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1. Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att se hur flerspråkighet uppfattas inom litteraturen, i 

samhället och bland elever och personal i skolan. Vi har läst intressanta teorier och handlingar 

om flerspråkighet och detta tog vi med oss till skolorna när vi utförde våra intervjuer med två 

rektorer i två separata skolor samt när vi utförde enkätundersökningar i en skola. Dessa 

undersökningar gjordes med elever i årskurs nio och lärare. Vi har delat upp arbetet i tre delar; 

den första delen bestod av en teoretisk bakgrund, den andra var en presentation av 

intervjuerna och enkätundersökningarna. I den tredje och sista delen analyserade vi 

intervjuerna och svaren från enkätundersökningarna utifrån litteraturen. Slutsatserna av detta 

arbete visade att flerspråkighet är positivt och att Sverige, som länge betraktats som ett 

enspråkigt land och som fortfarande uppfattas som det av en del, inte längre är enspråkigt utan 

i allra högsta grad är ett mångkulturellt flerspråkigt land.  

 

 

2. Abstract 

The purpose with this essay is to see if billingualism is understood within the litterature, in the 

society and among students and facultyteachers. We have read interresting theoris about 

billingualism and we brought this with us to the schools when we interviewed two principals 

in two seperate schools and when we performed an investigation, in a form of questionnaries, 

in one of the schools. They where made with teachers and students in ninth grade. We´ve 

divided the studie in three parts: the first part contains a theoretical background of what 

billingualism is. The second part is a presentation of the interviews and the answers from the 

students and the teachers. The third and final part is an analysis of the results that came from 

the interviews and the questionnaires. Our conclusions of this studie are that billingualism has 

a positive influence on the human development. Sweden has been considered to be a one-

language country, but our studie showes that Sweden most definitly is a billingual and 

multicultural country.  

 

 

 

Sökord: Tvåspråkighet, Flerspråkighet, Modersmål, Hemspråk, Halvspråkighet, Kodväxling 
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3. Förord  

Vi är två tvåspråkiga kvinnor som studerar till lärare på Södertörns Högskola. Båda är födda i 

mellanöstern, dock inte i samma land. Men vi har bott i Sverige i större delen av våra liv. Vi 

har varierande kunskaper i vårt gemensamma modersmål och vi båda anser svenska vara vårat 

andraspråk. Emellanåt händer det dock att vi uttrycker oss bättre på svenska än på vårt 

modersmål. Då kan man kanske fråga sig om inte svenska är vårt modersmål? 

 

”Lärarutbildning med interkulturell profil” - så heter vårt program, vilket var en av 

anledningarna till varför vi valde att skriva om flerspråkighet. Detta ämne ligger oss nära, inte 

bara för att vi själva är flerspråkiga, utan även för att det är vår lärarinriktning. Med tanke på 

att vi är flerspråkiga anser vi oss ha en förförståelse så vi kan hjälpa våra framtida elever att 

inte behöva känna att de är sämre på grund av att de kan flera språk. Språk är en tillgång och 

inte något som man skall behöva skämmas för.  

Vår utbildning har givit oss möjligheten att kunna se andras perspektiv för att kunna hjälpa 

eleverna. Den har fått oss att inse att vi inte är eller kan bli fullärda, för livet är ett livslångt 

lärande.  

 

Fyra och ett halvt års studier avslutas med denna uppsats. Och aldrig trodde vi att det skulle 

sluta så här. Denna uppgift har varit utmattande, men aldrig har ett arbete varit lika givande 

som detta. Vi tillägnar först och främst ett stort tack till de skolor som ställt upp och deltagit i 

våra undersökningar och intervjuer, tack till rektorerna, lärarna och eleverna. Främst då Skola 

B. Sedan vill vi tacka vår handledare, Maria Borgström för den tid hon givit oss och vår 

examinator Kenneth Awebro. Kenneth, PM-seminariet blev vår goda start, tack för dina 

inspirerande ord. Vi vill även tacka våra klasskamrater för den feedback de givit oss och de 

goda råd som vi hade i bakhuvudet när vi arbetade.  Slutligen vill vi tacka varandra för att vi 

stått ut med varandra under dessa 10 veckor.  
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4. Inledning  
 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där två- och flerspråkighet är ett vanligt inslag i varje 

människas liv. Globaliseringen och gränserna som ständigt förändras och sakta försvinner 

innebär att fler språk och språkblandningar blir allt vanligare i alla världens länder. I vissa 

länder på denna planet är flerspråkighet en självklarhet, medan i andra länder, såsom Sverige, 

är det en relativt ny företeelse. Sverige har länge varit ett enspråkigt land, om man bortser från 

samiskan, finskan och romernas olika språk som man länge förnekade och förtryckte. På 

grund av att det är nytt så betraktas det som ett problem, men är det verkligen ett problem? Är 

inte kunskapen och möjligheten till flera språk en resurs? Är inte språk ett medel för 

kommunikation? Är inte språk en metod för att nå fram till andra medmänniskor och knyta 

band? Är inte språk ett medel för att uppnå kärlek och vänskap?  

 

 

I läroplanen står det: 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” 
1
  

 

Som blivande lärare skall vi ta hänsyn till deras bakgrund och kunskaper och integrera detta i 

undervisningen, så att eleverna skall kunna utvecklas och skapa sig en egen identitet där de 

kan välja det de anser vara bäst från de olika kulturerna. Vi skall ge dem möjligheterna och de 

skall göra valen. 

 

 

6. Syfte och frågeformulering 

Syftet med denna uppsats är bland annat att se hur lärare, elever och skolledning i de skolor vi 

besökt, ser på flerspråkighet och hur de arbetar med flerspråkighet i skolan. Om de uppfattar 

flerspråkighet på samma sätt och om de anser att skolan tar tillvara på flerspråkigheten. 

Dessutom vill vi se hur stora skillnaderna är mellan lärarnas och elevernas åsikter angående 

flerspråkighet. Vidare vill vi undersöka hur väl verkligheten stämmer överens med litteraturen 

                                                
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet  94 
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det vill säga om samhället och främst media ser på ämnet flerspråkighet på likvärdigt sätt som 

vetenskapsmännen.  

Våra frågeställningar är: 

 

• Är två- och flerspråkighet hämmande eller främjande?  

 

• Jobbar man med flerspråkighet i de specifika skolorna och i sådana fall, hur? 

 

• Finns det skillnader på lärarnas och elevernas syn på flerspråkighet bland de elever och 

lärare som var med i enkätundersökningen, och i sådana fall, vilka? 

 

• Är det bara enskilda lärare som arbetar med flerspråkighetsintegration eller är det HELA 

skolans mål? 

 

 

7. Metod 

I början var det tänkt att vi skulle besöka en grundskola i södra Stockholm. Men när vi 

kontaktade den skolan och meddelade att vi skulle göra en undersökning om flerspråkighet, 

hänvisade de oss till en annan närbelägen skola med motiveringen att den andra skolan hade 

fler flerspråkiga elever. När vi sedan ringde och talade med rektorn i den skolan hänvisade 

hon oss tillbaka till den första skolan med samma motivering som den förra skolan. Detta fick 

oss att överge tanken om att göra undersökningen hos dem. Vi bestämde oss därefter att 

begränsa våra studier till det mångkulturella Södertälje. När vi sedan ville göra en jämförelse 

mellan två skolor uppstod dilemmat att hitta två skolor som var villiga att ställa upp. Vi 

kontaktade först en skola där vi hade haft vår VFU (VerksamhetsFörlagd Utbildning) och de 

välkomnade oss med öppna armar.  Den andra skolan var svårare att hitta. När vi hade 

bestämt oss för en skola så visade det sig att rektorn var väldigt upptagen och hade absolut 

ingen tid för oss. Han hade till och med ingen tid att ringa oss då vi hade lämnat ett flertal 

meddelanden på hans telefonsvarare. Vid det här laget var vi redo att ändra vår frågeställning. 

Men lyckligtvis hittade vi en skola som var villig att ställa upp på enkätundersökningar och 

intervjuer.  
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Vi har gjort en kvalitativ undersökning i form av intervjuer och en kvantitativ undersökning i 

form av enkätundersökningar. I den ena skolan (Skola A) har vi endast genomfört en 

kvalitativ intervju, det vill säga en intervju med ett frågeschema som vi utgick ifrån, med 

biträdande rektorn2. Vi hade tänkt genomföra enkätundersökningar med lärare och elever men 

fick aldrig svar från läraren som vi hade kontaktat eller från eleverna som skulle lämna in en 

blankett, vilken vi hade skickat till föräldrarna som skulle tillåta oss genomföra 

undersökningen. Dessvärre glömde vi skriva lärarens namn på brevet som skulle hem till 

eleverna. Detta meddelade vi dock samma lärare som även hade hjälpt oss att skicka iväg 

dessa brev. Tyvärr fick vi inget svar, och det var inte planerat. Detta försenade hela 

skrivprocessen och till slut var vi tvungna att fatta ett beslut om vi skulle vänta eller om vi 

skulle ändra frågeställningen. Vi valde att ändra frågeställningen då vi uppskattade att vi inte 

skulle få in enkäterna i tid.  

 

I Skola A finns det många flerspråkiga elever, runt 70 procent, och i Skola B är det färre 

flerspråkiga elever, cirka 40 procent. I Skola B användes samma intervjumetod som i Skola A 

och även här med biträdande rektorn. Den kvantitativa enkätundersökningen, som låg till 

grund för vår statistik3, genomfördes med både lärare och elever. 18 elever och åtta lärare 

fyllde i enkäterna. De gick snabbt att utföra, bland annat för att vi inte behövde föräldrarnas 

tillåtelse för att genomföra enkätundersökningen. Rektorn sade att vi inte behövde 

föräldrarnas tillstånd för att kunna utföra undersökningen. Det tog en halvtimma för eleverna 

att fylla i enkäterna. Intervjuerna pågick i ungefär en timme och rektorn i Skola B var god nog 

att dela ut enkäterna till lärarna och skicka dem till oss senare. De olika skolorna är placerade 

i olika delar av Södertälje.  

 

Skola A är belägen i ett invandrartätt område medan Skola B ligger vid ett villaområde nära 

centrum. De intervjuades för att se om de var medvetna om arbetet med flerspråkighet. Vi har 

självfallet satt oss in i ämnet ”flerspråkighet” genom att läsa olika böcker och avhandlingar 

om ämnet. Vi har skrivit våra frågor till enkätundersökningen och intervjuerna utifrån den 

kunskap vi fått av dessa skrifter. Vi vill bara tillägga att vi stötte på en av eleverna som skulle 

ha varit med på enkätundersökningen i Skola A som var väldigt skeptiska till att vilja vara 

med på undersökningen. När vi undrade vad anledningen var sade hon att hennes syster hade 

sagt att sådana undersökningar och undersökare endast har i syfte att svartmåla flerspråkighet 

                                                
2 Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, 1997, s. 59 
3 Bryman, 1997, s. 22 
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och invandrare, och framför allt invandrare som bor i invandrartäta områden. Det ironiska i 

det hela är att vi tillhör samma minoritetsgrupp som flickan, men ändå trodde hon att vi ville 

förtala det vi själva är en del av, flerspråkighet. 

 

 

8. Forskningsläge 

8.1 Massmedias bild 

Okunskapen om två- och flerspråkighet är mycket stor i Sverige. Okunskapen, faktorn att man 

inte förstår, skapar fördomar och fördomarna är många4. Svenska är inte det enda språk som 

talas i Sverige, varken nu eller för 100 år sedan. En liten minoritet har talat samiska och finska 

i norra Sverige sedan urminnes tider. Eftersom de var en mycket liten minoritet och de var 

relativt avskärmade från resten av landet så räknades de inte5. Men en stor förändring kom att 

äga rum i Sverige efter Andra världskriget. Folk började invandra från olika delar av världen 

och antalet språk i landet ökade drastiskt. Så denna relativt nya företeelse – flerspråkighet – 

som man inte har en riktig kunskap om än, skapar fördomar bland de enspråkiga svenskarna 

och dessa fördomar förstärks på grund av massmedia.  

 

Massmedia ger ofta en negativ bild av invandrare i Sverige och flerspråkighet har hamnat i 

kläm. Den bild som massmedia visar för allmänheten kan medföra att barn skäms för sin 

familj och sitt ursprungsland, och detta kan orsaka att barnet slutligen inte vill tala sitt 

modersmål eller visa vilken etnisk bakgrund man har. Ett exempel på hur massmedia kan 

förvränga sanningen är den bild som media har målat upp av muslimer. Bilden att det är ett 

folkslag och en religion som påbjuder kvinnoförtryck, hedersmord, fanatism och terrorism 

kan medföra att folk föraktar och till och med fruktar de människor som tillhör gruppen och 

tar därför avstånd från dem. Den gruppen kommer då att känna sig utanför och reaktionerna 

de får av samhället kommer att medföra att de hela tiden måste försvara sig och sin grupp och 

desto värre, kan de komma att dölja sin identitet6.  Tingbjörn menar att den negativa debatten 

om flerspråkighet inte bara har påverkat människan och dess identitet utan även skolan har 

påverkats. Mediernas förenklade och inte så verklighetstrogna lösningar på 

flerspråkighets”problemet” har lett till att skolledningen, lärarna och annan personal i 

                                                
4 Ladberg, 1999, s 5 
5 Hansegård, 1974, s 5f 
6 Ladberg, Barn med flera språk, 1996, s 110 
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skolorna har ledsnat på debatten och känner hopplöshet inför en reell lösning7. Hyltenstam 

och Tuomela citerar Virta8: 

 

”De massmediala och samhällspolitiska debattvillkoren, bidrog till att debatten 

spårade ur och miste sin karaktär av en vetenskaplig diskussion. Istället för att 

skapa klarhet och underlag för skolpolitiska beslut bidrog forskarnas meningsutbyte 

till osäkerhet och förvirring bland politiker, skolpersonal och invandrarföräldrar. 

 

Därför understryker Ladberg hur viktigt det är att skolan startar ett arbete tillsammans med 

föräldrarna där målet är att få barnen att känna sig stolta över sin bakgrund och identitet.  

 

”Det svenska samhället måste aktivt visa att tvåspråkighet och tvåspråkiga 

människor är viktiga och att de därför skall uppmärksammas och belönas i fortsatt 

utbildning och på arbetsmarknaden. /…/ Förstaspråksstudier i t ex finska grekiska 

och arabiska skulle få en totalt annorlunda ställning om de inte gömdes under 

gemenskapsrubriken Hemspråk och inte främst motiverades som pedagogiskt stöd 

för dem som har ett annat språk än svenska som första språk. De bör istället utgöra 

ett viktigt steg på vägen mot fortsatta studier och arbeten där kunskaper i dessa 

språk kommer till användning.
9
”  

 

Tingbjörn menar här att modersmålsundervisningen i skolan har fått stämpeln som 

”pedagogiskt stöd” istället för att ha det i kunskaps- och integrationssyfte. Det får alltså 

omedelbart sämre status än andra ämnen i skolan och värderas därför inte heller lika högt som 

andra ämnen. Samhället har, på grund av media, dragit en felaktig slutsats om att språk skapar 

problem. Ladberg10 påstår dock att det inte är språken som skapar problemen utan att det 

handlar om kulturella, sociala eller ekonomiska förutsättningar. Invandrare räknas som socialt 

underlägsna och därför får inte heller invandrares språk samma status som svenskan. 

Rinkebysvenska och halvspråkighet har blivit utsatta för massmedia, ett flertal gånger. 

Massmedia har beskrivit Rinkebysvenskan som ett fenomen med bristande språkkunskaper. 

Trots att forskarna ännu inte har kunnat påvisa att det är så. Däremot visar det framförallt på 

                                                
7 Tingbjörn, 1986:10f (i Hyltenstam (red.), 1996, s 14f) 
8 Hyltenstam (red.), 1996, s. 15 
9 Tingbjörn, 1986, s 40 
10 Ladberg, Barn med flera språk, 1996,  s 113f 
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att dessa ungdomar har en hög språklig medvetenhet. Ladberg11 har beskrivit halvspråkighet 

som ett möte mellan flera språk och Rinkebysvenskan som ungdomarnas egna sätt att tala 

svenska. Ladberg anser att människors uttalande och ordval inte handlar om bristande 

språkkunskaper, utan att det handlar om identifikation. När ungdomarna i Rinkeby talar med 

inslag av ord från andra språk bekräftar de sin identitet som en mångsidig grupp. Om detta är 

rätt eller fel, skriver Ladberg, är inte en språklig bedömning, för det finns ingenting som pekar 

på att Rinkebysvenskan skulle ge ungdomarna sämre möjligheter till att kunna uttrycka sig 

språkligt. Vidare slår Ladberg fast att det egentligen handlar om en välkänd nedvärdering av 

dialekter.   

 

8.2 Två- och flerspråkighet  

Begreppet tvåspråkighet, eller flerspråkighet som är ett mer passande ord, eftersom ordet 

”två” ger en begränsning, är ett ytterst aktuellt ämne inom dagens pedagogik. Det finns 

mycket forskning kring två- och flerspråkighet, och resultaten har varierat beroende på var, 

hur och av vem forskningen har genomförts. I flerspråkiga samhällen som till exempel Indien 

och Kanada anses det vara en tillgång och en självklarhet att kunna tala flera språk. I 

enspråkiga samhällen finns inställningen att flerspråkighet hör till minoriteten och den anses 

ha låg status. Flerspråkighet uppfattas då som något negativt för att det oftast förknippas med 

fattigdom och socialt underläge. Det är då flerspråkighet ses som ett problem12.  

 

Ladberg13 skriver att en annan anledning till varför det är ett problem är att många tror att det 

är svårt och besvärligt att lära sig ett nytt språk. Hyltenstam och Stoud14 påpekar att de 

nackdelar som uppkommit gällande flerspråkighet har berott på brister i forskningen. Många 

forskare har varit utomlands och studerat flerspråkighetsfenomet och byggt sina teorier utifrån 

dessa observationer. Det är positivt att se hur andra länder har löst ”problemet” med 

flerspråkighet, men man kan inte tro att man kan applicera dessa teorier utan att anpassa dem 

till dagens situation i Sverige. Resultaten från dessa undersökningar är därför inte användbara 

om de inte revideras15. Andra negativa resultat som forskningen fått fram har varit att flera 

språk kan skada individens kognitiva utveckling16. Ladberg17 konstaterar att så är inte fallet. 

                                                
11 Ladberg, Barn med flera språk, 1996,  s 113f 
12 Ladberg, 1996, Barn med flera språk, s. 10 
13 Ladberg, 1996, Barn med flera språk, s. 10 
14 Hyltenstam & Stoud, Språkbyte och språkbevarande, 1991, s. 51 
15 Tingbjörn, Barnen, föräldrarna och språken, 1986, s 22 
16 Hyltenstam & Stoud, 1991, s. 51 
17 Ladberg, Tvåspråkig, flerspråkig eller bara enspråkig, 1999, s. 5 
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Hon menar att ett barn kan lära sig hur många språk som helst, för att de har ett behov av att 

kommunicera. Detta behov blir anledningen till att lära sig de språk (oavsett antal) som 

används i omgivningen. Arnqvist18 säger att om man har motiv till inlärning, blir inlärningen 

mycket enklare. Detta behov är även det som avgör om barnet blir en- eller flerspråkigt. 

Definitionerna på två- och flerspråkighet varierar dock. Gisella Håkansson19 tar upp några 

definitioner på begreppet tvåspråkighet. Hon menar att man möter olika definitioner på 

begreppet i litteraturen. Åsikterna är delade gällande tvåspråkighetens innebörd. Vissa anser 

att man är tvåspråkig om man är uppvuxen med två språk i familjen medan andra tycker att 

det räcker att ha en viss kunskap i de olika språken. Definitionen på tvåspråkighet kan alltså 

vara allt ifrån att ha språken som modersmål till att endast ha grundläggande kunskaper i 

språken.  

Skutnabb-Kangas20 har fyra kriterier på vad tvåspråkighet är: 

 

• URSPRUNGSKRITERIET 

Det är när någon har lärt sig två språk från början och dessa båda klassificeras som 

modersmål.  

• KOMPETENSKRITERIET 

Enligt detta kriterium är modersmålet det språk man behärskar bäst och den tvåspråkige 

behärskar båda språken väl.  

• FUNKTIONSKRITERIET 

Här är modersmål definierat som det språk som används mest och den tvåspråkige är den som 

klarar sig med båda språken i samhället.  

• ATTITYDKRITERIET  

Detta kriterium innebär att man själv och omgivningen identifierar sig i förhållande till 

språken. Det vill säga, att man själv avgör vilket som är modersmålet och om man är 

tvåspråkig eller inte.  

 

Hansegård skriver om en norsk forskare som har en definition på vad tvåspråkighet innebär. 

Han skriver att en tvåspråkig individ är en som kan skapa ”fullständiga och meningsfyllda 

yttranden på ett annat språk”
 21

 

 

                                                
18 Arnqvist, Barns språkutveckling, 1993, s. 148 
19 Håkansson, Tvåspråkighet hos barn i Sverige, 2003, s. 13f 
20 1981 (i Håkansson, 2003, s 5 & i Hyltenstam & Stroud, 1991, s 49 & Börestam & Huss, 2001, s 50-55) 
21 Hansegård, Tvåspråkighet eller halvspråkighet, 1974, s 65 
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8.3 Simultan och successiv tvåspråkighet 

- Simultan tvåspråkighet  

Ofta när man pratar om tvåspråkighet delar man upp begreppet i två delar; simultan och 

successiv tvåspråkighet. Skillnaden mellan dessa är inlärningsprocessen22. När man talar om 

simultan tvåspråkighet menar man när ett barn lär sig två språk samtidigt och oftast lär sig 

barnet båda språken redan från födseln23. Det vanligaste sättet med simultan tvåspråkighet är 

när föräldrarna talar sitt respektive modersmål med barnet24. Arnberg ger ett exempel på hur 

en simultan inlärningsprocess kan te sig. Han nämner en flicka vars föräldrar talar sitt 

respektive modersmål med henne. Pappan talar tyska och mamman talar engelska och hon var 

bosatt i USA. Detta barn  fick tidigt genomgå en simultan tvåspråkighet. Till en början, när de 

levde i USA, dominerade det engelska språket. När de flyttade till Tyskland i ett halvår fick 

tyskan övertaget och engelskan hamnade i släp. När de sedan flyttade tillbaka till USA fann 

hon en balans mellan språken25. Arnqvist talar om detta fenomen och menar att just den 

process som flickan genomgick är en mycket vanlig företeelse i simultan tvåspråkighet26. 

Därför anses det att man bör få undervisning i båda språken så tidigt som möjligt27 

 

 

- Successiv tvåspråkighet 

Successiv tvåspråkighet innebär att man lär sig det andra språket, just som det låter, som ett 

andra språk. Barnen utvecklar först ett modersmål och sedan påbörjas inlärningen av ett annat 

språk28. Denna process är den vanligare bland invandrare i Sverige idag. De kommer med sitt 

modersmål, som de oftast behärskar väl och får sedan lära sig andraspråket som är svenska29. 

Vidare konstaterar Arnberg att andraspråket kommer när barnet börjar förskolan30. Alla 

författare31 är överens om att gränsen mellan en simultan och en successiv tvåspråkighet går 

vid tre års ålder.  

 

 

                                                
22 Håkansson, 2003, s 145 
23 Arnberg, Så blir barn tvåspråkiga,  2004, s 102 
24 Håkansson, 2003, s 151 
25 Arnberg, 2004, s 103f 
26 Arnqvist, 1993, s 145 
27 Hyltenstam och Tuomela (i Hyltenstam (red.), Tvåspråkighet med förhinder?, 1996, s 14) 
28 Håkansson, 2003, s 165 & Arnqvist, 1993, s 147 
29 Arnberg, 2004, s 112-118 
30 Håkansson, 2003, s 165 & Arnqvist, 1993, s 144 
31 Arnberg, 2004, s  116 & Arnqvist, 1993, s 145 & Håkansson, 2003, s 165 
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- Fördelar och nackdelar med simultan tvåspråkighet 

Eftersom barn är omedvetna om att det är två språk de utsätts för kommer de inte att göra 

motstånd till att lära sig ett nytt språk. Om man börjar öva på ljud och fonem i tidig ålder 

utvecklar man uttalet bättre än om man hade börjat i vuxen ålder32. En annan fördel med att 

vara simultan tvåspråkig är att man når en högre språklig nivå än successiv tvåspråkig person. 

Detta i form av större ordförråd, ordböjning, satsbindning, underordning och 

situationsanpassning av språket33. Den nackdel som man har funnit med simultan 

tvåspråkighet är att barn kan bli förvirrade, vilket gör att de blandar ihop språken.  

 

- Fördelar och nackdelar med successiv tvåspråkighet 

En fördel med att lära sig ett andra språk efter tre års ålder är att man kan hantera 

informationen effektivt, eftersom man är mer kognitivt utvecklad samt har ett bättre minne.  

De nackdelar som framkommit med successiv tvåspråkighet är att barnen gör motstånd mot 

det nya språket. Detta för att de måste lära sig allt på nytt däribland grammatiska strukturer34. 

En annan nackdel är att de troligtvis aldrig kommer att nå samma språkliga nivå som simultan 

tvåspråkiga barn35. Enligt Arnberg36 är dessa slutsatser relativa och gäller alltså inte alltid. 

Allt är beroende på situationen som man befinner sig i. Faktorer såsom omgivning, 

föräldrarnas kunskaper i modersmålet, i vilken mån man har utsätts för modersmålet 

respektive andraspråket och mycket annat är avgörande för det slutgiltiga resultatet. 

 

8.4 Kodväxling 

Ett annat fenomen inom tvåspråkighet är kodväxling. Med kodväxling syftar man på att man 

använder sig av två språk samtidigt. Kodväxling förväxlas ibland med termen blandspråk som 

anses vara negativt. Detta för att blandspråk innebär att man blandar språk omedvetet. Att 

kunna kodväxla anser dock Håkansson37 vara något som hör till talarens förmåga. När 

tvåspråkiga barn blir bättre på sina två språk kodväxlar man mer. Men man kodväxlar endast 

med tvåspråkiga eller flerspråkiga personer. Kodväxling förekommer således inte med 

enspråkiga personer. Vidare skriver Håkansson att kodväxling är ett positivt drag och inte 

något som man växer ifrån. Att man för in ord från ett annat språk är ett vanligt drag både hos 

barn och hos vuxna. När tvåspråkiga interagerar med andra tvåspråkiga, och man behärskar 

                                                
32 Arnberg, 2004, s. 116f 
33 Håkansson, 2003, s. 166. 
34 Arnberg, 2004, s. 117 
35 Håkansson, 2003 s. 166 
36 Arnberg, 2004, s. 117 
37 Håkansson, 2003, s. 125 
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samma språk, är det olika faktorer som avgör vilket språk man kommer att använda. Dessa 

faktorer kan vara att återge vad någon har sagt, utesluta eller inkludera personer i samtalet, 

förstärka argument eller byta ämne38. Man kan dessutom komma att byta språk ett flertal 

gånger under samtalets gång. Börestam och Huss39 skriver även om liknande anledningar till 

varför man kodväxlar. De skriver även att kodväxling är kulturellt beroende och med detta 

konstaterar de att kodväxling i vissa grupper är vanligt, medan användning av kodväxling hos 

andra grupper är mer sällsynt. Detta kan peka på att användningen av kodväxling till viss del 

är kulturellt inlärd.  

 

Många forskare är intresserade av hur kodväxling kan användas som bekräftelse på sin 

grupptillhörighet och uteslutning av personer som man inte anser tillhöra gruppen. Kotsinas40 

skriver om hur kodväxling används som identitetsmarkör. Hon menar att det är viktigt att barn 

och ungdomar som växer upp i invandrartäta områden, som till exempel Rosengård i Malmö 

och Rinkeby i Stockholm, skapar en egen identitet och vidare skriver hon att 

Rinkebysvenskan och Rosengårdssvenskan är exempel på en identitetsmarkör. En annan 

aspekt som forskare anser vara väsentlig gällande kodväxling är att se hur språkprocessen och 

språklagringen ter sig41. Kodväxling ger möjligheter att kunna uttrycka sig, det är inte ett 

tecken på brister i språket. Andersson och Nauclér42 uttrycker det såhär: 

 

”Att blanda språken och att växla mellan språken är en naturligt kommunikativ 

strategi hos tvåspråkiga barn. Ju säkrare de blir i behärskningen av sina båda 

språk, desto säkrare förmår de också i olika situationer och för olika syften växla 

mellan språken”. 

 

Alltså är kodväxling tecken på språklig färdighet och behärskning. Det vill säga ju mer man 

kodväxlar desto säkrare är man på sina språk 

 

8.5 Halvspråkighet 

Även halvspråkighet är ett begrepp som har uppmärksammats i massmedia och bland 

forskare. Halvspråkighet är ett begrepp som kommit att beteckna ofullständiga grunder och 

                                                
38 Håkansson, s. 128 
39 Börestam & Huss, Språkliga möten, 2001, s. 78f 
40 Borgström, Att vara mitt emellan, 1998, s 17 
41 Håkansson, 2003, s.126 
42 1987:35 (i Håkansson, 2003, s 131) 
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utveckling i flerspråkiga personers modersmål och andraspråk (tredjespråk etc.). Denna term 

dök först upp i Hansegårds bok Tvåspråkighet eller halvspråkighet (1968).  Debatten om 

halvspråkighet var aktuell under både 70- och 80-talet. Halvspråkighet kom att förknippas 

med flerspråkiga grupper som inte kunde tala majoritetsspråket såsom majoritetsbefolkningen 

kunde. Senare forskning visar att halvspråkighet inte endast har med flerspråkighet att göra. 

Faktorer såsom levnadsförhållanden har en inverkan på språkutvecklingen. Wande43 

poängterar att Hansegårds forskning kring halvspråkighet inte har varit fullständig. Han 

menar att de socioekonomiska förhållandena som personerna befunnit sig i inte har belysts, 

han menar här att även enspråkiga personer kan drabbas av halvspråkighet. Sambandet mellan 

flerspråkighet och halvspråkighet har varit en självklar utgångspunkt i Hansegårds rapport, 

medan andra forskare menar att halvspråkighet har med mer än bara flerspråkighet att göra. 

Kritik har förts mot Hansegårds halvspråkighetshypotes, de konstaterar att hans resultat är 

grundade på ofullständiga iakttagelser. Den olyckliga debatt som har dykt upp i efterhand har 

orsakat en negativ stigmatisering av tvåspråkighet. Hyltenstam och Stroud beskriver 

halvspråkighet såhär: 

 

”Ett språkligt begrepp som detta är alltså ett medel med vilket 

majoritetsrepresentanterna formulerar sin inställning till andra etniska grupper och 

avgränsar sig själva”
44

 

 

I en artikel som Utbildningsstyrelsen har lagt upp på sin hemsida45 skriver författaren att 

halvspråkighet inte existerar. Med detta menar författaren att då en tvåspråkig individ som 

inte har en bra grund i andraspråket, men har en bra grund i modersmålet inte kan kallas 

halvspråkig. Denne person har sålunda fortfarande bättre språkkunskaper än en enspråkig. Här 

poängterar författaren att om fallet hade varit så, då hade alla enspråkiga varit halvspråkiga. 

Vi anser att författaren har underskattat barns språkliga kompetens. Hon skriver att även om 

man inte har en bra grund i något av de språk man talar så kan man klara sig bra i samhället.  

 

8.6 Modersmål 

Modersmål är det begrepp som tidigare kallats hemspråk och liksom namnet har definitionen 

på modersmål har ändrats genom tiderna. På 50-talet ansågs svenska vara modersmål för hela 

                                                
43 1997 (i Hyltenstam och Stroud, 1991, s. 52f) 
44 Hyltenstam och Stoud, 1991, s. 53 
45 http://www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?path=446,473,22131,22136,22184,22982,22985 
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befolkningen i Sverige, även för de finsktalande i Tornedalen. Man kan tydligt se i tabellen46 

nedan hur begreppens användningsområde och definition har förändrats. 

 

Tabell 1 

 Svensk Uppslagsbok 

(1942-1955) 

Nationalencyklopedin 

(1991-1995) 

”Modersmål (et)” Svenska språket (och litteraturen 

som skolämne) 

Det språk som barn lär sig 

först (förstaspråk)  

”Förstaspråk” (definition saknas) En individs modersmål 

Bilingualism/ 

Bilingvalism 

Talande två språk, 

Tvåspråkig 

Föreligger när en individ eller 

ett samhälle regelmässigt 

använder två språk  

”Flerspråkighet” (definition saknas) Användning eller behärskning 

av flera språk. Flerspråkighet  

och tvåspråkighet är principiellt 

samma fenomen 

”Tvåspråkighet” (definition saknas) Användning eller behärskning 

av två språk 

 

Vidare närmar sig Håkansson denna samhällsförändring och synen på modersmål och 

flerspråkighet och skriver: 

 

” Detta visar att ”modersmål” är ett relativt och tidsbundet begrepp och kan skifta 

betydelse beroende på vilket perspektiv man har. ”Modersmål” betyder här det 

nationella språket eller skolämnet och har inget att göra med det språk som är först 

inlärt.” 
47

   

  

Hansegård menar att den definition på modersmål som syftar på landets officiella språk är 

vilseledande. Han menar att denna definition kan tänkas påverka tvåspråkiga medborgare att 

lämna deras förstaspråk/modersmål. Hansegård väljer att beteckna modersmål som det första 

språk som ett barn lär sig.48 Börestam och Huss menar att denna definition på modersmål är 

                                                
46 Håkansson, 2001, s. 17 
47 Håkansson, 2001, s. 17 
48 Hansegård, 1974, s. 99f. 
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den som är den allmänt erkända. Detta för att man oftast behärskar förstaspråket bäst. Men om 

det skulle vara så att man senare i livet skulle behärska ett andra språk bättre (det vill säga, det 

språk man använder mest och behärskar bäst) än sitt första språk kan detta andraspråk räknas 

som modersmål.49 Om man väljer att använda Skutnabb-Kangas attitydkriterium50 så kan 

även ett språk som man varken använder eller behärskar räknas som modersmål. Detta för att 

till exempel känna tillhörighet med sin grupp. Det finns exempelvis infödda ungdomar med 

assyrisk/syriansk bakgrund som väljer att kalla sig assyrier/syrianer fastän de varken kan tala 

eller behärska det syriska språket. 

 

8.7 Positivt med två- och flerspråkighet 

Innan 60-talet ansåg även vetenskapen att tvåspråkighet medför negativa följder. Man hade 

gjort muntliga tester där de tvåspråkiga barnen hade fått sämre resultat än de enspråkiga 

barnen. 1962 kom en rapport av Peal och Lambert som visade raka motsatsen51. Man gjorde 

både muntliga och skriftliga intelligenstester med tvåspråkiga och enspråkiga barn. Resultaten 

visade tydligt att flerspråkighet hade en positiv inverkan på barnens kognitiva utveckling. Stor 

kritik riktades mot deras metoder. Forskare genomförde därför andra studier några år senare, 

och dessa bekräftade bara Peal och Lamberts resultat52. Dessa studier visade att de 

tvåspråkiga barnen presterade bättre än de enspråkiga barnen på de frågorna som krävde 

analytisk förmåga. De hade dessutom en mer utvecklad begreppsbildning samt språklig 

medvetenhet. Arnqvist beskriver dessutom hur viktigt det är att barn får möjlighet att utveckla 

båda språken och det anser han att man gör genom att införa modersmålsundervisning i 

skolan. Han tycker att man bör ha undervisning i modersmålet för att stärka och få balans i 

båda språken. Hansegård påpekar även han fördelarna med att vara tvåspråkig: 

 

”Genom kunskap i ytterligare ett språk utöver modersmålet får man större 

kommunikationsmöjligheter: man kan tala med flera människor och man har 

tillgång till en mer omfattande litteratur än den enspråkige. Förutom denna 

självklara fördel ligger tvåspråkighetens vinst främst i att man genom delaktigheten 

i två ”mellanvärldar” får ett vidgat psykiskt synfält.” 
53 

  

                                                
49 Börestam & Huss, 2001, s. 23f 
50 Se s. 10 
51 Arnqvist, 1993, s. 149 
52 Arnqvist, 1993, s. 149f 
53 Hansegård, 1974, s.80 
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9. Presentation av intervjuer och enkätundersökningar   

9.1 Intervjuer 

Vi har varit och intervjuat en biträdande rektor, som vi väljer att kalla Lena, på Skola A. Hon 

arbetar med att se till att alla lärare fortlöpande skall få ta del av fortbildningen inom 

pedagogiken. Hon samordnar olika föreläsningar, kurser och utbildningar till lärarna på 

skolan i fortbildningssyfte. Lena är en kvinna i 50-års ålder med en etnisk svensk bakgrund. 

Hon undervisade i svenska innan hon fick jobbet som biträdande rektor. Det är hon som 

arbetar med kultur och flerspråkighet i Skola A. Med tanke på att Lena har arbetat med 

flerspråkighet tidigare, var detta ett mycket välkänt ämne för henne. Även i Skola B 

intervjuade vi den biträdande rektorn, då det var han som hade hand om ämnet flerspråkighet. 

Denne man som vi kan kalla Gabriel har en annan etnisk bakgrund än svensk. Han är i 30-års 

ålder. Även han arbetade som lärare tidigare, då han undervisade i historia på gymnasienivå. 

Gabriel har dock inte jobbat länge på Skola B. Han började i april, 2006.  

 

Fråga 1. Vad innebär flerspråkighet för dig? 

Lena: Flerspråkighet för Lena innebär att kunna tala och uttrycka sig på två eller flera språk. 

Syftet med att kunna språk är att kunna kommunicera, att kunna tala och förstå varandra. 

Gabriel: Han menar att flerspråkighet är att kunna tala och behärska fler än ett språk 

samtidigt.  

Fråga 2. Anser du att flerspråkighet är ett problem i skolan? I sådana fall hur? 

Lena: Nej. Hon anser att ju fler språk man kan desto bättre. Både för den kognitiva 

utvecklingen och i den sociala aspekten. 

Gabriel: Även Gabriel anser inte att flerspråkighet är ett problem i skolan. Han påpekar att det 

är en fördel att kunna flera språk, om man stimuleras på rätt sätt. Han ger ett exempel; om en 

elev är svag i svenska, skall eleven få extra hjälp, gärna av någon som kan förklara det på 

modersmålet. Gabriel menar att båda språken skall gå hand i hand för att eleverna skall kunna 

nå målen i svenska.   

 

Fråga 3. Hur arbetar ni för att främja och stärka andra språk än svenska? 

Lena: Lena säger att de arbetar olika med olika elever beroende på åldern. De arbetar med 

svenskan och modersmålet parallellt. Vidare påpekar hon att det är viktigt att gå ut med 

budskapet att ”alla språk är lika viktiga – alla duger”. Hon menar att om någon påstår 

motsatsen så är det helt fel. Lena anser att det är väldigt viktigt att man kan sitt modersmål 
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och detta för att man lättare skall kunna bygga upp ett andraspråk, som i detta fall är svenska. 

Och därför har Skola A modersmålsundervisning. Men detta betyder inte att man skall 

utnyttja dessa kunskaper och att utesluta andra människor. Då skapar man bara segregation. 

Hon poängterar även hur väsentligt det är att kunna det svenska språket för att kunna klara sig 

i det svenska samhället.  

Gabriel: Enligt Gabriel är det viktigt med studiehandledning, att någon vägleder den 

flerspråkiga eleven på modersmålet. Därför har Skola B modersmålundervisning samt 

svenska som andraspråk. Men tyvärr så har skolan inga behöriga lärare i svenska som 

andraspråk.  

  

Fråga 4. Hur många flerspråkiga elever har ni och hur många olika hemspråk är det ni 

undervisar? Hur många får hemspråksundervisning? 

Lena: I vår skola är ungefär 70 % av eleverna flerspråkiga och detta endast på högstadiet 

årskurs 7-9. I låg- och mellanstadiet är ungefär 99 % av eleverna flerspråkiga. Det finns 

modersmålundervisning i sex olika språk och dessa är: syriska, arabiska, finska, kaldeiska, 

ryska och serbokroatiska. Lena berättade att hon hade varit med och startat ett projekt i 

Södertälje, där de grundade ett dagis ämnat för barn med syriska som modersmål. Tanken var 

att stärka deras modersmålskunskaper. Personalen bestod till hälften av syrisktalande och 

andra hälften svensktalande lärare. Detta projekt blev framgångsrikt och nu i efterhand har 

man gjort en studie på de barn som gått på det dagiset och än så länge ser det lovande ut. Det 

har gått bättre i svenska för de elever som hade gått på det dagiset och man tror att det beror 

på att de hade en bättre grund i sitt modersmål. 

Gabriel: Här har ungefär 40 % av eleverna en annan etnisk bakgrund än svensk, varav de 

flesta går i förskolan och lågstadiet. De språk som det undervisas i är syriska, arabiska, 

thailändska, serbokroatiska med flera.   

 

Fråga 5.  Anser du att det är fler brister i det svenska språket hos flerspråkiga barn? 

Lena: Lena menar att detta är individuellt men att det självklart är svårare att lära sig ett andra 

språk i jämförelse med ett modersmål. 

Gabriel: Om man inte umgås med människor som har svenska som modersmål kan det vara 

svårt att lära sig språkets koder. Dessa lär man sig bara i samspel med andra, inte i skolan. 

Man måste ständigt praktisera språket för att lära sig koderna som är specifika för ett språk.  

Gabriel berättar att i dagsläget förefaller det tyvärr inte så. 
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Fråga 6. Vi tycker att det verkar som om ämnet flerspråkighet fortfarande är ett 

känsligt ämne att tala om. Varför tror du att det är så? 

Lena: Lena tror att det handlar om att man har dåligt samvete för att man inte riktigt kan klara 

av alla föreskrifter som finns i läroplaner och lokala arbetsplaner vad gäller ämnet 

flerspråkighet. Vidare förklarade hon att det även kunde handla om att man inte alltid gjorde 

det som skulle göras, och man vill inte ställas mot väggen. Slutligen konstaterade hon att 

verkligheten inte alltid är så som den borde vara. 

Gabriel: Folk förknippar flerspråkighet med invandrare vilket uppfattas som negativt menar 

Gabriel. Men det som folk inte tänker på, enligt honom, är att även Sverige är flerspråkigt. 

Det engelska språket är en självklarhet idag, men fortfarande räknas Sverige som ett 

enspråkigt land. Det finns ytters få personer i Sverige som egentligen är enspråkiga.  

 

Fråga 7. Tycker du att det är okej att blanda språk? Varför?  

Lena: Helt okej, tycker Lena, om man behöver det för att fullgöra en mening eller om man 

inte kan ett ord på det andra språket. Varför tycker man till exempel att det är rättfärdigt att 

blanda engelska och svenska, frågar hon sig. Självklart skall man inte använda kodväxling i 

syfte att utesluta andra, tillägger hon. 

Gabriel: Eftersom språk är till för att man skall kunna kommunicera, så är det okej. Om syftet 

är kommunikation, det vill säga, så är det godtaget. Men det ultimata scenariot är ju självfallet 

att alla talar ett språk utan att blanda in ett annat. 

 

Fråga 8. Anser du att skolan ger samma språkliga möjligheter och kunskaper till alla 

elever? 

Lena: Det borde vara så men verkligheten ser annorlunda ut. Tyvärr är språket ett hinder och 

barn i detta invandrartäta område har inte samma möjligheter och förutsättningar som barn i 

andra områden i Södertälje. Just nu gör de vad de kan, säger Lena, men de känner sig 

frustrerade när de inte riktigt vet hur de ska gå tillväga med en elev som får MVG i sitt 

modersmål men IG i svenska som andraspråk. Hon frågar sig varför de överhuvudtaget ska gå 

i svenska som andraspråk när de bor och är födda i Sverige. Lena begrundar fenomenet. För 

eleverna är ju inte obegåvade.  

Gabriel: Han beklagade och sa att han önskade att det vore så, men för närvarande kände han 

att det bara var en utopi. Däremot eftersträvar de det målet och första steget är att anställa 

behöriga lärare i svenska som andraspråk.  
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Fråga 9. Vilket språk har hög status på skolan? 

Lena: Syriska (De flesta har syriska som modersmål) 

Gabriel: Syriska, arabiska och svenska 

Fråga 10. Vad anser du vara viktigt att en lärare kan om flerspråkighet? 

Lena: En bra lärare ska veta och vara utbildad i hur man lär ut språk. Denne ska även ha 

kunskaper om olika kulturer, för det är okunskap som föder fördomar.  

Gabriel: Att en lärare är medveten och undervisar utifrån kunskapen att flerspråkighet inte är 

en belastning utan en fördel. En bra lärare ska ha gått en utbildning i ämnet och ha goda 

kunskaper om det.  

 

8.2 Enkätundersökning med lärare 

En enkätundersökning gjordes med åtta lärare i Skola B. Man kan alltså inte dra några 

generella slutsatser utifrån dessa, men vi utgår ifrån de åtta lärarnas uttalanden och åsikter när 

vi drar våra slutsatser. 

 

1. Tycker DU att det är 
okej att elever kodväxlar? 
 

2. Anser DU att skolan tar 
tillvara på andra språk 
som talas i skolan? 
 

3. Tycker DU att skolan 
arbetar med integration 
mellan kulturer, det vill 
säga, för skolan in andra 
kulturer i undervisningen 
och i skolmiljön? 
 

 
4. Anser DU att skolan ger samma möjligheter och kunskaper till alla elever? 
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5a. Hur många olika språk talar du?

Två språk; 4

Tre språk ; 2

Fyra språk; 2

 

5b. Vilka språk talar du?
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Fråga 7a & 7b
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8b. Vilket språk ger hög status HEMMA?
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Förutom de frågor ovan som besvarades kort, fanns några frågor som krävde längre svar och 

vissa frågor hade följdfrågor och kommentarerna till dessa följer nedan: 

 

 Fråga 2. Anser DU att skolan tar tillvara på andra språk som talas i skolan? Hur? 

JA: 

– ”Genom att jämföra ord, vad det heter på olika språk” 

– ”De elever som pratar andra språk får gå på hemspråk”  

NEJ:  

– ”Inte tillräckligt” 

 

Fråga 3. Tycker DU att skolan arbetar med integration mellan kulturer, det vill säga, 

för skolan in andra kulturer i undervisningen och i skolmiljön? Om ja, hur? Om nej, 

varför tror ni inte att skolan gör det? 

JA:  

– ”Eleverna berättar hur de gör vid olika högtider” 

– ”Kanske inte under undervisningen. Om det är en speciell högtid för dem, exempelvis 

syrianska elever så får de ta ledigt och vissa lärare talar kanske syrianska och då kan de prata 

med varandra ute i korridorerna.”  

NEJ: 

– ”Inte mer än vad läroplan och kriterier föreskriver och långtifrån tillräckligt” 

– ”Jag tror att varje lärare är för inriktad på att hinna med det som står i kursplanen för sitt 

ämne. Den kulturella mångfalden kunde lyftas fram och användas i undervisningen mycket 

mer.” 

Fråga 4. Anser DU att skolan ger samma språkliga möjligheter och kunskaper till alla 

elever? På vilket sätt? 

JA:  

– ”Skolan avser ge samma kunskaper till alla elever men somliga elever, såväl svenska som 

icke-svenska, ha inte språklig kapacitet och färdighet att tillgodogöra sig all kunskap som lärs 

ut” 

– ”Alla får prata vilket språk de vill, men inte alltid på lektionerna” 

NEJ: 

– ”Många elever behöver mer språkligt stöd för att tillgodogöra sig under undervisningen” 

– ”Vi har till exempel inga behöriga SVA-lärare som undervisar i SVA.” 
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Fråga 7b. Tycker du att Rinkebysvenska är en ”bra”/ tillåten svenska? Varför? 

JA: 

– ”Det har blivit som en dialekt som används av ungdomar.” 

– ”Tillåten, men kanske inte i alla sammanhang.” 

– ”Ungdomar måste få prata som de vill i sociala sammanhang. Däremot tycker jag inte att 

den skall användas i mer formella sammanhang - då ska den traditionella rikssvenska gälla 

som norm” 

NEJ:  

– ”Torftigt språk som inte räcker till för att kunna uttrycka det man vill.” 

– ”Skapar subkulturer samt ger eleverna språksvårigheter/krockar.”  

VET EJ: 

– ”Bra och tillåten är två helt olika saker. Den är ”bra” för att jag har väldigt svårt att hävda 

att det finns ”dåliga” språk. Sen är det viktigt i alla språk, att kunna behärska olika stilar för 

olika sammanhang annars blir man låst.” 

 

 

8.3 Enkätundersökning med elever 

Vi har även gjort en enkätundersökning med 18 elever från Skola B. Vi kan återigen nämna 

att dessa gick i årskurs 9. Det tål även att upprepas vi inte kan dra några generella slutsatser 

utifrån dessa svar, men vi utgår likväl från de 18 elevernas uttalanden och åsikter. 
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5a. Hur många språk kan du tala?

Två språk; 6

Tre språk; 5

Fyra språk; 4

Fem språk; 3

 
 

5b. Vilka språk kan du tala
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Fråga 7a & 7b
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8b. Vilket språk ger hög status HEMMA?
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Eleverna svarade enligt följande på de längre frågorna: 

Fråga 1. Kodväxlar du, det vill säga blandar du språk när du talar? Varför? 
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JA:  

– ”För att jag kan så många språk” 

– ”Det kan hända att man blandar ihop vissa liknande ord, när man talar fler språk.” 

– ”Bara för att jag läser mycket böcker på engelska så då brukar det bli lite engelska ord då 

och då” 

– ”Privat. Kanske säger något privat.” 

– ”Använder mig av engelska ganska ofta på fritiden, några uttryck följer med till svenskan” 

NEJ: 

– ”För att jag inte känner för det, kan göra det hemma” 

– ”Nej, det blir fel” 

– ”För att ingen pratar samma språk som mig, de skulle ej fatta” 

– ”Antingen pratar man det ena eller det andra” 

 

Fråga 2. Anser DU att skolan tar tillvara på andra språk som talas i skolan? Hur? 

JA:  

– ”För att de har hemspråk för elever som vill gå det” 

– ”B-språk, modersmål och c-språk” 

– ”Hemspråkslektioner” 

– ”Alla pratar ju det språk de tycker om och vi har ju hemspråk” 

– ”Hemspråksundervisningen” 

NEJ: 

– ”Man borde lära sig mer om varandras kultur och språk.” 

– ”Bara genom våra ‘egna’ språk som vi får välja att läsa” 

– ”Vi får inte tala ett annat språk än svenska i klassrummet.” 

 

Fråga 3. Tycker DU att skolan arbetar med integration mellan kulturer, det vill säga, 

för skolan in andra kulturer i undervisningen och i skolmiljön? Om ja, hur? Om nej, 

varför tror ni inte att skolan gör det? 

JA: 

– ”Mycket på SO men inte i skolmiljön (då är alla lika).” 

– ”Vi läser ju om olika kulturer i SO:n. Sen är det ju en blandning av kulturer i klassen men 

jag tror inte att skolan ”för” in andra kulturer i skolmiljön.” 

– ”Man läser om olika religioner och så.” 

– ”Det är rätt för att alla kulturer är välkomna.” 
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NEJ: 

– ”För alla är inte intresserade på just de kanske.” 

– ”De är rasister.” 

– ”De kanske inte vet hur de ska göra det.” 

– ”Vissa kanske inte tycker om vissa kulturer.” 

– ”För mycket arbete.” 

 

Fråga 4. Anser du att skolan ger samma språkliga möjligheter och kunskaper till alla 

elever?  

JA: 

– ”B- och C-språket” 

– ”Alla får ju välja två moderna språk.” 

– ”Man får läsa modersmål och språk B” 

– ”Vi som har ett annat hemspråk, vi får läsa det i skolan” 

– ”Man har hemspråk” 

– ”De hjälper alla” 

– ”Alla får ju läsa ett A-språk och om de vill ett B-språk” 

 

Fråga 7b. Tycker du att Rinkebysvenska är en ”bra” /tillåten svenska? Varför? 

JA:  

– ”Varför inte?” 

– ”Man får prata hur man vill och vad man vill” 

– ”Man måste prata på det sätt som man tycker passar en” 

– ”Alla får prata hur man vill, de kanske tycker att det är coolt” 

– ”Alla får prata som man vill” 

NEJ:  

– ”För att det är för mycket slang i orden/språket och det blir svårare att söka jobb senare 

säkert” 

– ”För mycket slangord, är det inte bättre ifall de pratar ren svenska? Jo, det tycker jag” 

– ”Det är en kodväxling, tycker jag. Det är en Rinkebysvenska och inte en svenska” 

– ”Svenska är svenska, bara för att man tycker att Rinkebysvenska fungerar för dom i det 

området, men tänk om de skulle flytta?” 

– ”Det är fult” 

– ”Man använder främmande ord i den, svårt för dom som bara talar svenska att förstå” 
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10. Analys och Diskussion 

Mycket har sagts om flerspråkighet genom tiderna och mycket har förändrats. Åsikterna om 

ämnet har förändrats liksom världen har förändrats. Det är ett kontroversiellt ämne och 

debatterna har varit många. Vad vi måste vara medvetna om är att de positiva åsikter och de 

nuvarande forskningsresultaten kan visa sig vara fel om bara några år. Hansegård54 säger att 

flerspråkighet inte är en statisk företeelse, alltså betyder det att även forskningen är dynamisk. 

Tidigare forskning har ju, som nämnts ovan, visat att flerspråkighet inte bara är negativt utan 

även skadligt för den kognitiva utvecklingen55.  

 

Ladberg56 konstaterar att barn kan lära sig mer än vad de tror och att om de lär sig ett språk 

mer ingående, kan de utvecklas mer kognitivt. Biträdande rektor Lena i Skola A säger ”… ju 

fler språk man kan desto bättre. Både för den kognitiva utvecklingen och i den sociala 

aspekten.” Om man kan uttrycka sig och med enkelhet hävda sig, då kan man ägna sin energi 

till annat än bara själva språket. Språk är ju ändå bara ett medel för kommunikation. Man ska 

inte behöva använda all sin hjärnkapacitet till att förmedla ett enkelt budskap. Lena fortsätter 

och säger att flerspråkighet ”innebär att kunna tala och uttrycka sig på två eller flera språk. 

Syftet med att kunna språk är att kunna kommunicera, att kunna tala och förstå varandra”.  

Så flerspråkighet skall inte behöva vara något negativt eller något som hämmar en människa 

på något sätt. Gabriel, biträdande rektor i Skola B, nämner detta och säger ”det är en fördel 

att kunna flera språk, om man stimuleras på rätt sätt”.  

 

I dessa båda skolor har man modersmålsundervisning för elever med annat modersmål än 

svenska. Lena konstaterade hur viktigt det är att man kan sitt modersmål och detta för att man 

lättare skall kunna bygga upp ett andraspråk.  

 

I den andra frågan på enkätundersökningen som löd; Anser DU att skolan tar tillvara på 

andra språk som talas i skolan? Hur? tyckte en stor majoritet av lärarna att skolan inte tog 

tillvara på andra språk. En av de två lärarna som tyckte att skolan gjorde det skrev: ”De elever 

som pratar andra språk får gå på hemspråk.” Här kunde man även upptäcka att lärarna inte 

har tillräckligt med kunskaper i ämnet flerspråkighet. En lärare hade nämligen kommenterat 

denna fråga på detta vis; ”Genom att jämföra ord, vad det heter på olika språk”. De flesta 

                                                
54 Hansegård, 1974, s. 99 
55 Hyltestam & Stoud, 1991, s. 51 
56 Ladberg, 1999, s 5 
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elever som svarade ja på den frågan skrev att skolan främjade andra språk och kulturer genom 

sitt arbete med modersmålsundervisning. Arnqvist57 redogör för hur väsentligt det är att barn 

får möjlighet att utveckla båda språken och detta påpekar han att man gör genom 

modersmålsundervisningen i skolan. Han tycker att man bör ha undervisning i modersmålet 

för att få styrka och balans i båda språken. Men även där ansåg de flesta elever att skolan inte 

uppnådde målen i den frågan.  

 

Lena och några andra kvinnor startade ett dagis i Södertälje för några år sedan med syftet att 

stärka barnen i sitt syriska modersmål, då det finns en stor minoritet assyrier/syrianer i 

Södertälje. Tanken var att förebygga segregation och halvspråkighet. De hade till en början 

endast lärare med etnisk svensk bakgrund som bara talade svenska och engelska. När de sedan 

märkte att de inte kunde nå barnen beslöt de att ta in lärare med syriska som modersmål. På 

detta sätt genomgick många en simultan tvåspråkighetsinlärning och denna process har ju som 

påpekats tidigare, många positiva aspekter.  

 

Företeelsen halvspråkighet anser vi vara en mycket aktuell term som tyvärr beskriver många 

ungdomars läge, de har varken en bra grund i sitt modersmål eller en god behärskning i det 

svenska språket. Vi har sett i de skolor vi haft VFU i genom åren att ungdomarna tyvärr 

brister både i fråga om ordförråd, grammatik och uttal. Vi anser även att halvspråkighet 

omfattar okunskap om ett språks kulturella koder. Gabriel från Skola B menar att många av 

eleverna med utländsk bakgrund i skolan inte lär sig koderna på grund av att de inte umgås 

med etniska svenskar. Enligt Gabriel måste man ”ständigt praktisera språket för att lära sig 

koderna som är specifika för ett språk”. Vi anser att det är i interaktion med andra som 

inlärning sker och att det är det samtalet som bidrar till en givande språkutveckling.  

 

Man har ibland förväxlat kodväxling med termen blandspråk, vilket syftar på dåliga 

språkvanor. Egentligen är kodväxling raka motsatsen. Det är ett tecken på språklig 

kompetens58. Gabriel och Lena anser båda att kodväxling är fullt godtaget. De vill inte 

uppmana elever att kodväxla, men i kommunikationssyfte är det helt okej. Kodväxling kan 

användas i syfte att utesluta andra människor vilket Lena anser vara negativt, på grund av att 

det skapar segregation. Vidare konstaterar Gabriel att om man till exempel är svag i det 

svenska språket kan man använda sig av kodväxling.  Med detta menar han att man kan 

                                                
57 Arnqvist, 1993, s. 151 
58 Håkansson, 2003, s. 125 
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förklara för eleven på modersmålet. På detta sätt går språken hand i hand, och detta anser vi 

borde vara ett mål i varje skola. Men det betyder inte att man ska göra sig beroende av en tolk. 

Skolans mål är ju ändå att eleven skall bli en självständig och demokratisk samhällsmedlem59. 

Det är som Gabriel nämnde ovan att man ständigt måste praktisera ett språk om man vill lära 

sig det och om man vill nå målen i svenska. Om man ser på resultaten från elevernas och 

lärarnas enkätundersökningar kan man tydligt urskilja de olika åsikterna om kodväxling. Åtta 

elever i en klass på 18 personer kodväxlar och tre av åtta lärare tycker inte att det är 

acceptabelt att man blandar språk. Tyvärr fick vi inga kommentarer av lärarna till varför de 

inte vill att eleverna skall kodväxla, men vi tror att det handlar om att de tror att eleverna gör 

det för att utesluta eller till och med frysa ut klasskamrater. Och detta kan även bekräftas av 

en elevs kommentar; ”Privat. Kanske säger något privat”. Men det fanns elever som var 

överens med lärarna, de tyckte inte att man skulle kodväxla, en elev skrev; ”Antingen pratar 

man det ena eller det andra”. 

 

I en förort i norra Stockholm har det kommit att utvecklas ett nytt ”språk”, som från början 

startade med lite kodväxling. Detta ”språk” har kommit att kallas Rinkebysvenska, efter 

förortens namn. Språket har diskuterats hett i olika debatter. Är det en brytning eller är det en 

dialekt? I media har Rinkebysvenskan framställts, för allmänheten, som ett resultat av 

otillräcklig språkkompetens. Det anses att bristerna man har i svenska leder till detta 

ofullständiga språk. Rinkebysvenska är ett sätt att särskilja sig från mängden och identifiera 

sig med den mångspråkiga gruppen i Rinkeby60. Det har alltså kommit att bli en 

identitetsmarkör som används i olika sociala sammanhang och därför kallas det för sociolekt 

eller sociodialekt.61  

 

”Man måste prata på det sätt som man tycker passar en” säger en elev i enkätundersökningen 

om Rinkebysvenska. Åsikterna bland eleverna går isär. Ungefär hälften av eleverna i 

enkätundersökningen tycker att det är okej att tala Rinkebysvenska medan den andra halvan 

inte tycker att Rinkebysvenska är ett korrekt språk. ”För mycket slangord, är det inte bättre 

ifall de pratar ren svenska? Jo, det tycker jag”. Så uttryckte sig en elev, men då kan man 

fråga sig vad ren svenska kan vara. Termerna ”ren” och ”bra” svenska används lite olika i 

olika sammanhang. En korrekt grammatisk svenska eller en svenska med korrekt uttal, vilket 

                                                
59 Lpo 94 
60 Ladberg, , Barn med flera språk, 1996, s 15 
61 http://www.sprakradet.se/2225  
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är ”bra” svenska? Är det kanske båda parterna? Eftersom språket ständigt förändras och 

utvecklas kan man inte ha en ”bra” svenska en längre period. Både grammatiken och uttalet 

ändras genom tiderna, det anpassas till tiden och rummet.62 Sjögren skriver vidare att 

anledningen till att man håller så hårt vid det svenska språket är dess historia. Det svenska 

språket har länge varit djupt rotat i landet, det har varit en stark symbol för Sverige som ett 

rike. Vi anser det vara förståligt att man värnar om sitt språk. För oss är det en självklarhet att 

man försöker skydda det som är ens egna, det som är en del av ens identitet. Detta innebär 

dock inte att man har rätt att vara främlingsfientlig. Syftet med språk är, som vi tidigare 

nämnt, ändå kommunikation, det är ett verktyg för att kunna bygga broar människor emellan. 

En anpassning för människorna i omgivningen är väl ändå en förutsättning för att bron skall 

kunna byggas? Detta betyder alltså inte att man förlorar sitt språk.  

 

Även bland lärarna är åsikterna om Rinkebysvenskan delade. En lärare kommenterade frågan 

och sade: ”Ungdomar måste få prata som de vill i sociala sammanhang. Däremot tycker jag 

inte att den skall användas i mer formella sammanhang - då ska den traditionella rikssvenska 

gälla som norm”. Detta håller vi med om men vi tror att ungdomarna är medvetna om detta 

och kan anpassa sig efter sin omgivning. Vi tror dessutom inte att de till exempel skulle tala 

så med sina föräldrar eller en statlig myndighet. Dock är fördomarna många i skolan. En 

lärare tyckte att Rinkebysvenska ”skapar subkulturer samt ger eleverna 

språksvårigheter/krockar”. Ladberg63 poängterar tydligt att Rinkebysvenskan inte har visat 

några tecken på detta antagande om att det skulle ge språksvårigheter. Hon menar att 

ungdomarna är väl medvetna om språkbruket och vilka ord som tillhör vilket språk. 

Ungdomarna har blandat många språk och skapat något eget. Sverige har aldrig sett maken till 

sådan integration och mångfald.  

 

10.1 Flerspråkighet – ett känsligt ämne? 

Inte långt efter att vi börjat med detta arbete insåg vi att det inte var många som var angelägna 

att diskutera flerspråkighet. Vi hade tidigare under vår utbildning sett att ämnet varit laddat, 

men aldrig trodde vi att det kunde vara så känsligt. När vi blev nekade att intervjua och göra 

enkätundersökningar gång på gång insåg vi hur kontroversiellt ämnet var. Så när vi hade hittat 

två skolor som vi skulle få besöka gick vi sakta framåt i våra intervjuer för att inte trampa på 

några tår. Men vi frågade rektorerna varför de trodde att det förhöll sig på detta sätt och Lena 

                                                
62 Sjögren i Runfors & Sjögren (red), en ”bra” svenska, 1996, s. 37f 
63 Ladberg, Barn med flera språk, 1996 s. 114f 
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trodde att det kunde handla om att man ”har dåligt samvete för att man inte riktigt kan klara 

av alla föreskrifter som finns i läroplaner och lokala arbetsplan vad gäller ämnet 

flerspråkighet”. Hon vidareutvecklade det och sade att på grund av att man inte alltid gör det 

man bör göra så vill man inte ställas mot väggen. Detta menade hon gäller den svenska skolan 

i allmänhet.  

 

Gabriel tror att det beror på att folk förknippar flerspråkighet med invandrare som tyvärr har 

en negativ stämpel. Även Ladberg64, som vi nämnde tidigare skriver att flerspråkighet 

förknippas med fattigdom och socialt underläge, det vill säga invandrargrupperna. Och med 

detta som bakgrund underströk Gabriel hur viktigt det är att förmedla kunskapen att Sverige 

inte är enspråkigt utan är i allra högsta grad flerspråkigt. Detta har även påvisats i våra 

enkätresultat, det var inte en enda lärare eller elev som endast angivit ett språk som de kunnat. 

Alla hade beskrivit sig själva som minst tvåspråkiga. Dock har ingen av rektorerna angivit 

engelska som ett språk med hög status i respektive skola. Detta anser vi vara något märkligt 

då engelska är det språk som talas i de flesta länder världen över och är det språk som talas i 

dagen stora maktvälden; USA och England. I enkätundersökningarna framkom det dessutom 

att både lärarna och eleverna ansåg engelska vara ett av högstatusspråken i skolan. 

 

Både Gabriel och Lena ansåg att det viktigaste som en lärare borde veta om flerspråkighet är 

att det inte är en belastning. De ansåg även att man bör ha kunskaper om olika kulturer. Detta 

för att, enligt Lena och oss, om man inte har några kunskaper om människor med annan etnisk 

bakgrund och annat modersmål så blir man fördomsfull - för att okunskap föder fördomar. 

Lena avslutade samtalet genom att betona att man måste hålla sinnet öppet och vara öppen för 

förändringar. Hon menade att man lätt kan fastna i ett tankemönster och då sker tyvärr ingen 

utveckling eller förbättring.  

 

Flickan som inte ville vara med i vår enkätundersökning, som vi nämnde i metoddelen har 

förbryllat oss. Vi vet inte vad som har fått henne, eller snarare hennes syster att ha en sådan 

negativ uppfattning om flerspråkighet. Massmedia har visat upp en bild för allmänheten att 

det endast är socialt underlägsna som talar fler språk och de ”socialt underlägsna” är 

invandrarna. Med dessa åsikter och fördomar kan det vara svårt att erkänna sin etniska 

tillhörighet och kopplas samman med sitt modersmål, då de endast uppkommer i negativa 

                                                
64 Ladberg, Barm med fler språk, 1996, s. 10 
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sammanhang. Fast vetenskapen påvisar motsatsen, det vill säga att flerspråkighet är positivt, 

så är den allmänna uppfattningen fortfarande att flerspråkighet är destruktivt. Är 

monokulturalitet verkligen det Sverige vill uppnå? Är det inte mångfalden som skapar 

utvecklingen? Biträdande rektor i Skola A, Lena, frågade sig liksom vi gör, vad är det som 

gör att man inte kan nå målen för svenska när man bor och är född i Sverige? Vad är det som 

hindrar eleverna att nå målen, beror det på att de bor i ett monokulturellt invandrartätt område 

där de inte samspelar med andra kulturer? Eller kan det vara så att föräldrarna blivit 

påverkade av massmedia och fruktar deras kulturs och språks undergång? Men är det 

segregation som skapar fruktan eller är det fruktan som skapar segregation? I vilket fall så är 

klyftorna enorma och dessa kan endast fogas samman med kunskap, kunskap om varandra. En 

elev uttryckte sig på detta sätt; ”Man borde lära sig mer om varandras kultur och språk”. 

  

 

11.  Slutsatser  

Vi har märkt att vetenskapen och samhället inte alltid har samma åsikter och skolan, som en 

kunskapsinstitution, hamnar tyvärr i kläm mellan dessa två. Vetenskapen, som i allmänhet 

idag har ett öppet sinne, ser på flerspråkighet som ett relativt fenomen. Olika forskare har 

olika tolkningar på vad flerspråkighet är, men alla är de överens om att det är en positiv 

företeelse om det behandlas korrekt. Samhället däremot har en annan syn på flerspråkighet. På 

grund av massmedia och tidigare otillräcklig forskning har folk blivit skeptiska till ämnet. Vi 

upptäckte när vi genomgick de olika momenten i detta arbete att flerspråkighet fortfarande är 

ett känsligt ämne i skolan, och uppfattningarna om det är delade. Vissa skolor ville inte ha oss 

där och i enkäterna visade resultaten att vissa höll med vetenskapens tanke medan andra 

fortfarande var skeptiska till flerspråkighet. Men det ironiska är att man klart och tydligt kan 

se från alla håll; litteraturens, elevernas, lärarnas och rektorernas, att Sverige är flerspråkigt.  

 

I de skolor vi besökte arbetade man med flerspråkighet, kanske inte i den mån man borde men 

det är ett mål man har. Vi upptäckte att modersmålsundervisningen var en viktig del i 

processen att främja och bevara andra språk. Rektorer, lärare och elever angav 

modersmålsundervisningen som exempel på hur man tar tillvara på andra språk i skolan. En 

anledning som uppkommit till varför man inte gör eller kan göra mer, är att varje lärare är 

fokuserad på målen för sina ämnen, man har alltså inte alltid tid. Flerspråkighetsarbetet 

prioriteras inte, vilket är helt korrekt. Målen för skolämnena anser vi vara viktigare. Däremot 
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tycker vi att man kan integrera flerspråkighetsarbetet i de olika ämnena (till exempel med 

temaveckor). På detta sätt uppnår man målen, samt lyfter upp frågan om två- och 

flerspråkighet.  

 

I enkätundersökningarnas svar fann vi att lärarna och eleverna har relativt lika syn på vad 

flerspråkighet är, och hur man ser på ämnet. Procentuellt var det ungefär lika många lärare 

som elever som tyckte att man inte borde kodväxla och att skolan inte tog tillvara på 

mångfalden av språk i skolan. Även i frågorna om vilket språk som gav högre status och om 

flerspråkighet har högre status än enspråkighet var deras svar tämligen lika.  

 

På grund av att vi inte fick någon möjlighet att göra en enkätundersökning med eleverna och 

lärarna i Skolan A, drar vi våra slutsatser utifrån den tid vi tillbringade där under vår VFU. Vi 

märkte där att skolan hade flerspråkighetsarbete som mål men det fick aldrig något uttryck i 

det praktiska. Undantaget är modersmålsundervisningen och fortbildningen som anordnas för 

lärarna några gånger per år. Men vi vet att några lärare har studerat vid sidan av arbetet för att 

kunna bli behöriga SVA-lärare. Detta ser vi som ett tecken på att skolan är medveten om de 

olika problem som finns i skolan. I Skola B finns det tyvärr inte några behöriga SVA-lärare, 

vilket Gabriel beklagade och tillade att detta just nu var deras högsta prioritet. I enkätsvaren 

såg vi att lärarna inte arbetade med språkintegrationen, och detta för att de inte hade 

tillräckligt med tid. De är ju fullt upptagna med läroplanens mål för de olika ämnena. 

Intervjun och enkäterna visade att för tillfället är modersmålsundervisningen det enda stora 

projektet de arbetade med vad gäller flerspråkighet.  

 

En tankeställare som vi fått och vill att andra skall tänka på är det Gunilla Ladberg påpekade, 

att man skall, detta gäller främst lärare, fokusera på vad en människa kan istället för vad man 

inte kan. Man måste hålla sinnet öppet, för om man kliver in i ett klassrum med fördomar har 

man redan innan man startat arbetet dömt ut många av sina elever. Därför är det viktigt att 

inte endast ha ämneskunskaperna, utan även visa respekt och empati för ungdomarna. Man 

måste komma ihåg att vissa elever träffar oss mer än vad de träffar sina föräldrar. Vi kan 

alltså vara ungdomarnas största förebilder utan att veta om det och därför måste vi alltid 

uppträda professionellt. Dessutom måste vi alltid söka nya kunskaper, för att en lärare är 

aldrig fullärd. Livet är ett livslångt lärande.  
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BILAGA 1 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som läser till lärare. 

Vi håller på med c-uppsatsen för tillfället och ämnet för uppsatsen är tvåspråkighet. Vi vill 

gärna se hur skolorna arbetar med tvåspråkighet och hur elever ser på tvåspråkighet. Alla svar 

bearbetas anonymt, ingen kommer att veta skola eller namn på Era barn. För detta behöver vi 

Er tillåtelse för att kunna göra en enkätundersökning med Era barn. 

 

Svar uppskattas snarast 

 

Varma Hälsningar  

Elezabeth Naoum och Olivia Sulaiman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jag tillåter mitt barn att vara med på enkätundersökningen som görs helt anonymt. 
 
 
 Jag tillåter INTE att mitt barn är med på enkätundersökningen. 
 
 
 
 
____________________________________ 
Elevens namn 
 
 
 
 
____________________________________ 
Målsmans underskrift 
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BILAGA 2 
 
Intervjuer med rektorer 
 
 

� Vad innebär flerspråkighet för dig? 

 

� Anser du att flerspråkighet är ett problem i skolan? I sådana fall hur? 

 

� Hur arbetar ni för att främja och stärka andra språk än svenska? 

 

� Hur många flerspråkiga elever har ni och hur många olika hemspråk är det ni 

undervisar? Hur många får hemspråksundervisning? 

 

� Anser du att det är fler brister i det svenska språket hos flerspråkiga barn? 

 

� Vi tycker att det verkar som om ämnet flerspråkighet fortfarande är ett känsligt ämne 

att tala om. Varför tror du att det är så? 

 

� Tycker du att det är okej att blanda språk? Om ja varför, om nej varför? 

 

� Anser du att skolan ger samma språkliga möjligheter och kunskaper till alla elever? 

 

� Vilket språk har status på skolan? 

 

� Vad anser du vara viktigt att en lärare kan om flerspråkighet? 

 

� Vad är en bra lärare för dig?  
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BILAGA 3 

 

Enkätundersökning med elever årskurs 9 
 
 

1. Kodväxlar DU, det vill säga blandar du språk när du talar? 
 
JA    NEJ   
 
Varför? 
 
 
 

 
 

2. Anser DU att skolan tar tillvara på andra språk som talas i skolan? 
 

JA    NEJ  
 
Hur? 

 
 
 
 

 
 
3. Tycker DU att skolan arbetar med integration mellan kulturer, det vill säga, för skolan 

in andra kulturer i undervisningen och i skolmiljön?  
 

JA    NEJ  
 
Om ja, hur? Om nej, varför tror ni inte att skolan gör det? 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Anser DU att skolan ger samma språkliga möjligheter och kunskaper till alla elever? 
 

JA    NEJ  
 
På vilket sätt? 
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5 A) Hur många språk kan DU tala  

 
 
 
 

5 B) Vilka språk kan du tala? 
 
 
 
 
 

6 Vilka språk, allmänt, anser du har mer status och varför? 
 
 
 
 
  
 

7 A) Anser DU att man har bättre status om man kan tala fler språk? 
 
JA    NEJ  

 
 
 
 
 

7 B) Tycker DU att Rinkebysvenska är en ”bra” /tillåten svenska? 
 

JA    NEJ  
 
Varför? 
 
 
 
 
 
 
8  A) Vilka språk ger bra status i skolan? 
 
 
 
 
 
 
8 B) Vilka språk ger bra status hemma? 
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9 Om du skulle vara personalansvarig vid ett företag, och du skulle få två 
arbetssökande, där den ene A, har bättre kunskaper men något sämre språk än den 
andre sökanden B som har bättre språk men sämre kunskaper, vilken skulle DU 
anställa? 
 
A    B  
 
 

Motivera varför? 


