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Abstract

The purpose of the essay is to study and create understanding to the bilingual students' perspective 

on their linguistic skills and the use of them as resources in a scholastic context. A qualitative 

method has been used to collect empirical data, based on the experiences and perspectives of the 

students. Bilingualism is defined and past research, which has shown how their bilingualism has 

influenced them, has been linked with this study. Definition of mother tongue and the meaning of 

mother tongue tuition for student immigrants' development have been discussed. This research has 

shown that the students feel their bilingualism is a natural occurrence. A feeling of importance for 

their mother tongue is expressed, considering the aspect to preserve their cultural fellowship. They 

look at bilingualism as an opportunity for development and learning and not as an obstacle. Despite 

the positive attitudes towards their linguistic situation they feel that they have been forced to 

overlook this competence in scholastic context. Another problem though, is that the mother tongue 

tuition is experienced as a separate occurrence outside the syllabus of the school, instead of being a 

part of it.   
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Förord

Den här uppsatsen är ett examensarbete på 15 hp. Den är skriven på Södertörns Högskola för 

lärarutbildningen med interkulturell profil, inriktning mot förskola, förskoleklass och grundskolans 

tidigare år. 

Jag vill tacka min handledare, Kamilla György Ullholm, för sina goda råd och positiva inverkan i 

min studie. 

Jag vill även tacka eleverna som ställt upp på intervjuerna samt rikta ett stort tack till deras föräldrar 

som gett medgivande till att de fått ingå i undersökningen. Utan de hade jag inte kunnat göra denna 

undersökning möjlig. 

Rina Deniz
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1 Inledning

1.1 Inledning

Sverige har blivit och fortsätter utvecklingen mot ett mångkulturellt land med rik etnisk och 

språklig mångfald.  I vårt samhälle och framförallt i skolor möter vi människor från många olika 

håll där olika språk möts. Barn växer allt mer ofta upp i flerspråkiga miljöer. Med detta har 

tvåspråkighet kommit att bli ett viktigt diskussionsämne i dagens skola. En del ser på tvåspråkighet 

som hämmande medan andra ser på det som en tillgång och något nödvändigt för utvecklingen. 

Inom forskning diskuteras ganska mycket om hur viktigt det är att skolan ska stödja och främja 

elevers utveckling av modersmålet, inte minst då det är en förutsättning för identitetsutvecklingen 

och framförallt lärandet. 

Jag har valt att göra denna undersökning för att utveckla kunskap och öka förståelse för elevers syn 

i förhållande till den egna tvåspråkigheten i skolan. Det är genom vetskap om två- och 

flerspråkighet som man kan skapa förutsättningar för främjandet av ett mångkulturellt samhälle och 

därför bör elever med ett annat modersmål än svenska ses som en möjlighet och deras resurser bör 

tas tillvara för att gynna den samhälleliga utvecklingen i Sverige. 

1.2 Bakgrund

Skolverkets rapport flera språk – fler möjligheter (2002) tar upp hur vanligt det är med 

tvåspråkighet bland elever i skolan och redogör för nödvändigheten av att äga ett modersmål. 

Skolans plikt i detta har varit att ta tillvara elevers flerspråkighet som en möjlighet för barns och 

ungdomars utveckling både när det gäller identitet och lärande. Skolverkets rapport vill även belysa 

vikten av att behärska språk för att kunna utvecklas och bidra i ett demokratiskt samhälle. Den tar 

upp relevant forskning kring betydelsen av tvåspråkighet och förhållandet mellan ett förstaspråk och 

ett andraspråk.

All forskning, internationell som nationell, pekar på att ett fungerande modersmål är en 

förutsättning för att kunna lära sig andra språk. Vid sidan av ett starkt modersmål är även ett starkt 

majoritetsspråk, alltså det språk som talas i landet, en grundförutsättning för att elever ska lyckas i 

studier då det ger större lust för att lära. Mest effektivt är om språkstudierna integreras med den 
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allmänna undervisningen, alltså att modersmålsläraren arbetar tillsammans med ämnesläraren för att 

eleverna skall nå bästa språkliga resultat. Skolverket fastställer även att elevens kognitiva lärande 

och identitetsutveckling främjas av att ha undervisning på båda språken (Skolverket 2003, s. 5,10). 

Svenska forskare, Hyltenstam och Toumela (1996, se Skolverket 2002, s. 13), bekräftar dessa 

amerikanska resultat där de hävdar att ett starkt modersmål har stor verkan på identitetsutvecklingen 

och underlättar lärandet. De är vidare eniga om att modersmålsundervisning bör ses som en 

förutsättning för både individen och samhället. I den tidigare nämnda rapporten poängterar 

Skolverket (2002) även att elever som fått ta del av sitt modersmål i skolan har kommit längre i sin 

kunskapsutveckling än andra flerspråkiga barn samt att de utvecklat stor trygghet i sin etniska 

identitet.

Skolverkets (2002, s. 5) bedömning är att det behövs förändringar i arbetet när det gäller 

flerspråkiga barn i skolan. Kartläggningen pekar också på vikten av att skolan får bra 

förutsättningar för att tillgodose de flerspråkiga elevernas behov för lärande. Elever som är i behov 

av extra stöd borde få det på sitt eget språk och modersmålets status föreslås lyftas för att det på 

bästa möjliga sätt ska bli en del av den ordinarie skolverksamheten. Detta är även i enlighet med 

läroplanens styrmål:

”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.”

(Lpo 94, s.4)

Förslagen från Skolverkets rapport (2002) kan illustrera läroplanens mål av att främja en likvärdig 

utbildning. Här är syftet att det ska tas hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov i skolan. 

Elever ska få möjligheter till att deras bakgrund och kunskaper integreras i undervisningen för att de 

i sin tur skall utvecklas och grunda sin egen identitet för ett gynnsamt lärande. 

Som flerspråkig har jag ett stort intresse för ämnet som studerats då jag själv är flerspråkig. Det har 

en stor betydelse i min roll som flerspråkig lärare hur jag ställer mig till frågan om vad det innebär 

att vara flerspråkig samt hur man ska förhålla sig till fenomenet utifrån utvecklingsfrågor i dagens 

skola. För mig är det en självklarhet att se elevers flerspråkighet som en resurs för lärandet och 

kunskapsutvecklandet i skolan. Detta har utgjort grunden för mitt ämnesval då jag vill få kunskap 

om elevers syn på sin egen tvåspråkighet i skolsammanhang. Min avsikt med denna undersökning 

är att den skall bidra till att utveckla kunskap och öka förståelse för elevers syn i förhållande till den 

egna tvåspråkigheten i skolan. 
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1.3 Syfte och frågeställningar

Föreliggande uppsats undersöker hur några tvåspråkiga elever, från en klass i årskurs 5 i en stadsdel 

söder om Stockholm, ser på sina kunskaper i sitt första- respektive andraspråk och språkens 

användbarhet i skolan. Syftet är att lyfta fram elevers perspektiv för att främja arbetet kring ett 

interkulturellt arbetssätt i skolan som i högre grad kan tillvarata flerspråkiga elevers resurser. 

Undersökningen söker svar på följande frågor:

• Vilken uppfattning har eleverna om sin tvåspråkighet?

• Vilka för- och nackdelar upplever de med sin tvåspråkighet i skolan?

• Hur ser eleverna på undervisning i modersmålet?

• Ser eleverna sin tvåspråkighet som en möjlighet eller ett hinder för lärandet? 

1.4 Uppsatsens disposition

Uppsatsen består av sex delar: Inledning, teoretiska utgångspunkter, metod, resultatredovisning och 

analys, diskussion och sammanfattning. Första delen omfattar inledning med bakgrund, syfte och 

frågeställningar till undersökningen. I andra delen, teoretiska utgångspunkter, redogörs för några 

grundläggande begrepp samt tvåspråkighetens effekter för individer. Betydelsen kring 

modersmålsundervisningen presenteras samt vad tidigare forskning påvisat inom 

undersökningsområdet. I kapitel tre presenteras urval och enheter. Vidare beskriver jag vilken 

metod jag har valt att använda mig av i undersökningen. Jag motiverar varför jag utgått från den 

metoden och redogör för hur genomförandet har gått till. I kapitel fyra redogörs för 

undersökningens resultat. I den femte delen av uppsatsen ställer jag resultaten mot litteratur och 

forskning som tagits upp i tidigare delar. Sista delen är en sammanfattning av undersökningen.
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2 Teoretiska utgångspunkter

I denna del redogör jag för vilka olika definitioner av tvåspråkighet som förekommer samt hur jag 

själv definierar tvåspråkighet. Jag beskriver vilken relevans och eventuell inverkan som tvåspråkig 

användning i allmänhet och kodväxling i synnerhet kan ha för tvåspråkiga elever. Begreppet 

modersmål beskrivs och jag redogör för modersmålsundervisningens syfte och effekt på 

invandrarelevers utveckling. Vidare skriver jag om hur forskning ser på fenomenet. 

2.1 Definitioner av tvåspråkighet

Det finns inte något entydigt svar på vad tvåspråkighet innebär utan man möter en mångfald av 

skilda uppfattningar i litteraturen. Definitioner av tvåspråkighet har sträckt sig från att en elev ska 

vara uppvuxen med två språk till att det är tillräckligt med att man har en viss kunskap om två 

språk. Om man förklarar tvåspråkighet på så sätt att ett barn eller en elev använder mer än ett språk 

har man utgått ifrån en väldigt omfattande förklaring till begreppet. Vissa menar alltså att man är 

tvåspråkig om man bara kan tillgodogöra sig eller förstå ett språk tämligen bra. Andra menar att för 

att vara tvåspråkig krävs att man ska bemästra båda språken så bra att man kan växla mellan 

språken eller beroende på vad situationer kräver. 

Tvåspråkighet diskuteras och definieras oftast på olika grunder för att urskilja innebörden på skilda 

sätt. Den kan ses som en individs egenskap men också som ett fenomen i ett samhälle. Tove 

Skutnabb-Kangas (1981) redogör för fyra specifika kriterier på vad som har använts i forskningen 

för att definiera tvåspråkighet på en individuell nivå. Dessa är ursprung, kompetens, funktion och 

attityder. De flesta psykologer och en del lingvister ser på begreppet utifrån individens kompetens i 

att behärska sina två språk, medan sociologer, socialpsykologer och sociolingvister ser på begreppet 

utifrån språkens funktion för en tvåspråkig individ i samhället, alltså att de koncentrerar sig på vad 

man kan använda språken till i samhället (Skutnabb-Kangas, 1981, s.84).

Tabell 1 visar olika möjliga definitioner av tvåspråkighet och modersmål enligt de fyra kriterier som 

Skutnabb-Kangas beskrivit. 
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TABELL 1 – Skutnabb-Kangas definition av tvåspråkighet utifrån fyra kriterium (1981, s.94)

Kriterium Den är tvåspråkig som
Ursprung a. har lärt sig två språk i familjen av infödda talare ända från början.

b. har använt två språk parallellt som kommunikationsmedel ända från början
Kompetens a. behärskar två språk fullständigt

b. Behärskar två språk som en (motsvarande) infödd

c. behärskar två språk lika bra

d. kan producera fullständiga meningsfulla yttranden på det andra språket

e. har åtminstone någon kännedom om och kontroll av andra språkets 

grammatiska struktur

f. har kommit i kontakt med ett annat språk.
Funktion a. använder (eller kan använda) två språk (i de flesta situationer)(i enighet med 

sina egna önskemål och samhällets krav)
Attityder a. identifierar sig själv som tvåspråkig/med två språk och/eller två kulturer (eller 

delar av dem)

b. av andra identifieras som tvåspråkig/som infödd talare av två språk 

Detta innebär att det går att precisera tvåspråkighet på olika sätt beroende på vad man vill 

undersöka. Ursprungskriteriet är det mest okomplicerade kriteriet. Enligt det är modersmålet det 

språk man först lärt sig och att man är tvåspråkig med förutsättningen att man lärt sig två språk från 

början, alltså att båda språken blir modersmål. Enligt Kompetenskriteriet är modersmålet det språk 

som man bäst kan och man är tvåspråkig om man kan två språk lika bra. Funktionskriteriet ger 

uttryck för att modersmålet är det språk man använder mest och man är tvåspråkig om de två 

språken kompletterar varandra, det vill säga man kan använda språken i olika situationer. 

Attitydkriteriet resulterar i att det språk man själv identifierar sig med är modersmålet och den som 

är tvåspråkig ser sig själv som tvåspråkig eller ses som en tvåspråkig person av andra i sin 

omgivning (Håkansson 2003, s.15).

Skutnabb-Kangas ger en mer generell definition av tvåspråkighet genom att kombinera flera av 

kriterierna: 

”Tvåspråkig är den som har möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, antingen i 

enspråkiga eller tvåspråkiga samfund i enlighet med de sociokulturella krav som dessa 
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samfund och individen själv ställer, på samma nivå som infödd talare, samt en möjlighet att 

identifiera sig positivt med båda (eller alla) språkgrupperna (och kulturerna) eller delar av 

de.”                                                                                                

(Skutnabb-Kangas: 1981, s.93)

I rapporten ”flera språk – fler möjligheter” (Skolverket 2003) definieras tvåspråkighet däremot på 

så sätt att man har det svenska språket samt ett annat modersmål. Kopplar man Skolverkets 

definition till Skutnabb-Kangas definitioner av tvåspråkighet kan det se ut som att skolverket ser 

fenomenet utifrån Skutnabb-Kangas kompetenskriterium, där den som är tvåspråkig kan producera 

fullständiga meningsfulla yttranden på det andra språket. Håkansson (2003, s.21) menar att detta i 

sin tur leder till en begränsning av begreppet tvåspråkighet som gör att vissa grupper utesluts. 

Exempel på sådana grupper kan vara barn som har två modersmål förutom svenska och även 

grupper som lär sig engelska i skolan och har svenska som modersmål. 

För att inkludera dessa grupper delar Håkansson (2003, s.21) in begreppet tvåspråkighet i två delar, 

nämligen simultan och successiv tvåspråkighet. Det som skiljer dessa från varandra är först och 

främst inlärningsordningen. 

Många barn i dagens samhälle växer upp i hem där de har tillgång till två språk från början vilket 

leder till att de får två språk som förstaspråk. Det mest vanliga är att föräldrarna talar var sitt språk 

med barnet vilket leder till simultan tvåspråkighet hos barnet. Utvecklingen av språken sker nästan 

som enspråkiga barns men skillnaden är att de tvåspråkiga barnen kan växla mellan sina två språk. 

Håkansson (2003, s.151) ger ett exempel på hur en simultan inlärningsprocess kan se ut. Hon 

beskriver hur ett barn helt utan svårigheter lär sig franska och tyska samtidigt. Här poängteras att 

föräldrarna är väldigt noggranna med att bara tala sitt respektive språk med barnet vilket leder till 

att barnet redan före två års ålder kan skilja på de både språken.

Successiv tvåspråkighet skiljer sig från simultan tvåspråkighet på så sätt att inlärningen av 

andraspråket börjar efter 3 års ålder, dvs. efter att barnet redan kan kommunicera på ett (eller flera) 

språk. Barnen utvecklar först ett modersmål som blir förstaspråket och sen påbörjas inlärningen av 

ett annat språk som blir andraspråket (Håkansson 2003, s.165). Denna utveckling är den mest 

vanliga bland invandrarbarn i Sverige. Barnen kommer alltså först i kontakt med ett språk hemma 

och lär sig det andra språket senare, t ex när de börjar på förskolan eller när de leker med andra barn 

utanför hemmet (Arnberg 2004, s.112-118). Det finns även en skillnad som kan vara knutet till de 

två olika språkinlärningsgångar, menar Håkansson (2003, s.165) och det är att simultant tvåspråkiga 

barn oftast når en mer balanserad tvåspråkig kompetens än successivt tvåspråkiga barn.
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Gränsen mellan simlutan och successiv tvåspråkighet brukar vanligen dras vid tre års ålder 

(Håkansson 2003, s.165). I Sverige finns det dock ingen forskning som stärker denna uppdelning av 

tvåspråkighet hos invandrarbarn. Trots att många av dessa barn växer upp i familjer där ett annat 

språk än svenska talas, hör och talar dessa ofta svenska långt före tre års ålder. Då i miljöer som 

exempelvis förskolan, lekparken eller av syskon, vänner och hör språket även på tv och/eller radio.  

Min egen definition av tvåspråkighet är således när en person identifierar sig själv som tvåspråkig 

och har möjlighet att fungera på två språk i tvåspråkiga miljöer, men i samband med de sociala krav 

som dessa miljöer och individen själv ställer. 

2.2 Kodväxling 

Kodväxling är ett begrepp som också syftar till samtidig användning av två språk som på senare år 

har fått ett positivt intryck. Det ses nämligen som en beteckning på stark språklig kvalitet. 

Blandspråk är däremot ett begrepp som ger negativa associationer då det innebär att man omedvetet 

blandar två språk. Vissa forskare hävdar att detta är en normal del av tvåspråkigas tidiga 

språkutveckling, medan andra menar att barn tidigt har en både medveten och välfungerande 

förmåga att växla mellan de båda språken. 

Kodväxling är således då barn har en medveten och välfungerande växling mellan sina två språk. 

Det beskrivs vidare att ju bättre barn blir på sina två språk desto mer kodväxlar de och det 

vanligaste sättet är då man för in ord från ett annat språk. En viktig punkt är att kodväxling inte 

förekommer i kommunikation med enspråkiga personer då det inte är meningsfullt att blanda in 

andra språk än det den enspråkiga personen förstår (Håkansson 2003, s.125). 

En anledning till att barn inte håller isär de båda språken är för att de vet att deras föräldrar förstår 

båda. En annan anledning till att kodväxling förekommer är när barn upplever det här sättet att 

kommunicera på som ett helt vanligt beteende. En tredje orsak kan vara för att barn eller ungdomar 

genom detta sätt får en samhörighetskänsla som i andra fall skulle vara svår att ge uttryck för 

(Håkansson 2003, s.126). Börestam och Huss (2001, s.78) redogör för en liknande orsak till 

användningen av kodväxling. De menar att kodväxling är kulturellt beroende då det i vissa grupper 

ses som något allmängiltigt medan det inte alls förekommer i andra grupper. Detta resulterar i att 

kodväxling på ett eller annat sätt är kulturellt avgörande. 
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Många forskare har konstaterat att kodväxling även är ett sätt att skapa sig en egen identitet. Genom 

kodväxling kan man skapa sig en identitetsmarkör som användning till att bekräfta sin 

grupptillhörighet. Detta är i synnerhet viktigt i invandrartäta områden då man lättare kan skapa sig 

en egen identitet (Borgström 1998, s.17; se även Håkansson 2003, s. 126).

Andersson och Nauclér hävdar att det är bra att kodväxla och resonerar på följande sätt:

”Att blanda språken och att växla mellan språken är en naturlig 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”

(1987, s.35, se Håkansson 2003:131)

Det framgår alltså att kodväxling är något man ska tillvarata och se som en möjlighet och inte som 

brister i språkutvecklingen. Att kodväxla ger uttryck för att man behärskar sina två språk väl och 

känner sig trygg med båda.

Tidigare kopplade man flerspråkiga individers samtidiga användning av flera språk till ett annat 

begrepp som fick stor uppmärksamhet, nämligen halvspråkighet. Det är ett begrepp som under 80-

talet ingick i en stor samhällsdebatt och blev som ett stigma i diskussionerna om invandrarbarns 

skolgång och vidare framtid. Begreppet uppmärksammades först av Hansegård i samband med hans 

forskning om tornedalsfinskan under 1960-talet. Halvspråkighet formulerades av Hansegård som 

halvt behärskande av svenskan och halvt behärskande av modersmålet, alltså som en inte fullt 

tillräcklig behärskning av någotdera språken. Detta kopplades till att modersmålets utveckling 

avstannat för att ge vika för svenskan som en del av individens språkbytesprocess (Hansegård 1968, 

se Stroud 2004, s.334-335). Samhällsdebatten handlade om frågan huruvida halvspråkighet 

existerar eller inte (Hyltenstam & Stroud 1982). Forskare gav sig in i debatten och poängterade 

gång på gång att det saknades belägg på och teoretiskt stöd för att halvspråkighet faktiskt skulle 

förekomma men det fick sitt användande då man inte riktigt hade kunskap om vad det var som 

saknades i ett barns språkutveckling (Håkansson 2003, s.23). 

Halvspråkighet beskrevs även som när en talare blandar två språk. Hansegård menade att 

språkblandning är ett tecken på ett ofullständigt behärskande av de både språken. Detta exponeras 

på så sätt att luckor i det ena språkets ordförråd fylls med ord från det andra språket (Hansegård 

1990, se Håkansson 2003, s.25). Denna språkblandning fick en väldigt negativ inställning trots att 

det inte fanns något som pekade på att det var skadligt får språkutvecklingen. När en person växlar 

mellan två olika språk görs det på ett väldigt svårt och systematiskt sätt. Det ger egentligen uttryck 
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för att talaren har en god språklig kompetens som visar att denne kan använda sig av två språk 

samtidigt (Håkansson 2003, s.25). Idag diskuterar man denna växling mellan två språk som 

kodväxling med positivt synsätt i flerspråkiga individers språkutveckling (Håkansson 2003, s. 125). 

Hyltenstam och Stroud (1982, s. 10-13) menade att även om stort arbete har lagts ned på att 

förankra halvspråkighetsbegreppet finns inget fenomen som i verkligheten motsvarar begreppet. De 

hävdade att det i samhället var dags att göra sig av med begreppet för att lyfta bort negativa 

förväntningar och för att få en mer konstruktiv syn på invandrarbarns språksituation. De menade att 

det är en självklarhet att tvåspråkiga barn behärskar sina två språk mer begränsat i jämförelse med 

enspråkiga barns behärskning av sitt enda språk men att trots det inte ska klassas som 

halvspråkighet. Detta kan ge uttryck för att synen på halvspråkighet i dagens läge istället kan 

definieras till en mer negativ syn på kodväxling. 

2.3 Modersmål

Modersmål har varit ett ganska tidsbundet begrepp där betydelsen av det har förändrats med tiden. 

Idag används begreppet modersmål i rapporter kopplat till skolsammanhang medan förstaspråk är 

det begrepp som föredras i forskningssammanhang. Från att modersmål i Sverige tidigare har betytt 

”Svenska” betyder det numera ”annat språk än svenska”. För 50 år sedan ansågs nämligen att 

svenska språket vara hela svenska befolkningens modersmål, även i Tornedalen där många bara 

talade finska. Ett citat ur tidningen Röster i radio/TV 1961 illustrerar detta:

”Här uppe i radion av särskilt stor betydelse i undervisningen i engelska – och i svenska! - 

Barnen kan nämligen inte tala sitt modersmål, när de börjar skolan, de talar finska” 

(Hansegård 1990, s.42-43, se Håkansson 2003, s.17).

Här kan man se att modersmål fick betydelsen att det skulle vara det nationella språket eller 

skolämnet och inte att det är språket som eleverna först hade lärt sig. Med tiden fick begreppet 

termen ”hemspråk” för att det skulle belysa att det i hemmet talades ett annat språk än svenska, men 

termen byttes under sena 90-talet ut mot ”modersmål” då man ville uppenbara att det inte bara är i 

hemmet som språket talas (Håkansson 2003, s.17-22).

Svensk uppslagsbok (1942 – 1955) och Nationalencyklopedin (1991 – 1995) definierar begreppet 

modersmål och tvåspråkighet på följande sätt:
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TABELL 2 – Svensk Uppslagsbok och Nationalencyklopedin definierar modersmål och 

tvåspråkighet (2003, s.17).

Svensk Uppslagsbok
(1942 - 1955)

Nationalencyklopedin
(1991- 1955)

”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.

Tabellen visar definitionen av begreppen och hur deras användning har förändrats över tid. 

Nationalencyklopedins definition av modersmål och förstaspråk har sin grund i det språk som är 

först inlärt och det förekommer inte som benämning på skolämnet. Två- och flerspråkighet 

definieras utifrån det språk som används eller behärskas (Håkansson 2003, s.17). 

Jag kommer i min undersökning att använda mig av begreppet förstaspråk motsvarande 

(föräldrarnas) modersmål och eventuellt övriga språk som har blivit inlärt från födseln. 

2.4 Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning infördes i svenska skolor 1977 av två olika anledningar. För det första 

skulle det leda till ett stärkande av barnens etniska eller kulturella identitet och för det andra skulle 

det stödja en normal språklig och kunskapsmässig utveckling för elever med ett annat modersmål än 

svenska. Tankarna bakom detta var att elever med en annan etnisk bakgrund, liksom etniskt svenska 

elever, ska ha möjlighet att ha kontakt med sitt ursprung. För att detta skulle bli möjligt krävdes att 

dessa elever skulle behärska det språk som ger uttryck för deras ursprung och kultur. Språket sågs 

som en faktor som stödjer grupptillhörighet och som reflekterar en etnisk tillhörighet. 

Tvåspråkigheten hade tidigare betraktats som ett problem men det blev så småningom kartlagt att 
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det snarare var främjande för kunskapsutvecklingen. Forskningen kom fram till att kunskap inte 

kunde uppnås med ett språk som eleven inte förstår utan att undervisning bör utgå ifrån det eleven 

är bekant med till att senare inta det nya (Hyltenstam & Tuomela 1996, s.29-31). Dagens 

modersmålsundervisning har sin grund i dessa tankar trots att det sedan dess har skett stora 

förändringar men i huvuddrag gäller dessa förutsättningar än idag. I kursplanen för 

modersmålsundervisningen står följande:

”Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till 

flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Lärande är starkt förknippat med 

modersmålet och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på 

svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras 

kunskapsutveckling”

(Skolverket 2000, s.135).

Det har påvisats att inlärning av svenskan, som ett andraspråk, underlättas om barnet har ett 

åldersmässigt utvecklat förstaspråk (Hyltenstam & Tuomela 1996, s.40). Modersmåls-

undervisningen stödjer alltså utvecklingen av svenskan (Håkansson 2003, s.86). Barnet tar till sig 

nya ord och begrepp och kopplar de till sitt förstaspråk. Orden och begreppen får på detta sätt 

mening vilket leder till bättre lärande. Då kan barnet inta nya begrepp från andraspråket utan större 

svårigheter. Men om en avstannad utveckling av förstaspråket förekommer blir det i sin tur ett 

”uppehåll” i begreppsutvecklingen på andraspråket också. För att underlätta inlärning av 

andraspråket är det av betydelse att förstaspråket får en grundlig utveckling. På så vis är detta även 

viktigt för kunskapsutvecklingen då  förstaspråket måste utvecklas för att ett barn ska kunna 

använda det vid inlärning av nytt stoff (Hyltenstam & Tuomela 1996, s.40). 

Hyltenstam och Tuomela (1996, s.42) menar också att ett bevarat förstaspråk är av stor vikt för 

bevarad etnisk identitet. De beskriver att språket i många grupper har en grundläggande betydelse 

för den egna etniska identiteten, s.k. core value. Det betyder att språket ses som det mest 

betydelsefulla för att man ska kunna förhålla sig till den egna etniska identiteten. På så vis blir 

modersmålsundervisningen angelägen då elever med hjälp av undervisning på modersmålet kan 

känna delaktighet och tillhörighet till sin etniska kulturgemenskap (Hyltenstam & Tuomela 1996, 

s.43).
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2.5 Forskning kring tvåspråkighet

Två- och flerspråkighet har kommit att bli ett allt vanligare fenomen i samhället. Ur ett globalt 

perspektiv används flera språk i samhällen där enspråkiga samhällen har blivit undantag. Trots detta 

kan maktförhållanden påverka vilket språk man som individ väljer att utgå ifrån. Då 

minoritetsspråken oftast saknar officiellt status leder det till att minoriteter tillägnar sig 

majoritetsgruppens språk och då blir individerna oundvikligt tvåspråkiga. Tvåspråkighet har setts på 

olika sätt i olika samhällen och vid olika tidpunkter. En enspråkig persons språkkompetens har 

oftast utgjort en norm som har lett till en sträng definition av tvåspråkighet där den som är 

tvåspråkig ska behärska sina båda språk helt utan svårigheter (Laaksonen 1999, s.25-27, se även 

tidigare resonemang).

Tvåspråkighet har tidigare kopplats till något negativt där de svaga, förtryckta och maktlösa i 

samhället mer eller mindre har varit tvungna att bli tvåspråkiga. Det har betraktats som något 

avvikande där man går ifrån enspråkiga samhällets referensram som utgjorde normen för 

samhällsidealet till ett annat språk. Idag ser man däremot på tvåspråkighet på ett annorlunda sätt. 

Man ser inte på fenomenet som något måste övervinnas, utan som något man istället ska sträva efter 

(Skutnabb-Kangas 1981, s.69). Alltså menar man idag att man inte ska se enspråkighet som norm 

utan att man ska se tvåspråkigas kompetens som en förutsättning för utveckling (Laaksonen 1999, 

s.27).

I olika studier som man gjort för att mäta tvåspråkiga barns kognitiva förmåga har man fått olika 

resultat beroende på hur man avgränsat gruppen tvåspråkiga. I äldre undersökningar genomförda på 

60-talet klarade sig tvåspråkiga barn sämre i skolan än enspråkiga barn, men nyare undersökningar 

har påvisat att tvåspråkiga barn klarar sig lika bra och i vissa fall bättre än enspråkiga barn. 

Cummins (1976) menar att detta beror på den kompetensnivå som tvåspråkiga barn uppnår i sina 

språk, där språk fungerar som en medierande länk för den kognitiva utvecklingen. Han menar att 

det tvåspråkiga instrumentet är svårare att behärska. När man väl har lärt sig och uppnått en 

förmåga att behärska det så kan det ha fler möjligheter för att främja ett barns kognitiva utveckling 

jämfört med ett enspråkigt barn (Cummins 1976, se Skutsnabb-Kangas 1981, s.222). Cummins 

hänvisar även till annan forskning som visat att tvåspråkighet gynnar den allmänna intellektuella  

utvecklingen, divergent tänkande och metalingvistisk medvetenhet (Cummins 1976, se Skutnabb-

Kangas 1981, s.233). Arnberg (1994, s. 26) skriver också om tvåspråkighet som ett viktigt fenomen. 

Hon nämner det som betydelsefullt både för den enskilda individen men också för samhället. På 

individnivå har tvåspråkigheten betydelse på så sätt att den öppnar möjligheter för individen. Den 
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ger den tvåkulturella och tvåspråkige individen fler möjligheter i livet än den enkulturella och 

enspråkige. 

Axelsson (2004, s.512) refererar till Wayne Thomas och Virginia Collier som har gjort en 

omfattande studie av tvåspråkiga elevers skolframgång i USA. Med 20 års forskning menar de att 

tvåspråkiga barns utveckling när det gäller tänkande och lärande går betydligt mycket långsammare 

om de endast får undervisning på det andraspråket vilket många gånger kan leda till att barnen inte 

hinner ikapp de jämnåriga enspråkiga barnen. Forskarna menar med detta att ju stadigare en elevs 

utveckling av tänkande och lärande är på förstaspråket, desto hastigare kommer denne att utvecklas 

i sitt andraspråk och på ett bättre sätt klara sin ämnesutveckling. Thomas och Collier (1997) hävdar 

att detta stöd av modersmålet för en utveckling av andraspråket gäller för många tvåspråkiga 

elevkategorier. Bland dessa är: ”barn som invandrat till landet, barn som är födda i landet, barn 

som har förlorat sitt förstaspråk, tvåspråkiga barn som har nått långt i både sitt första och sitt  

andra språk samt barn som är i början av sin andraspråksutveckling” (Axelsson 2004, s.518). 
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3 Metod

I denna del följer en presentation av skolan och informanterna som deltagit i undersökningen. Jag 

tar upp metoder som använts och överväganden som resulterat valet av metoden. Vidare presenteras 

metoder som använts vid bearbetningen av materialet. 

3.1 Urval och presentation

Urvalet gjordes för att få så mycket kunskap som möjligt om hur elever ser på sin tvåspråkighet. 

Med detta valde jag att göra min undersökning i en skola där flerspråkighet är vanligt 

förekommande och där elever med invandrarbakgrund utgör majoriteten. Jag utgick från ett 

godtyckligt urval, där man som forskare själv väljer enheterna enligt sin egen bedömning och efter 

kriterier som är relevanta för undersökningsområdet (Larsen 2009, s.77).

Skolan som de undersökta barnen går i är lokaliserat i ett invandrartätt område söder om Stockholm 

där majoriteten av eleverna har invandrarbakgrund. Det är en grundskola från förskoleklass till 

årskurs fem. Skolan har som vision att alla elever ska få möjlighet att utvecklas efter egna 

förutsättningar och skapa sig goda kunskaper för sin fortsatta utbildning. Skolans profil innebär att 

språket och hälsan står i centrum för all undervisning.  

I ett första steg tog jag kontakt med klassläraren och stämde tid för att diskutera vilka elever som 

skulle kunna ingå i undersökningen. Då alla elever i klassen är av invandrarbakgrund och där både 

två- och trespråkighet förekommer valde jag och klassläraren några tvåspråkiga elever som är 

relevanta att ha som informanter till undersökningen. Vi kom tillsammans fram till sex elever och 

studien har utgått ifrån dessa. I klassen är assyriskt/syrianskt talande barn en grupp som dominerar. 

I undersökningen redogör jag för sex tvåspråkiga elevers syn på sin tvåspråkighet i skolan. 

Undersökningen rör sig om tre flickor och tre pojkar i 11-års ålder. Jag har använt mig av fingerade 

namn för att skydda deras identitet. 

I tabell 3 summeras elevernas bakgrund.
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TABELL 3 – Bakgrunden av informanter från år 5.

Informant Kön Föräldrarnas ursprungsland Språk
Nahrin Flicka Turkiet Assyriska/syrianska och 

svenska
Adam Pojke Syrien Assyriska/syrianska, arabiska 

och svenska
David Pojke Mamma från Turkiet, Pappa från 

Syrien
Assyriska/syrianska och 
svenska

Sahra Flicka Egypten Arabiska och svenska
Elias Pojke Turkiet Assyriska/syrianska och 

svenska
Eva Flicka Syrien Assyriska/syrianska, arabiska 

och svenska

Tabell 3 visar att det förekommer tre flickor och tre pojkar i undersökningen. Samtliga informanter 

är födda i Sverige men föräldrarna härstammar från olika länder. Vidare framgår att fem av 

informanterna har ett gemensamt modersmål, nämligen assyriska/syrianska. Två av dessa elever 

delar dessutom ytterligare ett språk (utöver assyriska/syrianska och svenska), nämligen arabiska. 

3.2 Val av metod

Då syftet med undersökningen var att ta reda på elevers syn på sin tvåspråkighet i skolan ansåg jag 

den bästa förutsättningen och främsta metoden vara att utgå från en kvalitativ forskningsintervju. 

Jag ville få ut kvalitativa data som säger något om just undersökningspersonernas egenskaper 

(Larsen 2009, s.22). Först genomfördes individuella intervjuer med sex elever från en klass i 

årskurs 5. Anledningen till att den målgruppen användes för undersökningen var för att de har 

kommit en bit i sin språkutveckling och har lättare att uttrycka sina tankar och funderingar verbalt 

jämfört med yngre elever. När alla intervjuer hade slutförts samlades barnen till en gruppintervju för 

att få mer spontana och affektiva yttranden. Dessa speciella yttranden kan vara svåra att utbringa 

med enbart individuella intervjuer (Larsen 2009, s.85).

Fördelarna med kvalitativa metoder är många. En av dem är att man i undersökningen som forskare 

möter informanterna personligen vilket är bra då man på så vis minskar risken för bortfall. Vid 

exempelvis frågeformulär kan man låta bli att fylla i svar men med kvalitativa metoder är det inte 
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många som uteblir från intervjuer och det förekommer inte så många bortfall. Man kan som 

forskare även i kvalitativa undersökningar gå in på djupet mycket enklare och det leder i sin tur till 

bättre förutsättningar för en helhetsförståelse av en företeelse. 

En annan fördel med kvalitativa metoder är att man som forskare under intervjuerna kan ställa 

följdfrågor när man fått för vaga svar. Då blir det enklare att få fördjupande resultat som kan 

kompletteras till det första uttalandet. Om missförstånd förekommer hos informanten kan man 

enklare reda ut det och om informanten inte förstår frågan kan den omformuleras så att informanten 

får en förståelse för det som är ämnat för undersökningen. Därigenom uppnås en högre validitet i 

kvalitativa undersökningar jämfört med kvantitativa enkätundersökningar. En ytterligare fördel med 

kvalitativa undersökningar är att man som forskare kan observera informanterna under intervjuerna 

vilket gör det enklare att tolka svaren som ges (Larsen 2009, s.27).

3.3 Genomförande

Efter valet av de elever som skulle utgöra informanterna i undersökningen tilldelades ett brev 

(Bilaga 3) till föräldrarna, då eleverna är minderåriga, för ett medgivande att de skulle få delta i 

undersökningen. Jag samlade dessa elever och de blev informerade om allt som rör undersökningen. 

De fick kunskapen om vad det är som ska undersökas och för vilket syfte. Jag förklarade att 

eleverna i undersökningen skulle vara helt anonyma och att deras namn skulle vara fingerade. I 

kvalitativa forskningsintervjuer där informanters uttalanden förekommer i offentliga rapporter 

måste deltagarnas privata integritet skyddas (Kvale & Brinkmann 2009, s.89). Jag förklarade även 

anledningen bakom bandinspelningen, som bara skulle användas för eget bruk. Eleverna fick vidare 

veta lite mer specifikt vad undersökningen skulle handla om och jag poängterade för dem att det är 

upp till de om de vill delta samt att det gick bra att avbryta deltagandet när som helst om de inte 

ville fortsätta (Kvale & Brinkmann 2009, s.87). Efter det utformades 18 frågor för de individuella 

intervjuerna (Bilaga 1) och 10 frågor för gruppintervjun (Bilaga 2).  

Då frågor kan leda till specifika svar användes intervjufrågorna som ett betydande redskap. Det är 

viktigt att frågorna man ställer i en intervju ska vara åldersanpassade då långa och komplicerade 

frågor kan upplevas som omtumlande och svåra att svara på (Kvale & Brinkmann 2009, s.162). 

Följaktligen valdes att genomföra intervjuerna väldigt naturligt och i okonstlade sammanhang.

Två typer av intervjuer genomfördes, sex halvstrukturerade intervjuer och en gruppintervju. Vid de 
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halvstrukturerade intervjuerna användes en intervjuguide där frågor användes som stöd under 

intervjun. Dessa ställde jag i samma ordning som de var skrivna i intervjuguiden. Fördelen med 

denna intervjuform är att informanterna fick öppna svarsmöjligheter och det blev enkelt att 

efterarbeta och göra jämförelser av deras uttalanden. Jag som intervjuare försökte att inte styra 

informanterna och avsikten var att de skulle tala fritt om det som togs upp. Jag ställde 

uppföljningsfrågor och försökte på bästa möjliga sätt styra in samtalet på det som var eftersträvat att 

få ut (Larsen 2009, s.84). 

Gruppintervjun genomfördes med intentionen att få fram kollektiva åsikter som är gemensamma för 

informanterna. Sådana intervjuer medför ofta att informanterna uttrycker latenta attityder som de 

många gånger inte är medvetna om innan de hör andras sätt att se på ämnet (Larsen 2009, s.85). 

Gruppintervjun ledde till att informanterna hade lättare att uttrycka sig samt att de använde 

varandras åsikter och utifrån dessa reflekterade kring sina egna ståndpunkter. 

3.4 Bearbetning av data

Det insamlade materialet transkriberades ordagrant med hänsyn tagen till skrivstilsregler. Sedan 

analyserades de sju intervjuerna och uttalanden kategoriserades efter frågeställningarna. Som 

redskap användes en matris där informanterna placerades längs med en linje och frågeställningarna 

längs med en annan linje. Informanternas uttalanden skrevs sedan in i rutorna (Larsen 2009, s.97). 

Jag fick på detta sätt en helhetssyn och en god översikt av all material vilket gjorde att man enklare 

såg mönster och en hjälp vid jämförelsen av informationen. Det förekom även en datareduktion där 

all data som inte var relevant för undersökningen togs bort (Larsen 2009, s.98). De uttalanden som 

var av betydelse och som svarade på frågeställningarna sammanställdes och summerades därefter 

för resultat. 
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4 Resultatredovisning och analys 

I denna del redovisas undersökningens resultat. I början presenteras informanternas språkkunskaper 

och tvåspråkighet. Därefter följer en redovisning av undersökningens frågeställningar knutna till 

ämnet. Varje fråga belyses var för sig och det förekommer analys och kommentarer till varje ämne 

som redovisas. 

 

4.1 Informanternas tvåspråkighet

Utifrån de fyra kriterierna ursprung, kompetens, funktion och attityd har intervjuerna visat att fem 

av informanterna (alla undantagen Elias), har det språk de först lärt sig av föräldrar i hemmet, 

modersmålet, som förstaspråk. I fem av sex fall utgör alltså svenska informanternas andraspråk. 

Trots detta var svenska, andraspråket, för Adam, Nahrin, David och Sahra det språk de såg sig 

själva behärska bäst och samtliga uttryckte att det är det språk de använde sig mest av. Elias har 

parallellt lärt sig två språk i familjen av infödda talare ända från födseln vilket illustrerar ett fall av 

simultan tvåspråkighet som sedan fortsätter som successiv tvåspråkighet när svenskan läggs till 

elevens språkliga repertoar. Anmärkningsvärt i resultatet är att Adam och Eva uttrycker att de har ett 

modersmål och ett ”extra” språk som förstaspråk och svenska som andraspråk. Nedan följer en 

närmare beskrivning på respektive informant och deras tvåspråkighet:

Nahrin är 11 år gammal och är född i Sverige och hennes föräldrar kommer från Turkiet. Hon talar 

assyriska/syrianska och svenska. Hemma talar Nahrin båda språken och svenska sedan hon börjat i 

skolan, men hon tror sig använda och behärska sitt andraspråk bättre då hon är mest van med det 

språket. Nahrins förstaspråk är alltså assyriska/syrianska och svenska utgör hennes andraspråk. 

Adam är 11 år gammal och är född i Sverige och hans föräldrar kommer från Syrien. Han talar 

assyriska/syrianska, svenska och förstår lite arabiska med syrisk dialekt. Assyriska/syrianska är 

Adams förstaspråk. Det är språket han säger sig ha som modersmål. Trots att han känner igen små 

delar av arabiska använder han det aldrig, påstår han. Då Adam är assyrier/syrian är det språket 

tillhörande hans ursprung men med anledning att föräldrarna kommer från Syrien har det kommit 

att resultera i att arabiska är ett språk som Adam har fått med sig tillsammans med 

assyriskan/syrianskan. Det som har hänt i hans språkutveckling är att han från början förmodligen 
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var tvåspråkig i språken assyriska/syrianska och arabiska. Det jag anser kan ha hänt är att det med 

tiden har resulterat att arabiskan utgjort en passiv kunskap i den tvåspråkiga utvecklingen då 

funktionen för arabiskan blivit ersatt av det svenska språket. Adam anser sig nu vara tvåspråkig i 

assyriska/syrianska och svenska. Han anser att han behärskar sitt andraspråk bättre än sitt 

förstaspråk då han använder det mer och lär sig det i skolan. 

David är 11 år gammal och är född i Sverige och hans mamma kommer från Turkiet och pappa från 

Syrien. Han talar assyriska/syrianska och svenska. David har liksom sina föräldrar 

assyriska/syrianska som förstaspråk, alltså det språk denne lärt sig i hemmet tillsammans med 

föräldrar samt svenska språket som sitt andraspråk. Han anser att han behärskar sitt andraspråk 

bättre än sitt förstaspråk då han mest använder sig av det i skolan och när han är ute med kamrater. 

Sahra är 11 år gammal och är född i Sverige och hennes föräldrar kommer från Egypten. Hon talar 

arabiska med egyptisk dialekt och svenska. Hennes förstaspråk är arabiskan och svenska är 

andraspråket. Hon anser att hon behärskar sitt andraspråk bättre då hon ser förstaspråket som ett 

svårt språk att inlära. Hon ser nämligen sig ha begränsade kunskaper i både tal och förståelse av 

förstaspråket. 

Elias är 11 år gammal och är född i Sverige och hans föräldrar kommer från Turkiet. Han talar 

assyriska/syrianska och svenska. Elias talar assyriska/syrianska med sin pappa och svenska med sin 

mamma. Elias tvåspråkighet exemplifierar simultan tvåspråkighet, han är alltså tvåspråkig även 

enligt ursprungskriteriet då hans föräldrar talat var sitt språk med honom och han har lärt sig två 

språk i familjen av infödda talare från början. Han anser att han behärskar sina två språk lika 

mycket men att han bör förbättra sin kompetens i båda språken. 

Eva är 11 år gammal och är född i Sverige och hennes föräldrar kommer från Syrien. Hon talar 

assyriska/syrianska, lite arabiska med syrisk dialekt och svenska. Evas tvåspråkighet är lik Adams 

där de båda har ett ”extra” språk som modersmål. Tvåspråkigheten i assyriska/syrianska och 

arabiska har resulterat i att arabiskan blivit ersatt av svenska då funktionen för arabiskan har avtagit 

när hon lärt sig det svenska språket. Eva talar för det mesta assyriska/syrianska i hemmet när hon 

ska tala med sin mamma eller syskon men det kan hända att hon med möjlighet använder korta 

arabiska fraser med sin pappa. Hon anser sig själv vara tvåspråkig i assyriska/syrianska och 

svenska. Hennes förstaspråk är således assyriska/syrianska och andraspråket är svenska. Eva anser i 
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likhet med att hon behärskar båda språken lika mycket men att kompetensnivån i båda inte är 

tillräcklig och att den måste förbättras.

Eleverna verkar mestadels använda sig av kompetenskriteriet samt ursprungskriteriet när de 

definierar sig själva som tvåspråkiga. I jämförelse med min definition, att man är tvåspråkig när 

man har möjlighet att fungera på två språk i sociala miljöer och av individuella krav, skiljer sig 

elevernas och mitt perspektiv åt. För att perspektiven skulle stämma överens hade det varit om 

eleverna skulle använda sig av funktionskriteriet och attitydkriteriet när de definierar sig själva som 

tvåspråkiga. Samtliga informanter kan enligt mig definieras som tvåspråkiga även enligt 

attitydkriteriet och funktionskriteriet. Detta på grund av att de faktiskt identifierar sig själva med två 

språk och två kulturer samt att de kan använda språken i olika situationer.
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4.2 Informanternas syn på sin tvåspråkighet

Informanternas svar avslöjade att de inte tänkt så mycket kring sin tvåspråkighet. Detta har 

förmodligen att göra med att de har upplevt tvåspråkighet som en självklarhet snarare än något som 

de har behövt fundera över eller ifrågasätta. Följande uttalanden kan exemplifiera detta:

[1]

Nahrin - ”För mig är det bara vanligt att kunna två språk. Det är inte jobbigt eller konstigt eller så. 

Jag har alltid kunnat två språk”

[2]

David - ”Det är bara vanligt. Jag tänker inte mycket på det, det bara är”

Eleverna ser sin tvåspråkighet som något grundläggande och inte som en avvikelse och relaterar 

detta till sina erfarenheter i deras umgängeskrets. Alla de umgås med talar flera språk och de ser 

detta som en del av sin tillhörighet.

[3]

Elias - ”För mig är det helt vanligt att ha två språk, jag tänker inte så mycket på det..... Alltså alla 

mina kompisar har många språk..... eller alla i skolan kan många språk”

[4]

Eva - ”Alla mina kompisar och kusiner har två språk.... Det är normalt”

Fyra av sex informanter ger uttryck för att svenskan är det språk de behärskar bäst jämfört med sina 

modersmål. Detta anses ha sin grund i att de använder det i skolan och att det är det språk de 

sammantaget använder sig mest av. En informant menar att anledningen till att hon behärskar 

svenska bättre är för att hon ser modersmålet som ett svårt språk att lära sig. 

[5]

Adam - ”Svenska kan jag bäst, för jag lär mig det i skolan”

[6]

Nahrin - ”Jag kan nog svenska bättre än mitt modersmål. Jag pratar mer svenska än syrianska”
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[7]

David - ”Jag kan svenska bättre än syrianska, för jag har bott här i Sverige i hela mitt liv och jag 

är uppväxt i Stockholm...... Jag pratar mycket svenska, det är bara hemma eller med 

släktingar jag pratar syrianska..... Jag tror att jag kan svenska mer för att jag är inte så ofta 

med släktingar som jag är i skolan”

[8]

Sahra - ”Hmmm... Jag kan svenska bättre än arabiska för att arabiska är lite svårt..... Alltså den 

arabiska vi pratar är svårare och det kan bli svårt ibland. Jag pratar inte så mycket heller 

och jag kan säga fel ord och sådär. Men jag förstår men kan inte prata så jättebra”

Två av informanterna menade att de behärskar sina språk jämbördigt men att de i språken ser sin 

kompetens som otillräcklig i förhållande till vad de anser krävs för att kunna ett fullständigt språk. 

Dessa uttryck visar hur de själva ser sig som halvspråkiga och något avvikande. 

[9]

Elias - ”Jag vet inte.... Jag måste träna på båda, jag kan de lika mycket”

[10]

Eva - ”Jag tror jag kan syrianska bättre än svenska. Arabiska kan jag minst av de...... Eller nej, 

jag tror svenska..... Nej nej, jag tror jag kan syrianska lika mycket som svenska. Men jag 

måste bli bättre på båda två”

Alla informanter uttrycker att de i hemmet med enkelhet skiftar mellan sina språk beroende på 

sammanhang och vem de talar med. Detta visar att språkanvändningen är beroende av yttre faktorer 

och eleverna är medvetna om att det inte är fritt fram att använda vilket språk som helst.  Det 

framgår även av eleverna att de ofta växlar mellan sina språk och att det är fullt vanligt och inget 

som ses som avvikande. 

[11]

David - ”Hemma pratar jag syrianska med mamma och pappa. Men med min bror pratar jag 

svenska för de saker vi gör tillsammans eller det vi pratar om är enklare att prata om på 
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svenska än på syrianska”

[12]

Eva - ”Med pappa pratar jag arabiska och med mamma pratar jag syrianska. Men när jag är ute 

och leker eller är ute med mina kompisar då pratar jag svenska”

Informanterna ser kodväxling och blandning av två språk som något vanligt förekommande i sin 

språkanvändning. De konstaterar att de använder sina två språk parallellt för att förklara sig och 

yttra sig eller fylla i luckor i ordförrådet på det svagare språket för att på ett bättre sätt kunna 

uttrycka sig. 

[13]

Sahra - ”Jag pratar blandat hemma. Ibland pratar jag bara svenska och ibland bara arabiska. Jag 

pratar mest arabiska när min mamma och pappa pratar med mig men annars så blandar 

jag svenska och arabiska när jag pratar”

[14]

Adam - ”Jag pratar blandat hemma. Jag pratar aldrig ett språk bara. Det är alltid blandat, för 

ibland hittar jag inte ordet på svenska till exempel då säger jag ordet på syrianska”

Alla informanter beskrev att de hade en positiv syn på tvåspråkighet och menade att det öppnar 

möjligheter för bred kommunikation och att man kan kommunicerar på flera språk, förutsatt att det 

ges tillfällen då detta är möjligt. 

[15]

Sahra - ”Alltså jag tycker att det är bra att kunna olika språk, för då kan man prata med många 

människor.... Om jag till exempel åker till Egypten, det är bra då att jag kan prata med mina 

släktingar där... Annars förstår man inte varandra och kan inte prata om någonting”

[16]

David - ” Man kan prata med många människor som har olika språk, det är bra”
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När informanterna blev tillfrågade om hur viktiga de olika språken är för dem uttryckte samtliga att 

modersmålet var betydelsefullt för den etniska tillhörigheten. För att känna att de är en del av en 

gemenskap som delar samma språk som de själva. Det svenska språket har för dessa elever 

betydelse på så sätt att de är viktigt för utbildning och för att de ska integreras i samhället. 

Informanternas uttalanden pekar på att de olika språken fungerar tillsammans men fyller olika 

funktioner och delvis även används i olika områden. 

[17]

Sahra - ”Arabiska är viktig för att jag ska kunna prata med mina släktingar när vi åker till 

Egypten. För alla mina kusiner pratar arabiska och då måste jag kunna språket att 

kunna prata med de. Svenska är viktig för mig i skolan och så, för att jag ska göra 

mina läxor och kunna läsa och skriva.”

[18]

Nahrin - ”Syrianska är viktig för att jag till exempel ska kunna prata med min mormor för hon kan 

inte svenska, och sen är jag syrian och då måste jag kunna mitt språk. Svenska är viktigt 

för skolan och ute på stan, annars klarar man inte sig”

[19]

David - ”För jag ska kunna prata med mina kusiner som bor i Syrien och Tyskland då måste jag 

kunna syrianska, så jag kan förstå de och de förstå mig. Svenska är viktigt för alla pratar 

svenska i Sverige, man måste kunna det för att kunna vara ute och sånt”

4.3 Tvåspråkighet som fördel respektive nackdel i skolan

Fem av sex elever ser inga nackdelar med sin tvåspråkighet i skolan. Nedan följer några exempel 

som illustrerar informanternas yttranden:

[21]

Nahrin - ”Jag tycker inte det finns något dåligt med det”

[22]

Elias - ”Jag tycker inte det är dåligt med det”
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[23]

David - ”Nej, ingenting är dåligt med att kunna mina språk som jag kan”

Endast Sahra uttrycker att när hon vill framföra något på svenska kan det hända att orden uttrycks 

på modersmålet istället, vilket hon ser som en nackdel. 

[20]

Sahra - ”Alltså ibland kan jag säga fel, när jag vill säga ord på svenska kan jag ibland säga de på 

arabiska. Det blir liksom fel”

Nedan följer ett uttalande från Adam som ställer sin tvåspråkighet och dess följder mot enspråkighet 

och han betonar att flerspråkighet är något gynnsamt även i skolan. Enligt honom är flerspråkighet 

och dess konsekvenser något som ska ses som konstruktivt medan enspråkighet mer ger uttryck för 

något enformigt. 

[24]

Adam - ”Ibland kan jag blanda ihop orden och glömma vad jag ska säga.... Men egentligen är det 

inget dåligt, för jag kan många språk. Det är bättre med många språk.... Vissa kan bara ett ,  

de kan liksom bara på ett sätt..... Jag kan ord på många språk”

Vidare uttrycker samtliga informanter en allmängiltig uppfattning kring sin tvåspråkighet där de  i 

skolan ser det snarare som fördel än som nackdel där den ger möjlighet för mångsidighet på så sätt 

att man kan tala ett språk med vissa medan man talar ett annat språk med andra. Nahrin säger: 

[25]

Nahrin - ”Jo det är bra, för ibland pratar jag svenska med vissa och syrianska med vissa. 

Man kan välja som man själv känner, det är bra”

Flera av informanterna uttryckte även att tvåspråkigheten kan användas som värdefullt redskap där 

det ena språket kan underlätta förståelse i det andra språket samt som något man kan nyttja då 

någon i omgivningen är i behov av stöd. Följande yttranden kan illustrera detta:
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[26]

Adam - ”Ja, det är bra...... Om man till exempel inte förstår ett ord, då kan man säga det på det 

andra språket och kompisar som har samma språk kan förklara vad det är för ord. Då 

förstår man vad det ska vara för ord.... Ehmmm,, alltså man lär sig”

[27]

Eva - ”Jag tycker det är bra att kunna många språk i skolan....... Till exempel om någon inte kan 

något på svenska, då kan man förklara på syrianska.... alltså man hjälper varandra att 

förstå”

[28]

Adam - ”Ibland kan man prata svenska och ha några ord på syrianska samtidigt.... det är bra, då 

förstår man bättre vad någon annan säger”

Här framgår även att kodväxling ses som en fördel på så sätt att det underlättar elevernas 

ämnesförståelse och kunskapsutveckling. Informanterna betonar även att kodväxling är ett sätt att 

visa att man tillhör en viss grupp, det blir alltså ett redskap för en typ av etnisk markering. 

[29]

Nahrin - ”Om min kusin pratar svenska med mig.... då säger hon några ord på vårat språk också... 

och då vet man att vi är syrianer.... det är bra med två språk, annars man kan inte 

göra så”

4.4 Undervisning på modersmålet  

Generellt framgår av undersökningen att informanterna inte funderat kring undervisning på 

modersmålet mer än att de ser det som något naturligt och tillhörande skolan.

[30]

Sahra - ”Jo jag går på hemspråk, jag har gått där från ettan.....”
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Det framgår av följande uttryck att undervisning på modersmålet är något som inte ingår i 

undervisningens ramar och att det är efter den ordinarie undervisningen som undervisning på 

modersmålet får ta plats. 

[31]

David - ”Jag går på hemspråk varje fredag.... det är när vi har slutat, alltså alla har slutat då... jag 

går bara 20 min där för jag hinner inte... jag har lektion innan därför”

[32]

Sahra - ”Vi har arabiska efter lektionen när alla har gått hem”

Sahra uttrycker hur hon ser på sin undervisning i modersmålet som något hon inte har nytta av då 

det där talas i en dialekt av språket som hon inte begriper och förstår sig på. Av undersökningen 

framgår det att eleven inte fått den resurs som denne egentligen är förtjänt av, utan att man istället 

infört eleven i en undervisning som man trott att denne har nytta av. 

[33]

Sahra - ”Jag förstår inte så mycket där, jag tycker inte om att gå där egentligen.... De pratar en 

annan arabiska och jag förstår inte så mycket. Den är inte som min arabiska.... Min alfabet 

är inte som den alfabet vi gör där... Till exempel G på min arabiska låter helt annat än den 

G vi har där”

Modersmålsundervisning för informanterna är något som de ser som enbart användbart för den 

specifika undervisningen samt för tillfällen där de får chansen att lära sig arabisk skrift och assyrisk 

skrift med dess skrifttecken på det egna språket. Detta visar att modersmålsundervisningen på 

skolan har en funktion som inte alls ingår eller fungerar som hjälp parallellt med den vanliga 

undervisningen.

[34]

Sahra - ”Jag lär mig alfabet och sånt på hemspråken”

[35]

David - ”Där läser vi och skriver på syrianska”
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Informanterna blev tillfrågade om de kunde tänka sig använda sig av modersmålet i den ordinarie 

undervisningen eller med arbete med sådana uppgifter som de får i vanliga undervisningen visade 

det sig att de inte alls har tänkt i sådana banor och att de inte ens kunde föreställa sig det 

överhuvudtaget då det inte är tillåtet. 

[36]

Sahra - ”Nej, jag kan inte använda mitt hemspråk på lektionerna... det är bara hemma jag 

använder mitt hemspråk med läxor och sånt... då är det mamma eller pappa som hjälper 

mig”

[37]

David - ”Det gör jag inte... Vi får inte prata syrianska i klassrummet när vi jobbar”

[38]

Elias - ”Jag använder inte mitt modersmål när jag ska tänka eller räkna eller så... jag har inte lärt 

mig så, jag har lärt mig på svenska”

Informanterna uttryckte dock senare att de anser att man bör få använda modersmålet i den vanliga 

undervisningen då det kan användas som ett redskap för djupare förståelse. En informant menade 

att man bör skapa sig en grundläggande förståelse på modersmålet för att vidare skapa sig en 

förståelse på svenska. 

[39]

Nahrin - ”Ehhh... Jag tror..... om jag inte kunde svenska så bra då skulle jag vilja prata syrianska i 

klassen så att jag skulle förstå”

[40]

Adam - ”Man borde få prata sitt språk mer i skolan för annars kan man glömma det.... då förstår 

man kanske mindre på svenska också”
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4.5 Tvåspråkighet som en möjlighet eller som ett hinder för lärandet 

Samtliga informanter resonerar kring tvåspråkighet i allmänhet då de själva inte verkar behöva sina 

modersmål så mycket. Detta genom att de alltså uttrycker allmänna ordalag när de refererar till 

modersmålet som redskap till förståelse. De menar att tvåspråkighet är en möjlighet för lärandet där 

det beskrivs som en hjälp då man vill få större förståelse för något eller om man vill förenkla 

arbetssätt för vidare lärande. 

[41]

Sahra - ”Man kan använda det när man inte förstår..... eller om man vill göra det lättare eller så”

Informanterna menade också att tvåspråkighet är en möjlighet för lärandet då den kan vara ett 

redskap på så sätt att man kan utgå ifrån modersmålet då man inte förstår på andraspråket.

[42]

Nahrin - ”Tänk om man inte vågar säga att man inte förstår på svenska.... då kan man använda sitt 

hemspråk”

[43]

Adam - ”Om man till exempel inte förstår ett ord, då kan man fråga någon kompis som kan säga 

det på vårat språk så att man förstår”

Av intervjusvaren framgår även att tvåspråkighet ses som en möjlighet på så sätt att det ger 

mångsidiga möjligheter då man kan växla mellan språken och därmed olika tankesätt.

[44]

Adam - ”Det är bra att kunna två språk.... man kan lära sig mer.... man kan också hålla reda på sig 

själv att inte göra fel, alltså man kan typ rätta sig själv med båda språken”

David uttalar sig om hur man kan använda sitt modersmål för att veta vad något heter på 

andraspråket. Detta visar hur informanten ser ett fungerande förstaspråk som grunden för ett lärande 

på andraspråket.
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[45]

David - ”Man kan lära sig mer om man har två språk i skolan.... om man vet vad det heter på 

syrianska då är det lätt att komma på vad det heter på svenska.... man kan tänka så där”

Modersmålet ses som betydande av eleverna även då det underlättar att lösa problem, som en grund 

till planering, hur något ska utföras i ett arbete. Informanten visar med följande uttryck att denne 

inte har svårigheter med själva uppgifterna men att det kan hända att förklaringar på modersmålet 

ibland krävs för att kunna veta hur uppgifter ska fullföljas.

[46]

Eva - ”Ibland...jag pratar med mig själv på syrianska när jag gör mina läxor. Jag säger: hur ska 

jag göra här... och sånt.... sen min mamma kan ibland förklara på syrianska och jag vet sen 

hur jag ska göra.... det blir lättare då”
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5 Diskussion 

I denna del relateras undersökningens resultat till hur forskning ser på fenomenet kring detta ämne. 

Diskussionen är indelad i två delar då jag först allmängiltigt behandlar synen på tvåspråkighet och 

där jag i den andra delen behandlar synen på tvåspråkighet utifrån ett skolsammanhang. Vidare 

presenteras reliabiliteten och validiteten i undersökningen. 

5.1 Synen på tvåspråkighet

I undersökningen framkommer att eleverna ser sin tvåspråkighet som en naturlig företeelse som de 

inte reflekterat mycket kring av den orsaken att det är något helt vanligt då många i deras 

omgivning talar flera språk. Det har resulterat som en faktor tillhörande deras tvåspråkighet. De 

menar även att deras tvåspråkighet öppnar möjligheter för bred kommunikation på olika språk. Det 

framkommer även att svenska, som för de flesta är andraspråket, är det språk som används mest 

vilket har lett till att de behärskar det bäst. 

Det framkom även att eleverna ser sitt modersmål som betydelsefullt för den etniska tillhörigheten. 

Modersmålet ses som betydelsefullt för att känna att de är en del av en grupp som delar samma 

språk som de själva. Detta stämmer överens med det Hyltenstam och Tuomela (1996, s.42) lyfter 

fram när de skriver att ett förstaspråk är av stor vikt för en bevarad etnisk identitet och etnisk 

markör. Detta har ett samband med elevernas uttalanden kring sitt modersmål då de i klartext 

betonade att modersmålet är angeläget för att känna delaktighet och tillhörighet till sin etniska 

kulturgemenskap. 

Det svenska språket har för dessa elever en helt annan betydelse där det däremot ses som väsentligt 

för utbildning och för att de ska bli delaktiga i samhället. Underökningen summerade alltså fram en 

situation som kan förekomma då olika språk existerar parallellt i ett samhälle. De olika språken 

fungerar ihop för dessa elever men fyller olika funktioner. 

Eleverna ser kodväxling och blandning av två språk som något helt vanligt och som en naturlig del 

av sin tvåspråkighet, något som stämmer väl överens med Håkanssons (2003, s.125) beskrivning av 

fenomenet. Hon poängterar även att kodväxling visar tecken på en stark språklig kvalitet. Hon 

beskriver forskning som visar att ju bättre barn blir på sina två språk desto mer kodväxlar de och det 

vanligaste sättet är att man för in ord från ett annat språk. Det finns dock en skillnad i barnens 

beskrivning av fenomenet jämfört med forskarnas syn. Barnen menar nämligen att de använder 
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ifyllning av saknade ord på det ena språket för att kunna uttrycka sig bättre. Det ger därmed 

intrycket att de upplever sig ha begränsade kunskaper i att uttrycka sig till fullo i båda språken 

vilket med detta inte visar stark språklig kvalitet. Utifrån elevernas uttalanden fick jag istället 

intrycket att de kodväxlar och med enkelhet skiftar mellan sina språk beroende på samtalsperson för 

att få en typ av samhörighetskänsla som annars är svår att få formulerat. Detta stämmer överens 

med Börestam och Huss (2001, s.78) redogörelse för kodväxling där de menar att det många gånger 

ger uttryck för något allmängiltigt och förekommande i en viss grupp där kodväxling blir kulturellt 

avgörande. 

Den negativa synen på kodväxling, förr definierat som halvspråkighet, diskuterades ofta i 

sammanhang inom tvåspråkighet där det i forskningen gav uttryck för att det är svårt att behärska 

två språk (Håkansson 2003, s.23). Detta synsätt anser jag eleverna har blivit färgade av då det 

överensstämmer med deras uttalade att de i båda språken ser sin kompetens som otillräcklig i 

förhållande till vad de anser krävs för att kunna ett fullständigt språk. Detta kan man se uttrycka sig 

i citat 9 och 10. Informanterna menar vidare att de använder ett redskap i språken genom att fylla ut 

med ord från ett annat språk för att kunna uttrycka sig på ett bättre plan. Då det inte finns 

vetenskapligt stöd för att det ska vara skadligt för språkutvecklingen ser jag detta inte som en 

negativ egenhet. Det visar egentligen att dessa elever har god kompetens att alternera mellan de 

båda språken för att formulera sig. Det hävdas att en person som växlar mellan två språk gör det på 

ett så pass systematiskt sätt att det i realiteten ger uttryck för att denne har goda språkliga 

kompetenser som visar att denne kan använda sig av två språk samtidigt (Håkansson 2003, s.25). 

 

5.2 Synen på tvåspråkighet i skolsammanhang

Generellt framgår av undersökningen att eleverna ser mest fördelar och knappt några nackdelar med 

tvåspråkighet i skolan. De betonar att tvåspråkighet ger möjlighet för mångsidighet genom att man 

kan tala olika språk beroende på kommunikationsperson. De hävdar att man kan använda sin 

flerspråkighet som värdefullt redskap där det ena språket kan få funktionen att underlätta förståelse i 

det andra språket samt något man kan ha som nytta då man är i behov av stöd. Detta stämmer 

överens med Arnbergs (2004, s.26) beskrivning av hur tvåspråkigheten öppnar möjligheter för 

individen i skolan. Den ger den tvåkulturella och tvåspråkige individen fler möjligheter än den 

enkulturella och enspråkige. Detta framhålls av eleverna i undersökningen då det framställs att 

eleverna ställer sin tvåspråkighet och de positiva resultat som det ger i skolan mot enspråkighet, 
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som ses som något stereotypt och enformigt. Eleverna menar att flerspråkighet till skillnad från 

enspråkighet är något som ska ses som värdefullt och fördelaktigt. De kopplar sin tvåspråkighet till 

en mångsidig förutsättning som de ser som nytta för djupare lärande i sin skolsituation. 

Trots att eleverna allmängiltigt ser många fördelar och knappt några nackdelar med sin 

tvåspråkighet har det enligt mina tolkningar visat att de i skolsammanhang fått avstå och bortse från 

sin flerspråkighet i den vanliga undervisningen och andra aktiviteter i skolan. De upplever att det 

inte är tillåtet att tala modersmålet på lektionerna, möjligen för att det ger uttryck för något 

avvikande. Dessa uttalanden synliggör skolans normer som verkar företräda det enspråkiga 

perspektivet på språk och kunskapsutveckling. 

Modersmålet verkar för dessa elever enbart vara förknippat med modersmålsundervisningen. En 

förklaring skulle kunna vara att modersmålsundervisningen är helt bortkopplat från den ordinarie 

undervisningen och uppfyller därmed inte de mål som den egentligen är avsedd för. Som jag 

tidigare nämnt skriver Hyltenstam & Tuomela (1996, s.40) att inlärning av andraspråket får ett lyft 

om förstaspråket fått en grundlig utveckling. Detta är viktigt för kunskapsutvecklingen då 

förstaspråket måste utvecklas för att ett barn ska kunna använda det vid inlärning av nytt stoff. I 

Kursplanen för modersmålsundervisning hävdas att främjandet av flerspråkiga elevers utveckling 

och lärande har en viktig koppling med modersmålet. För att eleverna ska kunna befästa kunskaper i 

det egna språket och på enklare sätt lära sig på svenska (Skolverket 2000, s.135). På så sätt blir 

modersmålsundervisningen angelägen då målet är att undervisning bör utgå ifrån det eleven är 

bekant med för att de senare ska skapa sig förutsättningar att inta de nya kunskaperna på 

andraspråket. Dessa förklaringar stämmer överens med elevernas syn där de betonar att de bör få 

använda modersmålet i undervisningen då den kan användas som redskap för en djupare förståelse. 

Eleverna menade att de ser sin tvåspråkighet som ett redskap för djupare förståelse och lärande i 

skolan då man genom modersmålet, enligt dem, kunde skapa sig bättre kunskaper på andraspråket. 

De menade också att tvåspråkighet är en möjlighet för lärandet då den kan vara ett redskap att utgå 

ifrån då man inte förstår på andraspråket. Detta stämmer överens med forskning som gjorts kring 

detta fenomen där det starkt hävdas att inlärningen av svenskan går betydligt mycket bättre om 

elevens förstaspråk får en djupare utveckling. Det menas nämligen att utveckling när det gäller 

tänkande och lärande går betydligt mycket långsammare om dem endast får undervisning på 

andraspråket vilket många gånger kan leda till att de inte hinner ikapp de enspråkiga barnen. 

(Hyltenstam & Tuomela 1996, s.40). Forskarna menar då att ju stadigare en elevs utveckling av 

tänkande och lärande är på förstaspråket, desto hastigare kommer denne att utvecklas i andraspråket 
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och på ett bättre sätt klara sin ämnesutveckling på andraspråket (Axelsson 2004, s.518). Elevernas 

syn på sin tvåspråkighet som en möjlighet för lärandet som kan fungera som hjälp för vidare 

lärande bekräftas alltså även av forskningen. Cummins (1976, se Skutsnabb-Kangas 1981, s.222) 

hävdar också att en hög kompetensnivå i två språk även verkar främjande på individens kognitiva 

och kunskapsmässiga utveckling. 

Utifrån intervjusvaren har jag slutit mig till att skolan har en benägenhet i att använda sig av ett 

enspråkigt arbetssätt i undervisningen där elevers flerspråkighet inte tas tillvara. Eleverna har fått 

uppfattningen att det är på andraspråket, svenska, som de förväntas lära sig på och att modersmålet 

är något som står utanför skolans ramar. Trots detta nämndes sällan brister i modersmålet som något 

avvikande utan elevernas uttalanden gav intrycket att det oftast ”ekar” vuxnas uppfattning om att 

svenska språket är viktigare att behärska till fullo. Det är dessa aspekter eleverna relaterar sina 

kunskaper till.  

Om skolan hade tagit till sig av Skolverkets (2003) bedömning och förslag av att det behövs 

förändringar i arbetet när det gäller flerspråkiga barn i skolan hade eleverna haft möjlighet att bilda 

sig en annan uppfattning om sin tvåspråkighet. De hade sett en nödvändighet av att äga ett 

modersmål för sin utveckling i skolan och samhället.  Detta ser jag som ett krav för att flerspråkiga 

elever ska känna sig delaktiga i skolan och för att de ska få tillit till sina förutsättningar för sin egen 

utveckling i samhället. I enighet med läroplanen anser jag även att undervisningen i skolan ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar för att främja ett lärande och kunskapsutvecklande (Lpo 94, 

s.4). Användandet av elevernas tvåspråkighet och inkluderandet av modersmålet som ett redskap för 

förståelse borde vara en grundförutsättning för invandrarbarns lärande i skolan. 

5.3 Reliabilitet, validitet och vidare tankar

Undersökningens syfte var att beskriva tvåspråkiga elevers syn på sitt första- respektive andraspråk 

i skolan. Undersökningen bygger på individuella intervjuer samt en gruppintervju med sex 

tvåspråkiga elever. Frågeställningarna har besvarats utifrån ett begränsat urval av elever. Validiteten 

i undersökningen hade kunnat ökas om man hade haft större tillgång till elever eller haft möjlighet 

att genomföra observationer på skolan (mer om detta längre fram.)  

Att genomföra en gruppintervju efter de individuella intervjuerna var ett bra sätt att samla in 

spontana tankar på. Jag kunde se att informanterna använde sig av varandras uttalanden som 
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redskap för att undersöka hur de själva förhölls sig till det som diskuterades. Hade jag valt att bortse 

från dessa gruppintervjuer är det inte lika troligt att avsikten med undersökningen hade kunnat 

uppnås på ett lika bra och gynnsamt sätt. 

Informanterna var väldigt öppna och lätta att komma i kontakt med vilket ledde till att många 

aspekter kring fenomenet kom till uttryck. Trots detta kan informanterna ha påverkats av att ingå i 

en situation med en främmande person som de tidigare inte mött vilket i viss mån kan ha lett till att 

omständigheterna påverkat deras uttalanden. Det bör även påpekas att intervjutillfällena var i full 

gång under en väldigt tidskrävande period då jag på bästa möjliga sätt försökte hindra att kollidera 

med undervisningen och andra aktiviteter på skolan. 

På grund av undersökningens begränsade omfattning kan det vara svårt att framföra generella 

slutsatser och överföra dessa resultat på andra elever. Studiens reliabilitet, alltså dess tillförlitlighet, 

anses vara relativt låg då den endast utgår ifrån ett begränsat material och omfattar svar endast från 

6 personer. Med detta menas att det är för begränsat material för att dra slutsatsen att det som 

resulterat gäller alla tvåspråkiga elever i samhället. På grund därav diskuteras undersökningens 

resultat enbart angående de informanter som utgett information och det som behandlas syftar till 

deras tankar kring sin språksituation. 

I fråga om hur min flerspråkighet har påverkat undersökningen finner jag många fördelar. Som 

flerspråkig har det underlättat då jag har använt egna erfarenheter för att värdesätta det forskning 

resulterat. Det har även underlättat på så sätt att jag redan i förberedelsefasen vetat vad det är värt 

att fråga om och tidigt vetat hur undersökningen skulle genomföras. Det som min flerspråkighet 

med viss möjlighet har försvårat i undersökningen är att det i vissa sammanhang har varit svårt att 

se på fenomenet utifrån ett enspråkigt perspektiv. 

Om möjlighet och tillfälle hade funnits att jobba vidare med denna undersökning hade jag, för att 

vidga perspektivet, även kunnat undersöka elever på en annan skola där majoriteten av eleverna är 

av svenskt ursprung. Då hade man kunnat undersöka om de tvåspråkiga elevernas syn på ämnet 

skiljer sig mellan skolor där de utgör majoriteten jämfört med skolor där de är i minoritet. Avsikten 

med det skulle vara att se och jämföra hur tvåspråkiga elever ställer sig till sin flerspråkighet i 

omgivningar där det ses som något helt naturligt jämfört med omgivningar det är mindre vanligt. 

Det hade även varit intressant att kombinera intervjuer med observationer. Genom att observera hur 

informanterna faktiskt förhåller sig till tvåspråkighet i den verkliga verksamheten skulle jag kunnat 

undersöka och beskriva om de får möjligheter att ta tillvara sin tvåspråkighet i den ordinarie 

undervisningen och i sådana fall på vilket eller vilka sätt. 
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6 Sammanfattning

Uppsatsen redogör för en undersökning om tvåspråkighet där den omfattar elevers syn på sin 

tvåspråkighet i skolan. Syftet med undersökningen har varit att lyfta fram elevers perspektiv för att 

främja arbetet kring ett interkulturellt arbetssätt i skolan som kan tillvarata flerspråkiga elevers 

språkliga och kognitiva resurser i undervisningen. De övergripande områden som den sökt svar på 

är:  hur elever i ett mångkulturellt område uppfattar sin tvåspråkighet, om de upplever för- 

respektive nackdelar med sin tvåspråkighet, hur de ser på undervisning i modersmålet och om de ser 

sin tvåspråkighet som en möjlighet eller ett hinder för lärandet. För att kunna svara på dessa frågor 

har en kvalitativ metod använts i form av individuella intervjuer och en gruppintervju med sex 

elever från en årskurs fem i en mångkulturell skola söder om Stockholm.

Undersökningen visar att eleverna ser sin tvåspråkighet som en naturlig företeelse som de inte 

reflekterat mycket kring av den orsaken att deras omgivning består av flerspråkiga individer och att 

det är därför de inte ser sig själva som avvikande. Det är alltså i relation till sin omgivning som de 

definierar tvåspråkighet som något naturligt. Det framkom även att svenska, som för många är 

andraspråket, är det språk som används mest vilket har lett till att de behärskar det bäst. 

Modersmålet, förstaspråket, har visat sig ha en stor betydelse för den etniska tillhörigheten där 

eleverna uttalade att användandet av modersmålet gör att de känner en delaktighet och tillhörighet 

med andra i samma etniska grupp (assyrier/syrianer – för fem av eleverna). Undersökningen har 

även visat att eleverna ser kodväxling som något helt vanligt och som en del av sin tvåspråkighet. 

Men enligt dem ger kodväxling uttryck för begränsade kunskaper i båda språken då de genom det 

försöker uttrycka sig på ett djupare sätt. Detta stämmer emellertid inte med forskningen som 

betonar kodväxling som ett tecken på god språklig kvalitet (Håkansson 2003, s.125). 

Undersökningen visar även att eleverna ser sin tvåspråkighet som en resurs man ska tas tillvara för 

lärandet och kunskapsutvecklandet i skolan. Undersökningen har alltså visat att eleverna ser sin 

tvåspråkighet som en möjlighet och inte som ett hinder för lärandet då de starkt betonar att de inte 

upplever nackdelar med att vara tvåspråkiga i skolan. Deras uttalanden bör dock ses i relation till att 

de går i en skola där barn med invandrarbakgrund starkt dominerar. Trots de generellt positiva 

attityderna gentemot sin tvåspråkighet har eleverna gett uttryck för att de i skolsammanhang fått 

bortse från sin flerspråkighet för att lyckas i skolan. Det handlar inte bara om att inte kunna använda 

modersmålet i den ordinarie undervisningen utan även om att modersmålsundervisningen upplevs 

som en separat företeelse som ligger utanför skolans ramar och som eleverna inte kan koppla till sin 

kunskapsutveckling. 
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Bilaga 1

Intervjuguide för individuella intervjuer:

− Hur gammal är du?

− Vilket land kommer du ifrån?

− Var är du född? 

− Var kommer dina föräldrar ifrån?

− Vilka olika språk kan du?

− Vilket eller vilka språk använder du dig av när du talar med din familj hemma?

− Vilket eller vilka språk använder du dig av när du är i skolan?

− Vilket språk anser du att du behärskar bäst?

− Vad anser du är bra och dåligt med att kunna två språk i skolan?

− Går du eller har du tidigare gått på modersmålsundervisning?

− Vad tycker du om modersmålsundervisning?

− Känner du att du kan använda ditt modersmål på lektioner i skolan?

− Tycker du att det finns någon mening med att kunna två språk i skolan?

− Har det hänt att du känt dig ensam eller utanför för att du kan två språk?

− Använder du ditt förstaspråk när du ska tala eller skriva på svenska? På vilket/vilka sätt?

− Tycker du att man i skolan borde få använda sitt modersmål i den vanliga undervisningen?

− På vilka sätt är de olika språken viktiga för dig?

− Är det något mer du funderar över eller något mer du vill säga?
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Bilaga 2

Intervjuguide för gruppintervju:

− Hur tycker ni det är att kunna två språk i skolan?

− Vilka för- och nackdelar upplever ni med er tvåspråkighet i skolan?

− Vilket språk använder ni främst i skolarbetet?

− Vilket språk skulle ni använda i skolarbetet om ni själva fick välja?

− Vad tycker ni om modersmålsundervisning?

− Skulle ni kunna tänka er att ha hjälp av modersmålslärare under lektionerna? Motivera!

− Tycker ni att ert modersmål är till någon hjälp i skolan? På vilket sätt?

− Finns det något med ert modersmål som gör det svårt i skolan?

− Hur tycker ni det är att ha undervisning i svenska?

− Hur är era språk viktiga för er när ni tänker på er framtid?
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Bilaga 3

Hej alla föräldrar!

Mitt namn är Rina Deniz och jag är lärarstudent. Jag skriver mitt examensarbete vid Södertörns 

högskola. Mitt examensarbete kommer att behandla tvåspråkighet och jag kommer med detta rikta 

mig till elever som har ett annat modersmål än svenska. 

Jag vill därför intervjua och samtala med några elever om hur de ser på sin tvåspråkighet och hur de 

anser att detta förhåller sig till deras skolgång. 

Jag kommer att spela in intervjuerna på band bara för min egen användning då det hjälper mig att 

komma fram till vad som sagts. Elevernas namn kommer vara fingerade, alltså att deras namn och 

identitet kommer vara helt anonyma i mitt arbete.

Eleverna kommer även att få avbryta samtalen om de känner att de inte vill fortsätta.

Jag vill med detta brev få er/din tillåtelse att få intervjua och samtala med ditt barn.

Ja, det går bra att mitt barn deltar i intervjun: 

                                                                                       Underskrift och datum

Nej, det går inte bra att mitt barn deltar i intervjun:

     Underskrift och datum

Elevens namn: 

Vid frågor kan du kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar

Rina Deniz   070 46X XX XX
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