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The following essay describes a study made in Sweden in the autumn of 2010 at Södertörn 

University. The main purpose with this study is to find out and describe how people´s own 

understanding of being multilingual has influenced them. The objective behind this is to create a 

wider understanding for the phenomena. Therefore, the phenomenological perspective is used to 

describe the subjective reflection of a phenomena, in this case multilingualism. A qualitative 

method is being used for data gathering, implying conversational interviews with six multilingual 

people born in the 1970s and 1980s. 

 

The results show that the people interviewed mostly use their mother tongue in conversations with 

their parents and relatives today. Their multilingualism has not been particularly acknowledged in 

school, where Swedish has been the language of instruction. Some of the interviewees expressed a 

feeling of not knowing any of their languages perfectly.  

 

The results also show that the interviewees have a positive attitude towards their multilingualism on 

the whole and see several advantages with it. The results do nevertheless not show any pattern of 

differences between the people born in the seventies and the ones born in the eighties. 

 

Keywords: Multilingualism, identity development, linguistic development, phenomenology, social 

constructivism 

Nyckelord: Flerspråkighet, identitet utveckling, språkutveckling, fenomenologi, 

socialkonstruktivism 
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1. Inledning 

 

 

I dagens Sverige är flerspråkighet vanligt förekommande i samhället och i skolvärlden. 

Flerspråkighet kan å ena sidan uppfattas som en tillgång och fördel för enskildas språkutveckling 

och för samhället, å andra sidan som en börda som försvårar inlärningen av ett andra språk.  

 

Denna studie fokuserar på flerspråkiga personers uppfattning om sin egen flerspråkighet, hur den 

har påverkat deras liv språkligt men också identitetsmässigt och hur omgivningen möjligen har 

påverkat detta.  

 

Den allmänna debatten om flerspråkighet och modersmålets roll i inlärningen av ett andraspråk 

har i många år varit och är fortfarande aktiv i Sverige. Modersmålet har ansetts som antingen 

negativt vid inlärningen av andraspråket eller som en hjälp vid detta. Jag frågar mig hur olika 

synsätt kan ha påverkat de flerspråkiga.  

 

Som framtida pedagog är detta ämne intressant och viktigt för mig och jag vill öka min förståelse 

för flerspråkiga för att i mitt kommande arbete kunna stötta och utveckla alla elevers språk till 

dess fulla potential.  
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2. Bakgrund 

 

 

Nedan följer en bakgrundsbeskrivning till ämnet med syfte att kontextualisera studien. 

 

Fram till 1970-talets början präglades det svenska samhällets officiella ideologiska hållning till 

invandrare av ett assimilationstänkande, där det viktiga ansågs vara att lära sig det svenska 

språket och anamma de svenska beteendenormerna. Under 70- och 80-talen ändrades denna 

attityd till ett mer pluralistiskt tänkande, där pluralism här syftar till en positiv inställning till 

kulturell mångfald och tillvaratagande av denna. Hyltenstam och Tuomela (1996, s. 12) menar 

däremot att de olika attityderna båda var ”oreflekterade” och att dessa kontraster, assimilation 

och pluralism, togs som självklarheter utan att man reflekterade över konsekvenserna för 

samhället och för de enskilda individerna. De refererade författarna diskuterar detta i samband 

med den tidigare kallade hemspråksundervisningen, idag modersmålsundervisning, och uttrycker 

att den allmänna inställningen i samhället inte alltid visar sig i praktiken och att 

assimilationspolitiken alltid har haft och har en starkare framtoning än pluralismen. Håkansson 

beskriver däremot att när den så kallade ”hemspråksreformen” trädde i kraft 1977 formulerades 

uttryckligen att skolan har ett ansvar och en skyldighet att stödja invandrarbarnens flerspråkighet 

(Håkansson 2003, s. 76). 

 

Skolverket betonar i sin skrift Fler språk – fler möjligheter (2002) hur vi kan lära oss ett nytt 

språk utan att det sker på bekostnad av ett annat språk och att språk är tillgångar som bör 

utvecklas och utnyttjas. Detta faktum är idag allmänt känt inom forskningen, som pekar på att 

flera språk, speciellt hos barn, stöttar varandra. Det är viktigt att detta uppmuntras och att 

inlärarna själva känner en positiv attityd från skola och samhälle (Skolverket 2002, s. 10).  

 

Enligt en attitydundersökning gjord av Skolverket är det, trots forskningsresultat, fortfarande en 

vanlig uppfattning att barn har en större nytta av att satsa på det svenska språket än att ägna sig åt 

att utveckla modersmålet (Skolverket 2002, s. 9). Detta kan antas påverka föräldrars beslut om 

språkanvändningen i hemmet och skolors fördelning av modersmålsresurser samt lärares attityd 

till elevernas språkanvändning.  

 

Albons citerar i sin artikel i Dagens Nyheter (8.6.2000) språkforskare och pedagoger som 
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förespråkar att flera språk får plats i hjärnan hos en individ och att språken kan hjälpa varandra. 

En av dessa är Baker, professor i pedagogik vid universitetet i Wales, som jämför hjärnan med ett 

isberg. Han menar att varje språk som en människa har är en egen topp på ett berg, som syns 

över vattenytan. Under ytan finns alla språken tillsammans i ett gemensamt tankeutrymme där de 

hjälper varandra att växa. Han menar att kunskaper, som har byggts upp i ett språk, lätt kan 

överföras till ett annat (Albons 2000, s. 20). 

 

FN:s barnkonvention uttrycker vikten av att inom utbildning respektera barnets kulturella 

identitet och språk (Unicef 1989, s.28). Även Skolverket lyfter fram kopplingen mellan språk, 

identitet och självkänsla och menar, att genom att bli sedd och mött för den man är, kan man 

utveckla en trygg identitet och positiv självkänsla. Modersmålet är här en viktig bas (Skolverket 

2002, s. 10).  

 

Den allmänna opinionen angående ämnet kan visa sig i insändare och debattinlägg. Exempel på 

detta är en Forsberg i Hufvudsbladet (25.11.2005) som i sin insändare berör den svensk-finska 

flerspråkigheten. Författaren till inlägget i debatten menar att flerspråkigheten är en viktig del i 

identitetsskapandet och att den kopplar en till ens föräldrar och bakgrund. Författaren menar 

också att en människa som känner sig accepterad och stark i sitt varande är en människa som står 

stark i sin tillvaro (Forsberg 2005). 

 

I kontrast till detta kan man ana en annan syn på flerspråkighet i ett debattinlägg i Dagens 

Nyheter (18.12.1993). Författaren beskriver egna erfarenheter av att bli förbjuden att tala sitt 

modersmål finska i den svenska skolan. Han ser detta som något positivt och som ett effektivt 

sätt att lära sig svenska språket. Han menar även att ”hemspråksundervisningen” skapar en 

underklass av barn som inte behärskar språket i sitt eget land, något som visar på en attityd där 

man anser att modersmålsundervisningen hämmar utvecklingen av det svenska språket (Willman 

1993). 

 

Debattinläggen visar på olika attityder till flerspråkighet och synen på modersmålet och dess roll 

i inlärningen av svenskan. 

 

Med detta som grund vill denna studie lyfta fram de flerspråkigas egna uppfattningar om sina 

språk och sin språkanvändning och hur omgivningen har påverkat denna. Förhoppningsvis ska 
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detta kunna bidra till mer kunskap och bättre stöd och förståelse för de flerspråkigas situation 

och utveckling. 
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3. Syfte och frågeställningar 

 

 

3.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att få ökad kunskap om flerspråkiga personers uppfattning om sin 

flerspråkighet, hur den har påverkat deras självbild och även att få reda på hur olika synsätt på 

flerspråkighet och modersmålets betydelse för inlärningen av andraspråket kan ha påverkat en 

utvald grupp potentiellt flerspråkiga personer. Jag vill se eventuella skillnader i hur det är att 

växa upp under 80-talet jämfört med 90-talet. 

 

3.2 Frågeställningar 

 

I studien frågar jag mig följande: 

 

 Hur har den rådande allmänna attityden gentemot flerspråkighet påverkat inlärarnas 

språkanvändning under uppväxten, enligt dem själva? 

 Hur upplevs flerspråkigheten ha påverkat inlärarnas självbild och språkuppfattning, enligt 

dem själva? 

 Hur upplevs flerspråkigheten ha påverkat inlärarnas språkutveckling, med särskild vikt på 

svenskan, enligt dem själva? 
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4. Teorianknytning  

 

 

Nedan redogörs för studiens centrala begrepp och vidare tittas det närmare på tidigare forskning 

relevant för ämnet. 

 

4.1.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

 

Socialkonstruktivismen utgår från att kunskap är språkligt förmedlad samt färgad av den 

historiska kontext den förekommer i och att den på så sätt är konstruerad. Genom 

konstruktionerna grundas vår självförståelse och verklighetsuppfattning. Detta innebär däremot 

inte att detta något är overkligt, men genom att begreppsliggöra, betrakta och förhålla oss till 

något konstruerar vi själva fenomenet (Thomassen 2007, s. 205). Denna studie har ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Studien vill se hur tiden, omgivningen, kontexten och dess 

strukturer eventuellt kan ha påverkat och färgat de flerspråkiga informanterna.   

 

4.1.2 Två-/Flerspråkighet 

 

Vem är då två- eller flerspråkig? Skutnabb-Kangas (1981) beskriver fyra olika definitioner som 

finns på fenomenet. Dessa är ursprungs-, kompetens-, funktions- och attityd- definitionerna. 

Följande tabell visar på hur skiftande dessa har använts i tidigare studier: 

 

Kriterium Den är tvåspråkig som 

Ursprung  har lärt sig två språk i familjen 

 har använt två språk parareellt som kommunikationsmedel  

Kompetens  behärskar två språk fullständigt 

 behärskar två språk som en infödd 

 behärskar två språk lika bra 

 kan producera fullständiga meningsfulla yttranden på det andra språket 

 har åtminstone någon kännedom om och kontroll av det andra språkets 

grammatiska struktur 

 har kommit i kontakt med ett annat språk 

Funktion  använder (eller kan använda) två språk (i de flesta situationer) (i enlighet 

med sina egna önskemål och samhällets krav) 

Attityder  identifierar sig själv som tvåspråkig/med två språk och/eller två kulturer 
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(eller delar av dem) 

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

 

(Tabell 1. Olika kriterier på tvåspråkighet efter Skutnabb-Kangas 1981, s. 94) 

 

Skutnabb-Kangas beskriver hur det går att precisera tvåspråkighet på olika sätt beroende på vad 

man vill undersöka. Enligt ursprungskriteriet är någon tvåspråkig endast om man lärt sig de två 

språken från början mer eller mindre parallellt. Kompetenskriteriet tar fasta på individernas 

språkliga kunnande. Enligt funktionskriteriet är man tvåspråkig om de två språken kompletterar 

varandra, det vill säga om man kan använda språken i olika situationer. Enligt attitydkriteriet är 

man tvåspråkig om man själv identifierar sig som tvåspråkig eller om man ses som en tvåspråkig 

person av andra i sin omgivning (Skutnabb-Kangas 1981, s. 85). 

 

Håkansson använder den vidare definitionen som menar att två- eller flerspråkighet innebär att 

man kan och att man använder sig av mer än ett språk i sin vardag (Håkansson 2003, s. 15). 

Denna studie utgår från denna definition tillsammans med attityd definitionen, som innebär att 

den flerspråkiga själv identifierar sig som flerspråkig, då det är de flerspråkigas uppfattning som 

är i fokus i studien. Definitionerna ovan fokuserar framför allt på två-/ flerspråkighet som 

förvärvats som barn och inte i vuxen ålder. Detta utgår även denna studie ifrån. Jag kommer 

fortsättningsvis använda mig av termen flerspråkighet istället för tvåspråkighet då detta är ett 

mer omfattande begrepp.  

 

Skutnabb-Kangas (1981) beskriver hur flerspråkighet ofta varit förknippad med något negativt i 

västvärlden. Det har i historien varit de svaga, förtryckta språkminoriteterna och de maktlösa i 

samhället som har varit tvungna att bli flerspråkiga för att kommunicera med de med mer makt i 

samhället. Författaren menar vidare att visst har denna attityd gentemot flerspråkighet i viss mån 

blivit allmänt mer positiv, men att samtidigt ses en fullständig flerspråkighet ofta som omöjlig att 

uppnå och att man därför satsar på majoritetsspråket (Skutnabb-Kangas 1981, s. 71).  

 

Håkansson beskriver hur det i dagens Sverige fortfarande är vanligare med enspråkighet än 

flerspråkighet, medan flerspråkiga samhällen är vanligare om man ser till majoriteten av jordens 

befolkning. Hon menar att det är främst i enspråkiga samhällen som problemen med 

flerspråkighet diskuteras och att man i den svenska debatten har haft en benägenhet att betona 

problemen med flerspråkighet och sett enspråkigheten som det normala (Håkansson 2003, s. 10). 
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Skutnabb-Kangas (1981) beskriver Cummins så kallade tröskelhypotes i samband med 

flerspråkighet och kognitiv utveckling. Hypotesen menar att när ett barn lärt sig att behärska sitt 

flerspråkiga instrument, vilket är komplext, kan det ha större möjligheter, än någon som endast 

har ett enspråkigt instrument, att främja den kognitiva utvecklingen. Om barnet däremot inte får 

tillfälle att utveckla flerspråkigheten kan resultatet bli att barnet får svårare att uttrycka sig i sin 

utveckling och interaktionen med omgivningen blir mindre givande. Skutnabb-Kangas fortsätter 

att beskriva hur Cummins menar att det finns en viss nivå av kompetens i modersmålet och det 

främmande språket som man måste uppnå för att det ska främja den kognitiva utvecklingen. 

Denna nivå kallas tröskelnivån (Skutnabb-Kangas 1981, s. 222). 

 

4.1.3 Modersmål 

 

Modersmål är ett annat diskuterat begrepp som tidigare hade termen ”hemspråk” i Sverige. 1997 

byttes termen mot ”modersmål”, med en motivering att det inte endast är i hemmet som språket 

används och bör användas. 1977 uppkom och började den så kallade ”hemspråksreformen” gälla 

i Sverige, den innebar att skolan hade ett ansvar att stödja invandrarbarnens flerspråkighet och en 

skyldighet att anordna undervisning för alla barn som talade ett annat språk än svenska i hemmet. 

1991 reducerades denna skyldighet till att det måste finnas minst fem elever av samma språk för 

att man skulle kunna driva undervisningen. Modersmålsundervisningen har ofta kritiserats 

utifrån organisatoriska och ekonomiska problem (Håkansson 2003, s. 76). Municio redovisar hur 

hemspråksreformen 1977 innebar en ny pedagogisk ideologi i Sverige. Innan denna ansågs 

flerspråkigheten som en belastning för inlärningen av samhällets huvudspråk. I och med 

reformen ändrades uppfattningen till att elevens modersmål underlättar inlärningen av det andra 

språket. (Municio 1987, s.47). 

 

4.1.4 Halvspråkighet och kodväxling 

 

Enligt Håkansson bygger begreppet halvspråkighet på en föreställning om att det är svårt för en 

individ att klara av två språk på samma höga nivå och att denne då skulle bli halvspråkig. Hon 

kritiserar denna inställning och menar att det saknas vetenskapliga belägg för att det skulle finnas 

halvspråkiga (Håkansson 2003, s. 23).  
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Det var Erik Hansegård (1968) som i sin studie om de förtryckta finsktalande i Tornedalen 

introducerat begreppet i forskningen. Detta var för mer än femtio år sedan och syftet var inte att 

döma ut flerspråkiga utan snarare lyfta fram vikten av att få använda sig av sitt modersmål för att 

inte mista djupet och känslofunktionen i språket. Hansegård menade att föräldrar som pratar 

landets officiella språk istället för modersmålet med sina barn gör dem en björntjänst. I vissa fall 

lär de barnen en inkorrekt svenska, men framförallt kan det hämma barnet känsloliv att inte ha en 

naturlig och full känslokontakt med föräldern som användandet av modersmålet kan ge. Att inte 

ha ett språksystem helt i sin hand kan bli hämmande för barnets personlighet och att inte 

kommunicera med sina föräldrar på deras modersmål skulle dessutom kunna bli hämmande i 

relationen förälder-barn då känslokontakten inte kan uttryckas till fullo (Hansegård 1968, s. 110).  

 

Något som ofta diskuteras i samband med halvspråkighet är kodväxling (eller språkblandning, 

som vissa uttrycker det) och detta är också något som gett upphov till många fördomar bland 

enspråkiga och ofta uppfattats som negativt, med argumentet att personen inte lärt sig något 

språk på riktigt eftersom han eller hon blandar två språk. I motsats kan man däremot se på 

kodväxling som något avancerat och ett tecken på social känslighet och god språkförmåga, 

hävdar Håkansson (2003, s. 25). 

 

4.1.5 Språklig identitet 

 

Begreppet identitet innefattar bland annat personliga psykiska och fysiska egenskaper. Vissa 

identiteter är självvalda, medan andra identiteter kan man bli tilldelad av andra, ofta utifrån ytliga 

kännetecken så som hudfärg eller språkanvändning. Andras uppfattning om ens identitet kan 

påverka självbilden. Självbild eller självuppfattning är uppfattningar, känslor och värderingar 

beträffande egna egenskaper (jfr. Axelsson; Lennartson-Hokkanen; Sellgren 2002, s. 37, György-

Ullholm 2010, s. 30). Med språklig identitet menas här ens personlighet och självbild i relation 

till ens språk.  

 

Cummins uttrycker vikten av ett språk och modersmål i ett barns identitetsskapande och menar 

att om ett barn inte känner sig accepterat och respekterat för den det är påverkar det barnets 

identitet negativt (Cummins 2000, s. 95). Detta är något som även Axelsson med flera betonar 

och de menar att om ett barn har ett annat, starkare språk än majoritetsspråket, så är det vitalt för 

barnet att få möjlighet till tanke- och identitetsutveckling på detta språk (Axelsson; Lennartson-
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Hokkanen; Sellgren 2002, s. 21). En annan viktig aspekt av detta är att låta andraspråkselever få 

tillfälle att uttrycka sin identitet på andraspråket så att detta inte utvecklas till att bli alltför 

skolrelaterat, ytligt och abstrakt (Cummins 2000, s. 104).  

 

Detta är även något som betonas i forskningsrapporten Invandrarbarnen och tvåspråkigheten där 

författarna varnar för en s.k. diglossisk situation för invandrarbarnen (Tingbjörn & Andersson 

1985, s. 39). Diglossi är ett begrepp som är kopplat till samhällelig nivå och beskriver ett läge 

där olika sammanhang kräver olika språk. Språken är funktionellt åtskilda på ett samhälleligt 

plan och detta begränsar individernas möjligheter till egna val. Exempelvis att ett språk används 

vid kunskapsinhämtning och ett annat med föräldrarna och i nära relationer då känslor uttrycks. 

Diglossi utmärks även av att de två språken har olika status, att det råder ett asymmetriskt 

statusförhållande mellan språken (Cromdal & Evaldsson 2003, s. 30). Författarna till först 

nämnda rapport menar att för att förebygga att diglossi uppkommer bör skolan skapa möjligheter 

till inlärning av kunskap på modersmålet och ge andraspråkselever tillfälle till 

känsloengagemang även på svenska (Tingbjörn G. & Andersson, A-B. 1985, s. 39) 

 

4.1.6 Makt och skola 

 

Skolan har en maktposition gentemot flerspråkiga där organisationen och personalens kompetens 

och attityder kan hjälpa eller stjälpa. Axelsson med flera lyfter fram att implementeringen av 

lagar, regler och styrdokument gällande undervisning till flerspråkiga kan tolkas på mer eller 

mindre gynnande sätt. Detta kan påverka elevens möjligheter till skolframgång. Att exempelvis 

insistera på att elever bara får använda sig av svenska i klassrummet kan förstärka de befintliga 

maktförhållandena och ojämlikheterna i samhället (Axelsson; Lennartson-Hokkanen; Sellgren 

2002, s. 56). Axelsson menar vidare att det förekommer en obeslutsamhet vid implementeringen 

av styrdokument gällande den språkliga mångfalden inom det svenska utbildningssamhället. 

Dessa otydliga signaler kan påverka både skolpersonal men också föräldrar och barn själva att ta 

beslut om språkanvändning inom familjen. Känner föräldrarna och barnet att majoritetsspråket 

anses som det viktigaste kan det hända att de väljer att tona ner modersmålets användning inom 

familjen och det kan i sin tur påverka barnets språk- och identitetsutveckling (Axelsson 2004, s. 

507).  

 

Cummins beskriver vikten av att lärare är utbildade och informerade om teorier kring 
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flerspråkiga elevers språkinlärning för att inte förstärka utan utmana maktförhållandena i 

klassrummet och i samhället. En viktig del i detta är att inte försöka assimilera flerspråkiga barn 

och få dem att ge upp sitt första språk för att lyckas, då detta är emot vetenskapliga fakta. Enligt 

kanadensisk forskning tar det vanligtvis fem år för en andraspråkselev att nå upp till ålderadekvat 

nivå och det är just därför som modersmålet är så viktigt som stöd i studierna (Cummins 2000, s. 

91).  

 

4.2 Tidigare forskning 

 

I avhandlingen med titeln Jag känner mig begåvad bara (2005) gjord av den före detta 

grundskoleläraren Tore Otterup kan man ta del av två undersökningar. Den ena är en kvantitativ 

studie som bygger på enkätundersökning bland ungdomar i ett förortsområde till Göteborg. 

Syftet var att ta reda på hur ungdomarna använder sig av sin flerspråkighet och hur skolan har 

bemött detta. Resultatet av enkäten visar att majoriteten av de 179 tillfrågade använder sig av 

svenskan betydligt mer än av sitt modersmål, särskilt i skol- och kompismiljöer. Skolorna har 

erbjudit modersmålsundervisning, men stödet i svenska språket har varit mindre tydligt. Otterups 

andra undersökning är kvalitativ, där han har dryga fem år senare har djupintervjuat åtta av de 

ungdomar som tidigare deltog i enkätundersökningen. Han har fokuserat på deras uppfattning av 

sin flerspråkighet och hur det påverkar deras identitetsskapande och framtidsutsikter. Resultatet 

visar att flerspråkigheten är av stor vikt för de intervjuades identitet. De har alla vuxit upp i 

bostadsområden där många olika kulturer och språk har levt i samklang och Otterup menar att 

detta har gjort att deras attityder till flerspråkigheten blivit positiva och de är stolta över att vara 

flerspråkiga. Informanterna tror på goda framtidsutsikter och menar att flerspråkigheten är ett bra 

verktyg i samhället (Otterup 2005). 

 

I artikeln med titeln Kodväxling som resurs i samspel (2003) skriven av Aarsӕther, får vi en 

inblick i hur pakistansk-norska barn använder flera språk för att organisera samtal. Aarsӕther, 

visar genom tydliga exempel på hur kodväxling är ett vanligt fenomen bland flerspråkiga och hur 

det kan vara ett uttryck för kreativitet inom språkanvändningen. Han vill lyfta fram kodväxling 

som något positivt till skillnad från en vanlig uppfattning om att det är ett uttryck för bristande 

språkfärdigheter. Aarsӕ ther menar att detta är viktigt att framhäva och skapa kännedom om 

speciellt i skolans värld där det kan synliggöras och lyftas som en resurs för de flerspråkiga.  
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I György-Ullholms artikel Flerspråkighet, enspråkighet och etnisk identitet (2010) beskriver 

författaren sin studie om några barn och ungdomar i Sverige med ungerskt ursprung och hur de 

uppfattar sin flerspråkighet i relation till identitet och etnicitet. Resultatet pekar på att deras 

uppfattning om detta är kopplat till miljön och till omgivningens reaktioner. Det vill säga om de 

ser positivt eller inte på sin flerspråkighet och om den framhävs eller inte så är detta kopplad till 

kontexten. De ungdomar som intervjuats som bor och går i skolan i ett område framförallt med 

etniskt svenska familjer verkar använda sig av sitt modersmål samt framhäva sitt ursprung till en 

mindre grad än de som har kontakt med ungdomar och familjer i liknande situationer som de 

själva. Angående hur informanterna beskriver sin känsla av etnisk tillhörighet, visar sig även den 

i flera fall vara kopplad till lokalsamhällets och vänkretsens normer, till den sociala situationen. 

Flera av de intervjuade i studien uttrycker frustration över att behöva inta olika roller beroende 

på kontexten. Författaren till artikeln menar att detta är hämmande för deras språk- och 

identitetsutveckling och att det förhindrar dem att se och uppnå sin fulla potential.  

 



 

18 

5. Material och metod 

 

 

Nedan redogör jag för och diskuterar kring de metoder jag har valt att använda mig av i 

studien. Jag presenterar även urvalet av intervjupersonerna och de etiska övervägandena som 

gjorts. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

 

Denna studie bygger på mitt empiriska material som består av sex intervjuer med flerspråkiga 

personer. Jag valt att använda mig av en kvalitativ metod då syftet är att uppnå förståelse för 

subjektets upplevelse av fenomenet. Jag har valt denna metod då den strävar efter att tolka 

och förstå de resultat som framkommer, i jämförelse med en kvantitativ metod där syftet är att 

finna lagbundenheter som antas gälla generellt (Stukát 2005, s. 30).  

 

Den kvalitativa metoden har växt fram ur den hermeneutiska vetenskapstraditionen som 

fokuserar på just förståelse och därmed lämpar sig bäst vid humanistiska studier (Thomassen 

2007, s. 181). Det kvalitativa synsättet passar bättre in i denna studie då informanternas 

livsberättelser, med fokus på språket, står i centrum.  

 

5.2 Fenomenologiskt angreppssätt 

 

Det fenomenologiska angreppssättet som studien syftar till att uppnå är grundat av den tysk-

österrikiske filosofen Edmund Husserl. Husserl menade att utgångspunkten för kunskap är 

mänsklig erfarenhet. Det fenomenologiska perspektivet karaktäriseras av att försöka förstå 

den upplevda erfarenhetsvärlden, subjektets upplevelse av något (Thomassen 2007, s. 91). 

Just detta är denna studies utgångspunkt och syfte, att spegla informanternas egna upplevelser 

av flerspråkigheten, för att på så sätt få en större förståelse av fenomenet.  
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5.3 Den kvalitativa forskningsintervjun 

 

Materialet består av sex samtal med flerspråkiga personer. Kvale påpekar att intervjuaren inte 

bör ifrågasätta eller argumentera om logiken i det som sägs i en kvalitativ forskningsintervju 

(Kvale 1997, s. 29). Detta har jag tagit fasta på under mina intervjuer. 

 

Intervjuerna som gjordes var av en så kallad ostrukturerad modell (Stukát 2005, s. 39). Jag 

som intervjuare var medveten om vilka ämnen och teman jag ville få information om, men 

ordningen på mina förberedda frågor spelade mindre roll. Intervjupersonen berättade till 

största delen fritt om sin flerspråkighet. Öppna följdfrågor som: Kan du beskriva hur det var 

för dig? Hur menar du då? Kan du ge fler exempel på det? På vilket sätt? användes för att få 

en fyllig och djupgående information.  

 

Jag använde mig av en bandspelare vid intervjuerna för att kunna fokusera på det som sades 

utan att behöva ta anteckningar. Längden på samtalen var mellan 40-60 minuter. Intervjuerna 

gjordes i miljöer som ingav lugn, så som tysta caféer, vilket bidrog till en avslappnad och 

trygg stämning. 

 

5.4 Urval  

 

Sex personer valdes ut som informanter till studien. De har alla vuxit upp i Sverige med flera 

språk utöver svenska. Följande tabell visar deras kön, födelseår, föräldrars ursprungsland samt 

informanternas modersmål och sysselsättning idag. 

 

Namn Kön Född Föräldrars 

ursprungsland 

Modersmål Sysselsättning 

Amin Man 1985, Sverige Egypten Arabiska Försäljningschef 

Sara Kvinna 1982, Sverige Palestinier från Syrien Arabiska Lärare 

Anisha Kvinna 1982, Bangladesh Bangladesh Bengali Fotograf 

Josef Man 1977, Sverige Mamma från Indien, 

pappa från Polen 

Engelska Restaurangchef 

Samir Man 1975, Sverige Palestina Arabiska Jobb inom psykiatrin 
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Isra Kvinna 1975, Bangladesh Bangladesh Bengali Sociolog 

 

(Tabell 2. Basdata på de sex informanterna i studien) 

 

Informanternas språkanvändning kommer att presenteras närmare under resultatet. Jag sökte 

personer som förväntades kunna berätta om sin flerspråkighet på ett reflekterande sätt för att 

få ett intressant material. Jag kontaktade bekanta och bekantas bekanta med förfrågan om 

deltagande. De initialt utvalda och tillfrågade tackade alla ja och var positivt inställda till 

medverkan och ansåg att detta är ett intressant ämne.  

 

Informanterna är uppväxta i samma medelstora stad i Sverige. Två är födda utanför Sverige 

men har levt stor del av sin barndom här. Tre föddes på 1980-talet och tre på 1970-talet. Detta 

var ett medvetet urval då jag vill se om det fanns några skillnader mellan de olika 

uppväxtepokerna. I gruppen med 70-talister intervjuade jag två män och en kvinna och i 

gruppen med 80-talister intervjuade jag två kvinnor och en man. Fokus ligger inte på kön i 

denna studie men jag valde ändå att ha båda könen representerade i båda åldersgrupperna för 

att få en större bredd i urvalet.  

 

Urvalet i denna studie har varit av en strategisk karaktär vilket innebär att intervjupersonerna 

hör till två olika variabler, i detta fall två olika tidsepoker, vilket troddes kunna visa på 

eventuella skillnader (jfr. Stukát 2005, s. 62). Ett godtyckligt urval gjordes även, då jag som 

forskare valde ut informanter enligt egen bedömning av hur passande de skulle kunna vara i 

studien (jfr. Larsen 2009, s. 77). Med passande menar jag att jag utöver att de är flerspråkiga 

och födda under 70- eller 80-talet, att de också är pratglada och har en lust att förmedla sina 

tankar.  

 

5.5 Bearbetning 

 

Efter att ha lyssnat igenom varje intervju noggrant sammanfattade jag i script det som sagts. 

Detta gjordes inte ordagrant med pauser och liknande, men fortfarande noggrant och 

detaljerat.  
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De skriftliga anteckningarna användes sedan för att hitta teman, likheter och skillnader mellan 

informanternas beskrivningar och för att analysera och besvara mina forskningsfrågor. Vid 

användning av citat i texten gick jag tillbaka till ljudupptagningarna för att kunna återge deras 

tankar ordagrant och få exakta transkriptioner av ljudmaterialet.  

 

5.6 Objektivitet 

 

Under intervjuerna lät jag den intervjuade i stort sätt tala fritt. Intervjun, enligt Kvale (1997) 

syftar till att spegla det undersökta objektets natur, alltså, i intervjusamtalet talar objektet, 

samtidigt är det som sägs subjektivt. Även den som intervjuar påverkar mer eller mindre 

omedvetet samtalets natur. Inom den hermeneutiska vetenskapsteorin och den kvalitativa 

forskningsintervjun är kärnan den intersubjektiva interaktionen, där både objektiviteten och 

subjektiviteten är närvarande (Kvale 1997, s. 66).  

 

Jag är medveten om att min inställning till flerspråkighet, som är positiv då jag ser på detta 

som en stor resurs både på individuell och samhällelig nivå, kan ha påverkat intervjusamtalet. 

Detta är däremot något som jag genom det fenomenologiska tillvägagångssättet har försökt att 

tona ned för att kunna utföra en så förutsättningslös studie som möjligt (jfr. Thomassen 2007, 

s. 92). 

 

Angående subjektiviteten i intervjusammanfattningarna är jag medveten om, så som även 

Kvale (1997, s. 152) uttrycker det, att alla utskrifter är tolkande konstruktioner och att det inte 

går att få en helt sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. Jag har dock 

strävat efter detta. 

 

5.7 Etiska överväganden 

 

Det finns fyra etiska krav i Forskningsetiska principer inom human-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet 2002): Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. I denna studie har dessa krav följts enligt följande: Informanterna 

informerades muntligt om studies syfte, användningsområde, vilket är för forskningsändamål, 
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frivillighet att delta, anonymisering och sekretess i samband med förfrågan om de ville 

medverka. Informationen upprepades även vid intervjutillfället.  

 

De intervjuade har i texten anonymiserats genom att jag fingerat deras namn. 

Bandupptagningarna och all annan information har hanterats konfidentiellt.  

 



 

23 

6. Resultat och analys 

 

 

Nedan följer en kort presentation av de sex personer som intervjuades i denna studie, där 

deras språkanvändning presenteras. Därefter redogörs för övriga resultat med utgångspunkt i 

fyra teman: Självbild och språklig identitet, Fördelar respektive Nackdelar med 

flerspråkigheten samt Bemötandet av andra. De olika temana belyses med citat från 

intervjuerna. Varje tema avslutas med en sammanfattning och analys av resultatet med hjälp 

av den teoretiska bakgrunden och med hopp om att få en ökad förståelse av fenomenet. 

 

6.1 Intervjupersonerna och deras språkanvändning 

 

Amin är född 1985 i Sverige av föräldrar med ursprung i Egypten, han har en äldre bror. 

Deras modersmål är arabiska. Amin anser sig inte prata flytande arabiska. Hemma pratade de 

både svenska och arabiska, men framför allt svenska. 

 

 Pappa valde att prata svenska med oss för att han tycker om det svenska språket, det 

är inte lika grovt. (…) Han har nog inte hittat en anledning att prata arabiska med mig eller 

min bror. (…) Det är hans val, jag vet inte riktigt varför, men det var nog för att vi skulle ha 

en bra svenska från första början... 

 

Amin gick på modersmålsundervisning först på högstadiet och gymnasiet, men tyckte inte om 

det. Idag pratar han lite arabiska och då framförallt med släktingar i Egypten.  

Amin jobbar som försäljningschef. 

 

Sara är född 1982 i Sverige av palestinska föräldrar från Syrien. Hon har en äldre syster och 

två yngre bröder. Deras modersmål är arabiska och det har Sara alltid pratat med sina 

föräldrar. Med sina syskon har hon alltid pratat svenska. Sara tror att det var ett medvetet val 

av föräldrarna att prata arabiska hemma för att de skulle träna på och inte glömma sitt 

modersmål. 
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 Så fort jag sa något på svenska så sa de (föräldrarna) åt mig att prata arabiska. 

 

Sara har gått på modersmålsundervisning under sin skoltid. Idag pratar hon framförallt 

arabiska med sina föräldrar och bekanta till familjen. 

Sara jobbar som lärare i grundskolan. 

 

Anisha föddes 1982 i Bangladesh. Hon flyttade till Sverige som 5-åring år 1987. Hennes 

föräldrar är båda från Bangladesh och modersmålet är bengali. I hemmet har de alltid pratat 

bengali. Svenskan lärde sig Anisha på förskolan. 

 

 Jag slängdes in i förskolan, jag har starka minnen, jag förstod ingenting. Jag förstod 

inte att det var jag som skulle lära mig svenska och inte tvärtom. Varför anstränger sig ingen 

annan? 

 

Det var meningen att en tolk skulle komma till förskolan, men denne dök aldrig upp av någon 

okänd anledning. Modersmålsundervisning fick Anisha först på gymnasiet, men uppfattar inte 

denna som något särskilt positivt. Idag använder sig Anisha av sitt modersmål när hon pratar 

med sina föräldrar och släktingar i Bangladesh. Mestadels talar hon svenska i sin vardag med 

vänner och i sitt arbete. 

Hon arbetar som fotograf. 

 

Josef föddes 1977 i Sverige av en mamma från Indien och en pappa från Polen, han har två 

yngre systrar och idag en dotter. Hans modersmål ser han som både svenska och engelska. 

 

 Jag har två svaga A språk eller två starka B språk, man kan vrida på det hur man vill. 

 

När Josef växte upp pratade de mest engelska i familjen och ingen polska. Hans mammas 

starkaste språk är just engelska, fast än hon kan både punjabi och hindi. När Josef föddes 

kunde hon ingen svenska eller polska för den delen, så engelska blev det naturliga valet. 

 

 Pappa fick inte prata polska med mig, för då förstod inte mamma. 
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Josef gick på modersmålsundervisning i engelska under sin skoltid. Idag använder han sig 

ofta av sin engelska, men framförallt i samtal med sin mamma, sina syskon och sin dotter. 

Josef jobbar som restaurangchef. 

 

Samir är född 1975 i Sverige av föräldrar från Palestina. Han är nummer sju i en skara av tio 

bröder. Samirs modersmål är arabiska. Föräldrarna valde att prata arabiska hemma för att som 

Samir själv uttrycker det: 

 

 ...det var det mest naturliga, de kunde ju inte så mycket svenska. 

 

Med sina bröder har Samir för det mesta pratat svenska, men ibland använt sig av arabiskan 

när han vill säga något så att inte alla runt omkring förstår. I årskurs 1 till 3 gick Samir i en 

arabisk klass, där alla ämnen förutom svenska var på arabiska. 

 

 Ja, det var bra. Alla araber på samma plats, man kände sig mest hemma där. 

 

Resterande av Samirs skoltid har han tagit del av modersmålsundervisning. Idag pratar han 

arabiska framförallt med sina föräldrar, men också inom arbetet. 

Samir jobbar inom psykiatrin och studerar en Steg 1 utbildning i psykoterapi. 

 

Isra är född 1975 i Bangladesh. Hon kom till Sverige som 9-åring år 1984. Båda föräldrarna 

är från Bangladesh, hon har två yngre bröder och idag två döttrar. Hennes modersmål är 

bengali. Vid flytten till Sverige fortsatte familjen att prata bengali hemma. 

 

 De (föräldrarna) litade på att jag skulle lära mig svenska i skolan. 

 

När Isra först kom till Sverige studerade hon endast svenska den första terminen, sen när hon 

började i årskurs 4 hade hon alla lektioner förutom svenska och engelska med en ”vanlig” 

klass. Svenskan hade hon då på så kallade Svenska 2-lektioner där hon utöver språket fick 

träna på oskrivna regler och sociala och kulturella koder kopplade till svenskan. Hon läste 

modersmål endast under en kort tid för hon inte tyckte om undervisningen. Idag använder hon 

sig av sitt modersmål framförallt när hon talar med sina föräldrar. 
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För tillfället är Isra mammaledig men vanligtvis arbetar hon som handläggare och är utbildad 

till sociolog. 

 

6.1.2 Sammanfattning 

 

Gemensamt för de intervjuade är att de under sin uppväxt framförallt har använt och även 

idag använder sitt modersmål i kommunikation med föräldrar och släkt, med en äldre 

generation och sällan med jämngamla eller syskon. Undantaget är Josef som pratar engelska 

både med sina syskon och sin dotter.  

 

Samtliga informanter har gått på modersmålsundervisning mer eller mindre under sin skoltid, 

men ingen av dem uttrycker någon större vikt i detta och flera anger att de inte gillade den 

undervisningen. Samir gick dessutom i en arabisk klass i tre år, en så kallad språkbads klass, 

där huvudspråket var arabiska. Hans uppfattning om detta är positiv, framför allt att han 

kände sig hemma där. Angående hur det påverkade hans språkutvecklingen nämner han inte.  

 

Av detta resultat kan vi inte urskilja ett mönster som visar på att informantens födelseår är 

kopplat till val av språkanvändning i familjen under uppväxten. Resultatet visar att alla 

familjer, med undantag från Amins, valde att prata modersmålet i hemmet. Orsaken visar sig 

vara antingen att svenskan var för svag hos föräldrarna eller att det var ett medvetet val av 

föräldrarna att hålla modersmålet vid liv. I Amins familj ansågs svenskan vara av störst vikt. 

Det är också Amin som idag uttrycker att han inte kan sitt modersmål arabiska flytande.  

 

6.2.1 Självbild och identitet 

 

Här belyses informanternas tankar kring deras självbild och identitet genom citat valda ur 

intervjuerna.  

 

Sara säger att svenskan är hennes starkaste språk, samtidigt verkar hon sörja modersmålets 

borttynande: 

 

 Viktigaste för mig är ju mitt modersmål, det definierar mig mest och det är det som 
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försvinner mest, så man blir mer och mer panikslagen. (...) ...det är ett arv, något som tillhör 

mig och min personlighet. 

 

Angående gemenskap berättar hon: 

 

 ...på högstadiet då jag umgicks en sväng med arabtjejer, då var jag bekvämare, i det 

umgänget. (…) Men om man var tillbaka i skolan med Lisa, Anna och Klara var det ju inget 

man framhävde, det hade liksom ingen mening där. Det var varken positivt eller negativt. Det 

gav ingen mening i relationer till människor där. 

 

Samir beskriver sin uppfattning om hur han kan känna sig kluven: 

 

 Pratar jag med araber säger de fy fan vilken svenne du är, pratar jag med svennar 

säger de fan vilken arab du är.  

 

Isra har en liknande beskrivning: 

 

 Oftast känner jag: Ja! Jag har både svenskan och bengalin, men ibland känner jag, är 

jag varken eller. Det kan kännas tungt. 

 

Amin yttrar en annan känsla då han berättar att han som yngre inte gillade att prata arabiska. 

Han menar att det var för att han inte kunde språket flytande och han ville inte att andra skulle 

tycka att han var dålig. 

 

 Det är en mognadsprocess, man vänjer sig. Min mognadsprocess. (…) Ibland när jag 

var liten önskade jag att, varför är vi från Egypten? Kan vi inte bara vara från England? Men 

nu är det ju häftigt! 

 

Josef beskriver hur han känner mer samhörighet med den anglosaxiska kulturen än den 

svenska: 

 

 ...om jag blir riktigt förbannad så har jag lättare att uttrycka mig på engelska än på 



 

28 

svenska. Det kanske är så att för att engelskan är i grunden, det första, så kanske känslor och 

så kommer. Jag har inga blodsband till den anglosaxiska kulturen, men mentalt och kulturellt 

känner jag mig närmare den än den svenska. (...) Skämten i den anglosaxiska kulturen, sättet 

att vara känner jag mig mycket mer hemma i. Det är någon kulturell förankring, tror jag.  

 

Det han uttrycker om sin polska bakgrund med koppling till sin identitet är obefintlig, 

däremot nämner han att han ibland önskar att hans pappa hade pratat polska med honom för 

att han då hade han ”blivit trespråkig”. 

 

Anisha formulerar sina tankar om flerspråkigheten kopplat till identiteten på följande sätt: 

 

 Som liten föredrog jag att inte använda bengalin offentligt. Det kan ha berott på att 

jag ville hävda mig, att visa att jag kan svenska. Det finns en svenskhet och vi har inte kommit 

dit än att man inte kan vara riktigt svensk om man talar ett annat språk. Jag tror jag valde att 

visa och förklara att jag kan och jag hör hemma. Redan som barn kände jag nog av det. 

 

6.2.2 Sammanfattning 

 

Det är tydligt att det inte är första gången informanterna reflekterar över sin flerspråkighet 

och alla har en uppfattning om hur den påverkar dem. 

 

Fem av de sex intervjuade uttrycker en tvetydig känsla inför sin självbild med koppling till 

flerspråkigheten. Några av dessa menar att beroende av umgänget och kontexten känner de 

sig ibland mer eller mindre kopplade till sitt modersmål och den kulturen. Detta kan relateras 

till György-Ullholms studie (2010) som visar på hur kontexten kan spela en stor roll i 

flerspråkigas uppfattning om sig själva. Både Sara och Samir uttrycker att de uppfattas olika 

eller visar sin personlighet olika beroende på umgänge. György-Ullholm menar att detta kan 

vara både frustrerande då den flerspråkiga känner att han måste anpassa sig och ändra sig 

beroende av kontexten och även hämmande för personen i fråga, då han inte kan visa upp och 

utveckla sin fulla potential (György-Ullholm 2010, s. 50)  

 

Samir uttrycker en känsla av att han varken är ”svenne” eller arab. Isra har en liknande känsla 
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att hon varken är svensk eller bangladeshisk. Anisha vill hävda sig och visa att hon kan 

svenskan och Sara berättar att beroende på vem hon umgås med så känner hon sig mer eller 

mindre arabisk/svensk. Detta kan även kopplas till det Tingbjörn & Andersson skriver om 

diglossi i sin rapport (Tingbjörn & Andersson 1985, s. 39). De menar att om språken delas 

upp och används i olika domäner till olika ändamål kan en diglossi uppkomma vilket kan vara 

hämmande för identitet och språkutveckling. Informanterna har inte använt sig av sina 

modersmål i exempelvis skolan, utan framför allt i hemmiljön och detta kan ha bidragit till 

den kluvna känslan. Isra och Amin är de av informanterna som explicit uttrycker att detta kan 

kännas jobbigt.  

 

Isra uttrycker en känsla av halvspråkighet. Ibland känner hon att hon varken kan svenskan 

eller bengalin fullt ut. Detta är något som Hansegård anser hämmande för ens personlighet 

och menar att orsaken kan vara att modersmålet inte har fått utrymme att utvecklas tillräckligt 

(Hansegård 1968, s. 110). Under Isras skolår låg fokus framför allt på svenska språket och 

hon deltog i modersmålsundervisning endast en kort period. 

 

Amin uttrycker en tidigare önskan om att inte vara från Egypten, medan nu kan det vara 

häftigt. Hans familj pratade framförallt svenska när han växte upp vilket kan ha bidragit till 

hans önskan om att inte få vara från Egypten. Cummins betonar vikten av att få känna sig 

accepterad för den man är för att inte hämma självbilden (Cummins 2000, s. 95). I Amins fall 

fick han inte möjlighet att utveckla sin arabiska identitet. Han uppfattar däremot själv inte 

detta som något negativt, åtminstone i backspegeln.  

 

Josef är den som visar starkast koppling till sitt engelska modersmål och även den 

anglosaxiska kulturen. Även här kan man koppla det till det som Cummins uttrycker om 

vikten i att bli respekterad och accepterad för den man är (Cummins 2000, s. 95). Josef växte 

upp med att använda sig av sitt modersmål både på fritid och i skola. Hur hade hans självbild 

sett ut om hans modersmål hade varit ett annat? Hans pappas språk polska kopplar han inte 

till sin identitet, men poängterar att det vore positivt att kunna fler språk. Har det påverkat 

Josefs och pappans relation att han inte kan polska? Hansegård menar att förälder-barn 

relationen kan ta till skada om förälderns modersmål inte används då känslokontakten inte 

kan uttryckas till fullo (Hansegård 1968, s. 110). Detta är däremot inte något som Josef 
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uttrycker. 

 

6.3.1 Fördelar med flerspråkigheten 

 

De sex intervjuade ser många fördelar med sin flerspråkighet. 

 

Samir uttrycker sig på följande sätt: 

 

 Jag har större förståelse för andra språk. Jag kan inte persiska, men bara av att höra 

två iranier stå och prata med varandra så kan jag förstå en del, samma ord, men de böjer på 

annat sätt. Samma med turkar. Det är ganska kul. (...) Och då känns det som att alla de här 

murarna mellan vrålsvenskar som inte kan ett annat språk och svartskallar, som finns där, 

som inte syns men man känner av dem, de försvinner, man smälter samman på ett helt annat 

sätt, det är lättare att kommunicera med varandra. Bara en sådan grej att man använder 

gester gör det ju lättare att förstå varandra. Så tycker jag, alltså att de klara gränserna blir 

mer luddiga. Det är i jämförelse med andra svenskar, så har jag fördelar med att kunna ett 

annat språk. Reser man utomlands är det jag som sköter allting, jag kan skämta, smöra, 

skälla eller fräsa, medan andra står som frågetecken.  

 

Sara beskriver fördelarna i samband med sitt yrke som grundskolelärare: 

 

 Man kan kommunicera på flera olika sätt. Som lärare så tänker jag mer på 

språkskillnaderna. Med eleverna så kan jag förstå deras skrivfel och varför de tänker som de 

gör och vad som blir galet. Sen är det ju kunskap, man ser allt mer som kunskap nu. (…) Ja, 

det är jag (på frågan om hon är stolt över sin flerspråkighet) och det lyfter jag till eleverna 

också. Eleverna förstod inte riktigt först att en lärare kunde vara flerspråkig. 

 

Amins beskriver sina tankar kring fördelarna så här: 

 

 Det är attraktivt att man kan mer språk, i min bransch och så. Arabiskan är ju ett 

väldigt stort språk.  Men jag har aldrig känt av att gud vad bra att jag har arabiskan, att det 
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är en guldgruva. 

 

 

Isra uttrycker fördelarna: 

 

 Massa fördelar. Inte bara språket i sig utan kulturen också. Det är ju alltid bra att se 

saker ur två perspektiv, även om man är tvåspråkig eller inte. Det ger en mer empatisk 

hållning till livet. 

 

Josef ser även han liknande fördelar med sin flerspråkighet: 

 

 Jag ser bara fördelar med att vara flerspråkig, det finns inga nackdelar. Man breddar 

och man får större förståelse för andra kulturer. Man blir mindre rädd för saker som inte 

tillhör det vanliga. Om du utsätts för något främmande, är det lättare att handskas med den 

situationen som flerspråkig, till att börja med. Olikheter kan jobba ihop. Om man är 

utomlands t.ex. i Ryssland, där jag inte skulle klara mig på svenska, engelska, ingenting, tror 

jag ändå att det skulle gå att kommunicera. Med en blandning av allting, kroppsspråk och så. 

En problemlösningsprocess som man är mer bekväm i som flerspråkig. Kan du bara ett språk 

går alla dina referenser till en kulturell stil. 

 

Anishas uttrycker sin syn på fördelarna med flerspråkigheten enligt följande: 

 

 Jag kan kommunicera med flera miljoner människor. Jag kommer på mig själv att leta 

efter nyansskillnader i mina olika språk. Man får nyanser i vardagen genom olika språk. 

Nyanser som man vill applicera. Typexemplet ”lagom”. Så skönt om någon frågar hur mycket 

mjölk man vill ha kan man säga ”lagom” och man behöver inte förklara det mer. Det finns ett 

speciellt ord på bengali som man använder om man vill säga att det luktar fisk eller rättare 

sagt dålig fisk. Nyanserna öppnar upp till tankar och hjälper en förhålla sig till ens tankar. 

 

Hon fortsätter: 

 

 Med språk får man en kultur och inte bara ord, en känsla hur det är och hur man 
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förhåller sig.  

 

 

6.3.2 Sammanfattning 

 

Samtliga informanter uttrycker fördelar med sin flerspråkighet. De refererar till förståelse för 

andra kulturer, gemenskapskänslor, större perspektiv på saker och ting, nyanser i vardagen, 

attraktiviteten i samhället och inom yrket och tillgången samt möjligheten att kunna 

kommunicera med många människor. 

 

Håkansson beskriver att fördelarna med flerspråkigheten ofta missas i debatten i enspråkiga 

samhällen så som det svenska (Håkansson 2003, s. 10). De intervjuade är däremot fullt 

medvetna om flera fördelar. Kanske detta beror på en förändring i samhället eller kanske att 

det Håkansson beskriver är något som flerspråkiga själva faktiskt inte håller med om. 

 

Otterups kvalitativa avhandling (2005) visar även den på flerspråkigas framför allt positiva 

inställning till sin flerspråkighet. Informanterna där uttrycker även de liknande fördelar med 

flerspråkighet som de i denna studie så som möjligheten att kunna kommunicera med fler 

människor, gemenskapen den framkallar och det attraktiva med flerspråkighet inom 

yrkesvärlden. 

 

6.4.1 Nackdelar med flerspråkigheten 

 

De nackdelar som informanterna ser i samband med sin flerspråkighet är färre än fördelarna, 

men de existerar. 

 

Samir ser inga direkta nackdelar med sin flerspråkighet, men refererar till sitt utseende: 

 

 Jag upplever inga (nackdelar). Absolut inte. Inte med språket, däremot med utseendet. 

Då har det alltid funnits de renrasiga svenskarna som har tittat snett, men jag tror att det har 

att göra med att de känner sig utanför eller känner sig sämre rustade att bemöta. För när 

man möter någon som kan mer, eller vet mer så känner man sig mindre oavsett vad det 
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handlar om. Om jag går och träffar en snubbe, bara jag vet att han är läkare så intar jag en 

ställning där jag är lägre ner på skalan. Även fast det inte känns utåt, men känslomässigt.  

 

Amin beskriver något liknande som han upplever som negativt: 

 

 Just att det är arabiskan, så betyder ju det att det kan finnas fördomar. Jag vet att man 

kan känna av det. När man flyger och så. Folk kanske tror att jag har en bomb, sånt får jag 

för mig ibland. Det är nog att man förknippas med arabiskan som kopplas till islam, som idag 

ses som något negativt. 

 

Sara uttrycker nackdelarna så här: 

 

 Enda nackdelen jag kan se är om man inte blir stimulerad till båda språken så man 

utvecklas. Om man inte får stöd. Om man är tvåspråkig känns det som om det krävs en hel del 

mer svenska för att väga upp språken. Det krävs lite mer jobb kanske. Nackdelen för mig är 

väl med grammatiken och så att man blandar ihop. Att det blev mycket när man inte arbetar 

med det som man gör idag att man arbetar ihop det, då att det var åt två olika håll. Jag tror 

att det är därför som jag suger på att stava. Man ska koncentrera sig på två saker och om det 

inte flätas ihop blir det svårt. 

 

Isra uttrycker att hon ibland känner sig kluven: 

 

 Jag kommer alltid vara en invandrare med konstiga namn med annat utseende på 

arbetsmarknaden. Men i Bangladesh och i Indien är jag väldigt försvenskad. Och där märker 

de på en gång att jag var uppväxt i västvärlden. Även fast jag såg ut som dem och mitt 

efternamn var vanligt.  

 

Anisha beskriver en språklig nackdel: 

 

 Det kan uppstå förvirringar. Ibland är jag inte medveten om att jag direktöversätter. 

Ibland kan jag känna mig dum. Att kunna något riktigt bra är att inge förtroende, speciellt 

när det gäller språk. Att göra språkfel är att man tappar något i vissa sammanhang. Då kan 
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det kännas jobbigt, jag är inte dum jag lovar. Om man inte kan ett språk ordentligt, det kan ju 

vara något jag själv känner och att ingen laddar det med det. Jag kan känna så med svenskan 

och bengalin. Och det är väl det som är den stora nackdelen med flerspråkigheten att jag 

känner att jag inte kan något av mina språk till 150 %. 

 

Josef kan inte se några nackdelar med sin flerspråkighet och uppmärksammar följande: 

 

 Engelskan har en bra status i Sverige och överallt. Om du pratar grekiska, turkiska, 

arabiska är du plötsligt mer utlänning. En engelsk brytning på svenskan ses som charmigt. 

 

6.4.2 Sammanfattning 

 

Två av informanterna, Samir och Amin, uttrycker fördomar från omgivningen som en 

nackdel, kopplat till deras bakgrund och utseende mer än att det skulle vara kopplat till 

flerspråkigheten i sig.  

 

Sara menar att hennes svenska hade varit bättre om hennes båda språk hade fått stödja sig på 

varandra under uppväxten. Detta är något som bland andra Cummins trycker på. Han menar 

att det är viktigt att modersmålet får användas som hjälp att utveckla det andra språket, då 

detta behövs både för en kunskaps- som känsloutveckling på båda språken (Cummins 2000, s. 

91). Sara utvecklade inte sitt modersmål i samklang med att hon lärde sig svenska, utan 

utvecklingen skedde i två skilda domäner, svenska i skolan och arabiska hemma och utanför 

skoltid. Tingbjörn och Andersson beskriver liknande situationer när de diskuterar diglossi och 

menar att för att förebygga en diglossi är det viktigt att skolan erbjuder inlärning av kunskap 

på modersmålet. Samtidigt bör det skapas tillfällen till att utveckla ett känsloengagenamng 

även på svenskan för att gynna utvecklingen i båda språken (Tingbjörn & Andersson 1985, s. 

39). Detta är något som Sara inte erbjöds under sin skoltid. 

 

Anisha uttrycker en uppfattning av halvspråkighet, att hon känner att hon inte kan något av 

sina språk till ”hundrafemtio procent” och hur detta kan få henne att känna sig dum. 

Hansegård beskriver detta fenomen som hämmande för ens personlighet (Hansegård 1968, s. 

110). Håkansson ifrågasätter däremot fenomenet och menar att det skulle kunna vara 
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konstruerat för att skylla på det extra språket i diskussionen när man inte vet vad det är som 

saknas i ett barns utveckling och hur man ska hantera det (Håkansson 2003, s. 23).  

 

6.5.1 Bemötandet av andra 

 

De sex intervjuade beskriver hur de har uppfattat att andra bemött dem i samband med deras 

flerspråkighet. 

 

Samir berättar: 

 

 Det är ganska häftigt faktiskt, när man överraskar vissa människor, bland annat på 

jobbet. Jag bryter ju inte, när jag pratar svenska så är det ju inte brorsan, brorsan. Så helt 

plötsligt står det någon som pratar arabiska och jag börjar snacka arabiska och då är det så 

här wow, vad kom det ifrån. Det är ganska kul faktiskt, man växer lite. 

 

Samir har aldrig känt att någon i förskolan eller skolan har behandlat honom annorlunda för 

att han var flerspråkig. Varken andra barn eller pedagoger. 

 

Sara beskriver hur det var på förskolan och i skolan: 

 

 Jag har inget minne av att man lyfte mitt andra språk på förskolan på något sätt. (…) 

I skolan var det nog bara jag som var tvåspråkig i klassen. (…) Man lyfte inte 

flerspråkigheten här heller. Det ända jag minns var att i fyran sa vår fröken att de svenska 

siffrorna var arabiska siffror. Och på FN dagen, men då var det ju bara flaggor. 

 

Hon beskriver även hur hon tror att hon skulle behövt mer stöd i svenska än det hon fick i 

skolan: 

 

 På svenska lektionerna i början fick jag gå iväg med en stödlärare i en mindre grupp, 

men sen i tvåan tyckte dem att jag pratade så bra svenska. Man det hjälpte ju inte, de tog ju 

mig för talspråket och kollade aldrig grammatiken, fast jag faktiskt kanske behövde hjälp med 
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det och den delen. De lyssnade ju bara på det verbala och tog bort mitt svenska stöd. Och då 

började ju jag dölja mina fel istället. (…) Jag pratade nog bättre än jag förstod. Jag kunde 

använda mig av det språket som jag behövde använda mig av och sen allt annat missade jag. 

Fortfarande lär man sig ju grejer, exempelvis ordet markis lärde jag mig först på högstadiet, 

för vem ska lära mig det. Mamma använder ju inte sådana ord.  

 

Amin berättar om sina upplevelser från förskolan och skolan: 

 

 På förskolan, i slutet på 80-talet så tror jag inte att man brydde sig så mycket om 

andra språk. Det var liksom inte att de sa att (Amin) hans föräldrar är från Egypten. Så var 

det inte. Det lyftes inte fram alls, de kanske inte vågade, de trodde kanske att jag skulle känna 

mig utanför. Jag kände mig aldrig utanför, att ”här kommer (Amin), han är arab”.  

I skolan har jag aldrig någonsin blivit särbehandlad eller blivit kallad saker. När jag blev 

äldre fick jag mer positiv feedback, på gymnasiet, att folk kunde tycka att det var häftigt att 

jag kunde flera språk. 

 

Amin minns även hur några kompisar vid ett tillfälle blev förvånade: 

 

 Jag kom ihåg att när jag tog med mig några kompisar hem när jag var yngre och de 

såg mitt hus, så frågade de om jag var adopterad. Kan en utländsk bo i ett större hus än en 

trött lägenhet? Jag kommer ihåg det än idag. Du är ju inte härifrån, ska du ha det så här 

bra? 

 

Isra funderar över sin skoltid: 

 

 Det var mer fokus på att jag skulle lära mig svenskan. Det var jätteroligt att gå på 

svenska 2 lektionerna. (…) Min lärare var så otroligt bra och gullig, vi fick komma hem till 

henne och äta våfflor.  

 

Josef kommer ihåg hur han fick användning av sin engelska i skolan: 

 

 I skolan frågade de andra alltid mig om saker på engelskan. (…) Det var mycket färre 
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som pratade modersmål när jag var liten än nu. Det kändes lite speciellt. 

 

Anisha berättar om sin skoltid: 

 

 Man har alltid utgått från att jag kan lika mycket som andra, vilket har visat sig 

problematiskt senare. Än idag kan jag ha svårt med en och ett. Vissa ord måste jag tänka till. 

Under min skolgång har inte svenska läraren förstått att jag kanske behövde mer hjälp. 

 

6.5.2 Sammanfattning 

 

Samir berättar om hur han idag kan känna stolthet över sin flerspråkighet och hur bemötandet 

han får av andra då de uppfattar det som häftigt, kan få honom att växa. Detta visar på att 

omgivningens inställning verkligen kan lyfta en individ och säkert i vissa fall även stjälpa. 

Hur han från ena stunden till den andra kan byta språk från svenska till arabiska är en sorts 

kodväxling. Han uppfattar den själv som positiv och han uppfattar även att andra tycker det är 

något positivt. Detta kan kopplas till Aarsӕther studie som lyfter fram kodväxling som något 

kreativt och tecken på en god språklig förmåga (2003). 

 

Amin beskriver hur hans flerspråkighet sällan har lyfts av andra som något positivt och detta 

kan ha bidragit till hans mindre positiva inställning till sin flerspråkighet. Cummins menar att 

känslan av att bli accepterad för den man är av andra är viktig i identitetsskapandet (Cummins 

2000, s. 95). Däremot är detta inte något som Amin uppfattar som negativt själv. Kan man då 

säga att det har haft en negativ påverkan på honom ändå? 

 

Varken Sara, Isra eller Anisha har uppfattat att deras modersmål har lyfts fram i skolan. Här 

har deras svenska utveckling mer stått i fokus. Både Anisha och Sara känner däremot idag att 

de skulle behövt mer stöd än vad de fick i svenskan och att de troddes kunna och förstå mer 

än vad de egentligen kunde. Här kunde modersmålet eventuellt ha kunnat stötta den svenska 

utvecklingen, enligt Cummins med fleras teori om vikten att de olika språken bör få utvecklas 

samtidigt (Cummins 2000, s. 91). Saras och Anishas modersmål utvecklades hemma på en 

bas nivå medan svenskan förväntades utvecklas till en mer abstrakt nivå utan hjälp från deras 

första och eventuellt starkaste språk. 
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Josef är den av informanterna som uppfattar att hans modersmål lyftes i skolan. Han fick 

hjälpa de andra eleverna med engelskan och han kände sig speciell på ett positivt sätt. Kan 

anledningen vara att hans modersmål är just engelska? Ett språk med hög status i samhället 

och världen i stort i jämförelse med exempelvis bengali och arabiska. 
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7. Slutdiskussion, vidare tankar och sammanfattning 

 

I detta kapitel diskuteras de resultat som studien visar på och hur dessa kan förstås. Vidare 

sammanfattas studien, med ett försök att besvara de initiala frågeställningarna med koppling 

till studiens syfte. Slutligen presenteras studiens reliabilitet, validitet och förslag om vidare 

forskning inom ämnet. 

 

7.1 Slutdiskussion och vidare tankar 

 

Av studiens resultat kan man inte se något genomgående som visar på likheter mellan de som 

är födda på 70- respektive 80- talet. Valet av språkanvändningen inom familjen visar sig bero 

på några olika faktorer enligt informanterna. I något fall användes modersmålet främst för att 

det var det starkaste hos föräldrarna eller hos en av föräldrarna och därför känts som det mest 

naturliga att använda (Samir född -75, Josef född -77). I några av familjerna talades 

modersmålet i hemmet som det mest naturliga, men även som ett medvetet val för att behålla 

språket vid liv och med en tillit till att barnet skulle lära sig svenskan i förskolan/skolan (Sara 

född -82, Anisha född -82, Isra född -75). En familj talade främst svenska i hemmet för att 

framför allt stötta utvecklingen av majoritetsspråket i samhället (Amin född -85). 

 

Angående informanternas språkanvändning idag, beskriver resultatet att samtliga, med 

undantag från Josef och till viss del Samir, använder sitt modersmål endast i samtal med 

föräldrar och släktingar. Josef använder sin engelska betydligt oftare och när han talar med 

sina syskon och sin dotter. Samir talar ibland arabiska inom sitt arbete. Detta resultat kan ses 

som en följd av en sorts diglossi, där informanternas språk till största delen under deras 

barndom har delats upp på en hemdomän och en övrig domän. Detta är något som skolan 

eventuellt skulle kunna förebygga. Exempelvis genom att låta modersmålet vara ständigt 

närvarande i den ordinarie undervisningen. Informanterna uttrycker däremot ingen besvikelse 

i att deras språkanvänding är så pass bunden till kontexten utan istället är detta ett 

konstaterande. Om detta resultat är något vanligt förekommande i samhället i stort kan man se 

det som en stor förlust för vårt samhälle som blir försummad all denna språkliga kompetens. 

Dessutom kan man misstänka att modersmålet kommer att försvinna mer och mer hos 
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informanterna då den äldre generationen som de framförallt talar modersmålet med tyvärr inte 

kommer att leva i en oändlighet. 

 

Det är svårt att se ett mönster som skulle illustrera hur det ovan nämnda har påverkat 

informanternas språkutveckling. Vi kan däremot se att Amin som har blivit minst utsatt för sitt 

modersmål är den av informanterna som känner att han kan detta språk dåligt och han är även 

den som uttrycker minst fördelar angående flerspråkigheten. 

 

Den som har mest positiv inställning till sin flerspråkighet och som inte finner några 

nackdelar är Josef. Han är den som fått möjlighet att utveckla sin flerspråkighet både i skolan, 

där den uppmuntrades och i hemmet. Man blir nyfiken på hur det hade sätt ut om familjen 

valt att prata pappans språk polska istället för engelskan. Handlar detta om de asymmetriska 

statusförhållandena språk emellan som råder i samhället? Här finns även mindre risk för 

diglossi då engelska existerar i många domäner, även i den svenska kultursfären så som i tv-

serier, filmer, och musik.  

 

Flera av informanterna uttrycker en viss känsla av halvspråkighet eller i varje fall att de 

känner att de ibland inte behärskar sina språk till hundra procent (Sara, Anisha, Isra). Denna 

känsla har en negativ klang och påverkar i viss mån deras självbild. Sara och Anisha uttrycker 

framförallt att de känner att de hade behövt mer stöd i svenska språket än vad de fick i skolan. 

Det faktum att svenskan inte fick tillräckligt stöd hos de kanske beror på otillräcklig kunskap 

hos lärare och skola om vad flerspråkiga behöver.  

 

Det är intressant att se hur dessa flerspråkiga analyserar kring och uppmärksammar språkfel 

som de gör. Kanske mer än vad enspråkiga i många fall gör? Kan det vara så att som 

flerspråkig reflekterar man i vissa fall mer och genom det blir man mer uppmärksam på sitt 

språk och därmed mer överambitiös i att tala perfekt? Mer perfekt än enspråkiga i vissa fall 

talar. 

 

Det är även intressant att se hur samtliga informanterna idag har yrken med relativt hög status 

och att flera är akademiker. Detta kan antas innebära ett visst språkligt självförtroende. Att 

studera på universitet kan även innebära att de nämnda ovan, de som känner av sina språkliga 
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begränsningar, gör detta mer tydligt än vad andra skulle göra. 

 

Informanternas flerspråkighet har inte lyfts fram av lärare eller andra under deras skoltid, med 

undantag från Josef och Samirs år i arabisk klass. Ingen av informanterna kopplar däremot 

detta till något negativt, utan det konstateras bara. Men osynliggörandet har väl en viss 

påverkan i sig? Informanterna har inte uppmuntrats rörande deras flerspråkighet, vilket kan ha 

hämmat dem att lyfta fram den själva och på så sätt hindrat dem att utvecklas till sin fulla 

potential. Eller skulle en uppmärksamhet bara pekat ut informanterna som annorlunda och 

istället på så sätt hämmat dem? Informanternas ser inte omgivningens påverkan och ser inte 

om eller hur de påverkats av det synsätt gentemot flerspråkighet som gällde i samhället då de 

växte upp. Detta betyder ju dock inte att en påverkan inte existerade. Snarare illustrerar detta 

hur svårt det är att urskilja vad man påverkas av, i sin egen tid, i sitt eget liv.  

 

7.2 Sammanfattning 

 

Denna uppsats beskriver en studie om flerspråkighet och framförallt om flerspråkigas egna 

uppfattning om detta fenomen. En kvalitativ metod har använts och sex intervjuer har gjorts 

med flerspråkiga personer födda under 70- respektive 80-talet. Syftet med studien var att få en 

ökad kunskap om flerspråkiga personers uppfattning om sin flerspråkighet, hur den påverkat 

deras självbild och även att få reda på hur olika synsätt på flerspråkighet i samhället kan ha 

påverkat dessa personer. Valet av informanter kopplat till deras födelseår troddes eventuellt 

kunna visa på skillnader. Studien syftade till att söka svar på frågor rörande informanternas 

syn på sin språkanvänding, sin självbild och självuppfattning samt sin språkutveckling 

kopplat till flerspråkigheten. 

 

Studien visar att de flesta av de intervjuade idag använder och har under uppväxten främst 

använt sitt modersmål i kommunikation med familj och släktingar och då främst med en äldre 

generation än deras egen. Resultatet visar att valet av språkanvändning inom familjen 

framförallt har varit att tala modersmålet, med olika anledningar till varför, så som att det 

språk föräldrarna kunde bäst var modersmålet och att det därför blev naturligt. Andra familjer 

gjorde ett medvetet val för att stärka och behålla modersmålet och därför talades modersmålet 

i hemmet. En familj valde att främst tala svenska i familjen, med syftet att stärka svenskan. 
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Resultatet pekar på att detta kan ha hämmat informanten i hans utveckling av modersmålet. 

Däremot är det inget han själv uttrycker som särskilt negativt. 

 

Studien visar även på att majoriteten av informanterna har fått lite stöd eller uppmuntran till 

att använda eller överhuvudtaget exponera sitt modersmål i skolan. Modersmålet var inget 

som lyftes av lärare eller andra inom skolvärlden. Inte heller detta uppfattas som negativt av 

de intervjuade. Däremot visar resultatet på att flera av de intervjuade uppfattar att de inte kan 

något av sina språk till en önskad nivå, vilket skulle kunna tyda på ett resultat av 

uppdelningen av språket på skilda domäner.  

 

Resultatet visar på att den framträdande upplevelsen om flerspråkigheten av de flerspråkiga 

själva i denna studie är positiv. Nackdelarna är enligt informanterna betydligt färre och för 

vissa obefintliga.  

 

Man kan inte urskilja ett mönster i resultatet som visar på hur den allmänna attityden i 

samhället har påverkat informanterna, man kan heller inte tyda på några likheter eller 

skillnader i de  födda på 70- respektive 80-talet. 

 

7.3 Reliabilitet, validitet och vidare forskning 

 

Studiens syfte var främst att få en inblick i hur en utvald grupp flerspråkiga uppfattar sin 

flerspråkighet. Resultatet behandlar detta. Däremot kan man inte dra några generella slutsatser 

av denna studies resultat angående flerspråkiga allmänt och därför kan studiens validitet anses 

som relativt låg. Detta är jag fullt medveten om och denna studie är menad att läsas som en 

inblick i sex livsberättelser och på så sätt förhoppningsvis skapa en viss ökad förståelse för 

fenomenet flerspråkighet. 

 

Angående studiens reliabilitet är jag medveten om att min positiva inställning till 

flerspråkighet eventuellt kan ha påverkat intervjuerna och på så sätt även resultatet. Detta är 

däremot något som jag försökt att minimera eftersom jag syftade att uppnå ett 

fenomenologiskt,  förutsättningslöst angreppssätt. 

 



 

43 

Om möjlighet och tillfälle för vidare forskning skulle finnas, vore det intressant att genom att 

intervjua fler personer få ett större perspektiv och eventuellt kunna finna fler mönster. Det 

vore också intressant att intervjua flerspråkiga födda tidigare än på 1970-talet och jämföra 

dessa med 80- eller 90-talister för att se hur tiden innan jämfört med efter hemspråksreformen 

(1977) eventuellt har påverkat deras språkutveckling.  
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9. Bilaga 

 

 

9.1 Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

 Kan du berätta för mig om din uppväxt? 

 När och var föddes du? 

 Vad är ditt modersmål? 

 Hur ser din familj ut? 

 Hur valde din familj att göra med språkanvändningen inom familjen? Vet du varför? 

Vad tycker du om valet de gjorde? 

 Gick du i förskolan? Kommer du ihåg hur din språkanvändning såg ut där? Kommer 

du ihåg vilken respons du fick? 

 Hur var det när du började skolan? 

 Har du någon uppfattning om vad för inställning lärare och andra elever hade till din 

flerspråkighet? Hur påverkade det dig?  

 Tyckte du om att prata ditt modersmål när du var barn? Var du stolt? 

 (Tycker du att det gick bra för dig i skolan?) 

 Gick du på modersmålsundervisning? Varför inte? / Gillade du det? Förstod du varför 

du gick på modersmålsundervisning? 

 Hur tror du att det har påverkat dig att vara flerspråkig under din uppväxt? Ser du 

några fördelar? Nackdelar? 

 Pratar du ditt modersmål idag? Med vem? Tycker du om att prata ditt modersmål? 

 Hur tror du att det har påverkat dig att vara flerspråkig under ditt vuxna liv? Ser du 

några fördelar? Nackdelar? 

 Hur känner du inför din flerspråkighet idag? Stolthet? Eller inte? Varför? 

 Har din flerspråkighet påverkat dina vidare studier? Arbeten? 

 Vilket av dina språk ser du som ditt starkaste språk idag? Viktigaste? Hur kommer det 

sig?  


