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Abstract 

A study of how a group of bilingual students perceive their language 

development and linguistic identity. 

 

The aim of this study is to examine how a group of bilingual 9th grade students perceive their 

language development and their linguistic identity through Swedish as a second language. 

This study focuses on an interview with students in the 9th grade. The content of the interview 

is analyzed by two theoretical perspectives, Säljö perspective of socio-cultural learning and 

Lorentz & Bergstedt perspective of intercultural learning. 

The results from the study show that the students who participated in the interview experience 

that their language development is influenced by their surroundings, it has also led to the 

students having multiple linguistic identities. 
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Inledning 

Sverige är idag präglat av ett mångkulturellt samhälle. Detta innebär att människor interagerar 

och kommunicerar i flerspråkiga kontexter. Bidragande faktorer som tilltagande globalisering, 

ökad migration och politisk samt ekonomisk växling medför en ökad interaktion mellan 

människor med olika etniska bakgrunder och språk.  

 

Ökad kunskap i form av forskning, kommunikation och utbildning kring språkinlärning är 

därför av vikt för att studera de kognitiva och sociala mekanismerna bakom 

andraspråksinlärning (Abrahamsson, 2009). Många människor i Sverige är flerspråkiga. 

Majoriteten av populationen kan behärska två eller flera språk vilket innebär att de förstår 

eller kan uttrycka sig i dessa språk.  

 

Det finns även skillnader i behärskningen av de olika språken hos individer som talar flera 

språk (Dahl, 2011). Forskning kring språk och tvåspråkiga elevers språkutveckling samt 

språkliga identitet har en stor betydelse för människan i samhället. Språk leder till en ökad 

integration och inflytande i samhället. Språk har även betydelse för människans 

identitetsutveckling, kunskapsutveckling och gemenskap. (Lindö, 2002).  

 

I skolverkets läroplan för svenska som andraspråk framgår det att undervisning i ämnet ska ge 

elever möjligheten till att kommunicera på språket utifrån sina kunskapsnivåer samt att det 

inte ska ställas för tidiga krav på språklig korrekthet på eleverna. (Skolverket.se/svenska som 

andraspråk).  I läroplanen för ämnet svenska står det att undervisning i ämnet ska bidra till att 

eleverna bekantar sig med de nationella minoritetsspråken samt grannspråken 

(Skolverket.se/svenska). 

 

Idag finns det flera fristående skolor i Sverige med tvåspråkiga elever. I Sverige finns det 

flera mångkulturella grundskolor där majoriteten av eleverna har modersmål i svenska, 

arabiska, turkiska m.m. I dessa skolor sker undervisning i svenska men svenska som 

andraspråk integreras i skolans undervisning för alla elever. Till skillnad från traditionella 

skolor har en del av dessa skolor till exempel idrottslektioner som är uppdelade efter kön 

istället för klassvis. Ofta bor en majoritet av eleverna i dessa skolor i invandrartäta områden. 

Vissa av dessa skolor undervisar sina elever enbart i svenska som andraspråk. Syftet med 
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denna studie är att undersöka hur några av dessa tvåspråkiga elever upplever sin språkliga 

utveckling i svenska som andraspråk. 

Bakgrund 

Tvåspråkighet 

Sverige beskrivs ofta som ett invandrarland. Man behöver emellertid inte gå långt tillbaka i 

tiden för att se att det inte alltid varit så. Första vågen av invandring i Sverige var 

arbetskraftsinvandringen under 1900-talet, vilket tillförde flera olika nationaliteter i Sverige. I 

flerspråkiga länder blir enspråkighet ett hinder för människan då det är vanligt att man i ett 

och samma land skiftar mellan språken i olika sammanhang.  

 

Tvåspråkigheten i Sverige utvecklas vanligtvis när barn växer upp i familjer där det talas två 

olika språk eller när det talas ett annat språk i hemmet. I mindre utsträckning utvecklas det 

även tvåspråkighet när det talas ett annat språk i förskolan och/eller i skolan. Andra 

bidragande faktorer till tvåspråkighet är migration, dvs. när modersmålet inte räcker till i det 

nya landet, lär barnet sig även samhällets språk (Håkansson, 2003). 

 

I Sverige finns det en språklig mångfald. Inom olika skolor  finns cirka 140 olika språk 

representerade. En del av eleverna talar svenska och kan behärska ett annat språk innan de 

börjar skolan, samtidigt som det finns elever som har ett annat språk som modersmål och lär 

sig svenska i skolan. Trots detta har samtliga elever samma språkutveckling. Det som skiljer 

dem åt är att tvåspråkiga barn kan skifta mellan språken (Håkansson, 2003). 

Det är av betydelse att barns språk och kulturkompetens kompletteras och utvidgas eftersom 

det har en betydande roll i barns undervisning, även i de icke språkliga ämnena (Ladberg, 

2003). 

 

Barns uppfattningar och upplevelser av tvåspråkighet i det svenska samhället varierar 

beroende på faktorer som grundar sig i omgivningen och miljön de vistas i.  Många väljer att 

dölja sitt ursprung och sitt modersmål medan andra känner en viss stolthet och samhörighet 

med sin kultur. Dessa skilda åsikter har som en grund för samhällets syn, relationer och förakt 

på de olika kulturerna. Trots att många barn väljer att utåt dölja sin nationalitet och språket de 

talar, är det många som anser att modersmålet är viktigt. Likaså är det av vikt att kunna 
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kommunicera med familj och vänner. Det finns flera bidragande faktorer som medför att 

tvåspråkiga barn väljer att dölja sin språkliga identitet och etniska bakgrund (Ladberg, 2003). 

 

Kommunikation 

 

Kommunikation innebär informationsöverföring mellan enskilda individer och används som 

ett redskap för att förmedla ett budskap mellan dessa individer. Det finns flera olika modeller 

som beskriver kommunikationen mellan människor, inom kommunikationsprocessen finns det 

alltid en sändare och en mottagare. Sändare förmedlar sitt budskap mellan olika kanaler eller 

s.k. medium till mottagaren, som i detta fall tar emot budskapet eller meddelandet. Sändaren 

som oftast är talaren, väljer även på vilket sätt budskapet ska överföras till mottagaren, 

lyssnaren.  

 

Inom kommunikation skiljer man även på olika former av informationsöverföring. De olika 

formerna utgörs mestadels av verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation.  

Verbal kommunikation utgör de muntliga ord och uttryck som vi använder oss av och hur vi 

väljer att anknyta dessa, medan icke-verbal kommunikation avser kroppsspråk, röstläge, 

betoning och olika tonhöjder. Icke-verbal kommunikation förstärker många gånger den 

verbala kommunikationen. När två eller flera olika individer kommunicerar och sändaren 

överför ett budskap sker det en inkodning och när mottagaren tar emot budskapet eller 

meddelandet sker det en avkodning. I stort innebär detta att sändaren kodar meddelandet och 

mottagaren avkodar budskapet via egna uppfattningar.  I de flesta fall får sändaren även 

möjlighet till feedback, återkoppling från mottagaren, då denne fångar upp hur mottagaren tar 

emot samt uppfattar budskapet (Arnqvist, 1993). 

 

Barn använder kommunikation och språk på samma sätt som vuxna. De vill förmedla sina 

personliga budskap, behov, tankar, uppfattningar, känslor och attityder till andra individer i 

omgivningen. Språk hjälper även barn att skapa uttryck och mening för att på så sätt skapa 

olika budskap och meddelanden som kan överföras till olika mottagare. Exempelvis brukar 

barn vilja förmedla sina upplevelser under dagen till sina föräldrar. Språk hjälper även barn att 

skapa en större förståelse för den omgivning och kultur de tillhör, samtidigt som de får 

möjlighet att utforma egna erfarenheter och förmedla dessa via olika begrepp och uttryck. Det 

är den sociala kontexten, kontakten med andra i samhället och utvecklandet av olika dialoger, 

som gör att språket utgör en central del i barns kommunikation (Arnqvist, 1993). 
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Tidigare forskning 

Under 1970–talet påbörjades forskning kring tvåspråkighet som gav uppkomst till ett antal 

teorier för andraspråksforskning. Det svenska språket ingår i ett internationellt forskningsfält i 

undersökningsområdet andraspråksforskning. Det vetenskapliga arbetet kring tvåspråkighet i 

Sverige tog fart i samband med den ökade invandringen  och när behovet av en ny 

kunskapsbas för undervisning i det svenska språket uppstod. Andraspråksforskningen innebar 

undersökningar kring det framväxande inlärarspråket, dess uppbyggnadsvariationer och 

förutsättningar för utveckling.  

 

Sedan 1970-talet har forskningen gått framåt och blivit mer intensiv och differentierats med 

olika fördjupningar. Språkforskare brukar skilja mellan formell och informell inlärning 

eftersom de anser att andraspråksinlärning sker i ett land där språket talas med dess 

socialisation, medan främmandespråksinlärningen äger rum utanför landets språkmiljö. 

Inlärarspråkets process kan ses som en konstruktiv process där inläraren anses vara en aktör.  

 

Språklingvisten Selinkers nya term interlanguage skiljde mellan målspråket och 

inlärarspråket, d.v.s. skillnader mellan det språk som är föremål för inlärningen och det språk 

som inläraren själv bygger upp. Detta gjorde att man anlade ett nytt utvecklingsperspektiv 

med inlärarspråket som ett tillväxande system som är mer föränderligt än modersmålet och 

som medför egna regelbundenheter. Selinker beskrev interimsspråket, interlanguage, och 

olika slags processer som formar interimsspråket. Selinker menade att interimsspråket 

inkluderade processer som exempelvis transfer, övergeneraliserande drag i målspråket, 

överföring, inlärningsstrategier från olika system och kommunikationsstrategier. Dessa olika 

processer illustreras av Selinker (Selinker, 1992, se Hyltenstam & Lindberg, 2013).  

 

Hyltenstam och Lindberg menar även att Selinker inte kan förklara varför utvecklingen 

stannar av. Selinker beskrev interimsspråket som en process i andraspråksinlärning, processen 

beskrev språkinlärningens stadier från början till målet av språkinlärning (Selinker, 1992, se 

Hyltenstam & Lindberg, 2013). 

 

Det modersmål som ett barn talar eller det första språk som ett barn lär sig har ett visst 

inflytande på inlärningen av de nästkommande språken. Språklingvisten Weinreich hävdar att 

individens agerande och beteende har en inverkan på inlärningen av ett nytt språk. Denna så 
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kallade interferens uppstår när en individ blandar det primära språket och det nya språket, dvs. 

när individen blandar två olika språksystem. När dessa barn lär sig ett nytt språk fogar 

inlärningen av det nya språket sig efter det redan existerade utbyggda systemet. Detta innebär 

att de nya språkkunskaperna är sekundära i förhållande till det första språket (Weinrich, 1953, 

se Hyltenstam & Lindberg, 2013). 

 

Svenska som andra språk är ett ämne som det forskats mycket på, speciellt de senaste åren. 

Förståelsen och inställningen till ämnet har förändrats i samband med den senaste forskningen 

och sedan 1960-talet har svenska som andraspråk undervisats i allt större skala. En anledning 

till svenska som andraspråks framväxt är att undervisningen behövde förändras, som en följd 

av den ökade arbetskraftsinvandringen. Runt 1970-talet inrättades en ny lärarutbildning, där 

de nya behoven av de s.k. nya inlärarna möttes. Det var inte förrän 1987 som svenska som 

andraspråk ingick som ett ämne i lärarutbildningen. Men det kom att dröja fram till år 1995 

för svenska som andraspråk att bli ett eget ämne i skolundervisningen (Tingbjörn, 2004).   

 

Det är mindre antal elever som undervisats i svenska som andraspråk, då det är fler elever 

med utländsk bakgrund som allt oftare väljer att inte läsa svenska som andraspråk. Ämnet har 

enligt eleverna låg status. Svenska som andraspråk är främst till för elever med språkliga 

svårigheter och styrdokumentets diffusa formuleringar och organiseringen av ämnet påverkar 

de elever som väljer att läsa svenska som andraspråk (Tingbjörn, 2004). 

 

I avhandlingen "Språket och skolämnet svenska som andraspråk" studerar författaren svenska 

som andraspråk med fokus på språk. Avhandlingen beskriver svenska som andraspråk, dess 

språksystem, språksyn samt olika språkliga värderingar. Frågeställningarna i avhandlingen 

besvaras även med hjälp av fyra olika studier (Sahlée, 2017). 

 

Studiens resultat tyder på att det finns en del avvikelser mellan de som läser svenska och de 

som läser svenska som andraspråk. Orsaker till dessa avvikelser är mer än att dessa elever 

endast lärt in svenska som ett andraspråk. För många av eleverna ligger även förortsvenska 

och multietniska ungdomsspråk närmare till hands, än det s.k. svenska språket. Andra 

aspekter som studerats i avhandlingen påvisar att det inte finns något behov för elever att läsa 

svenska som andraspråk, enbart eller med anledning av att de har svenska som andraspråk.  
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Även om det finns stora skillnader mellan svenska och svenska som andraspråk finns det 

också många likheter. När man exempelvis jämför olika arbeten i de två ämnena, dess 

kontexter samt utför en textanalys på underkända material är det tydligt att skrivarbeten tyder 

på liknande drag i relation till den uppgift eleverna svarar på (Sahlée, 2017). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Ett sociokulturellt perspektiv 

Säljö definierar lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv som en aspekt av all mänsklig 

verksamhet. Lärandet är något en individ tar med sig och som kommer att användas i 

framtiden. I boken Lärande i praktiken av Roger Säljö citerar han John Dewey (1961/1966). 

Citatet lyder: “ The very process of living together educates”.   

Säljö menar att lärandet inte kan kopplas enbart till undervisningen i skolan utan det sker även 

i samhället där kunskap förnyas och återskapas, det leder i sin tur till en samhällsutveckling. 

Säljö menar att även om lärandet inte enbart är knutet till skolan så har skolan ändå en 

betydande roll i lärandet för människan. Samhället och skolan har både en viktig roll för 

människans lärande (Säljö, 2014). 

 

Idag förvärvas kunskaper i olika miljöer där syftet inte är att förmedla kunskaper. Säljö 

förklarar därför hur interaktionen mellan människor i olika sammanhang bidrar till lärandet, 

till exempel vid middagsbordet men även på fritidsgårdar sker lärande via interaktionen 

mellan människor (Säljö, 2014). 

”I ett sociokulturellt perspektiv kan vi inte undvika att lära: frågan är snarare vad vi lär oss i 

olika sammanhang” (Säljö, 2014). 

Säljö beskriver språket ur ett sociokulturellt perspektiv.  

Inom ett sociokulturellt perspektiv fungerar språket som en komponent. Människan söker 

ständigt en social interaktion med andra människor i omgivningen och utvecklar språket vid 

ett senare tillfälle för att kunna upprätthålla och utveckla den sociala interaktionen (Säljö, 

2014). 

 

”Att lära sig att kommunicera är därför att bli en sociokulturell varelse. Vår utveckling – 

emotionella, kognitiva, kommunikativa, sociala – sker inom ramen för de interaktiva 

förutsättningar och utmaningar som omgivningen tillhandahåller” (Säljö, 2014). 
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Språket är därmed ett medel för delaktighet och påverkan i  olika sociala sammanhang.  

 

Genom språket fungerar människan som en komponent i samhället, som kan påverka och 

delta i olika sammanhang (Säljö, 2014). 

Säljö beskriver den primära och sekundära socialisationen som två olika former av lärandet 

inom ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Den primära socialisationen betonar lärandet utanför institutionaliserade miljöer såsom skolan 

medan den sekundära socialisationen betonar lärandet innanför institutionaliserade miljöer 

såsom skolan och andra miljöer avsedda för att lära och undervisa.  

Båda primära och sekundära socialisationer bidrar till elevens kunskapsutveckling. I en 

sekundär socialisation sker lärandet i form av undervisning där läraren följer ämnets läroplan 

m.m.  Lärandet sker således i form av sekundär socialisation via undervisning i skolan, vilket 

ger elever kunskaper att utveckla i andra sammanhang utanför skolan.  

 

Skolans lokaler, utrustning och ämnesprov är även anpassade ifrån skolans antaganden om 

hur lärandet ska gå till (Säljö, 2014).  

När det genomförs en aktivitet mellan människor där man inte är medveten om lärandet kallas 

detta för kunskapstrading, vilket är en primär socialisation, enligt Säljö.  

 

Människan delar gärna med sig av sina kunskaper i olika situationer, vilket bidrar till lärandet.  

Detta tyder på att människan har använt sig av primära socialisationer i form av lärandet innan 

människan presenterades för lärandet genom sekundär socialisation (skolan).  

Säljö betonar att lärandet utvecklas och förändras under de olika epokerna. Den teknologiska 

utvecklingen påverkar sättet vi tar emot ny kunskap, information och färdigheter idag (Säljö, 

2014). 

Ett interkulturellt perspektiv 
 

Lorentz & Bergstedt definierar begreppet mångkulturellt som ett tillstånd, situation eller plats 

där individer ifrån olika kulturer, nationaliteter eller etnicitet representeras i samhället. En 

mångkulturell skola innebär att skolan representeras av individer från olika kulturer, etnicitet 

eller nationaliteter (Lorentz & Bergstedt, 2006). 

 



10 
 

Lorentz & Bergstedt definierar begreppet interkulturellt som en handling, aktion och rörelse 

mellan individer som representerar olika kulturer, etnicitet eller nationaliteter.  

I boken beskrivs att en mångkulturell skola har ambitionen att utveckla ett nytt 

förhållningssätt som individerna i skolan ska följa. Följden blir att man har ett interkulturellt 

synsätt med interkulturell undervisning.  

 

Denna uppdelning av mångkulturell och interkulturell är termer av tillstånd och handling. 

Utifrån en mångkulturell plats, situation eller tillstånd finns det möjlighet till ett interkulturellt 

synsätt (Lorentz & Bergstedt, 2006). 

 

Det finns möjligheten till ett interkulturellt lärande inom den interkulturella pedagogiken. 

Lorentz & Bergstedt definierar interkulturellt lärande som ett lärande där olika kulturella 

beteenden, normer, värderingar, kunskap och tankar hos olika individer med olika etnisk eller 

kulturell bakgrund.  

 

Genom den sociala interaktionen mellan individer  med olika kulturella bakgrunder främjas 

den interkulturella processen. Målet för ett interkulturellt lärande kan vara att skapa både 

social och interkulturell kompetens (Lorentz & Bergstedt, 2006). 

”Ett interkulturellt lärande kan medverka till ett gemensamt språk, där gemenskap och social 

inkludering skapas av deltagande, identitet, självmedvetenhet och gemensamma 

bildningsbehov” (Lorentz & Bergstedt, 2006). 

Mångkulturella skolor associeras ofta till elever med andra kulturer, etnicitet eller religiös 

bakgrund inom segregerade områden. 

Ett interkulturellt lärande kan fungera som en brygga för att normalisera samhället genom att 

acceptera mångfalden i samhället. Den allmänna skolan har ur ett historiskt perspektiv 

ansvarat för utbildning och medborgarskap, det vill säga medborgarnas socialisation i 

samhället.  

 

Skolan ansvarar för att utbilda elever i lika ämnen som anses vara till nytta för individen i 

samhället så som att förmedla kunskap om landets geografi, kultur, språk, religion, litteratur 

och kungarnas historia (Lorentz & Bergstedt, 2006). 
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De (Lorentz & Bergstedt) definierar även konceptet identitet utifrån olika identitetsbegrepp 

såsom personlig identitet, könsidentitet, etnisk identitet, religionsidentitet och klassidentitet 

till den biologiska grundvalen för människans identitet.  

 

Lorentz & Bergstedt beskriver en händelse i USA rörande en kvinna, Rachel Dolezal, som var 

en välkänd amerikansk aktivist och lärare i kurser om afroamerikaner. Hon presenterar sig 

som en afroamerikansk individ trots hennes europeiska bakgrund.  Detta kallas för att skapa 

ny etnisk identitet enligt (Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 53).  

 

Identitetsbegreppet beskrivs som konstruerat och flytande  och är avgörande för olika val i 

livet samt möjligheter. Utifrån identiteten kan uppfattningar och handlingar förklaras genom 

individens beteende mot olika grupper i form av inkludering och tillhörighet eller i form av 

förtryck och exkludering (Lorentz & Bergstedt, 2006).  

 

Det finns även diaspora och diasporiska identiteter. Begreppet betyder utspridda i sin grekiska 

grundform. Genom diasporan diskuteras rummets, platsens och identitetens betydelse och 

diasporiska identiteter används till att förstå upplevelser och erfarenheter av att leva i exil.  

Begreppet fokuserar på människors känsla av tillhörighet av hemma och borta, av att tillhöra 

och att vara främlingen, inkluderad eller exkluderad på olika platser i olika sociala rum 

(Lorentz & Bergstedt, 2006). 

Lorentz & Bergstedt beskriver begrepp som hybriditet och multipla identiteter som 

nyckelbegrepp för att få en bättre förståelse i en värld där identitetsprocesser äger rum i olika 

nationella och transnationella kontexter. Identitetsprocesser äger rum i olika språk och inom 

olika kulturella sfär. Begreppet hybriditet är hämtat ur den biologiska världen där den 

beskriver resultaten av en korsbefruktning.  

 

Inom kulturella områden beskrivs hybriditet som det globala flödet och resultatet av processer 

över tid och rum där hybridiserade identiteter och kulturella blandningar uppstår (Lorentz & 

Bergstedt, 2006).   

 

Lorentz & Bergstedt citerar religionsvetaren Roger Ballard som jämför multipla identiteter till 

att vara två- eller flerspråkig. Enligt Ballard är multipla identiteter inget hinder utan en 

tillgång för att kunna skifta mellan beteenden samt förmågan att använda olika koder och 
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förstå skillnader. Detta gör människor normalt sett men i olika grader på grund att alla lever i 

fullständiga homogena miljöer. (Ballard, 1994, se Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 62). 

 

Lorentz & Bergstedt beskriver interkulturalitet som ett förhållningssätt som omfattar 

nyfikenhet och ökad förståelse för andras tankesätt, värdegrunder, livsformer och 

maktbefogenheter (Lorentz & Bergstedt, 2006). 

 

Begreppet interkulturalitet betecknar hela området av kulturmöten, mångkultur, skillnader och 

likheter i pedagogiska sammanhang som sker i undervisningen, forskningar och sociala 

aktiviteter.  Enligt Lorentz & Bergstedt talar vi om social interaktion och interkulturellt 

lärande på grund av inter- i interkulturellt. Inter betecknar den pedagogiska 

förändringsprocessen genom handlande, påverkande och lärande. För att en interkulturell 

process ska uppstå behövs ett mångkulturellt samhälle eller skola (Lorentz & Bergstedt, 

2006). 

 

Mångkulturellt beskriver ett befolkat samhälle eller plats med individer från olika 

nationaliteter, kulturer eller etnicitet som inte påverkar varandra eller samspelar i samhället 

eller platsen, medan interkulturellt beskriver en handling där individer som representerar olika 

kulturer, nationaliteter eller etnicitet påverkar varandra och samspelar.  

Interkulturellt är ett begrepp som förklarar en rörelse, handling eller aktion där kulturer, 

nationaliteter och etnicitet har en relation till varandra. Interkulturalitet beskrivs som ett 

förhållningssätt av nyfikenhet och ökad förståelse för andras tankesätt, värdegrunder, 

livsformer och maktbefogenheter utifrån bland annat områden som kulturella möten i 

pedagogiska sammanhang vilket kan ske i undervisningen, forskningar och sociala aktiviteter 

(Lorentz & Bergstedt, 2006). 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa tvåspråkiga elevers upplevelse av sin språkutveckling i 

svenska som andraspråk. 

Frågeställningar 
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 Hur upplever eleverna att de utvecklar sin svenska som andraspråk utifrån skolans 

undervisning? 

 I vilka sammanhang uppfattar eleven att den utvecklar svenska som andraspråk? 

Metod 
 

Kvalitativ forskningsintervju 
 

Kvale menar att inom den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskapen upp utifrån ett 

samspel med intervjuaren och den intervjuade, genom utbyten av synpunkter om ett 

gemensamt ämne. Inom den kvalitativa forskningsintervjun kan intervjuaren klä sig i olika 

roller, som malmletare eller resenär. Malmletaren söker efter objektiva fakta att kvantifiera 

medan resenären utforskar olika områden och strövar fritt omkring under intervjun. I denna 

studie har intervjuaren ha rollen som resenär i den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 

2014). 

 

Urval  
 

I denna studie använde jag mig av kvalitativ metod i form av intervjuer. Inför den kvalitativa 

undersökningen valde jag att utgå ifrån ett klusterurval i flera steg, eftersom den primära 

samplingsenheten enbart utgörs av grupper och inte av populationens enheter (Bryman, 2001).  

 

Kvalitativa strategier grundar sig på att man genomför intervjuer där man fokuserar på mindre 

antal enheter för att få en mer djupgående undersökning.  

 

Eleverna jag intervjuade är högstadieelever som är 15 år gamla och går i en skola där 

majoriteten är flerspråkig. De är födda i Sverige med föräldrar som har en annan etnisk 

bakgrund. Det valdes därmed slumpmässigt ut 10 elever ifrån en fristående skolas årskurs 9. 

Utifrån intervjuerna kan dessa elever få en inblick i deras personliga synsätt och perspektiv 

kring ämnet.  Enligt Bryman minskas variationen inom homogena grupper som exempelvis 

studenter (Bryman, 2001). 

 

Tillvägagångssätt  
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För att besvara studiens syfte genomfördes en gruppintervju som inkluderade elever från den 

fristående skolan. Fokuserade intervjuer valdes av författaren i avsikt att skapa  

diskussionsmöjligheter mellan eleverna kring de olika frågeställningar som delvis var 

relaterade till varandra. (Bryman, 2001).  Det skickades även information om studiens syfte 

till skolans biträdande rektor där det ingick frågeställningar kring samtycke och eventuella 

förberedelser inför intervjun. Det ingår i de medverkandes rättigheter att bestämma om de vill 

delta i en intervju och i vissa fall kan godkännande från vårdnadshavare behövas (Bryman, 

2001). 

  

Under planeringen inför intervjun användes ett förberett intervjuschema med frågeställningar 

som skulle framföras under intervjun. Det är av vikt att jag i förväg iordningsställde ett 

schema med frågor eftersom det är lätt hänt att intervjuaren blir osäker och tappar bort en 

fråga eller ställer fel fråga (Bryman, 2001).  

 

Initialt valdes 10 elever ut till intervjun, men antalet elever som deltog var slutligen nio då en 

elev uteblev. Deltagarna bestod därmed av fem pojkar och fyra flickor, som fick muntlig 

information om studiens syfte, tydliga instruktioner och valmöjligheten att inte medverka 

såvida frågorna kändes för personliga eller om de av någon annan anledning kände att de ville 

avbryta intervjun.  

 

Frågorna som ställdes baserades på frågor gällande elevernas språkutveckling, identitet i 

samband med språk och framtida utbildningsplaner och intervjun pågick cirka 40 minuter 

efter skoldagens slut. 

  

Frågeställningarna ingick i en ordningsföljd som bestod av sju öppna frågor som var 

relaterade till studiens syfte. I schemat ingick det även uppföljningsfrågor som ställdes till 

intervjudeltagarna. Medverkarna fick alla komma till tals och formulera sina svar utifrån 

enskilda åsikter, synsätt och perspektiv. Det ställdes enskilda frågor till varje person och 

sedan utvecklades de svar eleverna verbaliserade med hjälp av diskussioner som uppstod. 

Detta medförde att eleverna hade en gemensam diskussion där de formulerade tankar, 

observationer och kunskap utvecklades på en djupare nivå.   

 

Till samtalsanalysen och analys av elevernas svar, på vilket sätt de svarade, tonfall, röstläge 

osv valde jag att spela in intervjun. Inspelning av intervjun är närapå obligatorisk till olika 
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former av analys (Bryman, 2001).  Därefter transkriberades intervjun med eleverna med 

adekvat material till bearbetning och analys. Det är av betydelse att jag avsätter tid till analys 

av intervjufrågorna för en starkare kvalitet, men det är även av vikt att jag utökar min 

kompetens kring forskningsämnet och förnyar mina kunskaper i syfte att erhålla en god 

intervju.  

 

Reliabilitet 
 

Tillförlitligheten i studien, d.v.s. om resultatet från intervjun blir samma om undersökningen 

genomförs på nytt eller om den förändras och influeras av andra slumpmässiga eller tillfälliga 

faktorer. I detta fall är det enklare att avgöra tillförlitligheten eftersom intervjudeltagarna 

svarade på både generell och specifik nivå med personliga erfarenheter. Majoriteten av svaren 

och åsikterna som eleverna uttryckte, var väldigt jämlika vilket tyder på att de delar liknande 

erfarenheter kring ämnet.  

 

För att bedöma om ett mått är reliabelt är det också viktigt att ta ställning till faktorer som 

exempelvis stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Dessa faktorer mäter 

reliabilitet hos en studie på olika sätt (Bryman, 2001).  Reliabiliteten kan i detta fall mätas 

genom att jämföra studiens resultat med tidigare forskning, transkribering samt resultatets 

konsistens.    

 

Validitet  
 

Vid bedömning och analys av en studies resultat är det viktigt med validitet, som utgår ifrån 

att de teoretiska slutsatserna kring ett forskningsämne håller ihop med undersökningens 

resultat (Bryman, 2001).  Tidigare forskning om flerspråkiga barn stämmer i stor del överens 

med undersökningens resultat.  Denna studies resultat har sin grund i elevernas beskrivningar 

av sina erfarenheter, tankar och åsikter. För att säkerställa validiteten hos studien var det 

viktigt att jag genom analys och bearbetning gav en tydlig bild.  

 

Generaliserbarhet 
 

Enligt Bryman så vill man utifrån sin intervju ha ett urval av intervjudeltagare som är 

representativa för att kunna hävda att resultatet inte är unikt för intervjudeltagarna. Min 
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intervjugrupp består av elever som är tvåspråkiga från en skola, det innebär att resultatet jag 

har fått utifrån intervjun med eleverna kan generaliseras till eleverna som studerar i den 

skolan och inte andra elever som är tvåspråkiga. Anledningen till att jag inte kan anta att min 

studie kan appliceras till elever från en annan skola är att förutsättningarna inte är den samma 

för alla. Min studie riktar in sig på elever som är tvåspråkiga och studerar svenska som 

andraspråk man måste även ha i åtanke på elevernas omgivning utanför skolan av detta skäl 

kan mitt resultat bara generaliseras till eleverna från denna skola (Bryman, 2001).  

 

Etiska ställningstaganden 
 

Anonymitet 

Anonymitet innebär att medverkandes rätt till anonymitet respekteras och att personlig 

information under inga omständigheter delges någon annan. Kvale beskriver även att 

konfidentialitet inom forskning betyder att privat data som identifierar 

undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Information av känslig natur skall även 

förstöras eller arkiveras (Bryman, 2001).  

 

I denna undersökningsstudie kommer all information som kan identifiera eleverna, inte att 

användas och inga elever kommer att namnges i undersökningen.  

Intervjudeltagarna blev tilldelade siffror från 1 – 9.  Alla intervjudeltagare skrev ner för och 

efternamn på ett papper följt av numret de tilldelades. Det som spelades in var 

intervjudeltagarnas numrering. Papperet med deltagarnas namn behöll jag utanför studien 

(Kvale, 2014). 

 

Samtycke 

Innan intervjun genomfördes skickades ett samtycke till skolans biträdande rektor. Syftet med 

detta var att ge information om intervjufrågorna och studiens syfte till skolans ledning och 

lärarna. Samtycket innehöll även information att intervjudeltagarna deltar frivilligt och kan 

när som helst hoppa av studien samt kräva material från intervjun.  

 

Full information i ett samtycke om studiens syfte och upplägg kan utesluta ett bedrägligt 

förfarande mot undersökningspersonerna, men kan även leda till att undersökningspersonerna 

ger sina förfalskade åsikter om ett ämne. I vissa fall undanhålls undersökningspersonerna det 

specifika syftet för att inte styra desamma till specifika svar (Kvale, 2014). 
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Forskarens roll 

Forskarens roll är avgörande för den vetenskapliga kunskapens och de etiska avgörandenas 

kvalitet. Rollen som forskare förstärks under intervjun eftersom forskaren är det viktigaste 

instrumentet vid förvarande av kunskap.  

 

För att få en opartisk intervju behöver forskaren se upp så att hen inte identifierar sig med 

intervjudeltagarna för att minimera risken för att ”köpas”. Forskaren behöver under intervjun 

hålla en professionell distans, för att inte tolka intervjun ur deltagarnas perspektiv.  

Under intervjun användes ett intervjuschema för att intervjudeltagarna inte skulle ha en 

inverkan på mig. Detta medförde en hög fokus under hela samtalet samtidigt som 

intervjudeltagarna fick gå in i olika åsiktsutbyten. (Kvale, 2014).  

 

Analysmetoder 
 

Intervjumaterialet analyserades utifrån Kvales femstegsmetod för intervjuanalys. 

Meningskategorisering, meningskoncentrering, meningsstrukturering genom berättelser, 

meningstolkning och ad hoc-metoder. Under utformningen av resultaten använde jag mig av 

meningskategorisering, genom att reducera intervjudeltagarnas svar i olika kategorier. När 

alla deltagarna hade samma uppfattning eller upplevelse av något, kategoriserade jag det 

genom att sätta ett + under transkriberingen. Detta hjälpte mig sedan vid skrivandet av 

resultatet då jag kunde använde mig av meningarna: Majoriteten av intervjudeltagarna, Flera 

av intervjudeltagarna eller alla intervjudeltagare tyckte att, osv.  

 

Den kategoriserade intervjun arbetade jag med genom att pressa samman långa uttalanden i 

kortare varianter, för att sedan kunna omvandla intervjuarens berättelse till en mer 

sammanhängande historia. För att inte tolka intervjun och gå över det direkt sagda av 

intervjudeltagaren med mitt egna perspektiv, krävde det en viss distans vilket skapades genom 

en tidigare bestämd teoretisk hållning.  

 

Slutligen läste jag igenom texten och skaffade mig ett allmänt intryck av intervjun. Jag gick 

sedan tillbaka till särskilda avsnitt, för att göra djupare tolkningar av speciella yttranden, som 

exempelvis att ha med citat som kan omvandla delar av intervjun till berättelser (Kvale, 

2014). 
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Presentation av respondenterna 
 

Respondenterna som deltog under intervjun är tvåspråkiga elever i en fristående skola i 

Stockholm. Eleverna studerar svenska som andraspråk och studerar i årskurs nio. 

Respondenterna presenteras enbart i form av siffror under denna studie. Denna presentation 

syftar att ge ett bättre sammanhang under studiens resultatavsnitt. 

 

Respondent 1:  

Födelseland: Sverige.  

Talspråk hemma: Svenska & somaliska. 

 

Respondent 2: 

Födelseland: Sverige. 

Talspråk hemma: Svenska & engelska. 

 

Respondent 3: 

Födelseland: Sverige. 

Talspråk hemma: Svenska & arabiska. 

 

Respondent 4: 

Födelseland: Sverige. 

Talspråk hemma: Somaliska & svenska. 

 

Respondent 5: 

Födelseland: Sverige. 

Talspråk hemma: Svenska & turkiska. 

 

Respondent 6: 

Födelseland: Sverige. 

Talspråk hemma: Svenska & arabiska. 

 

Respondent 7: 
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Födelseland: Sverige. 

Talspråk hemma: Somaliska & svenska. 

 

Respondent 8: 

Födelseland: Sverige. 

Talspråk hemma: Urdu & svenska. 

Respondent 9: 

Födelseland: Sverige. 

Talspråk hemma: Svenska & turkiska. 

Resultat och Analys 
 

Resultaten är uppdelade i tre olika teman som svarar på frågeställningarna.  

Varje resultat följs upp av analys. Mitt första tema heter Skolans undervisning och är kopplat 

till den första frågeställningen. Det andra temat heter tvåspråkighet och det tredje temat heter 

språkets betydelse. Tema två och tre är kopplade till studiens andra frågeställning. Syftet med 

uppdelningen mellan resultaten och analysen i varje tema, är att stärka elevernas upplevelse 

av att språket har flera betydelser i olika sammanhang.  

 

Skolans undervisning i svenska som andraspråk. 

 

Enligt intervjudeltagare fick de inga nya kunskaper i svenska som andraspråk, utan de fick 

repetitioner av tidigare undervisning. Resultatet ifrån intervjun visade att eleverna var 

missnöjda med nivån på utbildningen. Det nämndes även att utbildningen var mer anpassad 

utifrån en generell nivå.   

Majoriteten av intervjudeltagarna uppger sig inte behöva studera inför  undervisningen eller 

prov som görs i skolan, då nivån är för enkel för dessa elever.  Dessa elever har även påtalat 

detta för lärarna, i hopp om att en förändring skulle ske.  

 

”Jag förstår att alla inte har samma språkkunskap, men det känns som att vi med bättre 

språkkunskap straffas eftersom eleverna med sämre språkkunskap lär sig åtminstone 

något, medan vi sitter och väntar på att lektionen ska ta slut. Om inte vi lär oss i 

lektionerna i skolan så vart ska vi göra det. Där jag bor har majoriteten en låg språknivå. 

(Respondent 8)” 
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Undervisningen i svenska som andraspråk börjar med att läraren går igenom läxorna som 

eleverna fått. Elever som inte har hemläxan blir tilldelade andra uppgifter som de får göra 

under lektionstid.  

 

Uppgifterna består bland annat av en enkel läsförståelsedel som eleverna tycks uppskatta, men 

vill att nivån på uppgiften ska höjas. Svåraste uppgiften som eleverna har fått, är en uppsats 

på 10 sidor om Sveriges historia.  Skolans utbildningsnivå upplevs för låg och enkel, med 

tanke på att ingen utmaning ges till dessa elever.  

 

Respondent 1 menar att hon fått betyg A i svenska om andraspråk utan någon ansträngning. 

”Uppfattar inte vår lärare att jag behöver mer utmaning i undervisningen?” Detta har medfört 

att det har utvecklats ett missnöje bland eleverna på grund av skolans undervisningsnivå samt 

nivån på materialet som skolan använder.  

 

Intervjudeltagarna tror att skolans låga undervisningsnivå i svenska som andraspråk beror på 

en rädsla, att eleverna skulle få lägre betyg om de studerar svenska istället för svenska som 

andraspråk.  

 

Av klassens ca 20 elever har majoriteten av dessa höga betyg i svenska som andraspråk. 

Enligt intervjudeltagarna verkar skolan mer intresserad av att eleverna ska få höga betyg än 

att kvaliteten på undervisningen ska vara god. Såhär säger respondent 4 om detta: ”Jag tror att 

skolan har en rädsla att flera elever ska få lägre betyg om de studerar svenska och inte svenska 

som andraspråk.” 

  

”Det finns en uppdelning i klassen då elever med lägre språkkunskaper sitter ofta 

tillsammans i klassrummet och läraren ägnar mestadels av tilden till att ge extrastöd till 

dessa. Detta leder till att elever med högre språkkunskaper får arbeta självständigt som i 

sin tur leder till mycket prat under lektionstiden. (Respondent 4)” 

 

Majoriteten av eleverna uttryckte en oro över hur undervisningen i svenska kommer att se ut i 

gymnasiet.  
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”Vi brukar skratta och skoja under lektionen eftersom att jag inte är så orolig över nivån 

på läxorna eller provet. När vi har matematiklektion brukar vi inte sitta med varandra, då 

måste vi koncentrera oss och verkligen plugga, men under svenska lektionen är det helt 

annorlunda”. (Respondent 6). 

 

Intervjudeltagarna beskriver att deras vikarier är sällan behöriga lärare i själva ämnet svenska 

som andraspråk. Skolan brukar bemanna klassen med lärare/elevassistenter från andra ämnen.  

 

Under en period var klassens svenska som andraspråklärare sjukskriven under mesta delen av 

terminen, klassen fick skolans gymnastiklärare som svenska som andraspråkvikare under den 

perioden. Såhär säger respondent 3 om detta: ”Jag kommer ihåg hur jag fick agera som extra 

lärare den tiden och ge stöd till vissa klasskamrater som satte bredvid mig.”  

Intervjudeltagarna beskrev att gymnastiklärarens brister på kunskap i ämnet samt pedagogiska 

färdigheter upptäcktes relativt snabbt av eleverna.  

 

Intervjudeltagarna var eniga om att ämnets titel inte spelar roll, utan att undervisningsnivån 

bör höjas. Eleverna var mer intresserade av att få en rättvis och lärorik undervisning.  

Den nuvarande undervisningsnivån har väckt en oro bland eleverna i skolan angående deras 

framtida studier. Det har väckts frågor kring undervisningsnivån i gymnasiet, då eleverna 

funderar på om deras nuvarande skola har förberett dem tillräckligt väl inför ämnet svenska 

på gymnasienivå.  

 

Intervjudeltagarna har på senare tid ändrat sina studievanor på grund av den låga 

undervisningsnivån på svenska som andraspråk. I början av studieåret studerade eleverna 

oftare hemma men i dagsläget prioriteras andra ämnen som har högre undervisningsnivå än 

svenska som andraspråk. De är även oroliga över att detta ska bli en vana i framtiden.  

Under intervjun berättade eleverna att andra skolor har en högre undervisningsnivå i 

jämförelse med deras skola och att detta har haft en avgörande betydelse för deras 

gymnasieval. Flera av dessa elever har därför sökt till gymnasieskolor utifrån deras språknivå. 

Intervjudeltagarna ansökte till gymnasieskolor som deras före detta skolkamrater studerar i. 

De före detta eleverna har beskrivit deras nuvarande skola och undervisningsnivå för 

intervjudeltagarna och detta har lett till att flera av skolans elever har ansökt till samma 

gymnasieskola. Intervjudeltagarna har fått en tydlig bild av vad som förväntas av dem på 

skolorna de sökt till. Alla intervjudeltagare fortsätter att röra sig runt i olika 
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bekvämlighetscirklar som de har skapat. Bekvämlighetscirkelns utgångspunkt är 

intervjudeltagarnas språkkunskap. 

 

”Jag hoppas att kunna börja i xxx gymnasium för att nästan hela mitt fotbollslag går där. 

Jag vill verkligen inte börja i en skola där jag inte känner någon eller inte passar in. Min 

storebror började i en gymnasieskola xxx förut och han trivdes inte där. Han bytte till xxx 

(en skola i det egna bostadsområdet) efter några månader.” (Respondent 7).  

 

Alla intervjudeltagare beskrev känslor som utanförskap, otillräcklighet och rädsla ihop med 

deras val av gymnasieskolor. Alla känslor eleverna beskrev utgick från skolans låga 

kunskapsundervisning i svenska som andraspråk. Eleverna beskrev bara ett missnöje med 

kunskapsnivån på svenska som andraspråk, resterande av skolans undervisning hade enligt 

eleverna en bra kunskapsnivå. 

 

Intervjudeltagarna har alla väldigt höga snitt på sina betyg. Lägsta snittet var en deltagare med 

200 poäng, vilket är väldigt bra om man jämför med resten av skolan enligt eleverna. Flera av 

intervjudeltagarna förklarade hur skolans läroböcker i svenska som andraspråk inte ökar deras 

språkkunskaper på grund av den låga undervisningsnivån. Det blir mer en repetition än 

undervisning.  

 

Skolans undervisningsnivå i svenska som andraspråk visade sig vara ett skäl till att 

intervjudeltagarna valde att sänka deras krav på skolor eller umgänge/vänner. 

Intervjudeltagarna beskrev hur de inte tidigare hade funderat över hur skolans 

undervisningsnivå i svenska som andraspråk hade påverkat dem. Enligt intervjudeltagarna så 

är det inget ovanligt att leva utifrån deras bekvämlighetscirkel eller att språket bestämmer 

vilken inriktning eleverna ska ta, eftersom att alla deras vänner och äldre syskon är i samma 

situation. Det finns en viss gemenskap inom utanförskapet för eleverna.  

 

Analys; skolans undervisning i svenska som andraspråk 

 

Intervjudeltagarna har försökt få skolan att höja sin undervisningsnivå i svenska som 

andraspråk utan att lyckas. Enligt Säljö så ansvarar institutionaliserade miljöer såsom skola 

för den sekundära socialisationen. Intervjudeltagarna går till skolan i syfte att lära sig något 

nytt. Säljö beskriver även att inom den sekundära socialisationen sker lärandet i form av 
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undervisning av en lärare som följer en läroplan och att syftet med den sekundära 

socialisationen är att lära och undervisa. (Säljö, 2014, s. 40). 

 

Intervjudeltagarna påpekar att läroplanen i ämnet svenska som andraspråk inte är anpassad till 

hela klassen, då vissa elever upplever att undervisningsnivån är för låg. Det är den sekundära 

socialisationens lärande som intervjudeltagarna är beroende av, eftersom den primära 

socialisationen inte bidrar till elevernas språkutveckling. Den primära socialisationen 

beskriver Säljö som lärandet utanför institutionaliserade miljöer som exempelvis hemmet. 

(Säljö, 2014, s. 40). 

 

Intervjudeltagarna beskriver hur deras omgivning - som består av vänner, familj och grannar -  

har en lägre språknivå än dem. Det problematiska för intervjudeltagarna är att varken den 

primära eller sekundära socialisationen bidrar till deras språkutveckling. Respondent 8 

beskriver språknivån i sitt bostadsområde som väldigt låg.  

 

Lorentz & Bergstedt beskriver hur skolan ur ett historiskt perspektiv även har ansvarat för 

medborgarnas socialisation i samhället, detta innebär att skolan ska utbilda medborgarna inom 

vissa ämnen som anses vara viktiga inom samhället, bland dessa ämnen finns 

språkundervisningen. (Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 18). 

 

Lorentz & Bergstedts definition av skolans ansvarsroll för elevens medborgarskap kan 

beskrivas med att intervjudeltagarna har rätt till en lärande undervisningsnivå och att få en 

bättre uppfattning om det svenska samhället. Eleven ska få rätt verktyg för att röra sig i alla 

delar av samhället och kunna klara sig. Eleven ska även få rätt undervisning för att klara av att 

studera i skolor över hela Sverige. 

 

Lorentz & Bergstedt beskriver interkulturellt lärande som ett lärande där olika kulturella 

beteenden, normer, värderingar, kunskap och tankar hos individer med skilda etniska eller 

kulturella bakgrunder och att det är genom den sociala interaktionen med individer från olika 

etniska eller kulturella bakgrunder som den interkulturella processen främjas (Lorentz & 

Bergstedt, 2006, s. 32 - 33). 

 

 Intervjudeltagarnas val av att söka till gymnasieskolor där deras vänner studerar kan kopplas 

till Lorentz & Bergstedts resonemang att interkulturella processer främjas genom social 
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interaktion mellan individer från olika kulturella bakgrunder. Valet intervjudeltagarna gör, att 

söka till gymnasieskolor som deras vänner studerar i, förhindrar deras interkulturella process 

eftersom deras vänner har liknande kulturell bakgrund. 

  

Genom begreppet kunskapstrading utifrån den primära socialisationen, menar Säljö att vi kan 

lära oss något nytt i sammanhang där lärandet inte var aktiviteten. (Säljö, 2014, s. 47).  

 

Genom att söka till gymnasieskolor som deras vänner inte studerar vid, kan 

intervjudeltagarnas lärande genom den primära socialisationen ökas. Intervjudeltagarna kan 

genom att komma i kontakt med nya vänner utöka exempelvis deras vardagsspråk. 

 Kunskapstrading syftar till att intervjudeltagarna får kunskap genom att människor delar med 

sig av sin kunskap i olika situationer vilket bidrar till elevens lärande. Intervjudeltagarnas val 

av att socialisera sig med tidigare vänner bidrar till förlorade möjligheter till lärande och 

utveckling. 

 

Tvåspråkighet 
 

Intervjudeltagarna kopplar begreppet modersmål till känslan av tillhörighet. Känslan av att 

vara svensk innebär mer än att behärska språket för eleverna. Under intervjun beskriver 

eleverna hur deras vardag ser ut, där de knappt har någon kontakt med ”svenska” ungdomar i 

deras ålder. Intervjudeltagarna bor i segregerade områden av staden, vilket också bidrar till 

elevernas känsla av ”icke-svensk”. Flera av intervjudeltagarna påpekar hur deras uppväxt är 

väldigt olik andra ungdomars, som bor i icke segregerade områden. En av intervjudeltagarna 

berättar om sin släkting som bor i ett icke segregerat område och beskriver sig som svensk. 

Elevens släkting har under sin uppväxt varit i kontakt med ”svenska” ungdomar och går i en 

skola där majoriteten av eleverna är ”svenskar”. Eleven förklarade hur släktingens 

vardagsspråk är betydligt bättre än elevens. Eftersom släktingens vardagsspråk är betydligt 

bättre så anser även eleven som deltar i intervjun, att släktingen var mer ”svensk” än eleven 

själv. Intervjudeltagarna beskrev även hur deras religion bidrar till känslan av att inte känna 

sig svensk. Enligt respondent 3 som bär huvudbonad bidrar hennes religion till att hon 

betraktas som främmande för ”svenskar”, trots att eleven är född i Sverige.    

 

Jag pratar svenska mer än vad jag pratar somaliska. I skolan och ute med mina vänner 

pratar jag bara svenska, men hemma så blandar vi svenska med somaliska. Även fast jag 
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pratar svenska majoriteten av tiden, så kan jag inte påstå att svenska är mitt modersmål. 

För att jag ska kalla det mitt modersmål så behöver jag även känna mig svensk, vilket jag 

inte gör eftersom ”svenskar” alltid frågar vart jag kommer ifrån. Jag bor i en segregerad 

del av staden, vilket bidrar till min känsla av att inte känna mig som ”svensk”. 

(Respondent 1).  

 

Intervjupersonernas beskrivning av begreppet tvåspråkighet är att kunna tala fler än ett språk. 

Att kunna tala sitt modersmål och svenska innebär enligt eleverna att man är tvåspråkig.  

Intervjupersonernas tolkning av begreppet modersmål återkommer under hela intervjun till 

föräldrarnas språk, deras tolkning av begreppet påverkar deras känsla av att svenska språket 

inte är deras modersmål, trots att intervjupersonerna inte kan säga vilket språk de talar mest 

hemma, då de ofta skiftar mellan svenska och ” modersmålet”. 

 

Förvirringen ökar då intervjupersonerna inte minns vilket språk de lärde sig först i hemmet, 

utan de beskrev att de endast minns att de alltid har talar både ”sitt modersmål” och svenska.  

 

Eleverna från intervjun med småsyskon förklarade, att när deras småsyskon föddes så skiftade 

föräldrarna mellan svenska och deras modersmål med barnet från början. Deras småsyskon 

lärde sig båda språken samtidigt. Utifrån detta drar intervjupersonerna slutsatsen att de hade 

det likadant. Intervjupersonerna beskrev att deras föräldrar talar väldigt bra svenska och det 

har varit anledningen till att de alltid har talat svenska hemma.  

”Jag minns inte exakt vilket språk jag först lärde mig, men jag har alltid talat bättre svenska 

än somaliska. När vi har släktingar på besök från andra länder så skäms jag ibland för att prata 

somaliska, eftersom att jag inte känner mig bekväm med det” (Respondent 7). 

 

 

Analys: Tvåspråkighet 

 

En intervjudeltagare beskrev skillnaden mellan sitt och sin släktings vardagsspråk. Släktingen 

som bor i ett icke segregerat område har ett bättre vardagsspråk än intervjudeltagaren. 

Språknivån i intervjudeltagarens boendeområde är enligt eleven ganska låg. Säljö beskriver 

hur lärandet inom ett sociokulturellt perspektiv inte enbart är kopplat till skolans undervisning 

utan att lärandet även sker i samhället (Säljö, 2014, s. 12). 
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I detta fall gynnas släktingen av samhällets lärande, medan intervjudeltagarna som bor i ett 

segregerat område behöver förlita sig mer på skolans undervisning. Säljö beskriver språket 

som ett medel för att kunna delta och påverka i olika sociala sammanhang (Säljö, 2014, s. 88).  

 

Släktingens vardagsspråk öppnar fler möjligheter till att delta och påverka, medan 

intervjudeltagarna går miste om flera möjligheter på grund av vardagsspråket. 

Intervjudeltagarna beskrev att det var i hemmet de först kom i kontakt med föräldrarnas 

modersmål. Undervisningen i föräldrarnas modersmål utgick endast från hemmet medan 

skolan alltid har ansvarat för undervisningen i svenska.  

 

Säljös definition av primära socialisationen och den sekundära socialisationen kan kopplas till 

intervjudeltagarnas lärande av båda språken. Definitionen beskriver lärandet innanför 

institutionaliserade miljöer såsom skolan och utanför. (Säljö, 2014, s. 47). Intervjudeltagarnas 

lärande av deras föräldrars modersmål utgick ifrån hemmet, under deras uppväxt kombinerade 

deras föräldrar respektive modersmål med svenska. Det bidrog till att eleverna blev 

tvåspråkiga.  

 

Intervjudeltagarnas beskrivning av hur deras inlärning av föräldrarnas modersmål skett, kan 

kopplas till Säljös resonemang där interaktionen mellan människor i olika sammanhang bidrar 

till lärandet (Säljö, 2014, s. 12). 

 

”Svenskhet” är en känsla som intervjudeltagarna beskrev. Känslan ”svenskhet” kopplar de 

ihop med rätten att kalla svenska språket sitt modersmål. Intervjudeltagarna begränsar sig 

ganska snabbt utifrån deras tolkning av att vara svensk. Lorentz och Bergstedt definierar 

begreppet interkulturalitet som ett förhållningssätt. Genom att vara nyfiken kan en få ökad 

förståelse för andras tankesätt, värdegrunder och livsformer, vilket i sin tur kan bidra till att 

individer inte känner ett ”vi och dom” som intervjudeltagarna upplever idag (Lorentz & 

Bergstedt 2006, s17). 

 

 
Språkets betydelse för eleverna 

Intervjudeltagarna kopplar språket till sin egen verklighet. Utifrån språket har eleverna skapat 

ett trygghetsområde; området består av skolan, hemmet och olika platser nära hemmet. 

Intervjudeltagarna använde sig även av begrepp som utanförskap och svenskhet. Där beskrev 
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intervjudeltagarna hur svenskhet är kopplat till utseende. Flera av intervjudeltagarna beskriver 

hur språket påverkar deras dagliga liv. Istället för att utforska olika delar av staden och 

utvecklas, har språket begränsat eleverna till att bara umgås med ungdomar med liknande 

språknivå eller lägre. Eleverna är väldigt medvetna om hur de framställs genom språket och 

beskriver hur de inte vill känna sig utanför. 

 

”Jag är väldigt bekväm i området jag bor på eftersom att språknivån skiljer sig inte så 

mycket mellan mig och mina grannar, men när jag åker till ett område där det finns färre 

invandrare så känner mig utanför. Jag har ingen brytning när jag pratar men man hör ändå 

skillnad när jag pratar och när en svensk person pratar. Det är något med hur vi uttalar 

orden.” (Respondent 8).  

 

Majoriteten av intervjudeltagarna är väldigt uppmärksamma på skillnaden mellan språknivåer 

hos andra jämnåriga elever. Intervjudeltagarna beskriver hur deras umgänge oftast väljs ut 

utifrån språknivån bland vännerna. Vid flera tillfällen förekommer det olika exempel på att 

intervjudeltagarna föredrar att umgås med vänner som har lägre språknivå än andra vänner 

som har bättre språkkunskaper än intervjudeltagarna. Anledningen till att intervjudeltagarna 

hellre väljer att umgås med vänner som har lägre språknivå, är att det är enklare att prata och 

ha roligt med dem. Intervjudeltagarna syftade på att det är enklare att förenkla sitt talspråk för 

att kunna umgås med sina vänner än att försöka förstå andra vänner med svårare talspråk. 

Intervjudeltagarna kopplar känslan av utanförskap och sin självbild utifrån språket och inte 

från deras föräldrars hemland. Att vissa av intervjudeltagarnas föräldrar är invandrare spelar 

ingen roll för vissa av intervjudeltagarna, eftersom språkets betydelse väger mer än utseende 

eller föräldrarnas födelseland.  

 

”När jag var yngre så spelade jag fotboll i ett lag med nästan bara svenska (spelare med 

svenskfödda föräldrar) spelare. Ingen i laget var otrevlig men när vi umgicks så kände jag 

hur jag inte passade in eftersom att spelarna använde ord som jag inte förstod. Jag slutade 

i laget efter ett tag och började istället i ett lag som mina klasskamrater spelade i. Laget 

spelar i en sämre division än mitt förra lag men nu känner jag inte mig utanför.” 

(Respondent 9). 

 

Intervjudeltagarna beskrev även hur deras språkutveckling avspeglas på deras bostadsområde. 

Intervjudeltagarna bor alla i invandrartäta områden där invånarna har ganska låg språknivå, 

ofta är det intervjudeltagarna som har bättre språkkunskaper än deras grannar och vissa 
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vänner från området. Detta har skapat en trygghetsbubbla för intervjudeltagarna, eleverna i 

deras skola bor även i samma områden som intervjudeltagarna. Det har lett till att 

intervjudeltagarna ofta inte stöter på jämnåriga ungdomar med bättre språkkunskaper. Några 

av intervjudeltagarna beskrev att i vissa situationer har det varit väldigt jobbigt att umgås med 

vänner som har för låg språknivå. Att alltid behöva förenkla sitt talspråk kan i längden vara 

svårt, eftersom det tenderar att bli en vana, enligt intervjudeltagarna. Skillnaden på 

språknivåer mellan intervjudeltagarna och andra människor är inget de konstant går runt och 

tänker på, utan tanken föds när intervjudeltagarna hamnar i situationer där känslan av 

utanförskap eller otillräcklighet uppstår. Känslan är oftast kopplat till språket, eftersom det är 

det enda som skiljer dem åt, enligt intervjudeltagarna.  

 

Intervjudeltagarna beskrev även hur deras släktingar och familjemedlemmar som bor i icke 

invandrartäta områden ofta har ett annorlunda uttal än de. Att bostadsområdet och valet av 

vänner påverkar talspråket är intervjudeltagarna medvetna om, men känslan av utanförskap 

och otillräcklighet är jobbigare än att ha dåligt uttal.  

 

”Jag har alltid bott i en invandrartät förort och där så kallar mina vänner mig för svenne 

för att de tycker att jag pratar för bra svenska men när jag besöker min morbrors familj i 

Fridhemsplan så kallar jag hans son för svenne eftersom att jag känner att han pratar 

annorlunda än mig.” (Respondent 1).  

 

 Intervjudeltagarna beskrev hur deras språk skiftas flera gånger varje dag. De skiftar språknivå 

och språk beroende på människan de har en dialog med. I hemmet med föräldrarna brukar 

vissa av intervjudeltagarna använda sig av en lägre språknivå än när de talar med sina vänner. 

Intervjudeltagarna brukar oftast skifta språk till föräldrarnas modersmål när de har gäster. 

Varje gång intervjudeltagarna skiftar språk, sker en förändring i deras personlighet, de går in i 

en roll som förväntas av ungdomar från föräldrarnas land. Deras identitet skiftas automatiskt 

så fort de talar ”deras modersmål”, det är inget de behöver tänka på. En av intervjudeltagarna 

beskrev en situation vid en familjeträff där eleven skiftade identitet och elevens vän påpekade 

hur annorlunda hans beteende var mot när de brukar umgås.  

 

Analys: Språkets betydelse för eleverna. 

Intervjudeltagarna beskrev att språket har begränsat deras sociala samvaro. Istället för att ta 

del av olika områden inom staden så har de begränsat sig till deras boendeområden. Lorentz 
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& Bergstedts beskrivning av begreppen diaspora och diasporiska identiteter, förknippas med 

elevernas sociala samvaro. Begreppen fokuserar på människors känsla av tillhörighet i olika 

sociala rum. Exempelvis när intervjudeltagarna beskriver olika sociala rum som har fått en 

stor betydelse för deras sociala samvaro, kopplas detta till deras känsla av ”hemma”. 

Intervjudeltagarna har omedvetet tagit ett beslut att inte vistas i vissa områden, de beskrev 

känslan av att känna sig borta (icke hemma). Den känslan har lett till att intervjudeltagarna 

har valt att leva i en sorts exil, där de exkluderar borta-områden som känns borta (icke 

hemma) från deras sociala samvaro (Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 63). 

 

Lorentz & Bergstedt beskriver skillnaden mellan mångkulturellt och interkulturellt till en 

handling. För att ett samhälle eller ett fotbollslag ska vara interkulturellt så måste det finnas 

en handling, där individer som representerar olika kulturer, nationaliteter eller etnicitet 

påverkar varandra. Respondent 9:s tidigare fotbollslag kan beskrivas som ett mångkulturellt 

fotbollslag eftersom lagets olika kulturer, nationaliteter eller etnicitet aldrig påverkade 

varandra. Majoriteten av spelarnas kultur påverkade inte minoritetens kultur. Respondenten 

kände ett utanförskap som kan kopplas till dennes kultur. (Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 13). 

 

Intervjudeltagarna beskriver hur de skiftar mellan svenska och deras föräldrars modersmål i 

olika situationer. När intervjudeltagarna umgås med familjen, så skiftar de konstant mellan 

båda språken. Skiftningen mellan språken påverkar även intervjudeltagarnas identitet, 

eleverna klär sig i olika roller kopplat till språket som används. Lorentz & Bergstedts 

diskussion kring Roger Ballards (1994) beskrivning av multipla identiteter förklarar elevernas 

beteenden. Roger Ballard menar att multipla identiteter kan kopplas till att vara två- eller 

flerspråkiga och att det inte är ett hinder att ha multipla identiteter utan att det är en tillgång 

att kunna skifta mellan olika beteenden kopplat till språket (Ballard, 1994, se Lorentz & 

Bergstedt, 2006, s. 62). 

 

Skillnaden på språknivån i ett segregerat mångkulturellt/interkulturellt område som Rinkeby i 

Stockholm kan leda till att vissa människor i området med lägre språknivå kan kalla dig för 

”svenne”, samtidigt som din språknivå utanför ett segregerat område inte kopplas till hur 

svensk du är. Detta kan exempelvis leda till att visa intervjudeltagare känner sig som svenskar 

inom sina segregerade områden, men som invandrare i icke segregerade områden. Detta 

medför att de lever i en sorts exil, där de exkluderar sig från olika sociala sammanhang och 

platser. Detta stämmer överens med Lorentz & Bergstedts definition av olika 
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identitetsbegrepp som etnisk identitet, religionsidentitet och klassidentitet, det kan även vara 

en bidragande faktor till att intervjudeltagarna har valt att leva i en exkluderande miljö. 

Respondent 1:s beskrivning av denna situation kopplas till Lorentz & Bergstedts resonemang 

om dem olika identitetsbegreppen.   

Diskussion 
 

Arnqvist beskriver hur forskning kring barnens språkutveckling har olika indelningar. 

Fonologi handlar om olika språkljud och hur barnen lär sig att frambringa dessa ljud och 

semantik beskriver ordets olika betydelser.  

 

Intervjudeltagarna beskrev att deras uttal skiljer sig mot vissa ungdomar som inte är bosatta i 

segregerade områden. De förklarade även, att trots att de inte bryter på språket kan man 

fortfarande urskilja dem från andra ungdomar. Begreppet fonologi kan därmed kopplas till 

elevernas livsvärld, som kan vara en faktor till varför dessa ungdomar har olika uttal i vissa 

ord och meningar. Elever som bor i segregerade områden med mångkulturell miljö och går i 

skolorna i området, får därför undervisning i svenska som andraspråk. Dessa elever träffar på 

barn och vuxna i området som har olika bakgrund vilket leder till att det används olika 

dialekter och uttal.  

 

Arnqvist beskriver begreppet semantik vilket innebär ordens olika betydelse och innehåll, 

som har en betydelse för hur barnet lär sig hur det uttrycker nya ord samt hur det sätter ihop 

dessa ord under de första åren. Detta kan vara en förklaring till varför elever från olika 

områden uttalar och använder orden på olika sätt och i olika sammanhang. Semantik börjar 

tidigt i hemmet i samband med hur föräldrarna lär barnet nya ord och betydelse av orden. 

(Arnqvist, 1993). 

 

Individer som invandrat till Sverige har lärt sig svenska vid vuxen ålder, vilket således kan 

leda till att föräldrarna får svårigheter att uttala eller förklara ordens betydelse för sitt barn. 

Omedvetet kan detta ha följt med under elevernas uppväxt, som gradvis utökat barnets känsla 

av utanförskapet. Utanförskapet stärks när dessa elever kommer i kontakt med elever ifrån 

andra områden. Respondent 9 berättade att han slutade i fotbollslaget när han kände sig 

utanför, på grund av språket och orden som användes i laget. Han märkte snabbt att han fick 

svårigheter med att begripa det svenska språket som talades.  
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Resultatet utifrån deltagarnas intervjuer beskriver elevernas första kontakt med familjens 

modersmål i hemmet. Föräldrarna presenterar språket för barnet vid en tidig ålder, vilket 

stämmer överens med Hylenstam och Lindbergs beskrivning, som säger att främmande 

språkinlärning äger rum utanför landets språkmiljöer (Hyltenstam & Lindberg, 2013). 

 

Säljö beskriver även hur lärandet uppstår genom interaktionen med människor i olika 

sammanhang, de stämmer överens med Ladbergs resonemang om hur barn kan utveckla ett 

nytt språk utifrån vissa behov som språket har för barnets omgivning (Säljö, 2014). 

Enligt Ladberg utvecklar barnet ett nytt språk, som skapar en samhörighet med vuxna i 

barnets omgivning. Den vuxne har alltså ett behov av att vilja tala med barnet på ett 

emotionellt sätt (Ladberg, 2003)..  

 

I resultatet uppkom även intervjudeltagarnas känsla av hur modersmålet kopplades till känslan 

av ”svenskhet”. Ladberg menar att tvåspråkiga barns uppfattningar och upplevelser i det 

svenska samhället grundar sig i barnens omgivning och miljön de befinner sig i. En del 

försöker dölja sitt modersmål medan andra känner en viss stolthet och samhörighet med sin 

kultur. Trots att vissa döljer deras nationaliteter och språk, finns det även många som anser att 

deras modersmål har en betydelse för deras identitet (Ladberg, 2003). 

 

Intervjudeltagarnas oförmåga att känna samhörighet med det svenska språket som deras 

modersmål är inte konstigt, eftersom alla intervjudeltagare bor i segregerade områden där 

flera av invånarna har liknande bakgrunder. Detta medför en känsla av viss stolthet och 

samhörighet med kulturer, som kan leda till att barnen anser att den svenska kulturen är mer 

av samhällets kultur än deras egna. Ladberg menar även att en bidragande faktor till att vissa 

väljer att dölja sitt etniska ursprung kan bero på massmedia. Exempelvis kan muslimska 

tvåspråkiga barn uppleva att de måste försvara sin tro. Att tillhöra en annan tro eller religion 

har gjort att intervjudeltagarna söker sig till andra individer, med liknande tankar och åsikter i 

området. Med detta menar intervjudeltagarna att de känner att det finns ett ”vi och dom” 

(Ladberg, 2003).  

 

Ladberg beskriver hur barn som talar flera språk vardagligt, tidigt lär sig att skifta mellan 

språken i olika sammanhang. Forskning visar även att barn som talar olika språk kan få 

svårigheter, då de kan blanda ihop de olika språken. Detta nämndes även när 
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intervjudeltagarna berättade att de skiftar mellan olika språk i olika sammanhang (Ladberg, 

2003). 

 

Intervjudeltagarna diskuterar kring skolans låga undervisningsnivå i svenska som andraspråk 

och att språknivån i deras bostadsområde är relativt låg. Utifrån intervjudeltagarnas 

upplevelse kring svenska som andraspråk, kan man dra slutsatsen att intervjudeltagarna anser 

att undervisning i svenska som andraspråk enbart ska ges till elever som är väldigt 

språksvaga. Elever som inte möter utmaningar i svenska som andraspråksundervisningen, ska 

inte delta i den varianten av svensk undervisning . Intervjudeltagarnas upplevelse stämmer in 

på Tingbjörns resonemang, att elever med utländsk bakgrund oftast väljer bort svenska som 

andraspråk på grund av den låga status ämnet har. Om intervjudeltagarna hade kunnat välja 

bort svenska som andraspråk, hade de nog gjort det (Tingbjörn, 2004). 

 

Att fler elever med utländsk bakgrund väljer bort svenska som andraspråk ska väl ses som en 

anledning till att se över innehållet i ämnet och läroplanen. Sahlées forskning visar tydligt att 

det finns vissa avvikelser mellan de som läser svenska och svenska som andraspråk. Det kan 

leda till att elever som studerar enbart svenska som andraspråk hamnar i situationer som 

intervjudeltagarna, där utanförskap och en känsla av att inte kunna behärska språket som 

andra ungdomar manifesteras. Sahlée beskriver även i sin forskning att det inte finns någon 

anledning för elever att enbart läsa svenska som andraspråk eller att det bara räcker med att ha 

svenska som andra språk, för att läsa ämnet. Eftersom intervjudeltagarna har beskrivit att det 

är innehållet i ämnet svenska som andraspråk än själva titeln som bör ändras, så kan man utgå 

ifrån att intervjudeltagarnas intresse är att höja deras kunskapsnivå (Sahlée, 2017). 

 

Resultaten från intervjun beskrev hur intervjudeltagarna har uttryckt en vilja att få en bättre 

undervisning i ämnet svenska som andraspråk. Intervjudeltagarna beskrev även hur området 

de bor i har en låg språklig nivå, vilket lägger allt ansvar på skolan när det gäller att stödja 

intervjudeltagarna i deras språkutveckling.  

 

Säljös resonemang kring begreppen primär och sekundär socialisation kopplas till 

intervjudeltagarnas språkutveckling. Säljö beskriver hur den sekundära socialisationen sker i 

form av undervisning inom miljöer såsom skolan. Då intervjudeltagarna bor i segregerade 

områden och har föräldrar som invandrat till Sverige, behöver eleverna stöd från skolan. Med 

skolans - enligt intervjudeltagarna - låga undervisningsnivå, utvecklas inte deras språk. Av 
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den anledningen väljer eleverna att avgränsa sig från olika områden av staden och även att 

inte välja gymnasieskolor som kan ha för ”höga” språknivåer.  

 

Ovan är helt i linje med Lorentz & Bergstedts resonemang att skolan står för samhällets 

medborgarskap. När intervjudeltagarna väljer att avgränsa sig från olika delar av staden, så 

missgynnas samhället. Intervjudeltagarna kan tillföra annorlunda kompetenser och 

erfarenheter, som kan gynna samhället precis lika mycket som alla andra. Lorentz & 

Bergstedt beskriver även hur den interkulturella processen främjas genom interaktion mellan 

olika individer med annorlunda bakgrund. Skolan kan genom att arbeta mer på ett 

interkulturellt sätt stödja sina elever att utöka deras bekvämlighetsområden.  

 

Besöker man intervjudeltagarnas skolas hemsida står det, att det är en mångkulturell skola 

som arbetar utifrån ett interkulturellt synsätt. Skolans mål är att ha en interkulturell miljö men 

problemet ligger i skolans homogena elevgrupp. Det står även att majoriteten av ungdomarna 

bor i segregerade områden och att majoriteten av skolans elever har samma ”modersmål”. Att 

arbeta med ett interkulturellt synsätt med skolans elever blir ett problem, eftersom skolan 

reflekterar ungdomarnas boendeområden. Skolan behöver arbeta med sina interkulturella 

processer för att bryta elevernas bekvämlighetsvanor, det kan resultera i att skolans elever 

söker till andra gymnasieskolor där de kan förbättra sitt vardagsspråk och bidra ännu mer till 

samhället.  

 

Multipla identiteter som Lorentz och Bergstedt citerar från Roger Ballard (1994) 

överensstämmer med resultaten från intervjudeltagarnas beskrivningar, hur de klär sig i 

identiteter utifrån olika sammanhang. Roger Ballard menar att multipla identiteter är en 

tillgång i olika sammanhang för att förstå koder, vilket inte visar sig stämma då 

intervjupersonernas multipla identiteter har varit mer av ett hinder än en tillgång i vissa 

sammanhang. Vissa av intervjudeltagarnas identiteter är mer utvecklade än andra, det har 

bidragit till att intervjudeltagarna i vissa sammanhang har känt sig utanför. (Ballard, 1994, se 

Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 62). 

 

Intervjudeltagarna kopplade deras identitetsskiftning till språket. Detta kan även ses som en 

bidragande faktor till att intervjudeltagarna inte känner sig svenska eller att de inte anser 

svenska som deras modersmål utan förknippar deras föräldrars modersmål som deras. Utifrån 

detta resonemang går det även att diskutera föräldrarnas, samhällets och skolans påverkan på 
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intervjudeltagarnas självbild. Att ständigt behöva skifta identiteter i olika sammanhang, kan 

resultera i att intervjudeltagarna inte alltid kan knyta an till sin ”svenska” identitet, då 

resterande av identiteterna får dem att känna sig annorlunda. 

 

Diskussion kring metod och genomförande 
 

Uppsatsen gjordes med hjälp av en kvalitativ intervju då jag ville få en djupare inblick i 

intervjudeltagarnas livsvärld. Den kvalitativa forskningsintervjun tillät intervjuaren att erhålla 

olika beskrivningar av intervjudeltagarnas livsvärld (Kvale, 2014). Då studiens mål var att 

undersöka elevernas uppfattning av deras språkutveckling, var intervjumetoden ett enkelt val 

eftersom det är genom samtal vi lär känna andra människor och får veta något om deras 

erfarenheter, känslor och om den värld de lever i. (Kvale, 2014). 

 

Jag använde mig av en gruppintervju med nio intervjudeltagare från samma årskurs. Valet av 

en gruppintervju gjordes på grundval  av att jag ville att intervjudeltagarna skulle samspela 

med varandra, för att få en djupare inblick i deras upplevelser och erfarenheter. Enligt Kvale 

så leder samspelet mellan intervjudeltagare under en gruppintervju till spontana och 

känsloladdade uttalanden i ämnet som diskuteras. (Kvale, 2014). Inför intervjun gjordes en 

intervjuguide med sju stycken frågor. En svaghet med intervjugruppens storlek var att 

deltagarna ibland förlorade fokus när en av deltagarna pratade för länge. Det hade varit bra att 

göra två intervjugrupper med hälften av intervjugruppens storlek för att bibehålla deltagarnas 

fokus genom hela intervjun. Intervjuguiden innehöll öppna frågor för att få deltagarna att 

diskutera fritt kring frågorna. Under intervjun använde jag mig även av ett par 

uppföljningsfrågor för att hålla intervjun inom studiens syfte. Frågorna på intervjuguiden var 

utformade med vardagsspråk. Då studiens ämne gällde språkutveckling ville jag inte ställa 

frågor som kunde leda till missförstånd eller förvirring hos deltagarna. Intervjuguiden var 

även ett stöd för att motverka att jag som intervjuare kunde dras med i deltagarnas värld och 

”köpas” av deras ord. Jag har en liknande uppväxt som en del av deltagarna, och insåg att det 

fanns en risk att omedvetet överföra mina egna erfarenheter och upplevelser under intervjun.  

 

Som urvalskriterier valde jag att utgå ifrån elever som var födda i Sverige med föräldrar som 

var födda i ett annat land. Syftet med dessa kriterier är att deltagarna skulle ha två modersmål. 

Svagheten med denna intervju var att alla elever var från samma skola och samma årskurs. 

Hade jag utökat urvalet av kandidater till intervjun med fler skolor från olika stadsdelar i 
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Stockholm så hade det bidragit till fler erfarenheter. Resultaten hade möjligtvis varit 

annorlunda om urvalskriterierna innehöll fler skolor.  

 

Inför intervjun lämnade jag över ett samtycke till skolans biträdande rektor med bland annat 

studiens syfte för att informera skolans ledning om att jag ville intervjua skolans elever. 

Svagheten med kandidaterna till intervjun var att skolans biträdande rektor frågade mig, 

vilken typ av elever jag hade tänkt intervju och bad därefter elevernas lärare att välja ut 

eleverna. Resultaten från intervjun hade troligtvis varit annorlunda om jag valt ut eleverna 

själv, då läraren valde ut elever med relativt bra betyg. Då elevernas lärare valde ut eleverna 

är jag orolig över elevernas anonymitet i skolan. Skolan kan genom studien koppla vissa delar 

till eleverna eftersom eleverna diskuterar fritt kring betyg och studievanor. Jag arbetade 

konstant med tanken att inte namnge några elever, därav beskrivs intervjudeltagarna som 

respondenter vid deras citat. Jag har även förklarat vad som kommer att finnas med inom 

studien, för att belysa studiens syfte och svara på frågeställningarna.  

 

Eleverna gick med på att skriva deras modersmål på studiens metod del eftersom det är en 

viktig del för studien, så är jag tacksam för elevernas samarbetsvilja. Rollen som jag valde att 

klä mig i under intervjun var resenären då jag valde att låta intervjudeltagarna att ta med mig 

på en resa genom deras uppväxt, skolgång och deras sociala liv. Valet av resenär var 

självklart, då jag var mer intresserad av att få en helhetsbild av deltagarnas språkutveckling.  

 

Att gå in i rollen som malmletare under intervjun hade inte tillåtit mig att ta del av 

intervjudeltagarnas erfarenheter och upplevelser av deras språkutveckling. I rollen som 

resenären kunde jag utforska olika områden som bidrog till intervjudeltagarnas 

språkutveckling. Kvale beskriver att resenären utforskar olika områden samt strövar fritt 

omkring under intervjun medan malmletaren söker efter objektiva fakta att kvantifiera (Kvale, 

2014).  

 

 

 

Avslutade reflektioner 
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Genom denna studie har jag kommit fram till hur kopplingen mellan samhälle, familj och 

skolan påverkar tvåspråkiga elevers språkutveckling. De tvåspråkiga intervjudeltagarna har ett 

annorlunda behov än elever som bara har svenska som modersmål. Genom hemmet har dessa 

elever lärt sig båda svenska och ett annat språk från sina föräldrar. Det kan vara en av de 

bidragande faktorerna till elevernas uttal. Föräldrarna var intervjudeltagarnas lärare och dessa 

har bidragit till barnens uttal och tolkning av orden. Skolan behöver ta större ansvar för elever 

som undervisas i svenska som andraspråk. Att ständigt utmana eleverna kan bidra till 

elevernas utveckling av språket. Med skolans hjälp kan eleverna sluta att leva i någon sorts 

exil i icke segregerade områden av staden och även få som resultat att eleverna vågar 

överväga fler skolor som realistiska val. Jag har även lärt mig att dessa elever inte får stöd i att 

förstå sina olika identiteter och hur de är sammanlänkade. Eleverna anser det bara vara något 

normalt. Skolan kan ge stöd till sina elever i att förstå och utveckla deras identiteter, det kan 

medföra att skolans elever i framtiden kan förstå sina identiteter bättre och lära sig att använda 

denna kunskap för att bidra till samhället. Att det finns ett ”vi och dom” föds ur elevernas 

segregerade områden i samband med språkskillnaden. Stadens klasskillnader får en direkt 

påverkan på elevernas sociala liv. Skolans undervisning i svenska som andraspråk hjälper inte 

eleverna att bortse från skillnaderna. Med en förbättrad undervisning skulle skolan åtminstone 

kunna hjälpa eleverna att reducera den språkliga faktorn vad gäller klasskillnaderna. 

Samhället kan även ta sitt ansvar genom att främja de interkulturella processerna. Det visade 

sig att intervjudeltagarna inte ansåg att det svenska språket var deras modersmål, på grund av 

deras känsla av att inte uppleva sig själv som svensk. Att arbeta mer med olikheter och få en 

bättre förståelse för vara andra kan leda till att framtida elever kan känna sig som svenskar 

och anser sig ha svenska som sitt modersmål.  

 

Jag skrev tidigare om begreppet interkulturalitet som är ett förhållningssätt som omfattar 

nyfikenhet och ökad förståelse för andras tankesätt, värdegrunder och livsformer. 

Interkulturalitet kan vara en lösning som kan få alla medborgare att känna sig som svenskar, 

vilket alla har rätt till. Det jag tar med mig från denna studie är att alltid ha ett inkluderande 

synsätt utifrån det interkulturella perspektivet.  

 

Sverige är idag ett mångkulturellt land där flera av landets invånare kommer i kontakt med 

människor från andra kulturer dagligen. Att implantera interkulturella processer på 

arbetsplatser kan även bidra till ett annorlunda synsätt på föräldrarnas uppfostran av sina barn, 
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vilket kan resultera i att framtida tvåspråkiga elever knyter an till det svenska språket och 

uppfattar det som sitt modersmål. 
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Intervjufrågor 

 

- Fråga 1 

Vart föddes ni?  

 

- Fråga 2 

Vilket/vilka språk talar ni hemma? 

 

- Fråga 3 

Kan ni förklara begreppet modersmål?  

 

- Fråga 4 

Vilket språk lärde ni er först? 

 

- Fråga 5 

Vad har språket för betydelse för er? 

 

- Fråga 6 

Hur upplever ni undervisning i svenska som andraspråk? 

 

- Fråga 7 

Hur upplever ni er språkkunskap inför framtida studier.  
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Samtycke till att intervju skolans elever.  

 

Jag studerar på Södertörns Högskola och skriver för närvarande min C-uppsats. Min uppsats 

handlar om tvåspråkiga elevers språkutveckling utifrån svenska som andraspråk. För denna 

uppsats kommer jag att behöva intervjua en grupp tvåspråkiga elever som studerar svenska 

som andraspråk.  Jag har valt er skola eftersom ni har ett flertal tvåspråkiga elever och 

undervisar i ämnet svenska som andraspråk.  

Jag behöver intervjua ca 10 elever under 45 minuter.  

 

Ni kan självklart få en kopia på intervjufrågorna.  

 

 Denna uppsats kommer inte att fokusera spå skolan utan på elevernas språkutveckling.  

 Deltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst samt även rätt att kräva det bearbetade 

materialet som exempelvis inspelningen av intervjun och transkriberingen.  

 

 

Datum.                                                                                                                        Datum.  

  

Underskrift Student.                                                                                                   Underskrift Biträdande rektor. 

 


