
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att tala ett främmande språk-  

Att behärska det nya landets kultur. 

En studie utifrån intervjuer med åtta ungdomar om flerspråkighet och 

identitetens betydelse. 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och kommunikation  

 

Kandidatuppsats 15 hp | Pedagogik C | Höstterminen 2011 

Författare: Shwan Diliwi 

Handledare: Katrin Goldstein-Kyaga  

Examinator: Maria Borgström  



 
2 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

ABSTRACT ..............................................................................................................................  3 

FÖRORD ...................................................................................................................................  4 

 

1. INLEDNING ........................................................................................................................  6 

1.1  Teori och tidigare forskning ...............................................................................................  8 

1.2  Teori om modersmålet .....................................................................................................  10 

1.3  Teori om en språkighet och två språkigheter ...................................................................  11 

1.4  Teori kring identitet ..........................................................................................................  13 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ..........................................................................  16 

2.1  Syfte .................................................................................................................................  16 

2.2 Frågeställningar .................................................................................................................  16 

 

3. METOD OCH MATERIAL .............................................................................................  17 

3.1  Metod ...............................................................................................................................  17 

3.2  Kvalitativ intervju ............................................................................................................  19 

3.3  Etiska överväganden ........................................................................................................  20 

3.4  Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning .................................................................  21 

3.5  Genomförande ..................................................................................................................  21 

3.6  Bearbetning av det empiriska materialet ..........................................................................  22 

 

 

 



 
3 

 

 

4. Resultatredovisning och presentation av informanterna .....................................................  23 

4.1  Presentation av informanternas bakgrund  .......................................................................  23 

 

Intervjuer med de kurdiska och de latinamerikanska ungdomarna  ......................................... 26 

Kurdiska ungdomar  

5.1  Aram ......................................................................................................................................   

5.2  Cardo .....................................................................................................................................   

5.3  Shirin .....................................................................................................................................   

5.4  Halgurd ..................................................................................................................................   

 

Latinamerikanska ungdomar  

5.5  Kim ........................................................................................................................................   

5.6  Lara ........................................................................................................................................   

5.7  Sara ........................................................................................................................................   

5.8  Sandra ....................................................................................................................................   

5.9  SEX eller SAX, DRICKA eller FLICKA ........................................................................  37 

 

6. ANALYS  ............................................................................................................................  41 

7. SAMMANFATTANDE DISKUSSION .............................................................................  45 

8. SLUTORD ..........................................................................................................................  46 

9. NÅGRA REFLEKTIONER KRING METOD ...................................................................  47 

10. REFERENSLISTA ............................................................................................................  49 

 

 



 
4 

 

ABSTRACT  

This work is an essay on language, multilingualism, and identity. My purpose in this work 

was to try and explore how today's young people views in their native language, identity and 

language development in a multicultural society. I was also interested in how young people 

find a balance between two very different cultures.   

Since my work will be based on interviews, I have chosen a qualitative approach. My choice 

of the qualitative method is primarily related to my purpose. I chose the qualitative research 

because it goes in depth and try to describe why and how things happen. Qualitative research 

deal with, observational studies of various kinds, the interpretation of texts, interviews with 

individuals or focus groups 

In the interviews, the discussion is usually completely open and focuses on the participant's 

opinions, feelings, experiences, attitudes, etc. The purpose of qualitative research is to detect 

and identify the characteristics and nature drives with anyone. I also believe that the 

qualitative method leads me into close contact with my informants. 

My results tend to show that multilingual children and young people have a better ability to 

reach their states goals and think long term than those children who did not retain their mother 

tongue. The results of this work show that children who master their native language feel 

more comfortable in their surroundings, and the mother tongue has affected these young 

people's self-esteem and identity. The children who talked more than two languages had better 

language skills in their parents' native language than the adolescents who had difficulty 

mastering it. 
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FÖRORD  
 

Denna uppsats handlar om språk och identitet. Varför har jag valt att skriva just om språk och 

identitet? Jo, orsakerna är många. En är att jag själv har en invandrarbakgrund och har bott i 

ett mångkulturellt samhälle i flera år . I början av min tid i Sverige hade jag stora problem 

med att anpassa mig och kunna kommunicera med omgivningen på grund av just språk 

svårigheter. Detta var startpunkten för mig att lära mig landets språk och lära känna de normer 

och värderingar som existerade i det mångkulturella landet. När människor bosätter sig i ett 

mångkulturellt samhälle oavsett sitt ursprung och sin identitet har de något gemensamt. Enligt 

min uppfattning är det språket som huvudsakligen förenar dessa människor. Med det menar 

jag att invandrare som bor i ett mångkulturellt område har erfarenheten av migrationen 

gemensam, att t.ex. kurder som migrerat har den kurdiska invandrarerfarenheten gemensam. 

Sedan många år har språket haft stor betydelse för mig, framför allt för att kunna 

kommunicera med andra och för att kunna lära mig mina rättigheter och skyldigheter i 

samhället. Idag är jag pappa till två barn som jag uppfostrar genom att tala flera språk. Jag har 

mött många positiva reaktioner runt omkring oss, angående deras språkliga inlärning och 

deras begåvning i skolan och utanför. När jag ser det från ett psykologiskt perspektiv så finner 

jag att flerspråklighet upplevs som mycket önskvärt i samhället och omgivningen. Dessa 

erfarenheter har lett mig till att söka och försöka få svar på hur ungdomar som idag växer upp 

i en flerspråkig miljö uppfattar sin identitet utifrån sin flerspråkighet och hur dessa ungdomar 

ser på flerspråkighet?  

Det har varit en intensiv tid och ett lärorikt område att forska om. Förhoppningsvis kommer 

jag att fortsätta och forska vidare om ämnet framöver. Detta arbete hade inte kunnat 

genomföras utan hjälp och stöd från min omgivning. Jag vill inledningsvis passa på att rikta 

min tacksamhet till personer som varit mig till stor hjälp under skrivandet av denna uppsats. 

Först och främst vill jag tacka alla informanter och deras familjer som låtit sig bli intervjuade 

av mig. Jag vill ge ett stort varmt tack till min handledare professor Katrin Goldstein-Kyaga 

för hennes suveräna pedagogiska sätt som jag uppskattar och respekterar högt. Jag vill även 

tacka mina andra undervisande lärare Maria Borgström och Tobias Hubinette. Det är en stor 

ära för mig att lära känna dessa begåvade personer. Stort tack till mina studiekamrater Sara H 

V. Tomas H. för att de stöttat mig under arbetets gång. Sist men inte minst vill jag tacka min 

kära familj. 
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INLEDNING 

 

Språk är liv, språk är bron mellan människor. Vi människor behöver språk för att möta varandra, för att 

förstå och bli förstådda. Kan jag uttrycka mig så kan jag nå fram till andra människor. Fråntas jag den 

möjligheten så blir jag ensam. Fasanfullt ensam.  (Ladberg, 2003, s. 7) 

Under hela historiens förlopp har människor emigrerat av olika skäl. Orsaker kan vara många 

till exempel krig, svält, ekonomi, arbetskraft, politisk eller religiös förföljelse. Följden av 

dessa företeelser har föranlett att människor sökt efter tryggare liv i andra samhällen.  

Under de senaste 30 åren har Sverige i likhet med många andra europeiska länder förändrats 

från ett monokulturellt och homogent samhälle till ett globalt samhälle med en mångkulturell 

befolkning. I det mångkulturella samhället integreras idag många nationaliteter, etniciteter 

och religioner med varandra. Många forskare hävdar att vart fjärde barn som går i förskolan 

och som växer upp i Sverige idag har sina rötter från andra delar av världen 

 Den svenska skolan räknas ofta som den första mötesplatsen för många barn och ungdomar 

med utländsk bakgrund. I de svenska skolorna ser man idag en helt annan atmosfär än vad 

man såg för 30 år sedan. Antalet barn och ungdomar med annat modersmål och kultur har 

ökat kraftigt. Faktum är att många av dessa barn och ungdomar som växer upp i Sverige har 

minst en förälder med utländska rötter.  De flesta av dessa barn och ungdomar behärskar flera 

språk och för de allra flesta sker inlärning av andra språk utan något problem alls. Många 

forskare anser att flerspråkighet ger människor i det svenska samhället unika mjöligheter att 

komma i kontakt med barn och andra individer med annat modersmål.  

Gunilla Ladberg som är beteendevetare med en psykologutbildning i botten, fil. dr. i 

pedagogik och författare till ett otal artiklar och ett tjugotal böcker hävdar att flerspråkighet 

kan betraktas som dyrbart i det flerspråkiga samhället där ett fåtal av språken med hög status 

kan ge stora chanser att få eller nå en bra utbildning och arbete. (Ladberg, 1999, s. 10) 
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Tove Skutnabb-Kangas är fil.dr och forskare, samt författare till ett otal böcker. Hennes 

forskning handlar för det mesta om språk. Skutnabb-Kangas säger att språket kan betraktas 

som en social process där människor kan bekräfta sin identitet. Språk är en identitetsmarkör 

som ger människan en belysande tillhörighet, en kultur och traditioner (Skutnabb-Kangas, 

1981, s. 23). 

Denna uppsats kommer att handla om språkets och identitetens betydelse bland några 

ungdomar med utländska rötter som är uppväxta i det mångkulturella Sverige. Vad jag vill 

undersöka är hur dessa ungdomar ser på sitt modersmål, identitet och språkutveckling i det 

mångkulturella samhället.  Dessutom vill jag undersöka vilka möjligheter och hinder som 

finns kring de sociala omständigheter som kan ha inflytande på ungdomarnas -inlärning vid 

flerspråklighet. 

För att kunna genomföra detta arbete har jag valt att utgå ifrån Tove Skutnabb Kangas bok 

Tvåspråkighet (1981), Gunilla Ladbergs bok Tvåspråkig, flerspråkig eller bara en språkig 

(1999), Seija Wellros bok, Språk, kultur och sociala identitet (1998) samt Gisela Håkanssons 

böcker Tvåspråkighet hos barn i Sverige (2003) och Språkinlärning hos barn (1998). 

Jag har valt dessa författare eftersom jag anser att de håller sig till sakfrågan samt noggrant 

har granskat det ämne som intresserar mig att undersöka. Jag kommer även att åberopa andra 

författare och forskare som har talat och forskat om språk, identitet och flerspråklighet på ett 

relevant sett.  
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Teori, tidigare forskning och syfte 

 

När man söker efter en definition av begreppet språk så finner man att språkets ursprung är ett 

mycket komplicerat problem. Ända sedan den antika tiden har språkets ursprung diskuterats 

bland filosofer. Under upplysningstiden kom en blomstring av nya tänkare om språk, med 

Rousseau, Leibniz, Condillac, Herder etc. Under 1800-talet och början av 1900-talet fortsatte 

forskningen kring språkets ursprung och forskningen pekade åt olika håll för att finna en 

riktig definition. 

Gisela Håkansson är professor vid Lunds universitet. Hon är författare och forskare till en del 

böcker och artiklar. Håkansson hävdar på sin hemsida (kontaktinformation) på Lunds 

universitet att hon alltid varit nyfiken på vad som skiljer människan och djuren. Dessa tankar 

lett henne till att filosofera kring hur människor lär sig det mänskliga språket. Hennes mål 

som forskare kring förstaspråkinlärning, andraspråkinlärning, flerspråkighet och 

språkstörningar är att få en ökad förståelse för alla olika typer av språkinlärning och därmed 

av människornas unika språkförmåga. (http://www.sol.lu.se/person/GiselaHakansson) 

(Hämtad den 2012-01/15) 

Håkansson inleder sin antologi Språkinlärning hos barn (1998) med att skriva att under de 

senaste åren har en mängd olika teorier om språkinlärning avlöst varandra. Dessutom hävdar 

hon att debatter kring vilken teori som är bäst förklarar hur ett barn kan lära sig språk har varit 

mycket livlig. Enligt Håkansson är språkinlärningsprocessen mycket komplex och de olika 

teorierna har riktat in sökljuset på drag i språkinlämningsprocessen, men hittills har varit 

omöjligt att bedöma om någon teori är mer ”rätt” än någon annan.  
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Skutnabb-Kangas inleder sin antologi Tvåspråkighet (1981) med att påstå att innan man talar 

om tvåspråkighet måste man tala om enspråkighet. Hon ställer en del frågor om vad språket 

har för betyder för oss? Vad använder vi det till? Vad gör det för oss? Hur skulle livet vara 

utan språk? (Skutnabb-Kangas, 1981, s. 11)  

För andra forskare som Anders Arnqvist är språkets primära roll att förmedla budskap.  

Språket används för att förmedla sina behov, känslor och attityder till omvärlden. Språkets 

syfte är att förändra och fånga andra människors uppmärksamhet.   

Enligt Arnqvist är det med hjälp av språket vi förstår vår omgivning och den kultur vi lever i 

och kan strukturera våra erfarenheter. (Arnqvist, 1993, s. 10).  En annan forskare och 

författare som Frantz Fanon hävdar att när en människa äger ett språk äger hon också den 

värld som uttrycks och förutsätts via språket. Han menar ”Att tala är nämligen underförstått 

att existera absolut för den andre”. (Fanon, 1997, s. 50) 

Ladberg hävdar när man lär sig ett språk, lär man sig samtidigt en del av kulturen som språket 

representerar, det vill säga det räcker inte med att man lära in ord på ett nytt språk. Enligt 

Ladberg man måste även använda dessa ord på ett kulturellt lämpligt sätt. (Ladberg, 2003, 

s.103 ff.)  Skutnabb-Kangas hävdar att språk får sin betydelse för att det inlärs och används 

socialt, med andra människor. Språk är enligt henne, med och formar verkligheten, eftersom 

språket ger människor kategorier att uppfatta verkligheten i. Men verkligheten utformas också 

språket så att det skall motsvara de behov att uttrycka sig om människorna har. (Skutnabb-

Kangas, 1981, s. 12)  

Hon går vidare och hävdar att språket är en mellanvärld mellan människan och omvärlden, 

och i omvärlden, där ingår eller räknas inre värld, som kan uppfattas som en del av den yttre 

omvärlden som har flyttat in i människan. (Skutnabb-Kangas, ibid.) Skutnabb-Kangas menar 

att vi med språkets hjälp får det kulturarv den tidigare generationen har skapat och med 

språkets hjälp omskapar vi det, väljer och förkastar och nyskapar tillsammans med andra. Det 

är genom språket vi kan leverera vidare våra kulturarv till andra generationer. (Ibid. )  
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Enligt Maria Borgström (1998) har språk stor betydelse för bevarandet av identitet inom 

minoritetsgrupper. Genom språket skapas sociala relationer, och barnen socialiseras genom 

språket. Enligt Borgström ger språket barnen självkänsla och möjligheter till nya erfarenheter 

och människor definierar sig själva och blir definierade av andra genom språket. Vårt sätt att 

tala har betydelse för hur vi uppfattas av andra. (Borgström, 1998, s. 16 ff.) 

Borgström hävdar även att de språkliga aktiviteterna mellan barn och andra medlemmar inom 

familjen hjälper till att organisera världen och ge mening åt de sociala relationerna. De 

språkliga aktiviteterna är i själva verket socialiserande aktiviteter, de utgör grunden för 

överföring och kulturell reproduktion. (Borgström, 1998, s. 16) 

Enligt Lev S. Vygotskij (1999)  kan lärande och språkinlärning endast utvecklas i ett samspel 

mellan sociala personer. Vygotskij menar vidare att den sociala miljön som barn lever i är det 

viktigaste för att jämföra, byta information, kunskap i samspel med andra människor. 

(Vygotskij, 1999, s. 89 ff.) 

 

 

 

Teori kring modersmålet 

 

Många forskare anser att det blir lättare att ta till sig ett nytt språk om man har ett starkt språk 

från början. Ett starkt språk betyder i detta sammanhang modersmål. När ett barn behärskar 

sitt modersmål, lär det sig lättare det nya landets språk. Genom behärskandet av sitt 

modersmål kan det lätt tillägna sig ord på ett nytt språk.  

Enligt Inger Lindberg är språkinlärningen ett komplext fenomen och kan inte ses som en 

isolerad process. Hon menar att människor lär sig språk i olika sammanhang och under 

inverkan av olika faktorer, både sociala och individuella. (Lindberg, 2005, s. 10 f.)  
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Skutnabb – Kangas presenterar tre vanliga kriterier för modersmålets betydelse för individen. 

Dessa kriterier är:  

 Det språk som man tänker på.  

 Det språk som man drömmer på.  

 Det språk som man räknar på.  

 

Skutnabb-Kangas menar att många kulturer definierar modersmål som det språk som modern 

talar och ur sociolingvistisk synvinkel är modersmålet det språk som man använder mest, 

medan det ur sociopsykologiskt perspektiv beskrivs som det språk man identifierar sig med.  

Skutnabb-Kangas hävdar även att ordet modersmål, i synnerhet i sådana kulturer där ordet 

”mor” faktiskt ingår i uttrycket, har betydelsen ”det språk som modern talar”.  

Enligt hennes tolkning behöver begreppet inte referera till en biologisk mor, utan kan tolkas 

som den person som först etablerar en regelbunden, långvarig språkligt kommunikation med 

barnet.  Hon menar vidare att det i vår kultur är ganska vanligt att modern är den som mest 

talar med ett barn. Men det är alltså alls inte nödvändigt att det behöver vara just modern. 

Modersmålet är det språk som barnet lär sig för. (Skutnabb-Kangas 1981, s. 22 ff.) 

 

 

 

Teori kring enspråkighet och tvåspråklighet 

 

När man bläddrar i litteraturen så finner man att en del språkforskare menar att tvåspråkighet 

ofta har varit förknippad med en mängd negativa företeelser. Andra ser däremot kunskapen i 

flera språk som en tillgång för samhället och den enskilde individen. Som jag ser det är det 

inte ovanligt att forskare använder den definition som passar just för deras arbete och 

forskningssyfte. Språkliga kunskaper värderas dock och har alltid värderats högt.  
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Ulrika Tornberg och Marie Carlson hävdar i Utbildning och demokrati (2009) under temat: 

”Flerspråkighet” att talet om ”flerspråkighet” kan få de mest varierande innehåll beroende på 

vem som yttrar sig, på vilken arena, med vilken utgångspunkt och i vilket syfte. 

Flerspråkighet enligt dessa forskare kan till exempel ses som en mänsklig rättighet och blir 

därmed en demokrati- fråga med implikationer också för skola och utbildning.  

Forskarna går vidare och säger flerspråkigheten i ett samhälle, till exempel det svenska, också 

uppfattas som ett utbildningspolitiskt integrationsproblem och kan eventuellt leda till 

diskriminering av det ”icke svenska” i de fall som diskursen utgår från svenskhet som norm. 

Flerspråkighet kan enligt Tornberg och Carlson behandlas som en språkpolitisk fråga över 

nationsgränserna, som till exempel inom Europarådet och i EU, där en diskussion om 

majoritetsspråk och minoritetsspråket liksom om dominans, underordning och rättvisa pågår 

sedan ett antal år tillbaka.(Tornberg och Carlson, 2009, s. 3 f.) 

Skutnabb-Kangas definierar tvåspråkighet i sin antologi på följande sätt:  

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

tvåspråkiga sammanhang i enlighet med de sociokulturella krav på en individs kommunikativa och 

kognitiva kompetens som dessa sammanhang och individer själva ställer, på samma nivå som infödda 

talare, samt en möjlighet att identifiera sig positivt med båda (eller alla) språkgrupperna (och kulturerna) 

eller delar av dem. (Skutnabb-Kangas, 1981, s. 93) 

Skutnabb – Kangas analyserar i sin antologi olika definitioner av modersmål utifrån fyra 

kriterier: Ursprung, kompetens, funktion, och attityder. Enligt Skutnabb-Kangas är dessa 

kriterier: Modersmålet alltså det språk som man har lärt sig först, behärskar bäst och använder 

mest, och sist men inte minst identifierar sig med och identifieras av andra som infödd talare 

av.  I det första kriteriet som är beskrivs ovan handlar det om att man lär sig två språk i 

familjen av infödda talare från första början. Här används två språk parallellt som 

kommunikationsmedel. I det andra kriteriet som beskrivs behärskas tvåspråklighet på ett 

fullständigt sätt och individen producerar fullständiga meningsfulla yttranden på det andra 

språket samt kommer i kontakt med andra språk 
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I det tredje kriteriet används två språk i de flesta situationer i enlighet med egna önskemål och 

samhällets krav. I det sista kriteriet identifierar man sig själv som tvåspråkig med två språk 

eller två kulturer. Av andra identifieras man som tvåspråkig och som infödd talare av två 

språk. (Skutnabb-Kangas, 1981, s. 26 ff.) 

 

 

 

Teori kring kultur och social identitet  

 

Socialisation är den samlade beteckningen på alla de processer var igenom man inlemmar ett 

barn i den mänskliga gemenskapen och integrerar ungdomar och vuxna i nya grupper. Den 

består av överföring av fakta, normer, uppträdanden och handlingsmönster. Internalisering är 

dess huvudsakliga mål. Den representerar det lyckade resultatet av socialisationen. 

Enligt Wellros (1998) innebär internalisering att omgivningens värderingar och moralblir en 

helt och hållet integrerad del av personligheten. Det mest karakteristiska kännetecknet för att 

internalisering verkligen har skett är att socialisationen, dess metoder, instrument och innehåll 

har blivit osynliga för den som genomgått processen. Med andra ord: man märker inte att man 

har blivit påverkad och präglad. (Wellros, 1998. s. 17)   

Detta leder till att man uppfattar sin egen syn på världen som självklart rätt. Man ser sina 

värderingar som sina alldeles personliga uppfattningar, inte alls som ett lyckat resultat av 

socialisationen. Man betraktar sina egna handlingsmönster som så självklara att man har svårt 

att verbalisera dem. Man ser dem inte längre som inlärda regelsystem utan tror sig göra ”som 

man själv vill”. Man tenderar även att se sig själv som en så självständig och kritiskt tänkande 

individ att man alldeles på egen hand har kommit fram till vad som är rätt och riktigt, gott och 

ont. Man reflekterar sal- lan över sin egen kultur, man anser i själva verket inte att man har 

någon speciell kultur. Man är bara ”som vanligt”. (Ibid.)   
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Enligt Wellros (1998) när socialisationen blivit så osynlig har kulturen nästan förvandlats till 

en del av den mänskliga naturen. En lyckad socialisation skapar alltid gemenskap på 

gruppnivå. Gemenskap består i att en grupp, stor eller liten, delar matvetandet. Det innebär att 

de delar denna vanligtvis outtalade känsla: jag vet att du vet att jag vet. Alla vet att alla vet 

vad alla vet. (Wellros, 1998. s.18)   

Enligt Stier handlar identitet om var individen befinner sig och hur/hon han möter de 

utmaningar som han/hon ställs inför. Stier menar att den individuella identiteten påverkas 

utifrån samhällets betingelser och förståelse samt av den socio- kulturella omgivningens 

utveckling och kriser. Identiteten påverkas även av oförutsedda händelser och livserfarenheter 

som tillkommer. Stier menar att individens identitet kan ses som ett porträtt av vem och vad 

han eller hon är. Precis som man målar på en vit duk formas ett porträtt, en identitet med hjälp 

av olikartade penslar, pennor och färger. Enligt Stier målas det mänskliga porträttet av oss 

själva, men också av andra i vår omgivning. (Stier, 2003, s. 12ff.)  

Gunilla Ladberg menar att språk och identitet har djupa samband. Många språkproblem har 

sitt ursprung i identitetsproblem. Ovilja mot ett språk eller rädsla för att tala ett språk är hos 

många barn en fråga om identitet. Språk är kommunikation och barnets kommunikation börjar 

med dem som barnet hör ihop med. Barn talar som dem som de hör ihop med. De talar som 

dem de känner sig stå nära och talar också som de som de beundrar (Ladberg, 1999, s 36) 

Hon lyfter även fram att trygghet är en väsentlig och viktig förutsättning för att ta till sig ett 

nytt språk. Enligt Ladberg har en människa som känner sig orolig och osäker sämre 

förutsättningar att koncentrera sig på det som ska läras in. Trygghet har stor betydelse för alla 

barn. När ett barn byter miljö eller familj eller lever under oroliga förhållanden kan de ha 

svårt att ta till sig språk.  

Varje barn som helt har bytt miljö gör en omskakande erfarenhet och kan vara chockat, 

sorgset eller oroligt. Ett adoptivbarn eller fosterbarn som nyligen anlänt till familjen kan 

behöva tid för att knyta an och känna sig tryggt innan språkinlärningen kommer igång.  

(Ladberg, 1999, s. 42 f.)  
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Elsie Franzen menar att människor som flyttar från sitt land i vuxen ålder tappar en del av sina 

mänskliga speglar. De blir pånyttfödda och den gamla bilden av dem själva ändras till en ny.  

Franzen menar att människor som immigrerar förföljs av en bild av sig själva och sin identitet 

som byggts upp i ett ständigt samspel mellan mänskliga speglar och omgivningen. Om den 

inre och yttre spegelbilden inte stämmer överens sätts den personliga känslan av identitet och 

kontinuitet i gungning. (Franzen, 2001, s. 75 ff.).  

Borgström & Goldstein- Kyaga lyfter fram Epsteins åsikt om att identiteten är  

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

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

grund av sammanhanget (Borgström & Goldstein- Kyaga 2006, s. 22 f).  

Andra forskare som har forskat kring språket har påpekat att den som läser skönlitteratur har 

mer möjligheter att förbättra sitt språk och sin kunskap och till och med större förmåga till 

kritiskt tänkande.   

Under 2010 genomförde Skolinspektionen ett projekt på begäran av regeringen för att granska 

skolornas arbetssätt när det gäller barns kunskapsutveckling i språket. Målet var att förbättra 

skolornas verksamhet och finna brister i skolans värld. Enligt Skolinspektionens undersökning 

har språket en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och de barn som har ett annat 

modersmål än svenska kommer att ha sämre förutsättningar att klara skolan än de som har 

svenska som modersmål. (Skolinspektionen 2010).   

Under granskningen framkom också brister, till exempel att personal saknar kunskap om 

flerspråkiga barns erfarenheter, kompetens och kunskapsutveckling samt att lärarna i skolorna 

ser ett annat modersmål än svenska som en svår uppgift att behandla och en belastning . I 

Flera språk – flera möjligheter (2002) tar Skolverket även upp tre viktiga aspekter när det 

gäller modersmålet. Den första aspekten är att modersmålets betydelse för 

identitetsutvecklingen. Den andra aspekten är modersmålet som de flerspråkiga barnens och 

elevernas språk, och den tredje aspekten är modersmålet som ett verktyg för lärande. 
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Syfte och frågeställningar  

 

Syfte 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka, beskriva och diskutera några ungdomares 

syn på sitt modersmål, identitet och språkutveckling i det mångkulturella samhället. Jag var 

också intresserad av hur ungdomarna hittar en balans mellan två helt olika kulturer.   

 

 

Frågeställningar  

 

Ovan beskrivna syfte leder till följande frågeställningar:  

Hur uppfattar ungdomarna sin identitet? 

Hur ser ungdomarna på flerspråkighet?  
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METOD OCH MATERIAL  

Metod  

 

Begreppet metod kommer av grekiska ”méthodos”, alltså hur man går tillväga när man gör 

något. Det vill säga att utforma en uppgift med målmedvetenheten om sättet att nå resultat. 

Inom forskning gäller det att ta hänsyn till några väsentliga punkter när en forskare avser att 

genomföra en undersökning. För det första måste forskaren inse att hon/han står inför ett val. 

För den andra bör forskaren ha klart för sig vilken typ av material och/eller data han/hon har 

för avsikt att samla. För det tredje bör forskaren tänka på vilken undersökningsmetod som 

kommer att användas.  

Det finns klar skillnad mellan olika metoder. Den huvudsakliga skillnaden går mellan så 

kallad kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden handlar om mätbara 

resultat, det vill säga resultat som baserar på siffror, medan den kvalitativa metoden som 

kommer att användas i detta arbete syftar till sökandet efter icke mätbara resultat. Den 

kvalitativa studien bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på 

kvantifiering av data och vid samling och analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi är 

induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art. Eftersom mitt arbete består intervjuer 

som jag redan har påpekat, kommer jag som utgångspunkt i detta arbete att använda mig av en 

hermeneutisk inriktning, det vill säga en kvalitativ metod.  

Hermeneutik rör ett synsätt som från början utformades för tolkning eller förståelse av texter, 

främst teologiska texter. Den centrala idé som ligger till grund för hermeneutiken är att 

forskaren som analyserar en text ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv 

som dess upphovsman haft. Det inbegriper en fokus på den historiska och sociala kontext i 

vilken texten producerades. Olika synsätt på textanalys är till exempel kvalitativ dataanalys. 

(Bryman, 2002, s. 270).  
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Mitt val av kvalitativ metod hänför sig i första hand till mitt syfte. Jag valde kvalitativ metod 

för att den går på djupet och försöker beskriva varför, vad och hur saker och ting sker. Vid 

kvalitativ forskning är det en fråga om observationsstudier av olika slag, tolkning av texter, 

intervjuer med enskilda personer eller fokusgrupper. I dessa intervjuer är diskussionen ofta 

helt öppen och fokuseras på deltagarens åsikter, känslor, upplevelser, attityder etc.  Syftet med 

den kvalitativa forskningen är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos 

någon. Jag anser även att den kvalitativa metoden leder mig till närkontakt med mina 

informanter (Bryman, 2002, Ibid.) 

Enligt Åsberg (2001) handlar kvalitativ metod om hur man ska karaktärisera något, det vill 

säga gestalta något. Ordet härstammar från latinets ”Qualitas” som betyder ”Beskaffenhet, 

egenskap, sort”. Enligt Åsberg är kvalitativ metod således systematisk kunskap om hur man 

går tillväga för att gestalta beskaffenhet hos något. Alltså qualitas (kvalitet) handlas om 

egenskap, beskaffenhet hos något. Med detta avses det fenomen man söker kunskap om, inte 

metoden, det vill säga det sätt man går tillväga på, när man upprättar data, information, empiri 

avseende egenskaper hos visst fenomen. Enligt Åsberg kan metoden inte vara kvalitativ. 

(Åsberg, 2001, s. 274) 

Quantitas (kvantitet) syftar även på egenskaper, men egenskaper i form av till exempel 

mängd, antal och storlek. Man talar ibland om dessa som primära egenskaper, det vill säga 

egenskaper som tingen har oberoende av vår uppfattning om dem, till skillnaden från 

sekundära egenskaper, som till exempel färg, lukt och smak, som fenomen inte besitter i sig 

själva utan som uppstår i och med att vi uppfattar något. (Åsberg, 2001, s. 275) .  

Åsberg hävdar även att både kvalitet och kvantitet syftar på olika egenskaper hos fenomen, 

det vill säga det som olika typer av data avser att belysa.  Åsberg menar att kunskapen vid 

empiriska undersökningar således skapas genom att olika metoder, datainsamlande 

förfaringssätt, upprättar data som speglar olika egenskaper hos fenomen man intresserad av.  

Fenomenens egenskap är bland annat av kvantitativ eller kvalitativ art och de speglas i 

numeriska, det vill säga kvantitativ eller icke numeriska, det vill säga kvalitativa data.  
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Figur 1:a visar hur genom olika metoder upprättar data som speglar egenskap hos fenomenet.  

(Åsberg, 2001, s. 274)  

 

 

 

 

Enligt Backman (1998) är det kvalitativa synsättet eller ”filosofin” en undersökningsmetod 

som riktar intresset mot individen. I stället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut, 

ställer man frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet. (Backman 1998, s 48).   

Enligt Bryman (2002) använder man sig vid kvalitativ metod ofta av flera olika 

datainsamlingsmetoder i en och samma undersökning. De som ägnar sig åt studier som 

bygger på etnografi eller deltagande observationer använder sig av kvalitativa intervjuer, men 

de kan dessutom samla in och analysera texter och dokument. Den kvalitativa forskningen 

och dess koppling mellan teori och praktik är något mer mångtydig än när det gäller 

kvantitativ forskning, där man låter teoretiska frågeställningar styra problemformuleringen, 

men i sin tur styr insamlingen och analysen av data. De resultat man sedan får integreras i de 

relevanta teorierna. (Bryman, 2002, s. 249 ff.)  

 

 

Kvalitativ intervju  

 

Den kvalitativa intervjun kan genomföras på flera sätt: 

 Ostrukturerad intervju  

 Semi- strukturerad intervju  

 

 

FENOMEN  METOD DATA  
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Den ostrukturerade intervjun, handlar om att forskaren och informanten samtalar fritt runt ett 

ämne som forskaren introducerat. Den semistrukturerade intervjun innefattar flera 

karakteristiska ämnen med följfrågor som forskare som samspråkar med informanten tar upp.  

Enligt Kvale (som tar upp olika aspekter om den kvalitativa forskningsintervjun) är syftet med 

sådana intervjuer att förstå informantens livsvärld och relationen till den.  Han menar att 

forskaren bör vara nyfiken, lyhörd och kritisk mot sina egna hypoteser under det pågående 

samtalet samt att forskaren bör samla in så mycket information som möjligt under sin 

undersökning. Metoden bygger på att möta de intervjuade i det som kallas ansikte mot ansikte 

– metod, där de intervjuarna och den intervjuade är fysiskt närvarande vid utfrågningarna. 

Djupintervjuer hjälper intervjuaren att förstå informanternas verklighet, känslor och 

handlingsmönster.  Intervjuerna ger även möjlighet att fånga upp informanternas egen 

upplevelse om sin livssituation i deras privata liv och den allmänna sfären. (Kvale 1997) 

 

 

Etiska överväganden  

 

Detta arbete omfattar frågor som gäller privat och etiskt känslig natur. De informanter som 

deltog i datainsamlingen delar med sig av sina egna erfarenheter, tankar och känslor. Som 

forskare har man skyldigheter att följa de etiska grundreglarna som ställs vid en sådan 

undersökning. Innan arbetet startade blev informanterna informerade om sina rättigheter 

under intervjutiden, När det gäller medverkan så hade informanterna rätt att när som helst 

avbryta samtalet, samt att få garantier för att deras namn, skola, ålder förblir anonyma i 

undersökningen om så begärts. Informanterna blev även informerade om att den information 

som framkommer under intervjuerna enbart kommer att användas för arbetets ändamål, samt 

att materialet inte kommer att lämnas vidare ut utan deras medgivande. Informanterna har 

även fått information om syftet med undersökningen.  
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Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning  

 

Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för en kvantitativt inriktad forskning när det 

gäller att få en bild av kvalitén i undersökning. Många kvalitativa inriktade forskare har dock 

haft en diskussion om hur pass relevanta dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar. 

(Bryman, 2002, s. 257). Bryman hävdar att kvalitativ forskning är att en forskare där man 

vanligtvis lägger tyngden på ord och inte på siffror vid insamling och analys av data. Som 

forskningsstrategi är den induktivistisk, konstruktionistisk och tolkande, även om alla 

kvalitativa forskare inte behöver skriva under på alla tre egenskaper. (Bryman, 2002, s.468) 

I början av mitt arbete informerade jag alla informanterna om att våra samtal kommer att 

spelas in med en bandspelare. Jag har valt att spela in våra samtal av två anledningar. För det 

första ökar det trovärdigheten för mitt arbete och min undersökning och för det andra 

säkerställer det att förståelsen av respondenternas svar.  Detta är en fråga om reliabilitet. När 

det gäller validitet så riktade jag in mig på att samla in data för det syfte som jag formulerat 

för undersökningen. Detta leder till att min undersöknings giltighet ökar i kombination av det 

material som jag använde mig för att utföra undersökningen.     

 

Bearbetning av det empiriska materialet  

 

Det empiriska materialet har jag som nämnts samlat in via kvalitativa intervjuer. Materialet 

spelades in med en bandspelare. Därefter transkriberades materialet till text. Efter skrivandet 

av det rena materialet skickades en kopia till mina informanter för att få deras åsikter och 

samtycka till mitt första utkast av intervjuerna. Informanterna hade även rätt att ta del av den 

inspelade intervjun för att hjälpa till att rätta vid eventuella feltolkningar av deras svar som 

kan orsakat av mig eller andra misstag som begåtts under skrivandet. Därpå gjorde jag en 

jämförelse med litteraturen som legat grunden för detta arbete. Vidare gjorde jag en 

jämförelse mellan de olika intervjuernas svar i förhållande till varandra och har på så sätt 

upptäckt likheter och skillnader i deras svar på mina frågor.  
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Genomförande  

 

Under denna rubrik beskriver jag hur jag gick tillväga vid mina intervjuer. Jag tog kontakt 

med mina informanter via några bekanta och vänner. Därefter tog jag direktkontakt med 

informanterna via telefon och berättade om mitt syfte med min C-uppsats och vad 

intervjuerna skulle användas till. Femton av arton personer ville ställa upp.  

Efter två dagar minskade antalet till tolv personer. Fyra personer hoppade av under den 

pågående intervjuperioden på grund av privata skäl. Dessa fyra informanter berättade om tids 

brist, rädsla kring deras namn, adress, skola trots att de fick information att allt detta skulle 

förbli anonym. Deras närvaro i detta arbete har dock inte påverkat min undersökning. Med 

deras deltagande hade arbetet blivit mer berikat, men resultatet hade förmodligen blivit 

ungefär detsamma. Samtalet gick vidare med mina andra kvarvarande informanter och 

inleddes med att de intervjuade berättade om sin bakgrund, till exempel ålder, skola, arbete, 

födelseort. Under samtalet kom även ostrukturerade frågor kring nationalitet, språk, kultur 

och sociala förhållanden upp. Intervjuerna spelades in på en bandspelare och som 

komplement fördes även anteckningar. Uppsatsen grundas på tio intervjuer gjorda med två 

föräldrar och åtta ungdomar.  

Ungdomarna som deltog i diskussionen var mellan 14 och 20 år, och hälften var unga kvinnor 

och hälften var unga män. Ungdomarna har sitt ursprung från Peru, Chile och Irak samt 

iranska Kurdistan. För att kunna berika arbetet har jag valt att intervjua två av ungdomarnas 

föräldrar. Syftet med föräldrarnas intervju var att göra en liten jämförelse kring deras 

erfarenhet och syn på språk och identitet. Jag träffade informanterna individuellt på olika 

platser och vid olika tidpunkter. Det tog cirka 35 timmar för att genomföra och intervjua 10 

personer. Några av mina informanter var under 18 år, det krävdes då en föräldrars närvaro vid 

samtalet.  
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Resultatredovisning och presentation av informanterna 

 

Informanterna valde att genomföra intervjuerna på svenska. Under intervjuernas gång 

användes fyra olika frågor. Resultatet presenteras efter dessa frågor. Den första frågan 

fokuserar på personlig bakgrund. Den andra frågan handlade om språkets användande i 

hemmet och utanför. Den tredje frågan handlade om flerspråklighet och den sista frågan 

handlade om identitet. Informanterna bestod som nämnts av två föräldrar och åtta ungdomar. 

De två föräldrarna var 49 och 52 år. Informanterna var fyra unga flickor och fyra unga män. 

Fyra av dessa föddes i Sverige och de andra föddes i andra länder. Ungdomarna kommer från 

Chile, Peru samt iranska och irakiska Kurdistan. Samtliga är studerande.  

  

 

Presentation av informanternas bakgrund 

 

Aram, Cardo, Shirin, Halgurd 

  

Min första informant kommer att kallas för Aram. Aram är 14 år och född i Sverige. Aram 

har två andra syskon som är äldre än han och jobbar i en livsmedelsaffär. Aram går i årskurs 

åtta i Rinkebyskolan och trivs ganska bra med skolan och sin omgivning. Han talar flytande 

svenska och behärskar kurdiska (modersmålet) till ungefär 20 procent. 

Arams föräldrar. Arams föräldrar kommer från irakiska Kurdistan 1992. Hans pappa är 52 

år och arbetssökande. Han talar kurdiska, arabiska och lite svenska och har grundskole- 

utbildning. Arams föräldrar skiljde sig åtta år efter att de kommit till Sverige. Hans pappa bor 

idag med sin blivande fru i Tensta. Arams mamma är 48 år och jobbar inom äldreomsorg. 

Hon kan tala kurdiska och lite svenska. Hon bor med sina fyra barn i Rinkeby och är 

vårdnadshavare.   
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Min andra informant är en ung man, som får smeknamnet Cardo av mig. Cardo är 17 år och 

född i iranska Kurdistan. Han och hans familj kom tillsammans till Sverige 1996. Cardo har 

fyra andra syskon, som läser på grundskola och universitet. Cardo går andra året på gymnasiet 

och vill studera på lärarlinjen på universitet. Cardo älskar att läsa böcker och har stort intresse 

för språket. Cardo talar kurdiska och svenska flytande och kan tala fyra andra främmande 

språk.  

Cardos föräldrar. Hans pappa är 49 och mamman är 46 år gammal. Cardos föräldrar är 

lärare. De kan tala kurdiska, persiska, arabiska, engelska, svenska och lite franska. Cardos 

föräldrar undervisar kurdiska barn i kurdiska och engelska språket i Kista skolan.  Pappan 

driver även en taxifirma i Kista.  

 Min tredje informant kallar jag för Shirin. Shirin är 18 år och är född i Sverige. Shirin har 

tre andra syskon som studerar på universitet, gymnasium och grundskola. Shirin har i nuläget 

gått ut gymnasiet och läser IT-programmet på Stockholms universitet.  Hon behärskar 

kurdiska och svenska flytande och hon kan även tala två andra språk. Shirin älskar att resa och 

träffa folk runt om i världen.   

Shirins föräldrar kommer från irakiska Kurdistan 1984. Hennes pappa är 55 och mamman är 

51 år gammal. Shirins pappa jobbar för närvarande som rådgivare åt det kurdiska ministeriet i 

irakiska Kurdistan och han talar sex språk. Shirins mamma är hemmafru och talar kurdiska 

och arabiska.   

Min fjärde informant hade själv gett sig smeknamnet Halgurd. Halgurd är 19 år och född i 

Sverige. Han har en äldre syster som läser på universitet. Han läser apotekslinjen på Uppsalas 

universitet. Halgurd talar flytande kurdiska och svenska. Halgurd kan också tala tre andra 

främmande språk.  

Halgurds föräldrar kommer från iranska Kurdistan 1988. Pappan är 55 och mamman är 52 

år gammal. Föräldrarna har båda läkarutbildning och jobbar som kirurger. Halgurds föräldrar 

talar sex språk.  
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Kim, Lara, Sara och Sandra 

 

Min första informant i grupp två kommer från Chile och jag kallar honom för Kim. Kim är 

15 år och född i Sverige. Han är det enda barnet i familjen. Han går i årskurs nio i 

Skärholmen. Han talar flytande svenska, behärskar spanska till ungefär sextio procent och kan 

tala ytterligare ett främmande språk.  

Kims föräldrar kommer från Chile 1994. De talar spanska, svenska och engelska. Båda 

föräldrarna har högskoleutbildning. Kims pappa är 44 år och hans mamma är 41 år. Hans 

föräldrar har en familjrörelse och trivs ganska bra med det.   

 Min andra informant i grupp två kommer från Peru och fick heta Lara. Lara är 16 år och 

född i Sverige. Hennes mamma kommer från Peru och hennes pappa kommer från Chile. 

Hennes pappa dog när Lara var två år gammal. Denna sociala tragedi kom att påverka Laras 

liv. 

Lara läser till hårfrisör. Hon talar flytande svenska och kan även tala spanska. Laras mamma 

kom från Peru med sin före detta man 1988. Efter fyra år skiljde sig Laras mamma från sin 

man och gifte om sig med Laras pappa som kommer från Chile. Efter några år skiljer sig 

Laras mamma även från Laras pappa och bli sambo med en svensk man. Efter tre år dör 

hennes tredje man. Denna sociala tragedi i familjen påverkar Laras mamma hårt och leder till 

att hennes beteende blir hysteriskt. Laras mamma är 53 år och jobbar på en städfirma. Hon 

talar flytande spanska och klarar sig med svenska språket.  

Min tredje informant i grupp två kommer från Peru och jag döpte henne till Sara. Sara är 18 

år och född i Peru. Hon kom till Sverige med sina föräldrar när hon bara var 15 dagar 

gammal. Saras mamma kommer från Peru, och hennes pappa kommer från Chile. Sara har en 

syster som är ett år äldre än hon. Sara går på gymnasium och läser en juridikinriktad kurs. 

Sara talar flytande svenska, spanska och kan tala ytterligare ett språk.  

Saras föräldrar kommer från Peru 1994. Pappan är 53 och mamman är 51 år gammal. Båda 

har gått ut gymnasiet i Peru respektive Chile. Pappan jobbar idag som byggnadsarbetare och 

mamman jobbar som pedagog på en förskola. Hennes föräldrar pratar spanska, engelska och 

svenska.   
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Min fjärde informant i grupp två kommer från Peru, och jag kallar henne Sandra. Sandra är 

20 år och född i Sverige. Sandra talar svenska, spanska och kroatiska flytande och kan tala 

även två språk till. Sandra har gått ut gymnasiet, och arbetar idag som sekreterare.  

Sandras föräldrar kommer från Peru på åttiotalet. Sandras pappa är 44 och mamman är 39 år 

gammal. Pappan kommer i ursprungligen från Kroatien och träffade Sandras mamma i Peru. 

Föräldrarna äger en familjeverksamhet i Stockholms norra del. De talar spanska, kroatiska, 

svenska och engelska.  

 

 

 

Resultatet av intervjuerna med de kurdiska och de 

latinamerikanska ungdomarna 

 

Vilket språk brukar du tala hemma och utanför? Varför? 
 

Aram använder för det mesta det svenska språket hemma och utanför hemmet. Enligt honom 

pratar han svenska med sina föräldrar och sina syskon hemma. Det kan förekomma kurdiska 

då och då, men för det mesta talas svenska och även utanför hemmet är det svenska som 

gäller.   

Varför vill du tala bara svenska?  

Aram: ”Jag kan inte tala mitt modersmål”. (Enligt Aram existerar inte modersmålet för 

honom).  

Hur och varför? 

Aram uppger att han både läser, skriver och talar bäst på svenska och vill kommunicera på det 

svenska språket. Han säger att om han skulle prata kurdiska så skulle detta påverka hans 

svenska språk till det sämre. Därför vill han endast satsa på det svenska språket. Aram säger: 

”När jag bli stor, då kommer mitt modersmål tillbaka in i min hjärna”.  
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Vem säger det?  

Aram säger: ”Mina föräldrar säger det”. Aram menar att när han försöker prata kurdiska så 

brukar hans föräldrar säga till honom.  

”Var försiktig när du pratar kurdiska”. 

Varför säger dina föräldrar så?  

Aram säger att när han pratar kurdiska brukar han uttala fel eller använder en del ord på fel 

sätt. Han säger även att det kurdiska språket är svårt och lära sig. 

Hur svårt är det? Är det ditt modersmål?  

Aram svarar: 

”När jag talar svenska då behöver jag inte vara så noggrann och vara fundersam på det jag säger, därför vill 

jag tala alltid svenska”.  

 

Aram säger även:  

Jag känner mig mycket tryggare, när jag talar svenska med andra än när jag talar kurdiska. När jag försöker 

tala kurdiska då blir jag osäker på det som jag vill framföra. 

Därför har han har inget intresse för det kurdiska språket. 

Cardo, Shirin och Halgurd säger att de alltid pratar kurdiska hemma med sina föräldrar, 

syskon, släkt och deras vänner som är kurdisktalande. Utanför hemmet brukar de prata 

svenska med dem som är svensktalande och kurdiska med kurdisktalande.  

Shirin säger: ”Ibland pratar jag svenska hemma, men när jag lyssnar på musik, film, eller när 

vi har en liten mysig kväll eller fest då brukar jag prata svenska och engelska”.  

Dessa ungdomar hävdar också att de när de befinner sig på offentliga platser brukar tala 

svenska.  

Varför?  

Enligt alla tre är det svenska språket det andra officiella språket för dem. 
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Andra eller första?  

”Andra”, svarar alla.  

Cardo säger: 

Jag älskar mitt modersmål, det är mitt eget språk och har vuxit upp med det i hela mitt liv. Det är genom 

detta språk har jag kunna framställa mig själv, lära känna mig och mitt folk. Svenska språket är mitt andra 

språk, jag måste kunna det också. 

 

Cardo menar att han talar för mycket svenska utanför hemmet därför, och behöver han prata 

kurdiska hemma. Enligt honom är det kurdiska språket lika viktigt - precis som vilket språk 

som helst.  Halgurd säger att hans modersmål finns i hans blod.  

Han går vidare och säger: 

 

Om vi inte använder vårt språk, så kommer det småningom att glömmas eller vissna, språk liknar ett 

blomma och blommor behöver alltid vattnas, på samma sätt språket behöver också användas för att inte 

vissna.   

 

Enligt Shirin använder hon sitt modersmål för att inte glömma sitt folk och sina föräldrars 

ursprung. Det är genom det kurdiska språket som Shirin kommunicerar med sina nära och 

kära både i Sverige och i Kurdistan. 

Kim, Lara, Sara och Sandra  

 

Alla fyra hävdar att de alltid pratar spanska hemma både med sina föräldrar, syskon till och 

med sina vänner som är spansktalande. Enligt dessa ungdomar förekommer det svenska 

språket knappast i deras hem, ”det händer, men inte ofta”, säger de. Utanför hemmet brukar 

de prata svenska. Enligt dessa ungdomar är de svenskar när de befinner sig utanför hemmet, 

och latinamerikaner när de befinner sig i hemmet. De vill vara delaktiga både i den spanska 

och den svenska kulturen. De säger vidare att de båda kulturerna har en jämn balans.   
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Hur och varför? Jag menar, hur balanserar ni dessa kulturer mot varandra?  

 Enligt Sandra gör hon det för att inte känna sig utan för gemenskapen. 

Sara säger: 

Det är viktigt att tala vårt modersmål, men vi får inte glömma att vi bor ett främmande land, och att det 

officiella språket är lika viktigt som modersmålet. 

Sandra säger: 

Mitt modersmål var det grundläggande språket till mitt lärande av mitt andra språk till exempel svenska. 

Alla hävdar att deras modersmål är det första språket som har öppnat vägen för dem och som 

gör att de kan kommunicera med omvärlden, till exempel, deras föräldrar, släkt i Chile och 

Peru. 

Kim berättar att när någon pratar svenska hemma brukar hans pappa säga: ”Kan ni byta skiva 

eller TV kanal”. Med det menar han att ingen får prata svenska hemma, det blir för mycket. 

Alla säger även att de utanför hemmet brukar prata svenska.  

Enligt Kim, måste man ta hänsyn till andra människor som bara talar svenska och använda 

rätt språk på rätt plats. 

Lara menar att det är viktigt att använda båda språken, spanska och svenska, men på olika 

platser och med olika personer. Enligt Lara är det svenska språket ett ”måste” språk.   

Varför det svenska språket är ett ”måste”-språk? 

Lara menar att  

utan det svenska språket kommer man ingenstans, när det gäller skola, arbete, eller när man 

befinner sig på offentliga platser. Det är genom det svenska språket vi får kunskap om den 

svenska kulturen. Förutom det förstås, går jag i en svensk skola, läser och skriver på svenska, 

utan det svenska har man mindre möjligheter att komma in i samhället som ett minoritetsfolk.  
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Sara säger:  

”Det spanska språket är för mig mitt ursprung, min kultur min identitet” 

 

Vilken kultur identifierar du dig mest med? Varför? 

Aram, Cardo, Shirin och Halgurd 

 

Aram säger att det är svårt att svara på denna fråga. Han har aldrig tänkt på det. Men innerst 

inne känner han sig som en svensk.  Han menar att han inte vet så mycket om den kurdiska 

kulturen på grund av han har vuxit upp i Sverige och bara har varit i Kurdistan en gång. 

Därför känner han sig mer svensk än kurdisk. 

Varför? Och vad spelar för roll om du har varit i Kurdistan en gång? 

Aram menar att han aldrig kommer att återvända till Kurdistan och att hans föräldrar har sagt 

till honom att han ska anpassa sig till den svenska kulturen. ”Det är bara krig i hemlandet och 

ingen bra skola eller miljö”.  

Cardo, Shirin och Halgurd hävdar att de identifierar sig som kurder. Alla pekar på att 

Kurdistan tyvärr inte är ett riktigt land än så länge. Shirin säger att Kurdistan har blivit delat 

mellan fyra länder (Turkiet, Irak, Iran och Syrien), men att Kurdistan alltid finns i deras 

hjärta. Alla menar att hoppet om ett fritt Kurdistan aldrig kommer att försvinna ur deras 

hjärta.              

Shirin säger:  

”Om jag inte hade varit kurd, så önskade jag mig att vara kurd”.   

Enligt Shirin finns det kärlek, tro, hopp bland kurder. Därför är hon stolt över sitt folk och sin 

kultur och sin identitet som kurd.  

Halgurd säger att han har vuxit upp i Sverige och tillsammans med svenskar. Han går i svensk 

skola, umgås med svenska vänner, men känner inte att han har en kultur som kan kallas 

svensk kultur, utan han känner större gemenskap med den kurdiska kulturen.   



 
31 

  

Cardo menar att även om kurderna inte har ett eget land idag, så har de ett språk, en kultur, en 

nation som är lika gammal som vilka nation som helst.  Cardo menar att hans stolthet över 

den kurdiska kulturen grundar sig på att det kurdiska språket och kulturen men nationen har 

under hela historien varit förtryckt av fiender i omgivningen, detta för att den kurdiska 

nationen är ett folk som består av intelligenta människor .  

Halgurd säger att varje kurd idag drömmer om ett fritt Kurdistan, och att denna dröm har fått 

flera generationer att leva vidare.   

 

Kim, Lara, Sara, och Sandra  

 

De säger att de är latinamerikaner och kommer att vara latinamerikaner, oavsett om de är 

födda här i Sverige eller inte, eftersom Chile och Peru finns i deras blod, hjärta, och i deras 

drömmar. 

 Kim säger:  

Jag är latinamerikan, men framför allt är jag chilenare. Jag brukar säga att min hjärna finns här men mitt 

hjärta finns i Chile. 

Han pekar på saker hemma hos honom som tillhör din chilenska kultur som Chiles flagga, 

bilder från Santiago, Chiles traditionella kläder mm. För att inte glömma sitt folk och sin 

kultur brukar hans familj åka hem till Chile - Santiago var annat år.  

Han skrattar och säger: 

 ”Pappa jobbar som en häst för att samla ihop pengar för att åka dit”. 

Alla fyra säger även att de är stolta över sin kultur både i Sverige och utanför och identifierar 

sig som latinamerikaner. Samtidigt säger de att de är stolta också över det svenska samhället.  

Varför?  Kan ni motivera er svar?  

De hävdar att de är födda här eller har vuxit upp här. Sverige är ett demokratiskt land för dem, 

alla har rätt att identifiera sig hur de vill.   
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Sandra säger att hon identifierar sig som peruansk och är stolt över sitt land och sin kultur. 

Hon hävdar även att hon bara var femton dagar gammal när hennes familj kom till Sverige, 

men att hennes tillvaro i Sverige inte har påverkat hennes syn eller känsla för Peru.  

Varför? 

”Därför att jag alltid har identifierat mig som peruanska, ”Peru är unikt för mig, utan Peru är jag ingenting”.  

Hur viktigt är det att tala flera språk för dig?  

 

Aram, Cardo, Shirin och Halgurd  

 

Aram säger att han är ganska nöjd med det svenska språket och tror inte att han behöver tala 

flera språk. Aram hävdar att de som talar flera språk liknar robotar.  

Vem har sagt det? 

 Enligt Aram brukar hans pappa säga det.  

Håller du med om det?  

Aram: ”Jag vet inte, min pappa säger det, jag måste tro på honom”.  

Enligt Arams pappa drabbas de som lär sig mer än två språk av sjukdomar, både av fysisk och 

psykisk art. 

Hur?  

Aram:  

”Jag vet inte, min pappa säger det”. 

Vad säger dina kompisar och dina lärare om det?  

Aram blir tyst och vill avsluta.  

Men vad betyder det kurdiska och det svenska språket för dig?   
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Aram säger att det enda språk som han har behov av är det svenska språket, och inte det 

kurdiska.  

Varför?  

Enligt Aram är det svenska språket det enda språk som han behöver eller kan identifiera sig 

med. Han vet ingenting om det kurdiska, eftersom hans föräldrar inte lärt honom att tala 

kurdiska.  

Cardo hävdar att han behärskar många språk tack var sina föräldrar. Han kan prata flytande 

kurdiska, persiska, svenska och engelska och behärskar spanska till en del.  

Cardo säger: 

Språket har varit en tradition i familjen, med det menar jag att alla i familjen kan flera språk. För min egen 

del vill jag lära mig hur många språk som helst, det är genom språket som jag kan identifiera mig, min 

kultur, mitt land och inte minst min identitet. Det är genom språket jag också kan lära känna andra 

nationens kultur, normer och värderingar. De språk som jag lär mig är ett tecken på min grupptillhörighet. 

 

Cardo berättar att hans farfar kunde åtta språk utan att ha gått i skolan. Enligt Cardo fanns det 

en vilja och ett intresse hos hans farfar, och det var därför han kunde så många språk. Cardo 

hävdar även att hans farfar beskrev flerspråkighet som  

”människans ryggrad”. 

  

 Cardo försätter sitt filosoferande: 

                 Det finns ingenting som är omöjligt om man vill, och har man viljan så kommer man att 

behärska det man söker efter. Jag undrar ibland, varför min farfar kunde behärska så många 

språk, utan att ha gått i skolan, och varför jag inte skulle kunna när jag har det så bra jämfört 

med vad min farfar hade i den kurdiska miljön som baserades på krig och elände. Vad saknar 

jag? Vad hade min farfar, som jag har inte har? Det är en fråga som behöver forskas och 

undersökas bland ungdomarna som har en utländsk bakgrund.  
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Cardo hävdar även att han identifierar sig som en kurd från iranska Kurdistan. Identitet har 

stor betydelse för honom, speciellt när han befinner sig i ett främmande land. Enligt Cardo 

liknar kultur, språk och identitet länkarna i ett halsband, alla delarna av halsbandet är 

sammanknutna, om en länk av halsbandet går av påverkas hela halsbandets uppbyggnad.  

Vad han menar är att om någon inte kan ett språk eller ett främmande språk så kommer 

han/hon att få svårt att prata om sin kultur eller nation. Nation, kultur, språk och identitet är 

beroende av varandra. 

Shirin älskar att resa och är nyfiken på allt. Hon behärskar det kurdiska och svenska språket 

helt flytande och talar även engelska och lite franska. Shirin hävdar att hon har många vänner 

från olika delar av världen som hon umgås med. Hon har intresse för deras kultur och språk.   

Shirin menar att det är intressant när man får möjligheten att lära känna andra kulturer och 

deras språk.  

Shirin säger:  

”Språk betyder mycket för mig och min familj, när jag talar kan jag bestämma”.  

När hon var barn fick hon lära sig sitt modersmål av sin far och sin morfar.  

Shirin säger:  

Varje dag satt pappa och lärde oss de kurdiska bokstäverna, därefter lekte vi med de kurdiska bokstäverna 

tills vi lärde oss skriva vårt namn och att bygga meningar, och på nätterna läste pappa kurdiska sagor och 

berättade historier om kurder och Kurdistan. 

 

Shirin berättar också att hennes morfar bodde granne med dem. 

När vi var tröttnade på att vara hemma hos oss, då hälsade vi på morfar, och morfar kunde 

inte ett ord svenska. Då var vi tvungen att prata kurdiska med varandra och med honom, Det 

var startpunkten för oss att lära oss det kurdiska språket ännu bättre. 

Enligt Shirin är modersmålet grunden till hennes utveckling i skolan, och att kunna behärska 

så många språk. 
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Halgurd säger:  

Enspråkighet leder till en kommunikation, men flerspråkighet leder till flera kommunikationer. 

 

Flerspråkighet i hans ögon är något positivt. För det första öppnar flerspråkighet möjligheter 

för varje individ, att söka efter sin lycka var man vill. För det andra leder flerspråkigheten till 

att man kan lära känna andra människor från andra kulturer. Flerspråkighet leder även till 

utveckling av kunskap och lärande, bättre möjligheter när det gäller ekonomin, sociala 

relationer och utbildning. Halgurd säger att de som behärskar mer än två språk har större 

möjligheter att få höga positionerna inom den offentliga sektorn än de som bara behärskar ett 

språk, utan att ändra sitt namn till ett svenskt namn. 

 

 

Kim, Lara, Sara och Sandra  

 

Alla säger att de älskar språk, men framför allt spanska.  

Kim menar att kunskapen i flera språk är ganska viktigt inte bara för honom utan för alla, för 

att kommunicera.  

Kim säger vidare: 

Det är genom språket vi kommunicerar med varandra och det är genom språket vi kan vi förhandla med 

varandra om vi är oeniga om något. 

 

Han vill lära sig hur många språk som helst. Enligt honom känner han sig tryggare när han 

behärskar många språk som spanska, svenska och engelska.  

Både Sara och Sandra säger att de genom att behärska ett eller flera språk också behärskar en 

stor värld full av kunskap och lärande. 
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Sandra säger att när man talar ett främmande språk, då behärskar man inte bara språket utan 

man får även en del landets kultur. För henne är kultur språket, maten, musiken, dansen, 

kläderna och det sociala livet. Hon säger så här: 

Språk är en överskottsgåva. Ju fler språk man behärskar, desto bättre liv och framtid Får man, och man får 

inte glömma att när man behärskar flera språk, då känner man sig tryggare än då man bara kan ett språk. 

 

Alla fyra hävdar att det är genom språket de har kunnat framställa sig för andra, genom 

språket har de fått kunskap om sina liv, sina omgivningar. När det gäller Laras syn på kultur, 

språk och identitet så hävdar hon att hon hade en del problem under de senaste fyra åren. Hon 

klagar på sin hemmiljö. Lara säger att hon lever i en miljö som inte passar henne. Hon hävdar 

att de inte är en normal familj som de andra familjerna i omgivningen.  

 

Lara säger:  

Jag vet inte vem jag är och vem jag tillhör. Vilket språk, identitet, land, miljö tillhör mig? Jag har alltid 

önskat att leva som andra latinamerikaner, att leva ett enkelt liv. Jag har alltid önskat att jag hade en pappa, 

någon som hade papparollen, eller en äldre bror som jag skulle ha pratat med, någon som visade vägen för 

mig, som kunde rätta till mina misstag, öppna sin famn, ge mig kärlek. 

Lara säger:  

Språk, skola, identitet har ingen betydelse för mig idag, det som betyder för mig är att leva ett normalt liv, 

med min egen mamma. Jag kan prata svenska och spanska, men vad betyder allt detta för mig? Ingenting. 

Jag drömmar dagligen drömmer om att bli någonting, bli pedagog, lärare, psykolog, lära känna mig och 

min familj, vara stolt över min bakgrund och min existens, att resa och lära känna andra folk, nationer, 

kulturer mm. 
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Två föräldrars erfarenhet av språk och språksvårigheter 

 

Att lära sig ett/två språk innebär att delta i minst två kulturer. Varje kultur har sitt eget sätt att 

kommunicera. Det mest påtagliga är språket i sig självt med sitt ordförråd, sin grammatik och 

inte minst uttalet. Idag ställs en stor förväntning i det svenska samhället på språkförmågan hos 

alla individer. De flesta människor anpassar sitt kroppsspråk och språkbruk efter de olika 

talsituationer, som de befinner sig i.  

Ali är 45 år och far till en av de ungdomarna som jag intervjuat. Han och hans familj kom till 

Sverige 1992, från irakiska Kurdistan. Efter tre år i Sverige ville han försörja sig på egen hand 

i stället att få peanger från de sociala myndigheterna. Då fick han ett jobb vid ett sjukhus i 

Stockholmsområdet som vårdare.  

Ali behärskar inga språk förutom kurdiska men har lärt sig en begränsad del av det svenska 

språket. Han säger att han efter åtta månader fick en fast anställning eftersom han arbetade 

ganska hårt. På grund av hans språksvårigheter, särskilt när det gäller uttalet kan han inte ha 

mycket kontakt med sina arbetskamrater.  

Han hävdar att han var tystlåten i tre år. Under tiden fick han ansvaret att bli kontaktman till 

två patienter. Hans arbete var att ta hand om dem, raka dem, byta kläder, städa deras rum, 

handla åt dem mm. Han säger att han ibland jobbade på lördagar och söndagar på grund av 

personalbrist.  

Enligt Ali brukade en äldre kvinna komma på söndagar vid tretiden. Hon arbetade som 

sjuksköterska och delade ut mediciner till patienterna under några minuter. Hon var alltid arg 

och tystlåten och hälsade aldrig på personalen. Hon brukade komma in på avdelningen som en 

programmerad maskin, och brukade gå till medicinskåpet, dela ut medicinerna och sedan gå 

ut till de andra avdelningarna.  

En söndag strax efter klockan två såg Ali att en av hans patienter hade en litet sår på foten. Ali 

hävdar att han satt och tittade på såret några minuter, därefter försökte han att tvätta såret och 

lägga lite salva på det och binda om det tills måndag, så att någon sjuksköterska eller läkare 

kunde titta på det. Just då kom den arga sjuksköterskan in på avdelningen. När hon passerat 

Ali ungefär en meter, då frågade han henne: ”Ursäkta har du sex?”  



 
38 

 

Kvinnan vände sig om med ilsken blick och sade: ”VAD SA DU?”  

Ali: ”Jag vill ha sex om du har.”  

”SEX?” sade sjuksköterskan.  

”Ja”, svarade Ali.  

Hon blev mycket arg på Ali och sade en mängd saker som Ali inte förstod något av. Han 

kunde inte avgöra om det var gott eller ont. Det enda som Ali förstod var meningen: ”JAG 

ÄR LIKA GAMMAL SOM DIN MAMMA. HUR VÅGAR DU ATT FRÅGA MIG OM 

SEX?” 

”Nej, nej”, svarade Ali i lugn och ro, ”min MAMMA inte hon jobba här”. (Min mamma 

jobbar inte här). Ali försökte gå lite närmare för att förklara vad han behövde. Då började hon 

skrika högt: ”Kom inte närmare!”.  

Hon blev rädd och sprang till medicinrummet. Hon hade Ali under uppsikt hela tiden tills hon 

delat ut medicin till alla patienterna. Innan hon skulle gå, gick Ali fram till henne igen och sa: 

”Det inte bra du bara gå och inte ge mig sex.” Hon försvann ut som en raket. Ali bad henne att 

inte gå, men hon gick ut fort. 

På måndagar vid 9.00 brukade alla personalen på avdelningen samlas och ha en timmas 

diskussion om patienternas tillstånd. Denna måndag var emellertid en ovanlig dag. Då 

samlades överläkare, läkare, avdelningsföreståndare, psykologer, sjuksköterskor och övrig 

personal. Den ilskna sjuksköterskan var också med. Ali berättar att han trodde att något hade 

dött. På måndagar brukar Ali ha pass (pass betyder att passa alla patienterna medan resten av 

personalen går och äter frukost). Men efter två minuter kom en av hans arbetskamrater ut och 

sade: ”VAD HAR DU GJORT? Jag passar, gå in du, de vill prata med dig.”  

Ali berättar att när han gick in och satte sig stirrade alla på honom och började ställa frågor:  

Personalchefen: ”Hej Ali, vi tyckte att du var en fin människa, snäll och trevlig”. När Ali 

hörde det började han le, för han trodde att de skulle höja hans lön. 
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Personalchefen fortsatte: Men det har hänt något igår som vi aldrig kommer att acceptera. Vi 

undrar varför du frågade syster Inger om sex? Om det är sant, vill vi att du ger oss ett svar, 

annars kommer vi att anmäla dig. 

Ali säger att han direkt svarade ”ja, det frågade jag henne”.  

Personalchefen: ”VARFÖR?”, med hög röst. 

Ali svarade att han behövde sex.  

Personalchefen: ”Men du har familj, hon är lika gammal som din mamma. Det här är Sverige 

inte ditt hemland. Man kan inte fråga vem som helst om sex. Vi vill gärna att du går och 

packar dina saker och går härifrån. Du får aldrig komma tillbaka.” 

Ali berättar att han då kände på sig att något hade gått galet, att något hade fel som han inte 

var medveten om.  Han säger att han var på väg att gå ut från kafferummet då han fick en 

fråga av syster Maria.  

Syster Maria: ”Snälla Ali, du vet hur mycket jag tycker om dig, det vet du, eller hur, var det 

din mening att fråga syster Inger om sex, snälla kan du berätta det för oss.” 

Ali berättar att han svarade ”ja” på frågan med skakande röst. ”Kalle hade en sår i ben, jag ska 

tvätta ben och sedan använda bandage, när syster Inger kom behövde jag sex”. 

Syster Maria: ”Men snälla Ali, vad har sex att göra med det?”.  

Ali säger att han blev arg, röd i ansiktet och svarade: ”Hur jag skära bandage”, med hög röst. 

(Hur skulle jag kunna klippa av gasbindan?)  

Syster Maria: ”Med sex skulle du klippa av bandaget?”.  

”Ja”, svarade Ali.  

”Då förstår jag”, sa syster Maria, ”jag vet vad du menar min lilla vän, du hade behov av SAX 

och inte SEX”.  

”Vaddå”, svarade Ali, ”jag inte förstår”. 
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Syster Maria tog fram en sax, och frågade: ”Det är den du behövde, eller hur?” 

Ali svarade: ”Ja, det vet alla, varför arg ni på mig?” 

”Vet du att den heter sax och inte sex.” Då började alla skratta åt Ali. 

På grund av bara tre bokstäver och ett uttalsfel var han nära få sparken från sitt arbete. Sedan 

dess har alla hans arbetskamrater kallat honomför Sexmannen.  

 

 

Den andra föräldern 

En vän till Ali, Ahmad, var också med under intervjun. Han sade att han också jobbade på ett 

sjukhus. En dag satt en av deras patienter på toaletten och behövde hjälp:  

Ahmad berättar att han gick och öppnade toalettdörren för att hjälpa henne. Då skrek damen 

som satt på toaletten: ”JAG BEHÖVER EN FLICKA!”  

Ahmad säger att han sade ”OK, OK” till kvinnan och sprang till köket för att hämta ett glas 

vatten åt henne. Då skrek hon ännu mer: ”JAG VILL HA EN FLICKA, SA JAG! 

Dumskalle”. 

Då kom en annan personal och frågade: ”Varför skriker hon?”  Ahmad svarade att ”hon vill 

ha vatten och jag hämtar vatten åt henne, men hon inte vill ha det”. Då frågade personalen 

kvinnan varför hon skrek. Kvinnan förklarade att hon hade behov av en flicka för att hjälpa 

henne och inte en man, men att Ahmed hade hämtat ett glas vatten åt henne. Personalen 

förklarade för Ahmad att kvinnan behövde en flicka för att hjälpa henne, inte ett glas vatten. 

Då svarade Ahmad skrattande: ”Flicka och dricka är nästa samma sak”.   
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Analys 

 

Under denna rubrik kommer jag att analysera mitt empiriska material hur mina informanter 

uppfattar sin identitet utifrån sin flerspråkighet. Analysen tar upp även olikheter mellan dessa 

grupper när det gäller modersmålet, den sociala miljön och föräldrarnas roll. Som framgått av 

resultatredovisningen består mina informanter av två grupper med fyra kurder från irakiska 

och iranska Kurdistan och fyra latinamerikaner från Peru och Chile.  

Den första gruppen är tre unga män och en ung kvinna. Tre av dem föddes i Sverige och den 

sistnämnda var född i Kurdistan. Alla går i skolan i Stockholm. Alla fyra har olika bakgrund, 

när det gäller ålder, familj, livsomständigheter, föräldrarnas utbildning, deras syn på 

modersmålet, identitet, flerspråkighet och framtidsvision.  

Den första informanten var Aram. Aram berättade lite om sin bakgrund när det gäller födelse- 

ort, ålder, modersmål, identitet och flerspråkighet. Vid första mötet med Aram fick jag 

uppfattningen att han inte kan prata sitt modermål, beroende på att han är född i Sverige och 

därmed talar och skriver på svenska och inte har något behov av det kurdiska språket.  

Hans mamma försökte tidigare ofta prata kurdiska med honom, men han svarade henne alltid 

på svenska. Enligt hans berättelse är det svenska språket hans modersmål.  

Som jag uppfattar det befinner sig Aram i en kris, eftersom han visar tecken på att sakna 

personlig vägledning. Aram befinner sig för det första i en besvärlig social situation, där både 

far och mor bor i olika håll. För det andra, refererar Aram till förälderns låga kompetens när 

det gäller uppfostran.  För det tredje, anser sig Aram får fel information utan några 

grundläggande fakta. Föräldrarna har lärt honom från början att satsa på svenska och inte 

kurdiska. Det skulle ha varit tvärtom i början, enligt honom.  

Enligt Skutnabb – Kangas ”modersmålet är det språk som barnet lär sig först”. Modersmålet 

kan också definieras som det språk som man identifierar sig med. När man behärskar sitt 

modersmål så har man ett grundläggande chanser att lär sig andra språk.  
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En av mina informanter säger att hennes modersmål utgjorde grunden till att lära sig svenska. 

Aram säger att föräldrarna sagt att hans modermål kommer tillbaka när han blir stor. 

Föräldrarnas omedvetenhet om språkinlärning har begränsat hans inlärning av kurdiska. Aram 

berättar att hans föräldrar hindrat och honom att tala kurdiska och sagt att han ska vara 

försiktig när han talar språket. Det innebär att om han talar fel, då får han inte tala. Man 

undrar hur Aram skulle lära sig språk. Han berättar också att hans pappa anser att de som talar 

flera språk är som ”robotar”.  

I dagens läge, känner inte Aram trygghet och kärlek, och han kan inte tillägna sig kunskap 

och lärande om sig själv. Enligt min uppfattning har Arams syn på modersmål och språk över 

huvud taget visat att han och hans föräldrars har en begränsad kunskap, detta kan bro på att 

Arams föräldrar har låge kompetens när det gäller kunskap och uppfostran, eller den sociala 

miljön som Aram lever i idag skiller sig ganska mycket med mina andra informanter. Jag fick 

fram en helt annan bild och uppfattning än vad jag fick av Aram. 

Först och främst hade dessa tre kurdiska ungdomarna ett starkt modersmål och talade flytande 

svenska. Alla tre hävdar att deras kunnighet går tillbaka till deras uppfostran i hemmet och 

bland sina släktingar. Föräldrarna till dessa tre informanter hade en annan samhällsposition än 

vad Arams föräldrar hade.  

De hade bättre akademiska utbildningar och hemmiljön var lugn och trygg. En av de 

intervjuade älskar sitt modersmål: 

Mitt modersmål, det är mitt eget språk och jag har vuxit upp med det, det är genom detta 

språk jag har kunnat framställa mig för andra och lära känna mig och mitt folk. 

En annan hävdar:  

Om vi inte använder vårt språk, kommer den så småningom att glömmas eller vissnas bort, 

språk liknar ett blomma och blommor behöver alltid vattnas. På liknande sätt behöver språket 

också användas för att inte ”vissna”.  
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Alla tre är tacksamma för den miljö de lever i och de tackar sina föräldrar för den uppfostran 

de har fått. Alla tre har en stark känsla för språket, identiteten och kulturen.  

Enligt Stier handlar identitet om var individen befinner sig och hur han/hon möter de 

utmaningar han/honställs inför.  

Språk kultur, nationalitet, kunskap, lärande har ingått i en livlig debatt bland dessa ungdomar 

och deras familjer. En av informanterna berättar hur han umgåtts med sin pappa och hur 

pappan lärt honom de kurdiska bokstäverna och läst kurdiska sagor på kvällarna.  

Min andra grupp är från Latinamerika. Dessa ungdomar har också olika bakgrund och 

ursprung. Tre av dessa ungdomar är födda i Sverige, och en av dem är född i Peru. Alla går i 

skolan eller har avslutat sin skola i Sverige. Alla fyra talar mer eller mindre flytande spanska 

och pratar till och med spanska hemma med sina föräldrar.  

Jag uppmärksammar att det spanska språket har lika grundläggande betydelse för dessa 

latinamerikaner som bland kurderna. En av de latinamerikanska ungdomarna påpekar att det 

är viktigt att tala modersmålet men att språket i det land man bor i är lika viktigt som 

modersmålet. 

En tredje framhäver betydelsen att kunna svenska när det gäller skola, arbete och att förstå 

svensk kultur och att komma in i samhället. Samtidigt hävdar alla nästan samma sak, 

nämligen att det spanska språket för dem symboliserar deras ursprung, kultur och identitet.  

Enligt min uppfattning språk och kultur hade stor betydelse för alla fyra, vilket illustreras av 

en av informanternas uttalande ”min hjärna finns här men mitt hjärta finns i Chile”.  

Skutnabb–Kangas (1981) hävdar språk kan betraktas som en social process där människor kan 

bekräfta sin identitet.  

Alla hävdar att språk eller flerspråkighet är viktigt. De framhäver betydelsen av att kunna 

kommunicera och förhandla med varandra och hur flera språk ökar möjligheterna till kunskap 

och lärande.  
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Enligt Ladberg (2005), ger språk unika möjligheter att komma i kontakt med omvärlden och 

se världen med sina ögon.   

Samtliga ungdomar ovan har starka band till modersmålet och är medvetna om fördelen med 

att kunna flera språk. Det ger dem stark självkänsla och en bred kunskap om kultur och dess 

påverkan på livet. 

Under mina samtal med dessa ungdomar framkom det att samtliga talar minst ett främmande 

språk utöver modersmålet och svenska. Dessa ungdomar behärskar inte bara ett språk, utan de 

har också en hel del kunskap och information om andra länders kultur. Flera tar också upp hur 

viktigt det är att inte glömma modersmålet och att kunskapen i flera språk ger dem trygghet. 

En av ungdomarna säger att kultur för henne är språket, mat, musik, dans, kläder och det 

sociala livet.  

Alla hävder att hemmiljön spelar en stor roll. En av dem som jag har påpekat redan i 

resultatredovisningen hävdar att hon hade stora problem när det gäller den sociala 

omgivningen. Enligt denna informant en problematisk social miljö kan hindra den flerspråkig 

och mångkulturella inlärningen. 

Hon säger: 

Språk, skola, identitet har ingen betydelse för mig idag, det som betyder för mig är att leva ett normalt liv, 

med min egen mamma. Jag kan prata svenska och spanska, men vad betyder allt detta för mig? 

Miljö och familj sammanhållning har stor roll som avgör i stort sett synen och strävan efter att 

känna till sin kultur och identitet samt medvetenhet att känna till verklighet att kunna anpassa 

sig till det samhället de lever i. Hon går vidare efter några sekunder och säger 

Ingenting, Jag drömmar dagligen om att bli någonting, bli pedagog, lärare, psykolog, lära 

känna mig och min familj, vara stolt över min bakgrund och min existens, att resa och lära 

känna andra folk, andra nationer, en annan kultur och framför allt min ursprungliga kultur 

mm. Men på grund av hennes sociala omständigheter har hon svårt att nå det hon önskar idag. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Resultatet tyder på att flerspråkiga barn och ungdomar har bättre mjöligheter att förverkliga 

sig och sina framtidsplaner och de tänker mer långsiktigt än de barn som bara behärskar ett 

språk. Detta självklar bro på att de flerspråkiga barnen ofta har föräldrar med akademisk 

utbildning och har stabilare hemmamiljö.   

God kunskap i första språket eller med andra ord modersmålet har en starkt positiv påverkan 

på de barnen för framtida inlärning av andra språk och hela den intellektuella utvecklingen. 

Enligt Skutnabb-Kangas har modersmålet betydelse för individen för att det är genom 

modersmålet man tänker, drömmar och räknar på. Modersmålet har påverkat dessa 

ungdomars självkänsla och identitet mycket starkt. De barn som kunde mer än två språk hade 

bättre språkkunskap i sitt modersmål än de ungdomar som hade svårt att nå flerspråklighet.    

Nästan alla informanter hävdar att både modersmålet och det svenska språket är lika stark när 

det gäller användandet hemma och utanför hemmet. Alla hävdar direkt eller indirekt att 

språkinlärning är ett social betingat fenomen. Enligt Borgström (1998) så skapas sociala 

relationer med hjälp av språket och människor socialiseras också genom språket.  

Det positiva som jag upplevde under intervjuerna var att nästan alla var stolta över sitt språk 

och sitt ursprung. Den gemensamma nämnaren för alla var att ingen av informanterna tyckte 

att de hade några svårigheter med svenska språket, och svenskan hade ofta lika stor vikt som 

modersmålet.  

Nästa alla, trots sin unga ålder var väl medvetna om sitt språk, sin kultur och identitet. Nästan 

alla hade utan tvekan hade hittat en balans mellan de två kulturer de tillhör (spanska 

respektive kurdiska och svenska). Fenomenet kulturkonflikt som många hänvisar till, 

existerade inte i mina informanters ögon. Dessa ungdomar kände sig hemma i Sverige när de 

började prata om det svenska samhället.   
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Jag vill upprepa vad en av informanterna sade:  

Det är viktigt att tala vårt modersmål, men vi får inte glömma att vi bor ett främmande land och det 

officiella språket är lika viktig som modersmålet. 

Avslutligenvis vill jag nämna att jag blev imponerad av mina informanters bestämdhet och 

självkänsla, deras uppfostran och den sociala miljö de lever i. Dessa ungdomar visade sig vara 

fullt medvetna om samhällets krav och nästan alla upplevde kärlek och ömhet från 

omgivningen. Detta ger en möjlighet till integration, ansvar, samhörighet, trygghet och stark 

självkänsla.  

 

 

 

 

slutord 

 

Sedan människans ankomst till jorden, har krig, elände, fattigdom, förtryck, migration 

existerat i större mer eller mindre omfattning. Det har föranlett människor att söka sig till 

tryggare liv i andra samhällen.  

Sedan andra världskriget har Sverige i likhet med många andra europeiska länder förändrats 

från ett monokulturellt och homogent samhälle till ett mångkulturellt samhälle. I det nya 

Sverige försöker människorna på alla möjliga sätt handla, kommunicera, och komma i kontakt 

med varandra. Mötesplatsen för alla dessa människor varierar. En del träffas i skolor, 

arbetsplatser, i kyrkor, moské, hemma, etc.    

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka, beskriva och diskutera några ungdomares 

syn på sitt modersmål, identitet och språkutveckling i det mångkulturella samhället. Jag var 

också intresserad av hur ungdomarna hittar en balans mellan två helt olika kulturer.  
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Min empiriska undersökning omfattade åtta ungdomar och två föräldrar. Alla dessa ungdomar 

som jag intervjuade hade olika bakgrund. Under undersökningen fick jag uppfattningen att 

nästan alla informanter har nått en hög tvåspråkighetsgrad. Nästan alla gav en övertygande 

beskrivning av sin identitet, kultur, språk och familjeförhållanden.  

Deras berättelser överensstämmer väl med den forskningslitteratur som behandlas i detta 

arbete. Oavsett vilken ålder de hade de flesta en stark medvetenhet om sin kultur och identitet. 

Utan tvekan har dessa ungdomar hittat en beundransvärd balans mellan deras ursprungliga 

kultur och den svenska kulturen. Kultur och människor har alltid påverkat varandra. Det är en 

process som har drivit människor framåt hela tiden, till en förändring av lärande utvecklingar 

och detta har skett genom samspel mellan människor och sin omgivning.  

 

 

 

Några reflektioner kring metod 

 

Detta arbete bygger på intervjuer inom ramen för kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

syftar till sökandet efter icke mätbara resultat, den kvalitativa studien bygger på en 

forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och 

analys av data. Mitt val av den kvalitativa metoden sammanhänger med mitt syfte med 

undersökningen. Jag valde den kvalitativa forskningen för att den går på djupet och försöker 

beskriva varför, vad och hur saker och ting sker.  

Vid kvalitativa forskning är det ofta en fråga om observationsstudier av olika slag, tolkning av 

texter, intervjuer med enskilda personer eller fokusgrupper. I dessa intervjuer är diskussionen 

helt öppen och man fokuserar på deltagarens åsikter, känslor, upplevelser, attityder etc. Syftet 

med den kvalitativa forskningen är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter 

hos någon.  
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Jag anser även att den kvalitativa metoden lett mig till närkontakt med mina informanter. 

Samtidigt som den kvalitativa metoden bygger på att möta de intervjuade ansikte mot ansikte, 

där intervjuaren och den intervjuade är fysiskt närvarande vid utfrågningarna. Djupintervjuer 

hjälper intervjuaren förstå informanternas verklighet, känslor och handlingsmönster.  

Dessa djupintervjuer har visat att mina informanter från sina hemmiljöer behärskar flera språk 

och som många forskare har påpekat kan detta underlätta inlärning av andra språk.  

Flerspråkighet ger människor i det svenska samhället unika möjligheter att komma i kontakt 

med andra människor. Språk är enligt mitt synsätt ett medel för individen att presentera sin 

kultur, identitet och historia. Det är språket som ger människor en känsla av trygghet och 

samhörighet. Det är genom språket som man öppnar den stängda dörren till trygghet, 

självkänsla, kommunikation och lärdom. Samtidigt har jag i denna undersökning blivit 

medveten om att en hemmiljö som präglas av otrygghet, föräldrarnas okunnighet eller 

bristande utbildningsbakgrund kan påverka barnens språkutveckling negativt.  
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