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Språk och identitet - en intervjustudie av några gymnasieungdomar med svenska
som andraspråk

Language and identity - an interviewstudy of adolescents learning Swedish as a
second language

Abstract
This study aims to investigate, describe and discuss the views of a group of adolescents on
their identity and the process of second language acquisition. They all came to Sweden and
started studying in Swedish schools in the last three years without any knowledge of the
Swedish language.

The study has been conducted with respect to the adolescents own perspectives and
what they consider important.

The methods used are group discussions/ interviews, observations in class and informal
discussions with teachers and adolescents.

Their voices are described and discussed in this paper. One must take into consideration
that there is no objective of being neutral or to generalize the results to any other group or
category. On the contrary the study has involved critical self- scrutiny and active reflexivity
according to ethnographic tradition.

Symbolic interaction has provided a theoretical framework for the study. Looking into
how social identities may be constructed or communicated from the adolescents voices and
looking in to their use of language the study reveals that several expectations and situations
need’ to be met by different identities. The adolescents struggle to be accepted as members of
the mainstream although they are a linguistic minority.

They are convinced that second language acquisition is the key to success although the
same language still is a hindrance to negotiation of identity in the school context. Their
strategy to be recognised as equals manifests itself in submissive attitudes and compliance.
The adolescents explain this kind of behaviour as a natural attitude from the schools in their
first country. The adolescents in this study are motivated. They do not see adaptation as a loss
of anything rather as an enriched life experience and nutrition to their double identities. They
are not victims of language discrimination but subjected to symbolic power influencing them
in their actions. They are still working on their identities, their language acquisition and
adaptation to expectations in different situations. They are, and will be, multidimensional
personalities.

Key words: identity, second language acquisition, adolescents
Nyckelord: identitet, andraspråksinlärning, tonåringar
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1. Inledning
Elever mellan 16 och 19 år som invandrar till Sverige erbjuds på grundval av sin ålder

utbildning inom gymnasieskolan. Alternativt finns även SFI-utbildning för ungdomar från 16

år. Yngre invandrade ungdomar placeras inom grundskolans förberedelseklasser.

Läroplanen för de frivilliga skolformerna - lpf 94 föreskriver att undervisningen skall

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Elever som inte har godkänt betyg från

svensk grundskola eller motsvarande i kärnämnena svenska/svenska som andra språk,

matematik och engelska saknar behörighet till nationella program och erbjuds plats på

individuella program.

”Ett individuellt program kan ha olika längd och innehåll och bestäms av den enskilde elevens

behov. Målsättningen är att eleven senare ska gå över till ett nationellt eller specialutformat

program. I annat fall får eleven slutbetyg från individuellt program, när eleven fullföljt den

studieplan som lagts upp.” (http://www3.skolverket.se/ki03/... 2007-05-20, kl 12:16).

Skolverkets kursinfo innehåller även: ”IVIK - Introkurs för invandrare, 1 år” med

beskrivningen: ”Introduktionskurs för invandrare finns inom Individuella programmet.

Innehåll och omfattning kan variera.” (ibid). Förutom ovanstående har jag inte hittat någon

ytterligare generell beskrivning för IVIK. Olika skolor har formulerat egna beskrivningar, ex:

Introduktionskurs för invandrare - För dig som är nyinvandrad i Sverige, är mellan 16-19 år
och behöver lära dig svenska. Målen för utbildningen är dels att:
Ge grundläggande kunskaper i matematik, samhällsorienterande ämnen och svenska (som
andra språk). Ge behörighet till fortsatta studier på gymnasienivå, inom vuxenutbildning eller
högskola. Eleverna delas in i olika grupper efter tidigare kunskaper i svenska som andra språk
och tidigare skolgång. Eleven kan få hjälp med studierna via studiehandledning på
modersmålet. (http://www.enskedegardsgymnasium.stockholm.se/ ... 2007-05-20, kl 12:19)

Till IVIK kan man söka om man har invandrarbakgrund och är mellan 16 och 18 år eller om
man påbörjat och inte avslutat IVIK-studier på annan ort. Elever som varit i Sverige i flera år
och som behärskar svenska så bra att de går i vanlig klass på högstadiet brukar vi råda att gå
det traditionella Individuella programmet. Målet för IVIK- verksamheten är att eleverna skall
bli behöriga till de nationella programmen, det vill säga uppnå betyget godkänd i svenska som
andraspråk, matematik och engelska. Elevernas tidigare skolbakgrund spelar naturligtvis en
avgörande roll i hur lång tid detta tar men på IVIK kan man som längst gå fyra år.
(http://gymnasieskolan.gavle.se/ … 2007-05-20, kl 12:25)

På vår skola talar eleverna drygt 30 olika hemspråk. Här samarbetar elever från olika länder
och kulturer. Skolans övergripande målsättning är att skapa förutsättningar för en individuellt
anpassad undervisning till innehåll, sätt och studietakt. Våra elever studerar svenska integrerat
med samhälls- orientering, naturorientering och matematik. Alla nyanlända i gymnasieåldern,
16-20 år, är välkomna att studera här. (http://www.ivik.edu.stockholm.se/, 2007-05-20, kl
12:28)
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Jag skall fördjupa mig inom det område där språket, används, påverkar, formar en individs

identitet. Jag kommer att ha fokus på ungdomar som inte har svenska som modersmål men

som lär sig svenska språket och det är ganska nytt för dem. Från förordet till Cummins bok

Negotiation Identities Education for empowerment in a diverse society lånar jag följande ord:

But it wasn’t the language that gave me the key to success in the school environment
and in the wider society. It was the skill of metamorphosis, a skill which diverse
individuals usually learn to master as a survival tactic in a world that demands
conformity. I could enter an environment, immediately calculate the demands of that
particular environment and act accordingly. (Cummins 2001: iii)

Dessa ord beskriver mycket väl verkligheten för många ungdomar som idag rör sig i en global

tillvaro och förutom nya språkkunskaper tillägnar sig så mycket mer som ofrånkomligt

påverkar dem i deras liv. År 2000 hade 12% av barnen i svenska grundskolor ett annat

modersmål än svenska(Håkansson 2003).
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2. Syfte
Mitt syfte är att undersöka, beskriva och diskutera några, till Sverige relativt nyanlända,

ungdomars syn på sin identitet och språkutveckling. Förhoppningen är att bidra till en ökad

förståelse för hur språkutveckling och identitetsutveckling kan hänga ihop för dessa

ungdomar.

3. Frågeställningar
För att ta reda på vad det är i identiteten som framhävs parallellt med språkutvecklingen har

jag arbetat med följande frågeställningar.

- Hur man hanterar den språkliga utmaningen
Hur känner sig ungdomarna mottagna, bemötta och förstådda? Hur hanteras

omgivningens olika förväntningar? Hur ser de på språket - som ett hinder eller en

möjlighet?

- Vilken identitet man väljer att framhäva i vilken situation
Hur passar man in, vilka förväntningar upplever man? Hur upplever man att det var

förut? Vilka identiteter krävs för olika situationer? Hur vill man vara?
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4. Bakgrund
Projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer har sedan

2002 bedrivits under ledning av Inger Lindberg vid Institutet för svenska som andraspråk

(ISA) vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Forskare och

forskarstuderande vid Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet medverkar. De menar att

det inte finns särskilt mycket organiserad kunskap om språkbruk, däremot finns det många

åsikter, farhågor och önskningar. Målet för projektet har varit att tillföra debatten om

språkbruket bland flerspråkiga ungdomar relevant forskning. Forskarstuderande Marie

Werndins studie syftar till att beskriva och undersöka diskurser och skapandet av sociala

identitetskonstruktioner i ungdomarnas språkliga vardag, främst i skolan. Hon ställer sig

frågor om hur ungdomar kategoriseras, representeras och själva förhandlar identiteter i olika

diskurser. Hon undersöker strategier så som förhandling och förändring i diskurserna samt

vilken betydelse språk och språkbruk har. Hon tittar på när sociala identiteter och makt

produceras och reproduceras.

(http://hum.gu.se/institutioner/svenskaspraket/isa/verk/projekt/pag/pg_forsk2/view?se ...

Hämtad: 2007-05-20). Hennes avhandling kan förväntas bli publicerad under nästa år.

Maria Borgstöm, Södertörns högskola och Katrin Goldstein- Kyaga, Stockholms universitet

är redaktörer för boken Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid- ungdomar,

migration och kampen för fred. Boken försöker svara på frågan om globalisering har lett till

förändring av människors identitet. En övervägande del av boken handlar om

identitetsskapandet hos ungdomar och vad som händer på ett symboliskt och kulturellt plan i

ljuset av nya kommunikationsformer. Borgström och Goldstein- Kyaga menar att när man

inser att globalisering leder till kulturell heterogenisering blir begreppet identitet ett viktigt

analytisk redskap (Borgström & Goldstein- Kyaga 2006).

Charlotte Haglund har i en studie publicerad i Svenska som andraspråk - i forskning,

undervisning och samhälle (Hyltenstam & Lindberg 2004: 360) belyst ”… hur språk och

identitet kan förstås utifrån de sociala, historiska och ekonomiska villkor, maktdynamiker och

den sociala (o)jämlikhet som dessa formar, men också formas av.” Förståelsen av ett sådant

samband ser hon som tillämpbart i andraspråks- och flerspråkighetsforskning och som stöd i
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undervisning av elever med utländsk bakgrund. Haglunds avhandling från 2005 diskuterar hur

ungdomar interagerar och positionerar sig genom att utmana stigman och stereotyper

relaterade till språk, kultur och utbildning men även deras underkastelse och eftergivenhet.

Hon ger en bild av hur ungdomar kämpar för att legitimera sig och undvika marginalisering.

Studien beskriver hur ungdomar aktivt bidrar till förändring av maktstrukturer och

diskriminering och hur språket verkar på micro-nivå (Haglund 2005).

Jennifer Miller beskriver i sitt kapitel i boken Negotiation of Identities in Multilingual

Contexts hur kontext och sociokulturellt komplexa situationer interagerar för

andraspråksinlärare har blivit ett prioriterat område inom språkanvändningsforskningen och i

andraspråksutbildning. De komplexa förhållanden som framträder i forskningen har medfört

att man ser ett behov av att seriöst undersöka betydelsen av hur språk används och hur det är

kopplat till förhandling av identitet (i: Pavlenko 2003: 293).

Vid Konferensen för nordiska språk som andraspråk i Helsingfors i maj i år lade flera olika

forskare fram resultat där i stort sett samtliga studier handlar om det talade språket. Denna

forskningsinriktning har gällt de senaste 10 åren, tidigare fokuserade forskare nästan

uteslutande på det skrivna språket. När internationell forskning om andraspråksinlärares

skolframgång granskas menar Monica Axelsson, Ingrid Lennartson- Hokkanen och Marianna

Sellgren att områdena tankeutveckling samt kunskaps- och identitetsutveckling framstår som

särskilt centrala för barnet. Sociala och kulturella processer i de miljöer där barnet befinner

sig hålls också fram som viktiga (2002).
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5. Teoretisk förankring

5.1 Identitet, språk och språkbruk
Ordet identitet kan härledas från latinets ”idem” som betyder densamme/detsamma.

Självbilden och känslan av att vare en och samma person är kärnan i en människas identitet.

Den kan också beskrivas som ett resultat av alla de identitetsförhandlingar man dagligen för.

Identiteten utformas genom ett samspel mellan individen och de människor den möter, en bild

uppstår i betraktarens öga. Beroende på hur betraktaren tolkar, drar slutsatser och

kategoriserar blir dennes ögon speglar som återger bilden av en själv. Det kan bli många olika

och motsägelsefulla bilder (Wellros 1998: 82- 84).

Personlig identitet svarar på frågan - vem är jag? Kollektiv identitet svarar på frågan - vilka är

vi? Det kan vara motsägelsefullt att tala om utifrån definierad, tillskriven identitet då

identiteten inte blir identitet förrän den internaliseras och då inte längre är tillskriven.

Borgström & Goldstein- Kyaga för fram Epsteins påpekande att identiteten snarare är:

”knutpunkten mellan den inre och yttre verkligheten, där identiteten skapas i relation mellan

individen och andra, såväl som mellan grupper” och på detta sätt förändrar sig identiteten på

grund av sammanhanget (Borgström & Goldstein- Kyaga  2006: 22-23).

I Borgströms avhandling Att vara mitt emellan - Hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige

kan uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling beskrivs ”symbolisk

interaktionsm” som en socialpsykologisk inriktning med intresse för medvetandets och jagets

uppkomst och utveckling i interaktion med den sociala miljön (Borgström 1998: 24).

Symbolisk interaktionsm kan också användas för att beskriva hur en individ utvecklar sin

identitet i relation till andra (ibid: 48) dvs den process där individen tar ställning till

motsättningar i värderingar, hittar strategier att acceptera eller förkasta etiketter och genom

identitetsarbetet anpassar sig eller förkastar för att nå insikt i ”vem är jag”. Detta blir min

utgångspunkt i att förstå hur ungdomarna ser på sin identitetsutveckling kopplat till skapandet

av sociala identiteter.

”Den sociala identiteten byggs upp av alla de olika grupper vi tillhör.” (Einarsson 2004: 39).

Varje person har dessutom en uppsättning olika identiteter där vissa är mer grundläggande En

identitet kan vara mer eller mindre aktualiserad och är som mest aktualiserad när en person
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genom beslutsfattande är i färd med att skapa identitet (Lundin & Karlsson i: Borgström &

Goldstein- Kyaga 2006: 36).

Wellros beskriver pragmatik som ett manuskript som binder ihop språk och beteende (Wellros

1998: 33). Hon menar vidare att självförtroende och självbild/ identitet, påverkas av huruvida

man lyckas eller misslyckas i sin språkinlärning (ibid). När pragmatikregler etableras kan de

förvandlas till beteendenormer med inbyggda värderingar. Dessa kan i vissa situationer leda

till negativa intryck mellan människor med olika modersmål (ibid: 35). Bilden av ”de andra”

som återspeglas i mötet påverkas av dessa normativa intryck. Wellros menar vidare att

relation, situation, kön, ålder, socialgrupp, dvs personlighet, avgör inte bara samtalsämne utan

även sättet att tala, beteendet och bedömningen av det (ibid: 43). Miller säger i sin artikel att i

vissa fall kan ett avvikande sätt att tala (utifrån den ”inhemska” normen) resultera i att inte

bara accenten utan hela den sociala identiteten hos talaren värderas negativt (i: Pavlenko

2003: 294). Genom att undersöka hur ungdomarna beskriver sig själva och sin

språkutveckling samt aktivt lyssna till hur de använder språket vill jag förstå hur sociala

identiteter kan skapas och vilka bilderna kan bli.

Att bli hörd och erkänd som talare av svenska (majoritetsspråket) avgör till vilken grad en

elev kan delta i social interaktion, förhandling och verksamhet inom skola och i det vidare

samhället. Att bli hörd innebär också en förutsättning för självrepresentation liksom en viktig

underliggande förutsättning för fortgående förvärv av andraspråket och ett fortsatt

identitetsarbete i en mängd kontexter. För nyanlända elever med annan språkbakgrund än

svensk är skolan en kritisk kontext där de måste finna sin röst, genom vilken ny identitet kan

förhandlas eller bemötas (Miller i: Pavlenko 2003: 294).

Cummins menar att goda relationer är grunden till andraspråksinlärares studieframgång. De är

särskilt viktiga för dem eftersom de försöker hitta vägen i gränslandet mellan två (eller flera)

kulturer. Oftast har de varken medel eller önskan att backa tillbaka till sin ursprungskultur och

ännu har de inte språklig förmåga eller kulturell förståelse att fullt ut delta i den nya kulturen.

För att andraspråksinlärare ska investera sin identitet och lyckas förvärva ett nytt språk måste

de få positiva och bekräftande upplevelser av att interagera med representanterna för den nya

kulturen (Cummins 2001). Millers och Cummins forskning är intressant för analysen av hur
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ungdomarna hanterar den språkliga utmaningen och förståelsen för hur de interaktionsmönster

som framkommer i studien fungerar och påverkar ungdomarna.

Sjögren frågar i boken En bra svenska ”Vad är en ’bra’ svenska? Vem definierar den? … //

…Vilken norm bör invandraren anpassa sig till?” (Sjögren 1996: 31) Vi tolererar många

språkliga fel hos svenskar men inte hos invandrare. Enligt Sjögren är det ”den sociala och

kulturella kompetensen som döljer eller framhäver språkliga avvikelser.” (ibid). Den tysta

kunskap som inryms i social kompetens är svår att definiera men ändå lika viktig som

språkkunskaper (ibid: 32). ”Ju mer det talas om språkets betydelse, desto känsligare för

språkliga fel blir de som lyssnar. Att tala en bra svenska görs till särskiljande mellan vi och

de.” (ibid: 36). Sjögren vill jag använda som referenspunkt för resonemang om förekomst av

”vi och de” konstruktioner.

Individers språkbruk är nära knutet till den sociala verklighet som individen speglar sig i och

som hon eller han positionerar sig och positioneras av andra i förhållande till. Språk bidrar

därmed till att både upprätthålla och ifrågasätta maktrelationer, sociala strukturer och

ideologier (Haglund i: Hyltenstam & Lindberg 2004: 363). Haglund refererar till Bourdieu,

den kände och ofta citerade franske sociologen som även studerade språk. Han menade att

språk är en del av varje människas symboliska kapital1. Språket är ett slags kulturellt kapital i

form av exempelvis bildat språk eller hur vi brukar språket. Det språkliga kapitalet bidrar

därmed inte bara till förståelse och mening genom kommunikativa egenskaper utan till

maktutövning genom användningen av språket. Under symboliskt våld är man utsatt för

maktutövning vilken varken den dominerande eller den dominerade nödvändigtvis uppfattar

som dominans (Gytz Olesen 2004: 162). Språket ensamt utövar, enligt Bourdieu, inte makten

utan det gör den som talar språket utifrån sin position (ibid: 163). Bourdieu menade vidare att

samhället inte består av interaktion utan av sociala dominansförhållanden, vilket i sin tur

möjliggör en symbolisk behärskning av språket att användas som en strategi för att uppnå ett

mål (ibid: 165). Symbolisk makt kan då sägas vara praktisk behärskning av ett språk samt en

praktisk behärskning av de sociala situationer där detta språkbruk är socialt accepterat (ibid).

                                                
1 Symboliskt kapital enligt Bourdieu kan kortfattat definieras som ”… det som av sociala grupper känns igen
som värdefullt och tillskrivs värde” (Gytz Olesen 2004). Bourdieu beskrev det själv som en kollektiv bedömning
som tar i beaktande egenskaper som ”varken kan lånas eller lånas ut” (Bourdieu 1997 i: Gytz Olesen 2004).
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Haglund går vidare med Bourdieus begrepp habitus2 och menar att det kan innefatta ”barnets

erfarenheter och kunskaper” samt att barnets språk, normer och värderingar utgör kapital

(Haglund i: Hyltenstam & Lindberg 2004: 364). Enligt Bourdieu förändras habitus mycket

långsamt och individen kan därför uppfattas som förutbestämd att ha en viss position livet

igenom (ibid). Tankar om språk, makt och livsposition finner jag intressanta att förhålla sig

till med avseende på olika förväntningar som ställs på ungdomarna och hur de påverkas av

dem.

Ramptons studie av hur några ungdomar i flerspråkig miljö i Storbritannien använder fler

språk än engelska och sitt modersmål i olika situationer ger intrycket att ungdomarna mycket

medvetet använder olika stereotypa språkbilder för att hantera övergångsfaser (Rampton i:

Kotsinas 1997). Detta gör ungdomarna på ett mycket kreativt och lekfullt sätt genom att

använda de olika språkens och dialekternas nyanser för att hitta sin egen identitet. Syftet i den

här studien är att undersöka hur ungdomarna i studien ser på sin språkutveckling och då är

frågan om språkbrukets funktion en central utgångspunkt.

Jag utgår i denna uppsats från identitet som en icke entydig företeelse, föränderlig i tid och

rum och beroende av i vems ögon en individ speglar sig. Språket ser jag som ett verktyg som

praktiskt kan behärskas och brukas med olika resultat beroende på om de situationer där detta

språkbruk är socialt accepterat också behärskas. Ungdomar befinner sig i kraftfält av

symbolisk makt som de i hög grad är känsliga för när de lär sig språket. Jag intresserad av vad

i den språkliga kommunikationen som är knutet till identiteten och jag undrar över skapandet

av sociala identitetskonstruktioner i ungdomarnas språkliga vardag.

                                                
2 Habitus utgörs enligt Hagmans tolkning av Bourdieus begrepp av ”de färdigheter som individen förvärvar
genom praktisk erfarenhet inom sociala fält och som påverkar hur individen handlar, tänker och orienterar sig i
den sociala världen” (Hagman i: Hyltenstam 2005).
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6. Metod och material

6.1 Reflexiva intervjuer
Detta är en fältstudie i etnografisk metod. Jag använder reflexiva intervjusamtal med

ungdomar i grupp kombinerat med observation. Metoden tillåter mig som intervjuare att gå

fram och tillbaka på fältet, i situationen. Fördelen med denna metod är att intervjupersonerna

ges stort utrymme att tala fritt vilket jag anser vara väsentligt med tanke på samtalsämnets

personliga karaktär. Jag kan dock som intervjuare kliva fram och be om förtydliganden eller

ställa frågor om samtalet stannar av eller tar allt för vida svängar bort från samtalsämnets sfär.

Som observatör intar jag en passiv roll där jag söker mer information om intervjupersonernas

identitet. Svårigheten med metoden är att jag som intervjuare, observatör och människa

påverkar intervjupersonerna genom de frågor jag ställer, genom att vara där samt att jag tolkar

resultaten utifrån min förförståelse och referensram. Detta ställer krav på mig att vara påläst

inom ämnet och att ständigt reflektera och ifrågasätta inte bara ungdomarna utan även mig

själv, mitt agerande och mina frågor. Denna typ av reflexivt förhållningssätt ses inom

etnografisk forskning som en tillgång (exempelvis Kullberg 2004). Jag vill göra en som

Thomsson säger: ”eftertänksam studie, där ljuset eller kunskapen hela tiden återspeglas ur

olika vinklar. Man söker efter insikt i hur olika omständigheter påverkar det som sker.”

(Thomsson 2002: 38). Jag är själv en del av den kritiska kunskapsprocessen, vad som kommer

fram i materialet är styrt av vad ungdomarna själva valde att lyfta fram enligt min tolkning.

6.2 Undersökningsfältet
Fältet för undersökningen är den gymnasieskola där jag gjorde delar av min

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Skolan profilerar sig med fyra hörnpelare: idrott och

hälsa, entreprenörskap, filmskapande och internationellt perspektiv. Det går ca 600 elever på

skolan men man har kapacitet att ta emot fler. De program som finns på skolan är

Naturprogrammet, Samhällsprogrammet, Elprogrammet, Handelsprogrammet och

Individuella programmet (med speciella inriktningar mot bland annat praktik,

samhällsprogrammet och Asperger) Från och med höstterminen 2007 planeras att Barn och

Fritidsprogrammet ska ersätta Handelsprogrammet. Kollegiet består av ca 60 lärare och övrig

skoladministrativ personal. Rektorn har arbetat på skolan i två år. Jag känner mig bekant med

lokaler och personal vilket har underlättat undersökningens praktiska genomförande.
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Skolan erbjuder Introduktions kurs för invandrare (förkortat IVIK) som förberedelse för

Individuellt program. Fokus för undervisningen är Svenska som andraspråk. Eleverna delas i

möjligaste mån in i grupper utifrån språklig nivå och skolbakgrund. De asylsökande helt

nyanlända eleverna får exempelvis undervisning i en egen grupp med viss handledning av

modersmålslärare.

6.3 Urval av intervjupersoner, avgränsning och giltighet
Via en lärare i Svenska som andraspråk på individuella programmet har jag fått möjlighet att

samtala med sex intervjupersoner. Tre ungdomar som går på IVIK. Samt tre ungdomar som

nyligen har gått från IVIK till programinriktat Individuellt Program(IVSP).

Ungdomarna är fyra killar och två tjejer mellan 16- 19 år. De kommer alla från olika länder,

Kina, Ryssland, Polen, Irak, Tunisien och Chile. En är född i Sverige men av utländska

föräldrar och har bott i föräldrarnas hemland till nyligen. Gemensamt har de att de har kommit

till Sverige vid 13- 18 års ålder och börjat i svensk skola. De omständigheter som har lett dem

till Sverige är olika någon har flytt från krig andra har kommit för att föräldrar fått jobb i

Sverige. Någon har kommit till Sverige utan familjen någon har föräldrarna i båda länderna.

Ingen av dem har modersmålsundervisning i skolan nu. De har gått i svensk skola mellan 1

och 3 år.

Jag fick hjälp av en lärare att göra urvalet. Urvalet gjordes utifrån vilka ungdomar som

nyligen har lämnat IVIK och gått till individuella programmet samt vilka ungdomar som snart

kommer att gå vidare från IVIK till individuella programmet. Dessa ungdomar bedömdes vara

på en sådan språklig nivå att de kunde förstå undersökningens syfte och föra samtal om detta.

Ungdomarna valdes huvudsakligen utifrån sin språkliga nivå men med den följer också deras

intresse att utveckla sitt språk som i den här situationen gör det möjligt och meningsfullt för

dem att samtala om ämnet ”språk och identitet”. Detta kan i sin tur ha medfört att just dessa

ungdomars upplevelser och utsagor utifrån deras specifika språkutveckling på ett visst sätt

präglar undersökningens resultat. Jag menar dock att vilket urval jag än hade gjort är en sådan

påverkan ofrånkomlig därför kan inte heller resultatet av min analys generaliseras till att gälla

för andra ungdomar, till skolan som helhet eller för någon annan kategori.
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6.4 Undersökningens genomförande
Vid det första tillfället träffade jag ungdomarna i deras respektive klasser. De fick gå med mig

bort från klassrummet till ett annat rum där jag presenterade mig och syftet med intervjun och

mitt arbete helt kort. Jag bad ungdomarna om en liten skriftlig bakgrundsinformation och gav

dem en lapp de skulle fylla i och ta med sig till vårt nästa samtal. Jag berättade att de vid det

tillfället skulle få presentera sig själva lite mer och stämde av vår mötestid samt bad om deras

tillåtelse att spela in det samtalet. De fick även med sig ett litet brev hem där jag förklarade

vad mitt arbete går ut på och där mina kontaktuppgifter framgick. Jag var extra tydlig med att

de ungdomar som var under 18 år skulle visa detta brev för föräldrarna och uppmana dem att

ta kontakt med mig om de hade några frågor.

Vid det första gruppsamtalet, som pågick en timma, deltog alla sex ungdomar. Jag hade en

intervjuguide till min hjälp som jag inte visade för ungdomarna. Min huvudsakliga ambition

var att vid detta första tillfälle få så många som möjligt att prata och då helst om sig själva.

Det var viktigare än att få svar på mina specifika frågor.

De uppföljande samtalen genomfördes separat med de tre ungdomarna från varje klass. Det

var schematekniskt lättare att arrangera och det skapade en ännu intimare stämning i gruppen

där det var lättare för alla att komma till tals. Vid detta tillfälle hade jag lyssnat igenom

tidigare samtal och reflekterat över vad vi hade pratat om och vad vi inte hade pratat om och

vad som istället hade fokuserats av ungdomarna. Jag valde att fråga mer om de områden där

ungdomarna själva hade visat större intresse att prata samt att ställa ännu fler öppna frågor så

som exempelvis - Vad gör du på din fritid? Detta för att uppmuntra ungdomarna att prata om

sig själva och även om andra miljöer än skolan.

Jag har också observerat klasserna vid ett par lektionstillfällen samt samtalat informellt med

deras lärare i svenska och deras klasslärare. Dessa observationer och samtal redovisas inte då

det huvudsakliga materialet hämtas från intervjuerna. De har dock påverka mig i min syn på

ungdomarna och deras skolmiljö och kanske även påverkat deras förhållningssätt gentemot

mig och därför finns de med som en del av undersökningens metod
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6.5 Bearbetning och presentation av data
På grund av undersökningens personliga karaktär är alla ungdomar anonyma och deras länder

och språk är avidentifierade i de utdrag som presenteras från samtalen. Deras namn är ersatta

med: A, B, C, D, E, F och mitt namn skrivs: Å. Jag har valt att genomgående använda

samlingsbegreppet ungdomar om informanterna. Begreppen elev och andraspråksinlärare

associeras lätt till skol- och klassrumskontext vilket inte i alla sammanhang är relevant.

Begreppet invandrare kan för vissa ha en negativ association. Min avsikt med begreppet

ungdomar är att det ska vara neutralt. De citat från samtalen som återges är ibland

språkmässigt redigerade med utgångspunkt att inte förändra innebörden av vad som sades.

Jag har transkriberat samtliga intervjuer i sin helhet. Under analysarbetet har jag sorterat

materialet med utgångspunkt att diskutera de två frågeställningarna jag presenterade under

punkt 3. I nästa avsnitt presenteras undersökningsresultatet och analys med dessa två

frågeställningar som rubrik.

7. Undersökningsresultat och analys

7.1 Hur hanteras den språkliga utmaningen

Hur känner sig ungdomarna mottagna, bemötta och förstådda?
En av de första frågor jag ställer till ungdomarna är:

Å: När man inte kan ett språk och kommer till ett land när man är 13-18 år, vad händer då?
F: Allting försvinner, man måste börja om allting. Det som vi har byggt eller givit i våra
länder försvinner
Å: Hur gör man då?
F: Man ska gå i samhället. Man måste öva. Man måste förstå samhället

Jag undrar också hur ungdomarna känner sig bemötta, mottagna och förstådda när de kommer

till skolan?

F: Min första dag det var jätteroligt, jag hade väska som barn med häfte, pennor,
suddgummi, pennvässare allting med mig. Jag tänkte så här som barn, jag hade alltig med
mig. Jag stod så här i mitt i skolan, hallen. Jag vet vad jag har på schemat, jag har matte.
Jag kom lite för tidigt, så där typ en halvtimme så jag stod där och vänta på lärare tills han
kommer…// … Jag vill inte att nån ska hälsa på mig för jag vet inte vad jag ska svara [tittar
ner]. Sen kom läraren…/
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/… Han skrev en lapp ”den här personen kan inte svenska, vill ni prata med honom om
någonting viktigt ring det här numret så ska jag översätta åt honom”. Jag hade det här
pappret med mig hela tiden, tur att jag inte har behövt den nån gång.

Hur hanterar ungdomarna omgivningens olika förväntningar på dem?
Vilka förväntningar hade F, vilka förväntningar fanns på honom? Ungdomarna uttrycker

många tankar kring att de kände sig dumma när de först kom till skolan. De kände sig osäkra

för hur de skulle reagera när någon tog kontakt, hur de skulle passa in. Vissa uttryckte stor oro

över att vara äldre än de andra i klassen. Mest frustrerade var de över att behöva börja lära sig

många saker på nytt och att börja på en så låg kunskapsmässig nivå. Mötet med den första

läraren beskriver de genomgående som positivt. De gör en tydlig skillnad på den

undervisningsnivå de mötte, vilken de upplevde som jobbig, och den lärare de hade sina

inledande kontakter med.

E: Jag kände att jag var som på dagis för att in min grupp så alla var yngre än mej…//… alla
har visat mig hur man äter i Sverige, var finns salen, alltså pluggsalen, det var som chock
Å: … men människan läraren och du, hur var det mötet?
E: Det var bra, han visade allt för mig …//… hon behandlade mig som 16-17 år
D: Jag kände mig också
Å: … du håller med?
E: Men jag kände mig konstig, jag sett var de lär sig och alla siffror
F: eller kaniner typ, eller djur, man skrattat åt sig själv…
E: Vid 17 man måste lära sig hur är kanin på svenska
D: Jag tycker att min gamla lärare hon behandlade mej typ alltså hur gamla jag var på den
tiden, inte ett barn, alltså jag pratade på engelska med henne, det funkade mycket bra

Ungdomarna säger genomgående att de upplever att de har blivit bemötta för den de är och

för den ålder de har, men vad vet omgivningen egentligen om dem?

Å: Är det nån lärare som frågar er om era hemländer?
Alla: Nej
Å: Om nån ber dig berätta om [Y ] är det OK?
B: Ja varför inte?
A: Det känns skönt ibland
Å: Att få berätta?
C: Nej
A: Kanske, om man tycker om sitt hemland, så tycker man om att berätta
C: Inte hela tiden
A: Inte hela tiden
C: En gång kan jag berätta
…// …

Å: Om ni börjar pratar era språk i klassrummet vad säger läraren då?
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A: En gång sa en lärare ”jag vet att ni snackar skit om mig”
Å: Gjorde ni det?
A: Nej, nej
Å: Snacka ni skit om nån annan?
A: Vi använder inte [x- språk] för att snacka skit eller prata hemligheter, vi kanske glömmer
och bara pratar [x- språk]

…// …

F: … men man ska ha en riktigt hård lärare. Jag säger inte hård, hård som går runt och piskar
elever men lärare som respekterar, han respekterar oss, vi respekterar tillbaka mer än kanske
vad han respekterar oss, vi vet våra gränser, han kan också sina gränser, från början. Han sa
sina regler, han sa jag har några regler för jag när jag har lektion. Han sa det från början det

har vi alltid gjort…//… Ni har andra lärare, jag tror inte att det är nån som bryr sig. Andra
lärare och de är inte lika hårda alltså de har inte stark pers- alltså de är inte starka personer de
är inte starka
E: har inte självförtroende
D: de kan inte kontrollera
F: de kan inte kontrollera klassen, de kan inte styra den
D: de bryr sig inte om alltså
F: om läraren är bra på att styra klassen det kommer att gå bra för alla elever också det kan
man tänka på att varje gång vi har lektion han säger livet ute ni måste ha samma i klassen,
nej det är hårdare, när man hör det där ordet man förstår man ska kämpa mer där ute det är
inte samma här även om det krävs mycket här är det värre där ute man måste kämpa mer så
det är därför vi har hårda lärare

Här var samtliga ungdomar till synes överens. Det var hårdare men också på sätt och vis

bättre i hemlandet. Man lärde sig mer. Om lärare inte kräver disciplin så kan de uppfatta det

som om läraren inte bryr sig. E började dock komma med lite invändningar. Dels om att

skolan i hennes hemland i alla fall var mer lik skolan i Sverige och dels att den ändå var mer

frivillig än vad det verkade på skolorna som F och D berättade om. Men även i fråga om

disciplin.

E: Ibland på hans lektioner det är jättetråkigt
F: Men ibland det är så, det är (.) historia är tråkigt, det är inte roligt
D (skrattar)
E: Det kan va att man läsa den boken, man fattar ingenting men man måste läsa
F: Det är för det kanske du inte fattar men ja men de andra de som kan verkligen svenska de
fattar direkt vad han säger…

F uttrycker här en slags sympati och talar i termer om ”vi och de”, ”de andra, de som

verkligen kan svenska…” och underförstått vi. Han uttrycker här en förminskande värdering

av dem som andraspråkselever i grupp. Jag uppfattar det som om F anser att ”vi” bör sträva

mot att i alla lägen acceptera och försöka förstå vad läraren och boken säger. ”Vi” ska inte
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protestera eller fråga. F använder ”vi och de” i omvänd särskiljande mening för att skilja ut

dem själva som grupp (jämför Sjögren 1996). E förhandlar här aktivt sin identitet genom att

ifrågasätta F’ s påstående. Lite senare går även D in i förhandling genom att påstå att alla

skriker åt lärarna här [i Sverige]. F försvarar läraren varpå D menar att eleverna i Sverige

skriker åt lärarna ”om lärare inte gjorde bra jag menar”. Jag frågar ungdomarna kring detta

och undrar vad de egentligen uppfattar förväntas av dem? Uppfattar de att de inte ska

ifrågasätta lärarna?

Det är tydligt att ungdomarna pendlar mellan förväntningar att respektera lärare oavsett om de

gör fel och förväntningar som finns på dem i den svenska skolkontexten att ifrågasätta för att

lära sig.

Å: Kan ni bara prata lite grand om skillnaden när ni är hemma och pratar med er familj, hur
är ni då, hur är de, jämför med hur ni är på skolan? …//…
D: De visste inte alltså hur det är i skolan, de tänker att det är lättare
E: Jaa
D: Men de visste inte hur det är
Å: De vet inte hur det är i skolan?
D: Vad gör vi i skolan? Pluggar vi i skolan eller (…) de, de vet att det är lätt i skolan än [Ä]
men de visste inte hur det är alltså
E: De tror att vi har så lätt att eh att i skolan i Sverige är jättelätt men inte alltid lätt …//…
Å: Vad är det de inte förstår, när ni pratar om det här, vad säger du och vad säger de?
D: De sa till mig bara att plugga det är den enda saken du måste göra och sen du kan få
lyckas om du pluggar, de (...) ja det är allt.
Å: Och vad tycker du man ska göra för att lyckas (…) förutom att plugga? …//…
D: Plugga det kan på många sätt lära sig språket, man snacka med folk, det kan man också
kallas plugga

Haglund (2005) menar att en människas förutsättningar förändras långsamt, människors

livspositioner kan till och med uppfattas som förutbestämda. Ungdomarna ger här uttryck för

en vilja och en insikt vilken är en början till förändring. Jag tänker inte som mina föräldrar

bara för att de är mina föräldrar, jag vet vad som krävs av mig. ”Ungdomarna deltar aktivt i

skapandet av sin identitet. Det sker genom en process i interrelation med signifikanta andra i

de kontexter det möter, söker eller vistas i. I denna process är de sociala relationerna av vikt.

Tillgång till ”signifikanta andra” är beroende av vilka sociala relationer man har, vilket i sin

tur påverkar utvecklingen av såväl språk som identitet”(Borgström & Goldstein- Kyaga 2006:

110).
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”Identitetsarbete handlar både om att lära sig behärska de symboliska system man ingår i,

insikten om sin egen plats mellan olika kulturella system, men ofta också om ett beslut att

själv ta kontrollen över sin identitet och våga framhäva aspekter av sin kultur, det ger en

styrka. Många ungdomar tar upp betydelsen av styrkan hos den egna kulturen men också den

styrka man utvecklar genom att få insikt om vem man är, dvs vem man väljer att vara i

relation till de olika kulturer man ingår i” (Borgström & Goldstein- Kyaga 2006: 136).

Ungdomarna pratar om vikten av att vara sig själv och förhålla sig till sina erfarenheter. De

säger att de har tagit något med sig från sitt tidigare liv men också att de har fått mer i sitt nya

liv.

F: Ja det gick bra sen. OK, när man lär sig svenska man lär sig synonymer (.) man lär sig
kanske ”hur mår du” man lär sig inte andra sätt att fråga. …// …

de var en kille han frågade mig ”läget”? Jag sa jag vet inte. Alla började skratta åt mig, jag
kände mig som en dum människa
D: När var det?
F: På grundskolan, jag sa inget fel… man blir utsatt för många situationer när man känner sig
dum när man inte kan svenska, jag vågar säga det, jag skäms inte för att jag inte kan svenska
( …) många saker

F berättar vidare att han senare ställer frågan ”Läget?” till sin lärare. Med ledning av lärarens

svar kan han tolka frågans betydelse. Detta kan tolkas som en strategi för att lära sig språket

utan att uppfattas som ”en dum människa” igen. Jämför Wong Fillmores avhandling från

1976 som beskriver sociala strategier(nivåer) hos andraspråksinlärare.

1. Gå med i en grupp och agera som om du förstår, även om du inte gör det.

2. Ge intryck av, med ett par väl valda ord, att du kan tala språket.

3. Lita på att dina vänner hjälper dig (fritt översatt från Wong Fillmore i: McLaughlin 1984:

162). Som Wong Fillmore ser det följs de sociala strategierna av kognitiva strategier varav

den viktigaste är att lära sig helfraser och använda dem vilket innebär att andraspråksinläraren

tar sig till en position för verklig inlärning av språket. F säger bestämt att han inte skäms för

att han inte kan alla ord på svenska och att han vågar stå för det. Jag upplever att denna

säkerhet som han beskriver har utvecklats i takt med att han verkligen har lärt sig mer

svenska. Han berättar också att han uppmuntrar sina kompisar att rätta honom men de får inte

skratta för mycket åt honom när han säger fel, då blir han arg.
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Hur ser ungdomarna på språket - som ett hinder eller en möjlighet?
Ungdomarna uttrycker det som ett hinder att inte kunna det svenska språket. De ser en

nödvändighet, en möjlighet i språket som medel för att få, som de uttrycker det, ”komma in” i

samhället. De ser också språket som en nyckel till gemenskap och till ett gott liv. Om man

inte kan språket är man utanför. Detta är förväntningar som ungdomarna upplever finns på

dem. Vad har då svenska språket att ge dem mer än att de vet att de ska lära sig det för att det

förväntas av dem?

Å:… får du någonting när du lär- lägger till de här svenska vanorna eller förlorar du
någonting?
F: Nej, nej, nej, ja
Å: Du får någonting?
F: Jag får mer
D: Ja
Å: Tänker du också så här?
D: Ja.
Å: Berätta, vad har ändrats från när du kom?

D: Man lär sig ett annat språk, det blir lite mer alltså upplevelse i sitt liv, man kan veta alltså
hur, hur samhället byggs upp, alltså man kan veta mer kunskaper…
… // …
F: Språket, man känner sig ensam i det här landet utan språk, om man inte kan svenska
D: utanför
Å: utanför?
D: Man måste komma in
F: Språket är samhället om man kan så går man i samhället
D: Du måste kan svenska, om du kan engelska eller nånting annat, du måste kan svenska.
Det är det enda språket här jag menar om man vill komma in
F: Om man kan engelska man kan också klara sig men 80 procent kan engelska men man går
inte i samhället
D: De är utanför
F: Svenska då förstår man vad det handlar det här samhället, språk, man förstår grunden till
samhället, då går man in

Det finns ytterligare en dimension i språkdiskussionen. Ungdomarna värderar sitt förstaspråk

på ett annat sätt. Det kan skapa eller känneteckna en inre konflikt. Man vet att man kan, ska

och borde lära sig svenska och använda det men det känns skönare och riktigare att använda

sitt ”riktiga språk”. Det språk som ligger dem varmast om hjärtat.

Å: Är det någon skillnad när man pratar svenska och sitt hemspråk?
F: Ja, stor skillnad. Det är hemspråk som man kan, man pratar det, svenska det känns (.) det
är inte riktigt språket som vi kan, det är något som vi behöver för att klara oss me’ samhället.
Det är vårt språk det som vi lever med den vi känner (.) ord, svenska ord, vi kan förstå ord…
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…och mening i svenska ord, använder dem bara som uttryck för vad vi säger och vad vi
tycker. Det språk som vi har med oss när vi kom, det är som det är det riktiga språket.
D: Om man pratar modersmål det känns liksom skönare, man behöver inte tänka liksom
hänga ihop meningar. Om man pratar svenska det blir lite (.) man måste tänka innan

När jag frågar ungdomarna när de pratar svenska svarar de i skolan, ibland med kompisar. De

pratar svenska när de måste. För ungdomar som liksom dessa nyligen kommit till Sverige från

icke svensktalande bakgrund blir skolmiljön kritisk som arena för identitetsförhandlingar på

andraspråket (jämför Miller i: Pavlenko 2003: 294). Hemma förhandlar de identiteten på sitt

modersmål och de har också i sina föräldrar förebilder som lyckats mer eller mindre väl med

att själva lära sig det nya språket. Detta betyder att ungdomarna och deras föräldrar har olika

erfarenhet av vad som krävs av dem för att infria de förväntningar de upplever finns på dem.

Trycket från skola, hem och samhälle är starkt att lära sig språket för att anpassa sig och

utvecklas som människa och bidra i samhället. De får ibland motstridiga signaler. De har

olika strategier för hur de ska lära sig språket och komma in i samhället. Dessa strategier

överensstämmer inte alltid med deras föräldrars. Föräldrarna har en bild och ungdomarna

själva har en annan, en tredje bild förmedlas av skolan och lärarna samt den fjärde bilden av

skolkamrater. Frågan är vilken bild som påverkar mest.

D: Alltså det är ditt liv som gäller till, jag har varit här det är mitt liv som gäller till nu, det är
deras liv som gäller till på den tiden, man måste behandla den på olika sätt, förstår du vad jag
menar?
Å: mm, ja men bara när man möter (…) unga möter föräldrar att man har olika-
D:… tankar
… // …
Å: Vad tycker du att det är för saker du måste göra här för att lyckas?
D: Umgås med kompisar, man måste ha kompisar, man måste veta alltså inte bara läsa i
boken man måste gå ut och känner till alltså några saker det är allt
Å: Förklarar du det för dina föräldrar hur det är?
D: Jag försökte men de tycker inte så och jag försökte göra det
Å: Men vad tycker du?
D: Jag? Jag måste gå på min egen (…) om jag tycker det är rätt alltså det är mitt eget ansvar
om det lyckas eller misslyckas till slut det är min egen väg (…) de behöver inte ta ansvar

D kommer flera gånger tillbaka till att man lär sig på olika sätt och vikten av att göra på sitt

sätt. Jag upplever det som att hans identitet håller på att formeras utifrån vad omgivningen

ställer för krav. Omgivningen har genom språket ett maktmedel och han gör sina val som han
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inte nödvändigtvis uppfattar som tvingande. Han är utsatt för symboliskt våld men förhandlar

aktivt sin identitet med insikten om att han själv bär ansvaret för hur hans liv ska bli.

E: I början jag tänkte när jag har kommit till skolan jag visste att man måste plugga för att
kunna svenska och sen kommer andra saker men för att bo i Sverige man måste lära sig
svenska tänka som svenskar (…) och förstå dem
Å: Hur tänker svenskar?
D: (skrattar)
E: Hur tänker svenskar, kanske i Sverige är andra olika än Å, för att i Å (.) typ när jag skulle
möta en person inte alla som kommer i tid, men i Å är det viktigt att alla kommer i tid
Å: aha men inte i Sverige?
E: Nej inte alla
D: Det är friheten
Å: Vad sa du?
D: Det är friheten, man har mer
… // ...
F: Mamma hon kan prata, hon kan klara sig typ, men hon kan inte klara diskussionen (…)
det kan ta flera minuter att tänka på ord som hon ska använda sen hon går till affären eller
läkaren…
E: Min mamma pluggar …//…
Å: Hur går det då?
E: Det går sådär för henne men ofta det är jag som ska hjälpa henne. Pappa pratar, kan inte
svenska heller, men han försöker prata med alla det är jättesvårt när han pratar på mobilen.
Han brukar titta ofta på blocket och så hitta nån bilar och så ringer till den mannen och så
pratar så konstigt och jag skriker till honom man säger inte så för att han frågar mig ibland
om ord, men han måste lära sig

Å: Hur har han lärt sig då har han gått i skola?
E: Nej en dag i skolan
Å: En dag bara?
E: och sen han sa att han vill inte gå till skolan
Å Varför?
E: Jag vet inte han trodde han tycker han är för gammal så han lärde sig på jobbet när han
pratade med andra och så och min mamma det går så där för henne men hon måste försöka
… // …
D: Det gjorde min mamma också, hon plugga i kvällen kurs
E: Som min mamma
Å: Hur gick det då?
D: Nej ingen bra, hon gav upp
Å: Pappa då
D: Nej pappa inte alls
Å: Hur klara de sig i samhället
D: De prata engelska alltid

F: Nej men mamma vet om skolan för min mamma har varit lärare i 15 år och min pappa i
25 år de vet att men i början de sa alltid plugga, plugga, plugga för jag sa till dem också ni
ska plugga för de gick på SFI …//… men alltså ju mer jag lär mig svenska desto mindre hon
säger att jag ska plugga hemma hon förstår att jag kan det här men …//… de förstår vad en
elev gör i skolan, jag vet det är inte samma spelregler det är mycket frihet här, ni har mycket
frihet
E: Ja för mycket



2007-06-11

23

Ungdomarnas beskrivning av sina föräldrars inställning till att lära sig svenska språket är

kluven. Föräldrarna förväntar sig att de ska plugga för att lära sig svenska vilket ska ge dem

lycka och framgång. Samtidigt har föräldrarna själva valt andra strategier som att lära sig

svenska på jobbet eller använda engelska. F’ s föräldrar verkar ha börjat anpassa sin roll till

den förändrade situationen. De inser att F lär sig svenska allt mer och att spelreglerna är

annorlunda här än i hemlandet. Både föräldrar och ungdomar måste förhålla sig till, det som

de beskriver som, en större frihet.

Vad innebär detta för ungdomarnas identitetsutveckling? D talar om att ”gå sin egen väg” och

att ”det är inte deras [föräldrarnas] ansvar om han lyckas eller misslyckas”. E anser att de får

för mycket frihet. När jag frågar ungdomarna vad de menar med frihet och att de har mer,

alternativt för mycket, kommer följande diskussion upp:

F: Det blir bråk ibland i vår klass typ med lärare och vår klass det blir tjafs, det är tjafs med
lärare det är bara en lärare som vi alltid tjafsar med, vi har inte, vi har respekt för lärare jag
respekterar lärare även hon säkert jag har tålamod även om hon säkert alltså säger vad som
helst till mig men jag har tålamod och håller tyst och lyssnar jag har inte ändrat det från mitt
land
Å: Har du det med dig?
F: Det har jag kvar att jag ska respektera läraren, det är alltid även om läraren har fel

E: Man måste respektera
F: Eleven får inte säga till man ska respektera lärarna
Å: Tycker du att det är så här också, är det de lärarna säger här?
F: Här alltså eleven säger till lärare, alltså en elev säger håll käften till lärare alltså jag känner
att jag vill försvinna i jorden jag vill inte höra den där ordet jag vill inte vara den där platsen
för en elev säger till läraren håll käften, man ska aldrig säga till lärare, lärare ska man
respektera i mitt land vi säger…

Diskussionen resulterar i en förhandling om identitet som tar upp riktigheten i att ifrågasätta

lärare som har fel eller när man inte förstår. När jag frågar ungdomarna om huruvida de

uppfattar förväntningar på dem att vara tysta och respektera läraren i alla lägen märker jag att

de har problem att förhålla sig till de olika förväntningarna. Cummins (2001) diskuterar

maktbalansen i klassrummet och pratar om vikten av att identitetsförhandlingar, i form av

motstånd och ifrågasättande, får äga rum. Att just andraspråksinlärare genom språket får

bekräftelse på sin identitet ser han som en förutsättning för studieframgång och lyckad

språkinlärning för dem.



2007-06-11

24

7.2 Vilken identitet väljer man att framhäva

Hur passar man in, vilka förväntningar upplever man?
Miller menar att andraspråksinlärare ofta kämpar för att ”passa in” och bli uppfattade som

legitima uttalare av majoritetsspråket och att skolans miljö erbjuder flera arenor för denna

kamp. Dessa olika arenor menar Miller kan jämföras med Bourdieus fält (Miller i: Pavlenko

2003: 295). Jag frågade ungdomarna hur man ska vara på den här skolan för att passa in?

A: Man måste plugga för att gå i den här skolan, man måste kämpa för att-
D: Det är inte bara i skolan, det är också i hela samhället
F: Man måste kämpa, man ska va sig själv, man ska inte va en annan person, när man går
hem, annars blir det svårt, att vara en person i skolan och en annan hemma, jag kan inte va
snäll här och gå hem och skrika
C: Här du kan skrika, inte hemma
F: Hemma man känner sig fri här måste man tänka på andra också…
B: Plugga, visa resultat

När jag frågar ungdomarna vad som är viktigast i skolan så framträder å ena sidan en bild av

hur man ska vara och å andra sidan en bild av vad man ska prestera. Bilderna visar på

ungdomarnas olika konstruktioner av sociala identiteter.

F: Om man gör läxan så tycker alla att den personen är en pluggis, jag gör det efter skolan då
alla går hem
Å: Så man ska plugga men man ska inte visa
F: Jaaa, neej man ska inte visa utan (…) om man har haft en lite tråkigt lektion och på rasten
tar med sig boken och pluggar då tycker alla-

C: att man är en pluggubbe!
F: - jaa pluggubbe, alltså att man pluggar för mycket man ska ta det lugnt alltså man ska
chilla
Å: …men sen är det ok att plugga hemma så att man får alla saker klart för sig?
F: Det beror på om man kan plugga hemma eller inte
Å: Kan du det? Kan du inte plugga hemma?
D: Dator?
F: Nej inte bara dator
C: Ja du har lite problem
F: inte bra, vi har inte särskilt utrymme, jag har inte eget rum så man kan inte plugga…//…
även om de försöker, mamma eller pappa försöker typ, att göra en bra plats för mig att
plugga men det går inte, det funkar inte, jag känner, nej jag kan inte plugga
Å: OK
F: måste komma hit och plugga
… // …
Å: Är det viktigt att inte visa här att man pluggar?
Tjejerna: Jaa.
Å: Man ska bara va: bra?
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Tjejerna: mm
F: Det funkar för alla, jag har inte sett nån som sitter där ute och pluggar, har ni sett nån?
…//…
E: Men före provet?
F: Ja på provet det gör alla. Om alla gör det då gör man också det

I sin identitetsförhandling nedvärderar de pluggattityden genom att använda ordet

”pluggubbe”. Ungdomarna förhandlar sina identiteter här. För de här ungdomarna upplever

jag att det är extra viktigt att inte bryta mönstret på ytterligare ett sätt. De gör ju redan de

genom språket. Därför tar man mest intryck av kompisar när det gäller att plugga eller inte på

skolan. Förväntningarna på att man inte ska plugga på skolan är så allmänna att de uppfattas

som naturliga även om ungdomarna tidigare inte tyckt så. Lärare, föräldrar och tidigare

erfarenheter får här inte samma genomslag som förebilder i ungdomarnas identitetsskapande i

skolkontexten. Ungdomarna förhåller sig till identitetsförhandlingarna genom att inse att olika

situationer kräver olika identiteter. Jämför ungdomarnas två positioner å ena sidan ”I skolan

ska man inte plugga” och å andra sidan ”Man måste kämpa för att klara sig i samhället.” För

att bli delaktig och accepteras krävs kunskap om språk, om koder och om beteende.

Ungdomarna lär sig mer eller mindre att kodväxla för att kunna delta i de olika grupper de

ingår i. På så sätt kommer de till insikt om den egna identiteten.” (Borgström & Goldstein-

Kyaga 2006).

Hur upplever man att det var förut?
Jag pratade med ungdomarna hur de tänkte tidigare i sitt hemland om hur man skulle vara och

göra då?

F: Jag var pluggis alltså i [Ö]…
Å: Pluggade alla där?
F: Jaa, alla pluggar, det beror på läraren också. Om läraren är bra man vill också visa. Du blir
trött när du undervisar oss så man ska också ge tillbaka, ge dig…
…// …
D: Det är mycket svårare i [Ä].
Å: Pluggade du där?
D: Ja , för mycket, man måste göra det
Å: Men alla gjorde det?
D: Ja alltså, de pressar, du måste göra så, så, s-

C: annars slå?
D: nej, nej, nej inte slå, du kommer att bli den sämsta, alltså alla vill hänga med, alltså det är
därför
…// …
C: … om du inte hinner får du sätta dig där borta och vänta [pekar över axeln]
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F: Man får gå om. Börja om hela terminen alla ämnen, bara för att man inte har klarat ett
ämne…
C: sitta där borta och vänta på nästa
F: Om jag inte klarar det så det går åt helvete. Gå om ett år, det tar från livet, det räknas

Vad har hänt tiden ungdomarna har varit i Sverige? Jag frågade hur de tänkte när de kom, vad

var viktigt för att lyckas då?

F: Det enda jag tänkte på var nu ska jag lära mig svenska, det är första poängen
E: Ja
F: Sen skaffa kompisar och ha ett bra liv och njuta av livet men först måste jag lära sig
svenska, men de där andra kompisar man kan inte nå de om man inte klara det första, det är
som en trappa man kan inte gå upp direkt steg man ska, när jag lär mig svenska då blir
allting bra, först hade jag bara en kompis som kunde [ö- språk] som jag, han går IVIK, han
gick första terminen, jag går med honom, jag känner igen honom, jag går med honom i
skolan i typ två tre år, han presenterade mig till alla, så började hälsa på andra, när jag bytte
från fbk till vanlig klass, då kände jag nästan alla, alltså jag kände inte alla men jag kände
dem sen blev jag kompis med dem ja jag är kompis med de flesta, jag spelar volleyboll
samma sport med dem och går ut tillsammans, det var det som jag satsade på, språket, kan
förklara sig, utan språk man kan inte gå nånstans, man kan inte klara sig

Å ok… ja …//… jag skulle vilja veta mer om det har skett någon förändring (…) när ni har
lärt er språket. Har ni förändrats som-
F: personer ja
Å: -personer
…// …
F: När man lärt sig svenska man vill också bli som andra svenskar. Innan man inte kan
svenska då känner man sig typ som samma person som man bor i sitt hemland, som jag, jag
brukade ha kläder på mig som jag brukade ha i [Ö], när jag började umgås med svenskar och
förstå samhället, de här kläder passar inte här, ta på mig nånting annat, det här utseendet
passar inte, man ska ändra utseende
Å: mm
F: Det här snacket man pratar om (...) man ska ändra lite, man ska förstå vad andra gör, du
vet, man ändrar sig automatiskt man tänker inte på det när man ändrar sig, det går
automatiskt, man gör som de andra, man härmar inte vad andra gör, man också blir så att alla
kan bli samma nivå typ då ingen blir mindre ingen blir högre

”De identitetsmarkörer som de väljer att visa eller dölja urskiljs genom ungdomarnas

beteende, position och deras verbala eller icke verbala språk … //… Hur de använder sina

språk och uppfattar sig själva är ett uttryck för deras sociokulturella identitet.” (Borgström &

Goldstein- Kyaga 2006: 112). F ger här uttryck för att han blivit negativ bedömd utifrån både

sitt sätt att tala, sina kläder och sitt utseende. Detta är exempel på pragmatikregler som

förvandlats till beteendenormer (Wellros: 1998: 33-35). Detta bemötande har för F resulterat i

att han anpassat sig till de förväntningar han känner på sig. Han funderar vidare kring detta

och minns mer om hur det var när han först kom till Sverige.
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F: Jag kom som jag va. Jag var mej. Jag var mej själv då. Jag ändrade allting. Jag hade
mustasch, du har inte sett min mustasch, jag var farlig. Jag var värre än…
D: Hur farlig är du?
Å: Men det var utseendet (.) men tankarna har de ändrats också?
F: mm jag tror de har blivit bättre. Jag har förbättrat dem, de var inte typ klara men nu vet
jag vad jag vill, förut jag var inte säker på det

F ser själv en koppling mellan de yttre förändringarna och att han har ändrat sitt sätt att tänka.

Han gör här en värdering av att han hade sämre tankar förut. Liksom att hans kläder och

utseende inte passade in kan man undra om han mer eller mindre omedvetet även börjat anse

att hans tankar och värderingar borde ändras utifrån de nya förväntningarna. D utmanar

genom att fråga ungefär ”hur mycket har du förändrats egentligen”? Det finns en risk att man

börjar bedöma sig själv negativt om ens identitet inte blir erkänd. (Lundin & Karlsson i:

Borgström & Goldstein- Kyaga 2006) F tar upp hur det var i hans gamla skola.

F: alla hade det [uniform] jag bryr mig inte om er pappor, nåns pappa kan va president, nåns
pappa kan va: (…) vad som helst han kan jobba med vad som helst, han kan va arbetslös i
den här skolan alla va lika ni ska ha på er samma kläder så alla kan på samma nivå

Jag tolkar det som om F inte tycker att alla värderas lika och att han tycker att alla borde det

oavsett vilket språk man pratar eller vilka kläder man har. F är kanske inte riktigt klar över

hur han ska förhålla sig till de nya och gamla förväntningarna.

Vilka identiteter krävs för olika situationer?
Vilka identiteter framhäver man i vilka situationer? Jag försöker förstå och möter då

ungdomarnas förhandlingar med mig. De vill inte välja. De utmanar och ifrågasätter.

Å: Hur känns det här då, att inte kunna prata med alla // eller kan man det ändå?

C: Jo man kan, jag vart en pub det var bara folk från [Z], sen de kom in till mig såhär, varför
du är här du är svensk så här, du kommer inte å tro ändå jag är från [Z], nähä du
ljuger nu, så en kompis kom till mig, kan du hjälpa till, va fan det här är för djävligt, han är
från [Z].Första gången de försökte säga nånting fult, det finns inte i Sverige såna fula ord,
han trodde inte jag skulle förstå för jag är svensk. Fast jag förstod det.
Å: Men hur kändes det? (…) vad är du då?
C: Jag är vanlig
Å: Är du från [Z] eller är du svensk
C: Jag är från [Z]
Å: Om nån kallar dig för svensk vad känner du då?
C: Jag är ändå inte svensk. Det känns ingenting.
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Hur vill man vara?
Jag frågar ungdomarna var de vill vara i framtiden men diskussionen kommer att handla mer

om hur man vill vara.

Å: Vad tänker ni om framtiden då?
A: Hurså?
B: Jag skulle resa över hela världen
A: Jag vill bli plastkirurg
Å: Plastikkirurg?
Å: Var vill du jobba?
A: I Sverige, jag vill göra det i [X] också, både här och där

Jag frågar även C om hans syn på framtiden han fortsätter den identitetsförhandling han redan

tidigare inlett med mig när jag provocerade honom att välja nationalitet. Det var från min sida

förmodligen en omedveten önskan om att kunna kategorisera och därigenom förstå honom.

Nu vill jag veta hur han ser på framtiden och var han vill tillbringa den.

C: vanliga människa
Å: Jo men var?
C: vanliga människa, båda två sidor
Å: i [Z] och i Sverige?
C: Ja
Å: Åka emellan?
C: En halva där borta en halva här

Han går igenom denna förhandling utan att välja sida. Kosmopolitiska identiteter kan ses som

samhällsomvandlande såtillvida att nationalstaten, åtminstone i dess nuvarande form,

ifrågasätts (Borgström & Goldstein- Kyaga 2006: 146). Om man ser kosmopolitism som

framsidan av myntet rotlöshet och identitetsskapandet frikopplat från nationella begrepp så

blir det tydligt att man inte har klippt sina rötter men inte heller satt sin planta i något nytt

land. Man får näringen till identiteten från båda världar (ibid: 147).

Å: När ni är ute och pratar svenska med kompisar händer det att ni plötsligt- [pratar era
modersmål]
B: ja
Å: varför gör man det?
B: man saknar det, sitt egen språk

Å: för att man saknar det, inte för att man har hemligheter?
B: Nej
A: inte alltid, typ jag och mina kompisar, jag har två kompisar, [från X], så vi tycker att prata
mitt språk istället för svenska för att vi älskar vårt språk, vi tycker inte att svenska, vi älskar
jättemycket vårt språk
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Detta stämmer med vad Miller kom fram till i sin undersökning. Ungdomarna i den

undersökningen gav också uttryck för att språket var något som enade dem mer än ursprunget

och att de ibland bara saknade varandra och därför pratade sitt modersmål med varandra

(Miller i: Pavlenko2003: 301). Alla ungdomarna berättar för mig att de har kompisar som de

pratar sitt modersmål med även om de inte alltid kommer från samma land.

”När vi aktivt deltar i interaktion med andra i olika sociala fält använder vi sociala, språkliga

och kulturella koder. Koder ses som ett symbolsystem med betydelser beroende på

omständigheterna.” (Borgström & Goldstein- Kyaga 2006: 111). Ungdomarna har olika

förklaringar och strategier för vilken identitet de vill framhäva när de interagerar med andra.

Å: Är det viktigt vad man har för nationalitet? Vad har ni för nationalitet?
F: [Från Ö], stolt [från Ö] och när man säger ’jag är [från Ö], man får lite mer respekt, man
kommer från ett land där man kämpar och krigar och då ska ingen tjafsa, man ska inte jävlas
med mig.

Ungdomarna pratade om det naturliga i att vara ryss, polack etc eftersom de har levt halva

livet i det land där de föddes men de öppnar också upp för möjligheten att bli något annat,

något mitt emellan, lite av både och. B förhandlar med mig och svarar först att han inte har

någon nationalitet. C återkommer till att han bara vill vara ”den vanliga människa”. Man

skulle kunna kalla det ”… en reflexiv identitet eftersom de själva väljer vem de vill vara,

genom att införliva de värden som de vill ha från de olika kulturella systemen.” (Borgström &

Goldstein- Kyaga 2006: 124). De förhåller sig flexibla till vilka språk de använder och ser

både funktionellt och känslomässigt på språkets funktion. Å ena sidan säger A ”vi älskar

jättemycket vårt språk” B vill prata sitt språk för han saknar det och F säger att modersmålet

är det ”riktiga språket”. De har en identitet de vill framhäva.

Det är intressant att titta på hur ungdomarna använder språket för att vara någon. Se exemplet

ovan ”när man säger ’jag är från Ö’ man får lite mer respekt…” F vill ha respekt och

uppfattas som någon som kämpar för sitt land. Det är så han vill vara, men är han det?

Einarsson (2004) menar att: ”… levnadsvillkor påverkar identitetsuppfattningar… //…

identitetsuppfattningen bygger upp (och tom till stor del är) språkbruket och därmed också

”ansiktet”, eller ”masken” som man håller framför ansiktet som man håller framför ”jaget.”

Det kan vara viktigt för F att visa sig lojal med dem som kämpar i hemlandet och genom



2007-06-11

30

språket kan han göra det. Jag tittar tillbaka på mina frågor och inser att det förmodligen var

viktigare för mig att försöka placera in ungdomarna i något fack, en nationalitet för att förstå

något om dem, än för dem.
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8. Avslutande diskussion
Syftet med undersökningen har varit att undersöka, beskriva och diskutera några ungdomars

syn på sin identitet och språkutveckling. Gemensamt har ungdomarna att de har börjat i

svensk skola i tonåren med en uppväxt, skolgång och livserfarenhet med sig från sitt första

land. Ingen av dem har längre modersmålsundervisning i skolan.

Reflexiva intervjuer är en spännande metod. Vad som kommit fram i materialet är till stor del

styrt av vad ungdomarna själva valt att berätta. Mina frågor har självklart även påverkat

studien liksom min tolkning av våra samtal. De har i vissa situationer förhandlat sin identitet

gentemot mig som de inte alls kände innan. Berättelserna handlar mycket om de förväntningar

ungdomarna upplever finns på dem. De diskuterar kring vilka identiteter som passar i vilka

situationer och det framstår som naturligt att växla mellan olika identiteter utifrån situationens

krav. En stor del av materialet handlar om hur de hanterar den språkliga utmaningen de ställs

inför.

Ungdomarna berättar om sina förväntningar från början när de kom och om hur deras

föräldrar uppmuntrat dem till att lära sig svenska. De kände sig osäkra från början men också

frustrerade över att behöva börja på en så låg kunskapsnivå på grund av språket. De beskriver

det i termer av att ”man skrattade åt sig själv”. De menar att de blivit bemötta för den de är

men ingen frågar dem egentligen om deras tidigare liv.

Ett sätt att hantera utmaningen är att kämpa. De sätter likhetstecken mellan att lära sig språket

och att klara sig i samhället, få kompisar och lyckas. Både föräldrar och lärare uppmanar dem

till att plugga och kämpa. Förväntningarna från kompisarna är däremot att inte plugga, i alla

fall inte på skolan. Jag upplever att för dessa ungdomar blir det särskilt viktigt att passa in, de

bryter ju redan mönstret genom sitt språk. Miller menar att andraspråksinlärare ofta kämpar

för att ”passa in” och bli uppfattade som legitima uttalare av majoritetsspråket och att skolans

miljö erbjuder flera arenor för denna kamp (i: Pavlenko 2003: 295). De tar till och med

avstånd från pluggattityden i sitt språk genom att använda begreppet ”pluggubbe” som är klart

nedvärderande.
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Jag var intresserad av hur ungdomarna uppfattar sig som grupp och vilka värderingar de

framför som gemensamma. Det hände att de talade om sig själva i termer av ”vi” gentemot

”de”. Vid ett tillfälle resonerade ungdomarna kring de förväntningar som finns på dem i

skolkontexten att hänga med. Då uttrycktes en värdering av att ”de” som kan svenska de fattar

direkt vad läraren menar till skillnad från ”oss”. De resonerade också mycket kring ”frihet”

och vad det innebär. De berättade att föräldrarna börjat inse att man har större frihet i det

svenska samhället. Någon av ungdomarna uttryckte att friheten är för stor medan en annan

menade på att den innebär ett ansvar för dem att hitta sin egen väg för att lyckas.

Ungdomarna pendlar också i sina identiteter när de förhåller sig till språken. Å ena sidan

måste de lära sig svenska för att lyckas, det ifrågasätter de inte. Å andra sidan älskar de sina

modersmål och pratar ibland modersmålet med sina kompisar för att de saknar det. Det är ju

det riktiga språket.

De vill inte välja sida för framtiden. De uttrycker sig i termer av både och, halva här och halva

där. De har förändrats under tiden här.

Å: om ni skulle åka tillbaka till [X] eller [Y] skulle allting va som förut?
F: nej jag kommer inte å passa där
Å: varför då?
D: samhället utvecklas
F: typ man blir van med samhälle, typ man kan inte backa tillbaka, det är framtiden, man går
fram i framtiden…

Man kan inte dela in människor i grupper utifrån deras identitet. Att forma identitet är en

reflexiv process med en mängd aspekter som integreras vilka man inte alltid kan välja fritt.

Ungdomar i mångkulturella storstadsmiljöer tenderar att vara öppna, reflexiva och kunna

växla mellan olika kodsystem men det leder inte nödvändigtvis till en identitetskonflikt

(Borgström & Goldstein- Kyaga 2006: 215). Växling mellan språk och andra koder blir som

ett verktyg att hantera en komplex verklighet där vissa aspekter framhävs medan andra döljs.

Identitet blir en orienteringspunkt utifrån vilken ungdomarna tolkar verkligheten och agerar i

den(ibid). Man inser att man är annorlunda och tar sig rätten att vara det (ibid:105).

Det framträder tydligt i ungdomarnas berättelser att de ständigt växlar mellan olika identiteter.

De ser inte det som ett hinder utan mer som en möjlighet att infria de olika förväntningarna att
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på olika sätt lyckas i livet. De har börjat reflektera kring huruvida de förändringar de har

genomgått i sitt utseende, kläder och språk även har påverkat deras tankar. De talar om att

vissa förändringar har skett automatiskt. De har inte härmat svenskarna bara börjat förstå

dem, lära sig hur de tänker och anpassa sina handlingar utifrån vad de upplever är förväntat av

dem. Det här kan sägas vara ett exempel på symboliskt våld där man är utsatt för

maktutövning vilken varken den dominerande eller den dominerade nödvändigtvis uppfattar

som dominans (Gytz Olesen 2004: 162). Språket ensamt utövar, enligt Bourdieu, inte makten

utan det gör den som talar språket utifrån sin position (ibid: 163). Sociala

dominansförhållanden i samhället möjliggör för en symbolisk behärskning av språket att

användas som en strategi för att uppnå ett mål (ibid: 165). Symbolisk makt kan då sägas vara

praktisk behärskning av ett språk samt en praktisk behärskning av de sociala situationer där

detta språkbruk är socialt accepterat (ibid). Ungdomarna är övertygade om att

språkbehärskning är en väg att lyckas i livet.

Identitetsförhandling i skolkontexten innebär för ungdomarna ett ställningstagande till

disciplin och frihet, ska man ifrågasätta läraren eller inte? Hur förklarar man sitt

ställningstagande för föräldrarna? Vad krävs för att lyckas när man har så mycket frihet?

Ungdomarna reflekterar över detta. Individers språkbruk är nära knutet till den sociala

verklighet som individen speglar sig i och som hon eller han positionerar sig och positioneras

av andra i förhållande till. Språk bidrar därmed till att både upprätthålla och ifrågasätta

maktrelationer, sociala strukturer och ideologier (Haglund i: Hyltenstam & Lindberg 2004:

363). Språket är än så länge ett hinder för identitetsförhandling i skolkontexten. Ungdomarna

kanske misstycker om något men de visar underkastelse och eftergivenhet (jämför Haglund

2005).

Cummins hävdar att orsaken till andraspråksinlärares misslyckanden i skolan är de historiska

mönster för maktspel mellan dominerande och underordnade grupper som utvecklats.

Gruppen som har makten tvingar andra grupper att inordna sig, på ett sätt som kan strida mot

den underordnade gruppens kulturella och språkliga särart (Cummins 1986,1996 i: Axelsson,

Lennartsson- Hokkanen, Sellgren 2002).

De här ungdomarna är motiverade. De vill lyckas och de är övertygade om att en anpassning

till förväntningarna från lärare och svenska samhället samtidigt med en identitetsformering
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utifrån kompisarnas motstridiga förväntningar går att kombinera. Hur de förhåller sig till

föräldrarnas förväntningar och sina tidigare livserfarenheter är inte helt tydligt. De har inte

tagit ställning ännu och jag tror inte att de kommer att göra det. De vill infria både och, ha lite

av varje. Om man ser kosmopolitism som framsidan av myntet rotlöshet och

identitetsskapandet frikopplat från nationella begrepp så blir det tydligt att man inte har klippt

sina rötter men inte heller satt sin planta i något nytt land. Man får näringen till identiteten

från båda världar (Borgström & Goldstein- Kyaga 2006: 147). Jag ser inte dessa ungdomar

som offer och det gör de inte själva heller. Bilden av deras identitet blir mångdimensionell,

precis som deras erfarenheter.

F: … i Sverige är min värld, det är inte andra länder, vi bor här, det är mitt liv, utan språk jag
kan inte gå ut, jag vågade inte gå ut när jag inte kunde svenska, när jag går ut med min familj
bara, jag tänkte tänk om nån frågar mig var ligger den här adressen, vad ska jag säga, (…)
det som jag var rädd från, en dag när jag var på väg hem från skolan, det var en man han
frågade mig om migrationsverket, först han frågade på engelska jag sa I don’t know sen han
frågade på svenska, jag sa jag vet inte, sen han frågade, han blev sådär stressad, han började
prata [ö- språk] efter, men kom igen, jag pratar [ö- språk] han började skratta, jag vet var det
ligger men jag kan inte engelska eller svenska så jag kan inte svara
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Bilaga 1

Transkriptionsmodell

Va- avbrutet tal

-kna återupptaget avbrutet tal

[ ] författarens tillägg, alt avidentifiering

… fortsatt tal, behandlas ej här

kursivt emfas, betoning

? frågeintonation

(.) mikropaus

(…) markerad paus

(skratt) alla skrattar

(skrattar) talaren skrattar

(x), (xx) ett eller flera ord ohörbara

…//… hopp i transkriptionen

lär- lägger tvekan

Personnamn, länder har avidentifierats i transkriptionen och ersatts med A, B, C, D, E och F

respektive X, Y, Z, Å, Ä och Ö, Respektive språk och ursprung skrivs x- språk, från y etc (ex

i landet Å pratar man å- språk, personen D kommer från Å jämför exempelvis ordet ”finnar”

skulle har ersatts med ”från Å”)
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Efterord
Hördd
Oföre i farsta.
Ostäda.
Odiske.
Ovädre.
Sänga obädde.

Otvätte,
okamme å oraka.
Skjorte oknäfft.
Krägan opåtejen.
Böxen opresse.
Strompen ostoppe.
Skona oborste.
Å ena hängselströppen oi.

(Norman 1976)

Vid samtal med min handledare om det talade språket i skrift, Ett öga rött, Kalla det vad fan

du vill och alla de påminde Boel mig om att redan Vilhelm Moberg skrev som folk sa. Birger

Norman skriver i förordet till sin bok Utanikring om dialekt: "De första dikterna skrev jag

närmast som en vila från det vanliga språket. För att roa mig också, naturligtvis. Men jag

märkte att jag fingrat på ett instrument, som bar på egna klanger, starkare laddningar och

resonanser av ett förbryllande djup. I det ångermanländska språket lyssnar jag till en

ursprunglighet. Något som låter mer drastiskt än riksspråket. En realism närmare saken,

rörelsen, situationen. Något som är uttrycksfullare än det vanliga. Ord som sluter sig närmare

tingen. Ord som står så nära saken, att de tycks vara den. Det som kallas dialekt, är på djupet

ett språk" (Norman 1976).

Vi har alla ett språk som är det riktiga men för flera av oss tar det sig olika uttryck i olika

situationer.

Stort tack till er ungdomar som har gjort denna uppsats möjlig. Tack också till skola och

lärare som hjälpt mig. Tack till Boel för god handledning och trevliga stunder. Tusen tack till

Janne och barnen för oändligt tålamod i den vardag som ska rymma så mycket och som också

accepterat ”oföre i farsta, ostäda å odiske!”(ibid)


