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Abstract 

This study aims to investigate, describe and discuss the views of group new arrived pupils 

from the preparatory training to the compulsory school level. They all came to Sweden and 

started in the preparatory training there they also started studying Swedish as a second 

language. This study aims to investigate the creation of identities and how the pupils socialize 

in the Swedish school. The study has been conducted with respect to the pupil´s own 

perspectives and what they consider important. 

      The methods used are interviews together with an interpreter. Their voices are used and 

described in this paper. Their names and the school´s name have been used anonymous. One 

must take into consideration that there is no objective of being neutral or to generalize the 

results to any other group.  

      The pupils are convinced that second language acquisition is the key to success although 

their first language - the Arabic language is still symbolized as their identity. They are still 

working on their identities, their language acquisition and adaptation to expectations in 

different situations. They always will be seen as multidimensional personalities.  

 

Key words: identity, ethnicity, and second language acquisition 
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Inledning 

 

Ett nyanlänt barn som kommer till Sverige har många intryck, känslor och framförallt en 

bakgrund med sig. Detta barn har för det mesta ett språk (ett flertal barn har fler språk) och en 

kultur som det har växt upp med och det har varit det enda riktiga för detta barn. Sedan en dag 

så flyttar barnet till ett nytt land och då blir allting helt plötsligt nytt. Allting som har varit så 

självklart kanske inte är så självklart längre. Barnet har en kultur och ett språk i bagaget samt 

att barnet står inför en helt ny kultur, sedvanor och normer, men framförallt så står detta barn 

inför ett nytt språk. Elever i grundskolan som har svenska som andraspråk och kommer som 

nyanlända hit till Sverige har rätt till att börja i en så kallad förberedelseklass. 

Förberedelseklassen är en förberedelse för eleverna att komma in i den ”normala” skolgången 

samt att lära dem det svenska språket.  

 

Bakgrund 

 

Mångkulturalitet och språk har alltid legat mig varmt om hjärtat. Mitt intresse för språk har 

med åren ökat markant. Sedan jag lärde mig spanska och tyska, så har jag känt att intresset för 

språk och kulturerna som kommer med dessa språk har växt sig starkare. Det var klart för mig 

från början, när vi började med våra arbeten att jag ville skriva en uppsats om hur barn med 

svenska som andraspråk integreras socialt i skolan. Men framförallt så är jag intresserad av 

hur barn i förberedelseklass skapar identiteter. Barnet, som kommer till Sverige som 

nyanländ, har skapat en identitet i sitt hemland och sedan när barnet kommer som ny, så blir 

det att barnet söker ”en svensk identitet”. Jag som själv är etnisk svensk och är född och 

uppväxt i Sverige är van vid dans runt midsommarstången och falukorv och prinskorv till jul. 

Detta förknippar jag med den svenska kulturen och det har jag sedan jag var liten alltid tyckt 

varit den typiskt svenska kulturen. Jag som etnisk svensk har aldrig kommit i kontakt med 

någon annan kultur och sederna som kommer med denna. Jag har bara det svenska språket i 

bagaget, medan barnen i förberedelseklassen har ett eller ibland till och med flera språk och 

identiteter att handskas med. Mitt förhållningssätt som etnisk svensk till denna uppsats är att 

jag kommer ut på fältet med mina ögon, tankar och synen på den svenska identiteten. Jag har 

ingen annan kultur att jämföra mig med eller kännas av vid. Detta får mig att tänka: ”Hade en 
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person med svenska som andraspråk fått samma resultat i detta arbete som mig?” Det som jag 

ska fokusera på är främst barn som är relativt nyanlända till Sverige och som går i en så kallad 

förberedelseklass. Att ha svenska som andraspråk och inte kunna uttrycka sig fullt ut kan sätta 

gränser och göra att barnet/eleven inte kan socialiseras i sociala sammanhang, såsom på rasten 

på skolgården, i korridoren, i lunchrestaurangen med mera. Detta är intressant att undersöka 

med tanke på att det är en viktig faktor för dessa elever i förberedelseklassen att kunna 

välkomnas bland de andra eleverna, även fast det svenska språket inte är 100 %. Det svenska 

språket ska inte vara ett hinder för dessa elever och det ska inte sätta stopp i deras försök att 

socialiseras.  

 

Detta är en viktig fråga, inte bara för mig utan både för lärare och elever i skolan. Det är 

viktigt att dessa får en inblick i hur de nyanlända eleverna i förberedelseklassen känner sig när 

de kommer som ”nya”. Det är viktigt att man välkomnar och ser med öppenhet till kulturerna 

som dessa barn har med sig. Samtidigt så ska man visa den svenska kulturen och sederna som 

vi har här och därifrån kan man skapa en interaktion och gemenskap kulturerna och språket 

emellan. Genom att jag har detta i åtanke när jag gör mina intervjuer så kan jag sätta mig in i 

barnens eventuella tankar om hur det känns att komma hit som nyanländ. Jag kan ha ett mer 

öppet sinne, samtidigt som jag senare ska gå mer in på djupet i mina intervjuer hur just dessa 

barn känner sig.  
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Syfte 

 

Mitt syfte med detta examensarbete är främst att undersöka hur barnen/eleverna i 

förberedelseklassen skapar identiteter samt att undersöka hur de integreras socialt i skolan. 

Sedan ska jag undersöka vilken betydelse barnets förstaspråk har i sociala sammanhang. Min 

förhoppning med detta examensarbete är att bidra till en ökad förståelse hur 

identitetsskapandet framhävs hos barnen i förberedelseklassen.  

 

Frågeställningar 

 

- Hur skapar barn i förberedelseklassen identiteter? 

- Hur integreras barnen socialt i skolan? 

- Vilken betydelse har det svenska språket för de nyanlända barnen? 

- Vilken betydelse har barnets förstaspråk för den identitetsskapande processen? 
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Teoretisk förankring 

Identitet 

 

Jag ska så kortfattat som möjligt försöka att ”bena ut” begreppet identitet och dess 

meningsfullhet. Maria Borgström nämner den amerikanske sociologen Thomas i sin 

avhandling Att vara mitt emellan – hur spansktalande ungdomar i Sverige kan uppfatta 

villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling. Thomas tar upp begreppet identitet och 

han beskriver det genom att säga ”if define situations are real, they are real in their 

consequences”. (Borgström 1998:29). Med det menar han att man kan definiera sin egen 

verklighet, i en viss mån, oberoende av verkligheten och efter det får man som individ dra 

egna slutsatser. Genom att man som individ drar sina egna slutsatser från vad vi själva tror att 

vi är och vad jag tror att andra tror om mig, så gör det att vi kan genom dessa antaganden 

slutligen dra våra slutsatser. Maria Borgström tar även upp Lange och Westin i sin 

avhandling. De beskriver identitetsbegreppet genom två grundläggande aspekter: en subjektiv 

och en objektiv.  

 

Den subjektiva aspekten beskriver identitet genom hur man identifierar sig själv. Författarna 

beskriver det även som ”jagidentitet”. Det menar författarna är kärnan i individen. Vad man 

själv tycker och tänker, individens känsla av att vara sig själv och att man som individ är 

mästare över sitt eget liv. Den objektiva aspekten skiljer sig från den subjektiva genom att den 

beskriver identitet för och genom andra, det vill säga hur omvärlden tolkar och identifierar en 

individ. Den objektiva aspekten är även en social och personlig identitet. Den personliga 

identiteten utgörs av de attribut och de karakteristiska dragen som en individ tilldelats av 

omvärlden och detta gör i sin tur denna individ unik. För att beskriva social identitet så kan 

man framställa det som hur man som individ definierar omvärlden med dess sociala attribut, 

såsom genom kön, ålder, yrke, etnisk bakgrund, nationalitet med mera (Borgström 1998:29-

30). Detta ska jag ta fasta på i mina intervjuer, där jag ska ta reda på hur dessa barn söker 

identiteter i förberedelseklassen. Om det är något som sker i gemenskap med andra eller om 

det sker automatiskt för den enskilde individen.  
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Identiteten som individen bär med sig är en så kallad ”egen identitet”. Kristal-Andersson 

nämner den sociala identiteten i sin bok Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en 

psykologisk modell. Hon har studerat och sett att i kliniskt arbete och stödarbete har det 

framkommit att barnets sociala identitet påverkar deras psykologiska svårigheter. Den sociala 

identiteten kan inverka på barnets välbefinnande och välbehag. Som Maria Borgström 

diskuterade så tar även Kristal-Andersson upp identiteten ur en ”jag – vinkel”. Hon tar upp 

Cooley (1902) och Mead (1934). De nämner att vi ser oss själva som andra ser oss. Med detta 

menar de att man ser sig själv utifrån ett utanförperspektiv. De tolkar det genom ett ”spegel – 

jag”, det vill säga att man speglar sig genom omgivningen.  

 

Den subjektiva identiteten nämner även Jan Einarsson i boken Språksociologi. Han menar att 

den byggs upp av de egenskaper som vi individer har och även vad de utomstående anser att 

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

Identitet utvecklas genom sociala relationer och i kontakt med andra grupper/människor. 

Identiteten utvecklas genom ömsesidig gemenskap och inte i isolering (Hylland Eriksen 

1998:20). Hylland Eriksen nämner begreppet identitet med förklaringen: ”vara densamma 

som sig själv likaväl som att vara annorlunda”. (Hylland Eriksen 1998:79). I hans bok 

Etnicitet och nationalism tar han upp Jean-Marie Benoist som beskriver att forskningen kring 

identitet är att pendla mellan det singulära (den enskilda individen) och det globaliserade 

(samhället och världen). Benoist säger däremot att när man studerar identiteter så ska man 

lägga fokus på de sociala relationerna och den sociala organisationen (Hylland Eriksen 

1998:79). Detta kan klargöras genom att man inte ska ta fasta på vad som sker med den 

enskilde individen när man studerar identitet, utan man ska se till relationerna och den sociala 

gemenskapen för att förstå detta bättre. Genom de sociala relationerna så skapas identiteter 

och inte inom den enskilde individen. 
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Etnicitet 

 

Ordet etnicitet härstammar från det grekiska ordet etnos som betyder ”folk” eller ”nation”. 

Etnicitet tolkas inte enbart utifrån vilken religion man tillhör, vilken kultur man har, nation, 

hudfärg med mera. Det handlar i grund och botten om en föreställning som man har som 

person inom sitt ursprung (Stier 2004:94). ”Man definierar sig själv som tillhörande en given 

grupp genom att inte definiera sig som medlem av andra möjliga grupper”. (Stier 2004:94).  

 

Einarsson jämför etnicitet och identitet i boken Språksociologi. Han förklarar att det sätter en 

gräns mellan ”vi” och ”dem”. Han menar också på att det är en gemenskap att känna sig vid 

samma grupptillhörighet och att det i sin tur leder till en etnisk gemenskap (Einarsson 

2004:40). Den etniska identiteten är kulturell, den byggs upp genom gemenskap, men den är i 

slutändan en social interaktion. Den etniska bakgrunden kan påverka individens identitet. Det 

kan göra att individen känner sig utanför och olik ”de andra”.  Man kan ha samma etniska 

bakgrund, men tillhöra olika kulturer och länder. Men det som binder samman dessa 

människor är deras gemensamhet genom den etniska bakgrunden (Kristal-Andersson 

2001:183).  

 

Hylland Eriksen tar upp etnicitet i sin bok Etnicitet och Nationalism. Han pekar på att 

etniciteten skapas genom det sociala livet. ”Etniciteten uppstår och blir relevant genom 

sociala relationer och möten”. (Hylland Eriksen 1998:9-10).  
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 Flerspråkighet 

 

Ladberg pratar om språkets betydelse i boken Barn med flera språk. Hon nämner att ett barn 

som har flera språk kan ställas inför problem, när man är i behov av att hävda sig. Exempelvis 

att inte kunna uttrycka sig i alla situationer, beskriva och säga vad man tänker på. Däremot i 

skolåldern när man som flerspråkig kommer in i skolans värld, så har man stora möjligheter 

att ta till sig ett nytt språk. Detta sker främst tillsammans med klasskamraterna i olika 

aktiviteter i skolan. ”Barnen lär sig nya ord i olika sammanhang och i olika fritidsaktiviteter” 

(Ladberg 1996:55). Ladberg fortsätter att nämna språkets inlärningsprocess. Hon pekar på att 

språkkompetensen utvecklas genom att barnet använder sig av språket i naturliga situationer 

och då främst genom den sociala gemenskapen. Hon nämner att kamraterna i skolan är en 

viktig del i inlärningsprocessen till det nya språket. Men även att skolan är av stor betydelse. 

Genom undervisningen lär sig barnen nya ord/begrepp och det ger dem därmed ett utvecklat 

ordförråd (Ladberg 1996:55). Jag kommer i mina intervjuer ta reda på hur barnen använder 

sig av det svenska språket i sociala sammanhang. Sedan kommer jag även att undersöka ifall 

klasskamraterna med ett annat språk än arabiska har varit en del i de arabisktalandes barns 

språkutveckling. 

 

Kristal-Andersson tar upp eventuella svårigheter som individen kan ställas inför i 

inlärningsprocessen till ett nytt språk. I hennes bok Att förstå flyktingar, invandrare och deras 

barn – en psykologisk modell så tar hon upp språkforskaren Searle (1965). Han nämner fem 

huvudpunkter som människor vill förmedla genom språket, men som inte alltid kanske kan 

förmedlas: 1. Att beskriva något, 2. att påverka någon 3. att uttrycka känslor och åsikter 4. att 

göra en utfästelse och 5. att utföra något genast. (Kristal-Andersson 2001:31).  Däremot så 

fortsätter Searle (1965) att nämna att vi människor har en gemensam grund att stå på. Det 

finns underförstådda regler och överenskommelser som gör att vi människor alltid kan förstå 

varandra. Genom detta så behöver dessa fem punkter inte bli en verklighet och ett eventuellt 

problem i individens språkutveckling. Håkansson nämner tvåspråkighet på samhällsnivå i sin 

bok Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Hon nämner vikten av flera språk i ett och samma land. 

Däremot så menar hon att det inte finns så många länder i världen som är tvåspråkiga. De 

flesta länder väljer att ändå ha ett officiellt språk (Håkansson 2003:27). 
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Sverige har inte lagstiftat om vilket språk som är officiellt språk, men praxis är dock att                

svenska är det officiella språket i Sverige. I läroplanen för grundskolan står det som första 

punkt att man ska behärska svenska språket efter genomgången grundskola. Trots att Sverige 

kan ses som ett enspråkigt land där man talar och undervisar på svenska finns det många språk 

i den svenska skolan (Håkansson 2003:27). 

 

Detta citat beskriver dagens samhälle och då främst hur skolan ser ut. Skolan är idag 

mångkulturell och i flera skolor och klasser så pratas det flera språk. Man ska ta fasta på att 

även fast det svenska språket är det officiella språket, så är Sverige ett flerspråkigt land.  

Håkansson nämner att den ökade invandringen under den senare delen på 1900 - talet har 

bidragit till att flera klassrum i dagens skola är flerspråkiga (Håkansson 2003:28).  Idag är det 

inte ovanligt att ett klassrum med elever kan bestå av mer än hälften tvåspråkiga elever. 

Sverige är ett mångkulturellt land och idag hör det till ovanligheten att en klass består av 

enbart etniskt svenska elever.  

 

Tvåspråkighet kan även beskrivas genom det så kallade Diglossibegreppet. Detta nämner 

Gisela Håkansson i sin bok Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Det var Charles Ferguson 

(1959) som myntade diglossibegreppet från början. Det handlar om att när två språk fungerar 

tillsammans, så fyller de olika funktioner. De två språken fungerar som ”högspråk” och 

”lågspråk”. Ferguson tog upp arabiskan som ett exempel i användandet av hög - och lågspråk. 

Högspråket hör till det litterära språket, utbildningsspråket och till politiska tal med mera.  
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Högspråket är inte det språket som talas hemma, utan den hör till den finare akademiska delen 

av språket. Lågspråket däremot är modersmålet och det språket som barnen har växt upp med 

och som pratas hemma. Det språket har lärts in informellt i hemmet. ”Högspråket är alltså 

ingens modersmål, utan lärs snarare in som ett andra – eller främmande språk” (Håkansson 

2003:31).  

 

Håkansson nämner även, att så länge ett diglossiförhållande är stabilt, så ställer det inte till 

några problem. Så länge inte hög- och lågspråket konkurrerar ut varandra så blir det en 

gemenskap inom språket. Håkansson tar upp användandet av två språk i sin bok 

Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Hon ställer sig frågan: ”När används två språk?” 

Tvåspråkiga barn har alltid en möjlighet att prata två språk. Frågan är om de pratar sitt 

modersmål eller svenska och vid vilket tillfälle använder dig sig av modersmålet samt 

svenskan?  

 

I en studie har Håkansson kommit fram till att tvåspråkiga barn mest pratar sitt modersmål i 

hemmet och svenska utanför hemmet. Det visade sig även i min studie att barnen oftast pratar 

sitt modersmål med modern och svenska med fadern och sina syskon. Håkansson nämner att 

detta mönster har att göra med generationer. Barnen väljer att prata sitt modersmål med äldre 

personer och svenska med yngre, jämngamla personer (Håkansson 2003:72-73).  

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 Metod och material 

 

I min undersökning så har jag har valt att använda mig av den kvalitativa metoden. Denna 

metod beskrivs genom att man som person ute på fältet använder sig av observationer och 

intervjuer för att samla in sitt datamaterial (Kullberg 2004:15). Denna metod ger mig en bättre 

inblick att komma in på djupet i barnens tankar samt att intervjuerna ger mig mer information 

att gå på. Fördelen med denna metod är att jag ger informanterna större utrymme att uttrycka 

sig fritt i intervjuerna, vilket jag anser är bra i detta ämne, med dess personliga karaktär. Det 

ska inte vara en styrd ”frågestund”, utan informanterna ska kunna säga vad just de vill säga. 

Samtidigt kan jag som intervjuare kliva fram och be om mer tydliga svar, ifall något känns 

oklart för mig och om informanterna börjar prata utanför samtalsämnets riktlinjer. ”En 

kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad” (Larsen 2009:83). Det som är 

negativt med denna metod är att jag som intervjuperson lätt kan bli ”insnöad” i mitt ämne och 

har svårt att se andra vägar. Det kan leda till att jag har svårt att ta till mig något ”orelevant”, 

men som i själva verket kanske är fullt användbart och relevant. Det krävs att jag som 

intervjuperson är inläst på mitt ämne och att jag därmed kan ifrågasätta informanterna om det 

är något speciellt som jag tänkt på i deras svar. Som jag har reflekterat över i litteraturen och 

som jag sedan jämför med i deras svar. 

 

 Etik 

 

I den kvalitativa metoden ska man som forskare förhålla sig till fyra krav som måste uppfyllas 

och förhållas till. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och till sist nyttjandekravet (Stukát 2005:130). När jag tog kontakt med den skola som jag 

gjorde min undersökning i så nämnde jag att jag skulle anonymisera skolans namn respektive 

eleverna som skulle vara med i min undersökning (konfidentialitetskravet). Pedagogen till 

förberedelseklassen skrev i veckobrevet om att jag skulle komma till klassen och utföra 

intervjuer. Hon nämnde i brevet att om föräldrarna inte visade samtycke till att jag skulle 

intervjua, så skulle de kontakta pedagogen. Genom detta så förhöll jag mig till 

samtyckeskravet. Jag förhöll mig även till informationskravet och det genom att jag 
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informerade att deltagandet i studien var helt frivilligt och att deltagarna närsomhelst fick 

avbryta sitt deltagande. Jag förhöll mig slutligen till nyttjandekravet genom att min studie är 

bara till för forskningsändamål (Stukát 2005:131-132).  

 

Undersökningsplatsen 

 

Valet av min undersökningsplats föll sig inte naturligt, utan det var mer av en slump som jag 

hamnade på den skolan som jag gjorde min undersökning på. Jag hade kontaktat flera skolor 

som har förberedelseklasser och frågat om jag fick komma till dessa. Tyvärr så fick jag bara 

negativa svar. Att bara mötas av negativa svar gjorde att jag kände mig stressad. Det fanns i 

tanken att jag eventuellt var tvungen att byta min fråga. I efterhand så kan jag förstå varför 

många svarade nej, med tanke på att detta ämne kan tolkas som väldigt känsligt. Även fast jag 

klart och tydligt berättade för skolorna att allting kommer att anonymiseras, så gjorde det inte 

att de ändrade sina svar. Jag tog till slut hjälp av en klasskamrat som själv skulle göra sin 

undersökning i en förberedelseklass. Jag frågade honom om han kunde höra med sin skola om 

jag kunde få komma dit. Tyvärr så hade de inte tid och än en gång möttes jag av ett negativt 

svar. Däremot så berättade min klasskamrat att pedagogerna på hans skola rekommenderade 

mig en annan skola som jag kunde vända mig till. Nästa dag så tog jag kontakt med 

pedagogen på den skolan som jag hade blivit rekommenderad och äntligen så möttes jag av ett 

positivt svar. 

 

Den här skolan som jag har gjort min undersökning på ligger i en ort söder om Stockholm och 

elevantalet är ca 240 elever. Allt arbete på skolan vilar på Läroplanen och varje elev på skolan 

har en individuell utvecklingsplan som gör att både eleven och föräldrar kan vara delaktiga i 

elevens kunskapsutveckling. Årskurserna på skolan är från förskoleklass och upp till årskurs 

6. Sedan har skolan även förberedelseklasser för nyanlända barn. Dessa nyanlända barn går i 

förberedelseklass till dess att lärarna anser att eleven har tillräckligt med kunskaper inom det 

svenska språket och att eleven då kan flyttas till en ordinarie klass. Sedan är det väldigt viktigt 

att eleven själv känner sig trygg och redo för förflyttning till en annan klass. 
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 Urval 

 

Genom läraren till den förberedelseklassen som jag var i så har jag gjort mitt urval. 

Tillsammans så pratade vi sinsemellan om vilka som skulle vara mest intressanta att ha med i 

min undersökning. Samtalet om vilka som det skulle vara intressant att intervjua hade vi redan 

under vårt första telefonsamtal. Pedagogen berättade att hon hade tre arabisktalande barn i sin 

klass och att hennes kollega, som också hon har en förberedelseklass, hade två arabisktalande 

barn. Det föll sig mest naturligt att jag ville intervjua arabisktalande barn, eftersom jag har en 

vän som kunde tolka åt mig. Genom användandet av tolk så får jag mer ut av intervjuerna, 

eftersom dessa barn kan väldigt lite svenska. Tolken kunde på barnens modersmål berätta vad 

min uppgift var och de gav dem en förståelse av syftet på uppgiften. Barnen i dessa 

förberedelseklasser var relativt nyanlända, det vill säga, de har varit i Sverige mellan fem till 

sju månader, så det svenska språket var nytt för dem.  

 

Mitt urval var till en viss del slumpmässigt urval, det vill säga att urvalet av informanter inte 

var helt bestämt av mig eller ifrån informanterna själva (Larsen 2009:78). Däremot så var det 

en generalisering av informanter, med tanke på mitt urval av arabisktalande barn. Barnen som 

jag intervjuade var två killar och tre tjejer. Åldern på dessa barn var mellan 7-12 år. Jag ville 

ha en bred åldersskillnad för att det skulle vara intressant att få höra tankarna från så möjliga 

olika åldrar som möjligt. Min uppgift var främst att intervjua nyanlända barn, men jag kände  

även att det var intressant att höra tankarna från några som bott i Sverige ett tag, så två av 

tjejerna som jag intervjuade har bott i Sverige i två samt tre år. De resterande tre barnen har 

bott i Sverige mellan 5-7 månader, vilket betyder att de är väldigt nyanlända hit. Alla barnen 

som jag intervjuade kommer ifrån Irak och alla har de olika öden bakom sig. Det enda som de 

har gemensamt är att de kommer ifrån samma land. Alla barnen kom hit till Sverige med sina 

föräldrar, medan någon redan hade en förälder här och anlände då med den andra föräldern.  

 

De omständigheter som har lett dem till Sverige är att de flytt från krig och att föräldrarna har 

fått jobb här. Eleverna hade blivit informerade inför deras intervjuer att de skulle bli 

anonymiserade och att jag skulle använda mig av påhittade namn i mitt material.  
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Undersökningens genomförande 

 

Innan jag gjorde min undersökning så hade jag planerat att vara på skolan ca 4 dagar, men det 

blev enbart två dagar och det räckte gott och väl för mig för att få de svaren jag ville ha.  

 

Den första dagen så besökte jag skolan och först träffade jag pedagogen till 

förberedelseklassen. Vi träffades i fikarummet och pratade en stund. Jag förklarade för henne 

vad jag ska göra och vad syftet till min undersökning är. Sedan berättade jag mina 

frågeställningar och vad jag kommer att främst fråga barnen. Pedagogen presenterade även sig 

för mig och hon berättade bland annat om klasserna, hur många elever de är, när de kom till 

Sverige och så vidare. Efter lunchrasten så följde jag med in i klassrummet och då hade båda 

förberedelseklasserna samlats. Först fick barnen presentera sig själva för mig och sedan 

presenterade jag mig för dem. Jag förklarade för dem varför jag var där och vad jag skulle 

göra. Pedagogen förklarade sedan mer ingående för dem, för jag märkte att eleverna inte 

riktigt hade förstått vad jag hade sagt. Genom att pedagogen pratade klart och tydligt, vilket 

jag inte hade gjort så förstod barnen lättare mitt syfte.  

 

En del i barnens läroprocess till det svenska språket är att man som utomstående pratar klart 

och tydligt. Vi satte oss sedan ner på en matta och gjorde en namnlek. Eleverna fick även 

berätta vad deras favoritdjur är. Alla kunde inte komma på det svenska ordet för just deras 

djur och då letade vi tillsammans fram djuret i en djuratlas som de hade i klassrummet. 

Därefter åt vi äppelpaj som eleverna hade bakat tidigare under dagen. Sedan slutade eleverna 

för dagen och jag berättade för dem att jag skulle komma tillbaka dagen därpå tillsammans 

med en tolk och göra mina intervjuer. 
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 Intervjuerna 

 

Dag två så gjorde jag mina intervjuer. Jag och tolken kom till skolan vid 08.00 i samband med 

att eleverna började för dagen. Vi satte oss ner tillsammans med eleverna på mattan i 

klassrummet och hade en samling. Vi presenterade oss och denna gång var det tänkt att 

eleverna skulle säga vilka de var och även få en inblick i vem tolken var. Tolken som jag 

använde mig av är 24 år gammal och han kom till Sverige 1994, när han var nio år. Han 

kommer ifrån Irak och han flyttade till Sverige tillsammans med sin mamma och sina syskon. 

När han kom till Sverige så började han i en förberedelseklass och det var där han lärde sig 

det svenska språket. Jag märkte redan under samlingen att barnen fick upp ett intresse för 

tolken och de frågade: ”Var ifrån Irak kommer du?” och ”Hur kunde du bli så bra på 

svenska?” De kände en gemenskap med tolken och han sågs även som en förebild. Barnen 

tyckte även att det var kul att tolken kom ifrån samma land, då de kunde relatera sig till 

honom. Jag såg detta som något positivt och det var kul att se att barnen direkt fick ett band 

med tolken. Det som däremot kan vara negativt med detta är att barnen utvecklar en för stark 

vänskaplig relation, som gör att barnen eventuellt inte tar intervjufrågorna på allvar, utan gör 

att de mer pratar som om de skulle prata med en vän. Det vill säga att de eventuellt använder 

sig av mer slanguttryck och så vidare. 

 Efter samlingen så började vi våra intervjuer. Jag använde mig av en bandspelare under 

intervjuerna för att slippa sitta och anteckna. Det blev även en mer samtalsfylld och bekväm 

intervjustund.  
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 Intervjufrågor 

 

De intervjufrågor som jag använde mig av var utformade utifrån mitt syfte och de bestod av 

ca tio frågor. Jag valde att koncentrera mig på fem frågor som eleverna hade blivit 

informerade om innan. Därav att de hade hört mina intervjufrågor innan, så gav jag dem en 

inblick i vad som skulle frågas och det blev även lättare för dem att svara när intervjun 

pågick. De fem huvudfrågorna som användes i intervjun var följande: 

 

 Vad tyckte du om Sverige när du kom och var det något speciellt som inte uppfyllde 

dina förväntningar? 

 Hur kände du inför din första skoldag? 

 Hur kände du inför att möta ett nytt språk? 

 Vid vilka tillfällen pratar du arabiska samt svenska? 

 Hur lärde du känna dina vänner i skolan och vilket land kommer de ifrån? 

 

Utöver dessa frågor så ställde jag även fler frågor som jag hade planerat och skrivit upp i min 

intervjuguide. Men dessa frågor var inte lika relevanta till min frågeställning/syfte, men fullt 

så relevanta till mitt intresse. Jag väljer därför att visa alla mina frågor i en bilaga. Jag 

kommer att visa de svaren från intervjuerna som jag anser passar in på mina utvalda begrepp 

identitet, etnicitet och flerspråkighet. Därefter kommer jag att göra en koppling mellan 

teorierna, begreppen och mina egna tankar. Alla informanters svar kommer inte att redovisas 

under frågorna, utan jag har valt att ta med utvalda och passande citat för mina 

frågeställningar och mitt syfte.   
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Analys och resultatredovisning 

Fråga 1: 

Vad tyckte du om Sverige när du kom och var det något speciellt som inte uppfyllde 

dina förväntningar? 

Hanan (bott i Sverige i 5 månader) 

Hanan svarar att hon tyckte det var okej att komma. Hon berättar:  

 

När jag kom hit så förstod jag inte språket och det var jobbigt, för att jag inte förstod nåt.                  

Jag blev inte bemött på ett rasistiskt sätt, men jag tyckte att det inte kändes som att jag hörde   

hemma till en början.  

 

Hon svarar att förutom att hon inte kände sig hemma till en början, så var ”allt som förväntat”.  

Mohammed (bott i Sverige i 5 månader) 

Mohammed svarar att ”allt var bra”. Han berättar även att det var inget som inte uppfyllde 

hans förväntningar. ”Det var svårt att tänka så mycket, eftersom jag inte visste nåt speciellt”.  

Zeyneb (bott i Sverige i 2 år) 

Zeyneb beskriver: ”Jag visste inte vad Sverige var och det som kändes otroligt jobbigt var att 

komma till något land där jag inte visste nåt om”.  

 

I denna fråga så diskuterar informanterna om förväntningarna av att komma till ett nytt land 

och vad de kände när de kom hit. De flesta visste inte vad Sverige var och därför så kunde de 

inte sätta sig in i vad de hade att förvänta sig. De som jag lade märke till var att deras flytt i 

största allmänhet inte sågs som något positivt.  
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Rädslan över att behöva söka sig till något ”nytt” tog överhand och den sociala identiteten 

blev rubbad. Som Kristal-Andersson nämner så blir den sociala identiteten inverkad på 

barnens välbefinnande och välbehag (Kristal-Andersson, 2001).  Hanan berättade att ”hon inte 

kände sig hemma”. Detta tolkar jag som att hon ansåg att hennes ”jag identitet” inte hörde 

hemma i Sverige och att den inte ”passade in”. Detta tolkar jag även till ett utanförperspektiv. 

Hanan använder sig av ett ”spegel jag”, hon speglar sig mot omgivningen och det gör att 

genom det så skapar hon en osäkerhet mot vad som anses vara rätt och fel. 

Sammanfattningsvis så hade de inga förväntningar på Sverige, eftersom de varken hade hört 

talas om eller sett Sverige.  

 

Fråga 2: 

Hur kände du inför din första skoldag? 

Hanan 

Hon svarar att hon tyckte att det var rätt så vanligt och att det var som vilken dag som helst. 

Men efter ett tag när hon fått fundera en stund så säger hon: ”Men det var lite tråkigt när jag 

väl tänker tillbaka mer”. Hon fortsätter att svara att hon satt mycket ensam på rasterna och att 

hon hade inga vänner att umgås med. ”Jag lekte inte, utan jag satt ensam eller med mina 

bröder”.  

Mohammed 

Mohammed berättar och beskriver sin första dag ganska detaljerat och vad det var han gjorde. 

Han svarar att det var en bra dag och att han hade sett framemot den, men att han inte visste 

vad som skulle vänta honom. Det han minns i detalj är den första personen han blev bemött 

av. ”Min första dag bemöttes jag av en libanesisk lärare som välkomnade mig, det var en bra 

dag.” Han svarar att läraren hade visat honom runt på skolan och att han samma dag också 

hade fått träffa sin nuvarande lärare. ”Den libanesiske läraren var en svenska 2 lärare.” Han 

tyckte att det var bra att den libanesiske läraren kunde prata arabiska med honom. 
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 Zeyneb 

Zeyneb svarar att hon tyckte att det var en jobbig dag.  

 

Jag kom direkt till skolan som jag går i idag, första dagen var jobbig. Jag kände mig utanför. Men 

sen började en tjej att prata med mig. Hon pratade arabiska, så vi kunde prata med varandra. Hon 

hjälpte mig och översatte ord till mig.  

 

I stort sett så såg informanterna deras första skoldag som en jobbig och känslomässig dag. Det 

var en dag de helst inte ville prata om eller minnas, för att den hade satt så starka spår hos 

dem. Däremot så var Mohammed positiv till sin första dag, för att han hade blivit bemött av 

en lärare som kunde prata hans modersmål arabiska. Mohammed minns denna dag ”som en 

bra dag”, för att han kände sig hemma, även fast han befann sig på en ny och främmande 

plats.  

 

I teoridelen så nämndes etnicitetens betydelse i en social interaktion. Även fast man tillhör 

olika kulturer eller kommer ifrån olika länder, så sker det en etnisk gemenskap individerna 

emellan. Detta genom att individerna delar samma etniska bakgrund och språk. Mohammed 

kände sig direkt hemma när han i ett nytt land och på en ny plats prata sitt modersmål med en 

helt främmande person. Men för att de delade samma språk så var han inte främmande för 

Mohammed.  I stort sett så uttryckte informanterna språkets betydelse under deras första dag 

och tid i skolan. Att de fick möjlighet att prata sitt modersmål med någon utomstående gjorde 

att de med en gång kände sig hemma och det gav i sin tur en trygghet under deras fortsatta 

dagar i skolan.  
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Jag kände att det handlade om en trygghetskänsla. Zeyneb nämnde att hon inte kände sig 

hemma och hon kände ett utanförskap. Detta var på grund av att hon inte kunde samtala med 

någon. Men så fort hon träffade en tjej som pratade arabiska, så kände hon sig hemma. Som 

jag nämnde i teoridelen så handlar det om en social och personlig identitet. Det är den som 

individen blir tilldelad av omgivningen och som gör denne unik. Zeyneb kände att bristen av 

det svenska språket hämmade henne att socialisera sig med andra elever. Det som gör Zeyneb 

unik är att hon har en fördel av att vara flerspråkig. I samhället idag så är det positivt och 

unikt att vara flerspråkig. Det gör att individen blir mer populär på exempelvis 

arbetsmarknaden samt att individen kan bo och arbeta på fler ställen i världen än vad en 

enspråkig person kan. Denne individ, i detta fall Zeyneb är en tillgång för samhället och inte 

tvärtom.  

 

Einarsson nämnde att den subjektiva identiteten byggs upp av de egenskaper som vi individer 

har och de egenskaper som vi blir tilldelade av omgivningen. Detta gör att elevernas 

flerspråkighet är en egenskap och flerspråkighet ser samhället som en tillgång. I teoridelen tog 

jag upp att identiteten skapas genom sociala relationer och i social gemenskap med andra 

grupper/människor. Identiteten skapas inte i isolering. Det gör att informanterna skapar sina 

identiteter i kontakt med andra elever och i deras fall oftast med svensktalande elever. 

Kontakten mellan dessa två grupper- den arabisktalande och den svensktalande, gör att det 

skapar en gemenskap, en relation samt en språkutveckling för båda parterna.  
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Fråga 3: 

Hur kände du inför att möta ett nytt språk? 

Hanan 

Hanan svarar att hennes förväntningar på det svenska språket inte var höga. Hon hade fått en 

bild av att det skulle vara lätt att lära sig ett nytt språk, men det visade sig att hon hade helt 

fel. Hon svarar att hon kände sig besviken. ”Jag trodde att det skulle bli lätt att lära mig 

svenska, men det var mycket svårt!”  

Ali (bott i Sverige i 6 månader) 

Ali svarar att han inte alls hade tänkt att det skulle vara jobbigt att möta ett nytt språk. Han 

hade förväntat sig att det svenska språket skulle vara lätt att lära sig och han svarar att det 

tycker han än idag. ”Jag tycker inte att svenskan är svår och jag hade inga problem med det.”  

Zeyneb 

Zeyneb svarar att hon hade riktigt jobbigt med det svenska språket och att hon kände att allt 

hängde på att kunna språket. Hon ville många gånger bara ge upp. Hon har än idag problem 

med att göra sig förstådd.  

 

I början kändes det jättejobbigt! Det kändes som att jag aldrig kommer att lära mig svenska. Jag 

kom på att det lättaste var att lära sig ett ord i taget. Men än idag har jag svårt att hitta ord. 
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När jag intervjuade eleverna om hur de kände inför att möta ett främmande språk så var deras 

bild av språkmötet sett som något lätt. De hade fått ett intryck av att det svenska språket inte 

skulle vara svårt att lära sig. När de sedan började i skolan och möttes av det svenska språket, 

så förstod de innebörden av hur svårt det var, men däremot så gav skolan dem en chans att 

lära sig språket. Skolan är en viktig del i barnens språkinlärningsprocess. Det nämnde jag 

även i teoridelen.  

 

När man som flerspråkig kommer in i skolans värld så har man stora möjligheter att ta till sig 

ett nytt språk. Genom gemenskapen och under de sociala situationerna så lär sig barnen ord 

och begrepp. Kamraterna är en viktig del för eleverna, genom interaktionen så sker det en 

språkinlärning. Jag var närvarande i en lektion när jag var och besökte förberedelseklassen 

och där använde sig eleverna av interaktionen och gemenskapen för att få fram ord på djur 

som de letade efter i en djuratlas. Genom att de kunde använda sig av varandras hjälp så 

skedde det en social inlärningsprocess.   
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Fråga 4: 

Vid vilka tillfällen pratar du arabiska samt svenska? 

Hanan 

”Jag pratar mest svenska i skolan, där jag måste. Sen pratar jag arabiska hemma, men lite 

svenska med min pappa, för han vill att jag ska förbättra min svenska och träna.”  

Mohammed 

”Ingen kan prata svenska hemma, så där pratar jag arabiska. Jag pratar lite svenska med min 

bror, för han kan. Men min syster kan inte svenska.”  

Ali 

”Jag pratar inte svenska hemma, för mina föräldrar kan inte svenska. Bara min bror och min 

syster kan svenska och med dem pratar jag både och.”  

Wasan (bott i Sverige i 3 år) 

 

Jag pratar nästan bara svenska hela tiden. Men om det är något ord som jag inte kan på svenska så 

brukar jag fråga mina arabiska kompisar om vad det heter på svenska. Hemma pratar jag bara 

arabiska, mina föräldrar kan inte svenska, bara min pappa lite. 

 

Zeyneb 

 

Jag har känt ibland att jag vill flytta tillbaka till Irak, speciellt i början när jag kom hit, för jag kunde 

inte prata svenska. Det kändes så jobbigt att inte kunna språket, jag kände mig inte hemma. Då ville 

jag bara åka! Men nu känns det bättre att prata svenska vid flera tillfällen.  
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I denna fråga så berättar informanterna att de pratar svenska i skolan, där de måste. Sedan så 

pratar de svenska till viss del med vänner och med sina syskon. Alla nämner att de pratar 

arabiska hemma och de gör de för att deras föräldrar inte kan det svenska språket. I teoridelen 

så nämnde jag Håkansson som tar upp tvåspråkighet. Där tog jag upp att genom en studie som 

har gjorts så har det visat sig att barnen pratar sitt modersmål hemma och då pratar de flesta 

sitt modersmål med främst modern. I intervjuerna så nämnde Hanan och Wasan att deras 

pappa kunde prata lite svenska, men de nämnde inte att de pratade svenska med sin mamma. 

Hanan nämnde även i intervjun att hennes pappa vill att hon ska träna på att prata det svenska 

språket, för att förbättra sitt språk.  

 

I teoridelen så nämndes det att detta mönster har att göra med generationer. Barnen väljer att 

prata sitt modersmål med äldre personer och svenska med de yngre. Det handlar om något 

som de gör automatiskt, något som de alltid har gjort och något som de säkert alltid kommer 

att göra.  Sedan att de pratar svenska med pappan och inte mamman kan ha och göra med att 

mamman oftast är hemma under dagarna medan pappan är ute i arbetslivet. Genom att pappan 

är ute i arbetslivet så är svenskan ett måste för att på bästa sätt kunna konversera med sina 

kollegor, arbetsgivare, chef med mera. Mamma är inte i samma behov av att kunna det 

svenska språket eftersom hon är hemma. Informanterna berättade även i förbigående att de 

kommit till Sverige för att pappan har fått jobb här och då kan man se att detta mönster är 

förekommande. 

 

Jag nämnde även diglossibegreppet tidigare i min teoridel. Där tog jag upp Håkansson som 

nämner Charles Fergusons och hans teori om användandet av hög- och lågspråk. Högspråket 

är något som sällan används i vardagliga konversationer, utan det används i politiska tal och 

liknande. Lågspråket är modersmålet och det språket som barnen växt upp med. De jag 

intervjuade nämnde att de pratar sitt modersmål med sina föräldrar och svenska med sina 

syskon och kompisar. Den lilla svenskan som de pratar med sin pappa jämfört med svenskan 

som de pratar med sina syskon och vänner kan man jämföra med hög- och lågspråk.  
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Högspråket är det finare språket som de pratar med den äldre generationen medan lågspråket 

som de pratar med sina syskon och vänner är mer användning av slang och dylikt. När man 

talar om hög-och lågspråk kan det automatiskt bidra till att man ställer sig i försvarsposition 

och försvarar lågspråkets status. Lågspråket ses absolut inte som något sämre, utan det hör till 

vardagligheten att tala ett lågspråk, vilket språk det än må vara- svenska eller arabiska. Det 

svenska språket motsvarar det språket som eleverna talar i offentligheten i Sverige, medan 

arabiskan hör till det språk som man talar med sin egna etniska grupp. 

 

Sedan så handlar det även om ett etnicitetsperspektiv. Som jag nämnde i teoridelen så handlar 

inte etnicitet om vilken kultur man tillhör, vilket språk man talar, vilken hudfärg eller nation 

man tillhör och så vidare. Det hela handlar i grund och botten om en föreställning som man 

som person har inom sitt ursprung. Det spelar ingen roll att eleverna kommer ifrån Irak och att 

deras modersmål är arabiska. Det hela handlar om att de ska kunna känna sig lika mycket 

hemma i det svenska språket, som de känner sig hemma med det arabiska språket. Vilket 

språk de än talar, ska kännas som en trygghet. De ska inte känna att det svenska språket ska 

hämma dem i olika situationer, utan det ska i stället stärka dem att prata det svenska språket. 

 

Fråga 5: 

Hur lärde du känna dina vänner i skolan och vilket land kommer de ifrån? 

Hanan 

 

Jag leker inte med svenskar. Jag har två stycken arabiska vänner och en från Turkiet. När jag 

umgås med svenskar känner jag att de inte vill vara med mig, bara för att jag kommer från Irak och 

inte kan svenska.  

 

Mohammed 

”Jag lärde känna mina vänner själv. Jag har arabiska, svenska och turkiska kompisar. Jag 

gillar att leka med svenskar, för de är så bra mot mig och snälla.” 
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Ali 

”På rasterna lärde jag själv känna en ryss och en från Irak. Med han från Irak pratar jag både 

arabiska och svenska. Jag har inga direkta svenska kompisar.” 

Zeyneb och Wasan 

 

Vi umgås med varandra och med två arabiska tjejer till. Vi har några svenska kompisar i klassen, 

men inte många. Det är mellanlätt att hitta kompisar, asså det är inte lätt att lära känna svenskar. 

Svenskar går alltid runt två och två i par och det är svårt att komma in i den gruppen. Man känner 

sig inte välkommen.  

 

Vissa av informanterna berättade att de leker både med svenska och flerspråkiga barn. Men 

några berättade att de väljer att inte leka med svenskspråkiga bara därför att de känner att de 

svenska barnen håller sig för sig själva, går i par och inte vill vara med de flerspråkiga barnen. 

Detta var tyvärr en bild som informanterna gav mig. Hanan nämnde exempelvis att hon inte 

leker med svenska barn därför att hon känner att de inte vill vara med henne på grund av att 

hon kommer ifrån Irak.  

 

Jag nämnde tvåspråkighet och flerspråkighet i min teoridel. Där tar jag upp Håkansson och 

talar om att i dagens skola så är hälften av alla eleverna två- eller flerspråkiga. Även fast 

svenskan är det officiella språket, så pratas det flera språk i skolan. Skolan är i dagens 

samhälle mångkulturell och att prata flera språk hör till vanligheten. Det är synd att dessa 

elever som jag intervjuade har fått den bilden av att de inte känner sig välkomna in i den 

”svenska gruppen”. Jag tog även upp Searle (1965) i min teoridel som berörs i Kristal-

Anderssons bok Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell. 

Searle belyser fem punkter som kan vara svåra för en tvåspråkig att kunna förmedla. Det kan 

exempelvis vara att inte kunna uttrycka sig alla situationer, svårigheten att beskriva något med 

mera. Däremot så behöver dessa punkter inte bli något problem för att det finns alltid 

underförstådda regler som gör att vi människor alltid på ett eller annat sätt kan förstå 

varandra. Genom detta så behöver det inte bli ett problem för dessa elever, som jag 
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intervjuade att umgås och kommunicera med svenska elever, även fast de anser att de inte 

”kan” det svenska språket. Deras så kallade okunnighet (som de uttryckte i intervjuerna) i det 

svenska språket ska inte behöva sätta stopp för en vänskaplig relation och gemenskap barnen 

emellan.  

 

 Avslutande diskussion 

 

Syftet med min undersökning har varit att undersöka, beskriva och studera hur nyanlända 

elever i förberedelseklassen skapar identiteter och hur de integreras socialt i skolan. Sedan har 

jag även undersökt vilken betydelse barnens förstaspråk har i sociala sammanhang. 

Gemensamt har dessa barn att de kommer ifrån ett och samma land och att de alla har fått 

inleda sin skolgång i Sverige i en förberedelseklass. Det som skiljer dem åt är att de alla har 

olika öden bakom sig och att deras flytt till Sverige har skett av olika anledningar.  

 

Den kvalitativa metoden har varit en spännande och givande metod att arbeta med. Barnen har 

öppet kunna prata om deras förväntningar inför att komma till Sverige samt hur deras tid 

hittills har varit i landet. Mina frågor har självklart påverkat studien och liksom min tolkning 

av våra samtal. Barnen har mestadels i intervjuerna påpekat hur svårt det har varit med 

inlärningen av det svenska språket samt hur de känner att deras identitet har blivit påverkad av 

att komma in i den ”svenska identiteten”. De har under intervjuerna poängterat att det svenska 

språket är viktigt att kunna och att de ofta har känt/känner sig utanför och inte välkomna i 

vissa situationer, där de anser att det svenska språket är ett måste för att kunna socialiseras 

med andra. De jag intervjuade har ofta känt sig utanför och då speciellt i början när de kom. 

De kände att språket stod i vägen för dem och de hämmade deras försök att umgås med andra.  
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Eleverna berättade hur viktigt det är att kunna det svenska språket och att de försöker prata 

det så mycket som möjligt. De berättade att de pratar svenska med syskon och kompisar, men 

att hemma pratar de sitt modersmål. Det gör de på grund av att deras föräldrar inte kan prata 

svenska. Några nämnde dock att deras pappa kan prata svenska till en viss del och att 

föräldrarna uppmuntrar barnen att prata svenska hemma, för att förbättra sig i språket.  

 

Det jag uppmärksammade var barnens kämparglöd och att de inte ger upp i första taget. Det 

betyder så mycket för dem att ha fått chansen att komma till ett nytt land och få lära sig ett 

nytt språk. Däremot så känner de pressen på sig själva och hemifrån genom att prestera och 

bli bra på språket. Samt att de känner att språket är så viktigt för dem för att kunna passa in 

bland alla andra eleverna. De sätter likhetstecken mellan att lära sig språket och att klara sig i 

samhället, få kompisar och att lyckas i skolan. Kompisarna som de umgås med är både från 

samma land som de kommer ifrån, det vill säga Irak och från andra länder. Vissa umgås även 

med svenskar, medan exempelvis Zeyneb och Wasan ansåg att de inte var välkomna in i deras 

vänskapskrets.  

 

Asså det är inte lätt att lära känna svenskar. Svenskar går alltid runt två och två i par och det är 

svårt att komma in i den gruppen. Man känner sig inte välkommen. 

 

Jag var intresserad över att se hur eleverna skapar sig identiteter och jag fick uppfattningen av 

att de ofta talade om sig själva i termer av ”vi” gentemot ”de”. Med detta syftar jag på att de 

ofta känner att de inte hör hemma med de svenska eleverna. De pendlar i sina identiteter när 

de förhåller sig till språken. De känner att de måste lära sig det svenska språket för att lyckas i 

skolan och att känna att de hör hemma, men samtidigt så håller de sig gärna till att umgås med 

arabisktalande elever, eller åtminstone med flerspråkiga barn. De känner att de har mer 

gemensamt med dessa samt att de inte behöver prata så mycket svenska.  

Informanterna förhåller och skapar sina ”arabiska identiteter” i hemmet, där de pratar sitt 

modersmål samt att de försöker skapa och förhålla sig till en ”svensk identitet” i skolan, 
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genom att försöka prata det svenska språket. De känner att de inte alltid välkomnas av de 

svenska eleverna, bara för att de fått bilden av att svenskarna inte vill umgås med dem för att 

de inte talar samma språk.  Att forma en identitet är inte en lätt process, men man måste som 

individ förhålla sig till sina egna val och sina egna vägar. Det vill säga de anpassar sig till 

olika situationer, där det ”gällande” språket ligger i fokus.  

 

Jag hade en fundering innan jag gjorde detta arbete om jag som etnisk svensk och en person 

med svenska som andraspråk hade fått olika resultat i undersökningen. Mina tankar kring 

detta är att jag tror att resultatet till viss del hade skiljt sig. Det som hade kunnat blivit 

annorlunda hade varit att de intervjuade och intervjupersonen hade fått en gemenskap 

gällande att de båda har ett andraspråk och att de delar mångkulturaliteten och 

flerspråkigheten. Det hade kunnat visa sig genom att de intervjuade eventuellt hade delat med 

sig mer om deras tankar och känslor om mötet kring Sverige och det svenska språket med 

mera. Genom att de båda har en gemenskap så kan det leda till en annorlunda trygghet i 

intervjun.  

 

Jag kände att jag fick ta del av denna fördel genom att jag hade en tolk med mig i mina 

intervjuer. De kände med en gång en trygghet och gemenskap med honom, som gjorde att de 

vågade öppna sig mer. Användandet av deras modersmål i intervjuerna skapade även det en 

trygghet. Jag såg det som en fördel att tolken berättade att han kommer ifrån Irak och att han 

själv gått i en förberedelseklass, där han har lärt sig det svenska språket. De gjorde att barnen 

”såg upp” till honom och kände att ”om han kan lära sig svenska, så kan vi”.  En nackdel med 

användandet av tolken var att jag inte kunde hoppa in och avbryta eller fylla i med någon 

följdfråga, för att jag inte förstod vad som sades. Jag kunde mer eller mindre bara sitta och 

observera och fråga de frågor jag hade nedskrivet och sedan tolkade tolken frågorna på 

barnens modersmål. Tolken fick jobbet att ställa eventuella följdfrågor, men eftersom han inte 

stod som huvudperson för att få svar på undersökningen, så tog han inte det på fullaste allvar.  
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I slutändan så anser jag att det var bra att jag använde mig av en tolk. Det gjorde att jag kunde 

få ut mer av mina intervjufrågor och barnen kunde förstå mer samt att de kunde prata på sitt 

modersmål. Jag anser att jag har fått svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Då handlar 

det främst om hur barn skapar identiteter. Som jag nämnde tidigare så har barnen två 

identiteter, (den arabiska och den svenska) och de anpassar sig till dem i olika situationer. De 

använder sig av det svenska språket när de måste, men de vill helst av allt prata sitt 

modersmål, där de har kunskap och förståelse i.  

 

Däremot så välkomnar dem det svenska språket, men de måste ta sig tid att lära sig det. De 

har förstått att det är något som man inte lär sig på en dag, det är en pågående process. För att 

lära sig det svenska språket så anser barnen att de måste lära sig ett ord i taget och sedan när 

kunskapen finns, sätta in orden i olika samband. Därav så anser jag att det hela handlar om en 

lärandeprocess, som ska få ta sin tid. 
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Bilaga - intervjuguide 

Forskningsfråga: 

- Hur skapar barn i förberedelseklass identiteter? 

Följdfråga till min forskningsfråga: 

- Hur integreras barnen socialt i skolan? 

- Vilken betydelse har det svenska språket för de nyanlända barnen? 

- Vilken betydelse har barnets förstaspråk för den identitetsskapande processen? 

            Intervjufrågor: 

- När kom du till Sverige? Hur gammal var du då? 

- Vad tyckte du om Sverige när du kom och var det något speciellt som inte 

uppfyllde dina förväntningar? 

- Hur kände du inför din första skoldag? 

- Vad tyckte du om skolan? 

- Hur blev du bemött? 

- Hur kände du inför att möta ett nytt språk? 

- Hur trivs du i din klass? 

- Hur lärde du känna dina vänner i skolan och vilket land kommer de ifrån? 

- Vid vilka tillfällen pratar du arabiska samt svenska? 

 

 

 


