecklas till fullo. 

 

Enligt Ali är det så att hans skolbetyg blir lidande på grund av att han är två-/flerspråkig 

och detta är en nackdel. Nackdelen med att man kan flera språk är när eleverna pratar på 

sitt modersmål och andra inte förstår det menar Jasmin. Detta tycker hon inte om och 

anser att man ska visa respekt till andra som är omkring. 

 

Fastställandet av deltagarnas identitet och huruvida de upplevde att de var svenskar eller 

något annat var uppenbar. Sju deltagare svarade att de inte var svenskar utan något 

annat det vill säga deltagarna ansåg att de hade den nationaliteten från det landet de kom 

ifrån eller det landet deras föräldrar kom ifrån. Bara Leila var lite osäker om hon 

verkligen är alban eller inte. Jasmin var den enda deltagare som svarade att hon var 

svensk. Hon påpekar även att det finns andra människor som inte tycker att hon är det. 

Hon säger: 

 

”Men det är så jag känner, att jag är svensk. Jag är född här och därför anser jag 

att jag är svensk. Vem annars är svensk än de människor som är födda här och 

bor här?” 
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4.3 Elevernas synsätt kring skolans och lärarens förhållningssätt till 
två- eller flerspråkighet 
 

Vid frågan om eleverna blev erbjudna modersmålsundervisningen svarade fem av 

eleverna att skolan erbjöd dem att delta i modersmålsundervisningen. De resterande tre 

svarade att de aldrig har fått någon erbjudan till att delta i modersmålsundervisningen. 

 

De tre elever som inte blev erbjudna modersmålsundervisning var Livia, Amina och 

Denisa. När de tre deltagarna resonerade kring varför ingen erbjöd dem 

modersmålsundervisningen svarade alla tre att detta kan bero på att det inte finns en 

lärare som skulle kunna undervisa dem i deras modersmål. Ett annat problem enligt 

deltagarna kan vara att det inte finns tillräcklig många elever för att kunna anordna 

modersmålsundervisning. Livia menar: 

 

”Det är dåligt att ingen erbjöd mig modersmålsundervisning. De (skolan) kunde 

åtminstone berättat varför de inte kan anordna modersmålsundervisning. Då 

skulle man förstå och inte gå omkring och undra.” 

 

Deltagarnas syn på hur lärare allmänt förhåller sig till elevernas två- eller flerspråkighet 

visade resultaten tydligt. Enligt alla deltagare har lärarna aldrig pratat eller tagit upp att 

de är två- eller flerspråkiga. Adrian är säker på att lärarna inte ens vet att han kan flera 

språk. Livia anser att: 

 

”De (lärarna) tänker inte ens på det.” 

 

Vidare menar sex av deltagarna att lärarna inte på något sätt främjar deras två-eller 

flerspråkighet. Bara Livia och Denisa framhåller att en av lärarna har frågat dem om hur 

många språk de kan. Livia berättar att den läraren ibland frågar henne hur någonting är i 

hennes hemland när de har diskussioner. Denisa påpekar att det är bara läraren i svenska 

som andraspråk som försöker att prata om Rumänien och det rumänska språket. Amina 

som är en av deltagarna menar att man inte främjar hennes flerspråkighet och berättar 

sorgset: 

 

”Ingen har någonsin frågat mig varifrån jag kommer eller vilka språk jag talar.” 

 

När det gäller orättvis behandling på grund av deltagarnas härkomst från lärarnas sida 

tyckte sex av deltagarna att lärare behandlade dem rättvist och likadant som alla andra. 

Adrian och Jasmin hade en annan åsikt och menade att de inte blev rättvist behandlade 

av lärarna. Adrian anser att han inte behandlades rättvist eftersom han är muslim och 

han tycker att han får konstiga attityder från lärarna. Jasmin påstår att läraren som inte 

behandlade henne rättvist var mer snäll mot de andra och pratade nästan aldrig med 

henne. Hon påpekar även att detta inte skedde i den nuvarande skolan utan när hon gick 

på högstadiet. 

 

Utanförskap i den nuvarande skolan är inget problem enligt alla deltagare. Ingen av 

deltagarna känner sig utanför på grund av att de har en utländsk bakgrund. Jasmin och 

Amina påpekar dock att det har varit fallet att de var utanför. Jasmin berättar att detta 

hände när hon gick i grundskolan. Vidare menar hon att man alltid behandlade henne 

som en invandrare vare sig det var eleverna eller lärare. Amina kände sig utanför när 

hon kom till Sverige och inte kunde språket. Hon menar att detta inte är fallet längre och 

tycker:  
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”Jag har integrerats in i samhället och skolan nu.” 

 

Diskrimineringen i skolan är ganska vanligt enligt deltagarna. Alla deltagare svarade att 

de någon gång blivit diskriminerade/ illa behandlade i skolan. Enligt Amina händer det 

ofta att andra elever säger elaka saker eftersom hon är mörkhyad och att de tycker om 

att retas. Vidare menar hon att det inte finns många mörkhyade människor i staden och 

att människor ofta stirrar på henne. Jasmin och Adrian har upplevt att både lärare och 

elever har behandlat dem illa. Livia upplever ofta diskrimineringen i skolan eftersom 

elever tror att hon är en rom. Hon säger: 

 

”Jag säger ifrån, även om jag vore en rom får man inte diskrimineras.” 

 

Leila säger att någon gång har det hänt att någon elev har kallat henne för blatte. Elever 

kan vara elaka och retas påpekar Michelle. Ali själv upplevde den värsta mobbningen i 

skolan där elever retade honom på grund av hans härkomst. Ali berättar om elevernas 

mobbning: 

 

”De (eleverna på skolan) sa till mig att min näsa är konstig och att jag är en liten, 

hårig kurd som inte förtjänar att bo i Sverige.” 

 

4.4 Hjälper eller stjälper det att vara två- eller flerspråkig? 
 

Vilken betydelse deltagarnas två- eller flerspråkighet har för att nå målen skolan var 

olika för olika deltagare. Leila, Jasmin, Adrian och Amina ser bara hinder med att vara 

två- eller flerspråkig. Jasmins och Adrianas förklaring varför de anser att två-eller 

flerspråkighet är ett hinder var att de ansåg att om man har två eller fler språk i huvudet 

blir det kaos. Vidare sa Jasmin att det inte är så farligt för henne eftersom hon pratar 

mest svenska och förstår mycket och detta gör att hon inte har problem med att nå 

målen i skolan.  

 

Leila påstår samma sak som Jasmin och Adrian och menar att hennes tvåspråkighet inte 

hjälper henne på något sätt. Hinder anser hon kan vara att man blandar alla språk som 

man kan och på så sätt inte når målen i skolan. Aminas uppfattning om frågan var 

likadant som Jasmins, Adrians och Leilas dock utvecklar hon det lite mer. Hon 

framhåller att hinder med två-eller flerspråkighet är att inte något språk utvecklas till 

fullo och då blir det att man inte förstår olika ämnens innehåll vilket gör att man inte når 

målen i olika ämnen. 

 

Denisa, Adrian, Michelle, Ali och Livia ser både hinder och fördelar med två-eller 

flerspråkighet när man ska nå målen i skolan. Denisa menar att hennes tvåspråkighet 

hjälper henne att få fler poäng i skolan och på det sättet kan hon bättre nå målen i 

skolan. Om man ser på helheten är det ett hinder menar hon. Hon tar upp ett exempel 

och förklarar: 

 

”I historia kan jag inte alla ord som tas upp i boken och av läraren och på grund 

av det klarar jag inte målen i det ämne.” 

 

Michelle menar att om man är två-eller flerspråkig tar sig lärarna mer tid att förklara 

vissa saker och detta hjälper henne mycket och gör att hon når målen i skolan. Hinder 
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kan vara att båda språken inte är perfekta och att hon inte når målen i vissa ämnen 

eftersom hon blandar många språk på en gång. 

 

Ali och Denisa tänker lika och menar att deras tvåspråkighet hjälper de eftersom de får 

betyg i modersmålet och detta gör att de får mer poäng. Man behärskar inget språk 

perfekt och svenska måste man kunna bra för att få bra betyg och att nå alla målen i alla 

ämnen anser båda. 

 

Livia tänker lite utanför ramarna och tycker att hennes tvåspråkighet är till hjälp när hon 

ska skriva ett arbete i ett visst ämne. Hon påpekar att hon kan söka upp rumänska 

artiklar också vilket gör att hon hittar mer material till sitt arbete än om hon bara hade 

kollat upp artiklar som är på svenska. Hinder för henne är som för alla andra deltagare 

och det är att det är svårt att prestera bra i alla ämnen om språket inte är tillräckligt 

utvecklat. 
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5 Diskussion 
 

Nedan följer en diskussion vilken avser att sammanlänka studiens bakgrund, syfte, 

frågeställningar och resultat. Studiens syfte var att utifrån fyra frågeställningar 

undersöka gymnasieelevers syn på deras två- eller flerspråkighet. 

 

I dagens samhälle anses språk vara en viktig nyckel till framgång. Barnen lär sig en rad 

olika språk redan från barnsben för att nå upp till samhällets krav att förvärva flera 

språk innan man lämnat skolvärlden. Tidigt kan elever även själva välja vilka språk de 

vill lära sig. Det finns dock ett problem och det är att det finns en språkhierarki där olika 

språk rankas och därmed har olika status. På grund av denna språkhierarki är vissa språk 

mer värda att lära sig än andra. Detta leder till att flerspråkiga elever ofta inte vill lära 

sig modersmålet då de anser att det inte finns någon nytta i det eftersom många 

modersmål är lågt rankade i språkhierarkin.   

 

Resultat som framkom i den här studien kring deltagandet i modersmålsundervisningen 

är oroande. Bara två av deltagare deltog i undervisningen i modersmålet. Orsaken till 

detta var olika. Precis som Skolverkets rapport (2002) visar anser också mina deltagare 

att organisation, ansvar, resurser, tider, lokaler samt samhällets negativa attityder 

påverkar dem negativt och viljan att delta i modersmålsundervisningen. Konstigt nog 

ansåg fem av mina deltagare att de behärskade modersmålet bäst trots att de flesta inte 

deltog i själva undervisningen. Lågt deltagande i modersmålsundervisningen leder till 

att flerspråkiga elever inte använder eller inte vill använda sitt modersmål. Detta i sin 

tur medför att man inte utvecklar detta språk vilket kan påverka flerspråkiga elever 

negativt. Skolverkets rapport (2002) framhåller att modersmålsundervisningen stödjer 

elevens utveckling av personlighet, trygghet och självkänsla samt medför att man kan 

kommunicera med sina föräldrar och släktingar vilket ansågs vara viktigt för eleverna. 

Att det var viktigt att kunna kommunicera med sina föräldrar och släktingar framkom 

även i mina resultat.  

 

En annan aspekt som är värd att ta upp är att hur deltagarna identifierade sig själva. 

Precis som i Skolverkets rapport (2002) ansåg sju av mina deltagare att de inte var 

svenskar trots att de flesta bott i Sverige större delen av sitt liv. Bara en deltagare 

identifierade sig som svensk dock med stor tvekan och påpekan att många inte anser att 

hon är svensk.  

 

Det är även svårt för deltagarna att identifiera sig själva som två-eller flerspråkiga. 

Enligt Skuttnabb & Kangas (1981) ska man se över de fyra kriterierna för att bedöma 

om elever är flerspråkiga eller inte. Om man ser på kompetenskriteriet vilket innebär till 

vilken grad man behärskar språken är det mycket svårt att avgöra hur mycket 

personen/eleven verkligen kan när det gäller språken i fråga.  Forskare men också 

deltagare i den här studien är mycket kluvna till hur man ska avgöra när det gäller 

kompetenskriteriet. Fem av mina deltagare påstod att de bättre behärskade modersmålet 

än svenska. Till vilken grad de behärskar båda språken är mycket svårt att avgöra. 

Funktionskriteriet är lite lättare att bedöma då man ska se över hur mycket man 

använder språken i sin vardag. Ett problem som försvårar bedömningen är det som alla 

mina deltagare också tog upp och det är blandning av språken. Att blanda språk ansågs 

vara dåligt då det påverkade betygen och chansen att nå målen i olika ämnen. Hur man 

identifierar sig själv och hur andra identifierar personen i fråga ingår i attitydskriteriet 

(Skuttnabb & Kangas, 1981). En deltagare pratade om detta och menade att hon själv 

ansåg att hon var svensk man att andra människor hade sagt till henne att hon inte var 
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det. På grund av detta var deltagaren mycket osäker kring sin identitet vilken i sin tur 

kan leda till att man känner sig utanför. Ursprungskriteriet ser på hur man har blivit två-

eller flerspråkig. Man kan antingen vara simultan eller successivt två –eller flerspråkig. 

Sju av mina deltagare var successivt två- eller flerspråkiga medan bara en deltagare var 

simultan två-eller flerspråkig. Den deltagaren som var simultan två-eller flerspråkig 

hade även en receptiv två-eller flerspråkighet. Detta innebär att deltagaren förstod 

modersmålet men dock vägrade att tala själva språket. Det som framkom ur resultatet är 

att de flesta deltagare hade en aktiv två- eller flerspråkighet vilket betyder att man kan 

språket i begränsad utsträckning. Ingen av deltagarna nådde absolut tvåspråkighet vilket 

skulle inneburit att man kunde båda språken lika väl. Musk och Wedin (2010) påpekar 

att två språk aldrig kan vara lika utvecklade eller behärskas på samma sätt. Ett språk är 

alltid dominerande och tar mer plats än det/de andra och därför behöver man inte sträva 

efter att jämföra eller att vilja utveckla båda språken lika väl för att det nästan är ett 

omöjligt uppdrag. 

 

Kanske på grund av denna komplexitet kring två-eller flerspråkighet vågar inte lärarna 

förändra sin undervisning och sitt förhållningssätt till flerspråkiga elever. Alla deltagare 

i den här studien påstod att lärarna inte brydde sig om att ta upp deras två- eller 

flerspråkighet i undervisningen. Sådana resultat står i motsats vad Skolverket (2000) vill 

att skolan ska göra för att ge flerspråkiga elever alla möjliga verktyg för att utveckla 

språken de kan och genom det nå målen i alla ämnen. Kunskapen om hur man ska 

tillgodose alla elevers men framför allt flerspråkiga elevers behov finns, dock har de 

flesta lärare med undantag för svenska som andraspråkslärare inte tillgång till den. Man 

satsar inte på att utbilda lärare om hur man ska gå tillväga och ta in alla inlärningssätt 

och erfarenheter i undervisningen och på så sätt främja livslångt lärande. Vidare 

erbjuder man inte flerspråkiga elever det de har rätt till och det är likvärdig utbildning 

för alla. 

 

Samhällets och skolans negativa attityder till två-eller flerspråkighet förs snabbt över till 

flerspråkiga elever. Alla deltagare i studien såg hinder med att vara två-eller 

flerspråkiga vilket kan ha negativa följder. Bara vissa av dem såg fördelarna och detta är 

oroväckande. Skolverket (2000) och många andra forskare framhåller hur viktigt det är 

att se fördelar med att vara två-eller flerspråkig. Vidare betonar Skolverket (2000) 

vikten av att kunna flera språk som senare i livet och arbetslivet kan komma till nytta. 

Information om fördelarna med att vara två-eller flerspråkig kommer sällan fram till 

eleverna själva. Flerspråkiga anammar hellre samhällets negativa syn på flerspråkighet 

och många menar att svenska språket är viktigare att utveckla då man har mer 

användning av det. Kunskapen om att bra behärskning av modersmålet leder till att man 

lättare lär sig svenska har inte heller nått fram till flerspråkiga elever. Håkansson (2003) 

lägger stor vikt att nå ut precis med denna kunskap. Att man anser att svenska språket är 

viktigast leder oss tillbaka till språkhierarkin som är ovan nämnd. 

 

Musk och Wedin (2010) menar att flerspråkiga elever har sämre förutsättningar att nå 

målen i skolan eftersom de inte använder och felanvänder sitt modersmål. Slutsatsen 

som man kan dra utifrån det som Musk & Wedin påstår är att genom att strunta i att lära 

sig sitt modersmål och vägra att gå på svenska som andraspråkslektioner gör 

flerspråkiga elever sig själva en otjänst. Därför är inte heller konstigt att flera forskare 

har kommit fram till att många flerspråkiga elever inte klarar skolan och går ut skolan 

utan fullständiga betyg. Dessa resultat ska vara en väckarklocka för samhället, skolan 

och alla berörda och det är kanske dags att alla tar till sig det som står i Läroplan i 

svenska som andraspråk (2011) och det är att flerspråkighet är en tillgång som ämnar ge 
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elever möjlighet att utveckla deras tänkande och lärande. Endast då kan vi ge en 

likvärdig utbildning för alla och det ska man ha i åtanke när man undervisar flerspråkiga 

elever.  

 

5.1 Tankar om vidareutveckling 
 

För att kunna generalisera och få en större bild av flerspråkiga elevers syn på deras 

flerspråkighet skulle det vara intressant att göra fler intervjuer med andraspråksinlärare. 

Ett annat sätt att utveckla den här studien skulle kunna vara att intervjua lärare, 

skolledare och föräldrar för att få en mer nyanserad bild av skolans värld. Att göra 

observationer skulle också utvidga pedagogers sätt att undervisa andraspråksinlärare 

och på detta sätt skulle man ha en större inblick i hur och om pedagoger har ett 

tillvägagångssätt att inkludera flerspråkiga elever i undervisningen.  
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Bilagor 
Frågor till intervjun 

 
1.Berätta lite om dig själv! Vad heter du? Var är du född? 

2.Vilket är ditt modersmål? 

3.Vilket språk lärde du dig först? 

4.Blev du erbjuden modersmålsundervisning? Av vem? 

5.Går du på modersmålsundervisning nu? Är det bra eller dåligt enligt dig?  

6.Går du på SVA2? Är det bra eller dåligt tycker du? 

7.Vilka/vilket av språken används mest hemma? 

8.Vilket språk tycker du att du använder mest (skolan, kompisar, o.s.v.)?  

9.Vad betyder det för dig att du kan flera språk? 

10.Vilket språk anser du att du kan bäst, ditt modersmål eller svenska? Förklara! 

11.Varför tror du att det kan vara bra att kunna flera språk? 

12.Finns det något dåligt med att kunna flera språk? 

13.Vilket språk tycker du är lättast att använda? 

14.Kan du berätta lite om var, när och hur du använder de språken som du kan? 

15.Vad tycker du om att prata på ditt modersmål? Är du stolt över att kunna flera språk? 

16.Blandar du något av språken som du kan med svenska? 

17.Vad tror du att din lärare tycker om att du kan flera språk?  

18.Främjar läraren på något sätt din tvåspråkighet? Om ja: hur visar det sig? 

19.Upplever du att du är svensk eller något annat? 

20.Upplever du att dina lärare inte behandlar dig rättvist på grund av din härkomst? 

21.Upplever du att du är utanför på grund av att du är utländsk/har en utländsk 

bakgrund? 

22.Har du någon gång upplevt att du har blivit diskriminerad eller känt dig illa 

behandlad på grund av din härkomst? 

23.Upplever du att din tvåspråkighet är ett en hjälp eller ett hinder för att nå målen i 

skolan? 

 

Informera eleven om etiska riktlinjer!!! 


