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Abstract 

Issues related to multilingualism and its importance to each individual and the whole society are 

the subject of today’s school debate. The mere fact that the aspects of multilingualism are 

discussed actively not only in a school environment but even in the mass media and other 

communities proves that multilingualism is an important and complex phenomenon in our lives. 

The subject that I have chosen to study into is about the importance of multilingualism for 

minority individuals and the conditions for their multilingualism. The aim of this research is to 

investigate the importance of multilingualism for identity formation among several Russian-

speaking young people who were born and raised in Estonia, as well as to try to understand the 

factors that were relevant to these young people's multilingualism and their view on it. Six young 

people aged 16-19 were considered in this study. The research method is based on a life history 

approach. The data has been collected through interviews and correspondence. Symbolic 

interactionism and social constructivism have provided the theoretical framework of the study and 

serve as tools for the analysis and interpretation of collected data. 

Based on the results of my research, it can be concluded that multilingualism are of great 

importance for identity formation among the individuals investigated. All young people have a 

positive attitude towards their multilingualism and see it as an asset. They try to maintain and 

further develop its multilingualism with the help of their school, family and friends as well as on 

their own. The results of the study also show that all of the young people interviewed have 

developed the reflexive identity thanks to their multilingualism. Multilingualism provides the 

young people with an opportunity to become proficient in several cultures, thereby enriching their 

lives and identity. Due to their multilingualism, reflexive identity and meta-knowledge about 

themselves, all the young people interviewed had an opportunity to get access to different contact 

surfaces, and be involved in several different contexts, which can be an asset in times of 

globalization. 
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1 Inledning 

Frågor som berör flerspråkighet och dess betydelse för varje enskild individ och hela samhället 

möter idag ett stort intresse och diskuteras flitigt i en rad olika sammanhang (Evaldsson & 

Cromdal 2003:6). I heta debatter kring språklig mångfald som oftast väcker starka känslor går att 

urskilja polariserade positioner där en del ser på två- och flerspråkighet med skepsis medan 

andra anser att det är en nödvändighet och en tillgång i dagens samhälle (Håkansson 2003:9). 

Det faktum att området flerspråkighet intresserar på samma gång myndigheter, forskare, lärare, 

föräldrar samt en bredare allmänhet kan betraktas som ett bevis på att flerspråkigheten är ett 

viktigt och komplext fenomen i såväl skolan som samhället och tiden. 

1.1 Bakgrund 

Offentliga utredningar och styrdokument utarbetade på såväl lokala, nationella som 

internationella nivåer vittnar om flerspråkighetsfrågors politiska aktualitet. EU:s officiella 

språkpolitik utmärks av en positiv syn på flerspråkighet (Europeiska rådet 2008). Enligt Rådets 

(ibid.) strategi för flerspråkighet ska språklig och kulturell mångfald betraktas som ett 

gemensamt arv, en rikedom, en utmaning och en tillgång. Det är viktigt att främja 

flerspråkigheten därför att den, förutom en stärkande inverkan på den sociala sammanhållning 

och den interkulturella dialogen både inom EU och andra regioner, fungerar som en faktor för 

den europeiska ekonomins konkurrenskraft och individers rörlighet och anställbarhet. Allt detta 

visar att flerspråkighetsfrågorna omfattar såväl det kulturella, sociala som ekonomiska området 

och därmed även utbildningsområdet (ibid.).  

Trots den europeiska språkpolitikens goda ambitioner och ökande kunskaper om flerspråkighet 

konstaterar Lindberg (2009:17) att det sociopolitiska klimat som idag dominerar i västvärlden 

idealiserar enspråkighet och monokulturalitet samtidigt som språklig mångfald och flerspråkig 

utbildning framställas som hot mot utveckling och integration. Enligt Håkansson (2003:9 ff.) är 

det mest i enspråkiga samhällen som diskussioner om tvåspråkighet förs, medan tvåspråkiga 

samhällen upplever det som naturligt att man använder sig av flera språk i sin vardag. Om vi ser 

till jordens befolkning i sin helhet upptäcker vi att det är vanligare idag att vara tvåspråkig (eller 

flerspråkig) än enspråkig, vilket gör att den typiska västerländska kopplingen ”ett språk - en 

nation” inte kan bli så självklar för majoriteten av världens invånare. Håkansson (2003:10) 

betonar att ”det är viktigt att inse att tvåspråkigheten inte är något statiskt fenomen, vare sig i 

samhället eller hos individen”. Det är direkt beroende av en politisk och samhällelig utveckling 

(ibid.).  
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Värderingar som människovärde, demokrati, frihet, jämlikhet, rättstatsprincipen och respekt för 

de mänskliga rättigheterna utgör grunden för Europeiska Unionens politik (Europeiska unionen 

2014). När Estland, år 2004, blev en del av Europeiska Unionen, gav det sitt samtycke till att 

respektera de ovan nämnda europeiska principerna om demokrati, frihet, rättstaten och 

mänskliga rättigheter. Tyvärr, säkerställde inte medlemskapet en snabb utbyggnad av ett väl 

fungerande civilsamhälle och befästandet av de demokratiska principerna (Rizvanova 2009:3).  

Trots att 30 procent av landets 1,3 miljoner invånare har ryska som modersmål driver Estland en 

målmedveten kampanj för att höja det estniska språkets status och marginalisera ryskan. Landets 

ryskspråkiga skolor har omvandlats till lingvistiska slagsfält. På senare tid har användandet av 

ryska i skolorna begränsats i enlighet med en lag som kräver att minst 60 procent av högstadie- 

och gymnasieundervisningen ska ske på estniska.  För att se till att lagen efterföljs besöker 

periodvis den statliga Språkinspektionens ombud de ryska skolorna. I dessa språkkontrollanters 

befogenheter ingår även möjligheten att botfälla eller på något annat sätt straffa de anställda som 

inte behärskar estniska hyggligt. Enligt Språkinspektionens generalsekreterare utgör de ryska 

skolornas lärare det största problemet för landets och byråns språkpolitik (Levy 2010:10 f.).  

Mitt intresse för den situation som Estlands ryskspråkiga invånare befinner sig i har väckts tack 

vare Amnesty Internationals (2006) rapport som riktar skarp kritik mot den estniska hårdhänta 

språkpolitiken gentemot den ryskspråkiga minoriteten. I Nationalencyklopedin (2013) definieras 

etnisk minoritet som ”etnisk grupp som utgör en minoritet i ett specifikt område, såsom en 

nationalstat, en region eller en stad”.Enligt Hyltenstam och Stroud (1991) kan språklig minoritet 

bestämmas utifrån den funktion och status dess språk har i ett givet samhälle. Hyltenstam och 

Stroud (1991:21) menar att ”en språklig minoritet föreligger om gruppens språk har begränsade 

användningsmöjligheter i samhället och täcker ett mindre antal funktioner och domäner”. Enligt 

Amnesty Internationals (2006) rapport har Estlands ryskspråkiga minoritet mycket begränsade 

språkliga rättigheter. Dessutom försvåras denna situation av att Estland fortfarande inte har 

skrivit på den europeiska minoritetsspråkskonventionen, vilket i praktiken betyder att den 

rysktalande tredjedelen av befolkningen inte erkänns som en språklig minoritet och därmed 

förvägras minoritetsrättigheter (ibid.). Fram till april 2013 hade ryskspråkiga minoritetsskolor, 

som bedrev undervisningen i privat regi, rätt att fortsätta undervisa sina elever på deras 

modersmål samtidigt som de fick undervisningen i estniska. Men den 18 april 2013 infördes en 

lagändring (Riigikogu 2013) som satte stopp för denna möjlighet. Enligt denna ändring kan en 

privat minoritetskola med ett annat undervisningsspråk än estniska upprättas endast om 

regeringen utfärdar ett speciellt tillstånd. Ingen av landets lagar beskriver tydliga kriterier som 
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ligger till grund för regeringens beslut i sådana frågor, vilket leder till att beslutsfattande 

processer fördröjs, saboteras och i de flesta fall resulterar i avslag (Baltija 2013; NGO “Russian 

School of Estonia”2013:8 f.).Lagändringen strider mot såväl Estlands konstitution (NGO 

“Russian School of Estonia” 2013:9) som mot Europarådets europeiska konvention om 

nationella minoriteters rättigheter (Rysslands röst 2013). 

Mot bakgrund av dessa fakta anser jag att det ska bli intressant och givande att titta närmare på 

vilken betydelse flerspråkighet har för minoritetsindivider i ett samhälle som ignorerar det 

flerspråkiga i minoritetens vardag. Med tanke på att det inte är så lätt att skapa sig en 

sammanhängande bild av området flerspråkighet, enligt Evaldsson och Cromdal (2003:6), har 

jag bestämt mig att försöka undersöka det med hjälp av berättelser från gräsrotsnivå, där det 

finns röster från de flerspråkiga minoritetsindividerna. Alltså bygger denna undersökning på 

intervjuer med ryskspråkiga ungdomar som är födda och uppvuxna i Estland. Genom att 

uppmärksamma deras situation försöker jag synliggöra flerspråkighetens betydelse för en 

minoritetsindivids liv och identitetsskapande.Innan jag går vidare vill jag notera att i texten 

väljer jag att likställa flerspråkighet med tvåspråkighet, därför att dessa termer brukar likställasi 

forskningssammanhang, enligt Musk och Wedin (2010). 

Att språk och språkfrågor kan väcka starka känslor förklaras med att språket är nära förknippat 

med identitet och utgör en viktig komponent för identitetsskapande processer på såväl samhälls- 

som individnivå (Werndin 2010:98). Med hjälp av språket blir identiteten, som formas i samspel 

med omgivningen, förhandlingsbar. Förutom en identitetsmarkerande funktion uttrycker språket 

också solidaritet och avståndstagande (Eliaso Magnusson 2010:81). Det faktum att språklig 

tillhörighet hör till identitetens allra viktigaste grundstenar förklarar varför det är viktigt att 

kunna bevara sitt modersmål.Såväl föräldrars som skolans positiva inställning till olikheter och 

flerspråkighet gynnar ett tryggt språkutvecklande och identitetsskapande hos unga (Hoffman 

1991:133f.). Min förhoppning är att denna undersökning kan bidra till att läsare, genom att få 

bekanta sig med minoritetsungdomars egna reflektioner kring flerspråkighetens betydelse i deras 

liv, får chansen att skaffa sig en djupare förståelse av detta fenomen och därmed ges kunskap och 

inspiration att utforska den flerspråkighet som finns i vår mångkulturella vardag. 

Ytterligare en bidragande orsak till mitt val av undersökningens ämne är mina egna erfarenheter 

av flerspråkighet. Jag är född samt uppvuxen i Ryssland och flyttade till Sverige i vuxen ålder. 

Förutom att jag själv har blivit en tvåspråkig person till följd av förändrade livsomständigheter 

har jag även ett flerspråkigt barn, vars uppväxt nästan dagligen påverkas av flerspråkighetens 
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effekter. Utöver det personliga intresset och förhoppningen om uppsatsen didaktiska bidrag till 

området flerspråkighet anser jag att denna studie kan fungera inspirations- och 

kunskapsfrämjande både för mig och för alla andra blivande lärare i ett samhälle som utmärks av 

en etnisk, kulturell och språklig mångfald.  

1.2 Den ryska minoriteten i Estland i ett historiskt perspektiv 

I detta avsnittbehandlas ryssarnas närvaro i Estland genom historien (från medeltid till nutid), 

utreds vem som ingår i den ryska minoriteten samt beskrivs dess situation i dagens Estland.  

Denna korta historiska överblick behövs för att ge läsaren möjlighet att bilda sig en uppfattning 

om estlandsryssarnas situation, vilket i sin tur kan ge en bättre förståelse för den historiska, 

moraliska, folkrättsliga och humanitära argument som dyker upp i polemiken kring den ryska 

minoritetens nuvarande ställning i Estland. 

Den ryska minoritetens historia 

Ryssarna och det ryska språket utmärks av en relativ lång historia i Estland. Redan på 1300-talet 

fanns det ryssar i alla estniska städer och sedan dess har det funnits en permanent rysk minoritet 

som levt med esterna och vars situation varierat med tiden. På 1700-talet, när Ryssland efter sin 

seger över Sverige i det stora nordiska kriget övertog Estland, utgjorde ryssar knappt fem procent 

av befolkningen i de estniska områdena. Många ryssar invandrade till de nya industrierna i Tallin 

och Narva på 1800-talet och enligt 1897 års folkräkning låg andelen ryssar på 4,6 procent. Under 

första världskriget utvandrade många ryssar till Ryssland i samband med industriers evakuering. 

Efter sekler av tyskt, svenskt och ryskt herravälde upprättade esterna sin egen stad år 1918, men 

inom kort invaderades landet först av tyska och sedan av ryska trupper. I samband med 

fredsfördraget, som slöts mellan de ryska bolsjevikerna och den fria republiken Estland år 1920, 

flyttade en del ryssar till Ryssland (sedermera Sovjetunionen) vilket resulterade i att ryssarnas 

andel av befolkningen sjönk till 4,4 procent. Sedan dess förblev denna andel oförändrat under 

hela mellankrigstiden (Frisell 1993:2; Raag 1992:222–232.)  

Under uppladdningen till andra världskriget enades Tyskland och Sovjetunionen om att såväl 

Estland som de andra baltiska länderna skulle hänföras till den sovjetiska intressesfären, vilket 

resulterade i att år 1940 förvandlades Estland tillsammans med Lettland och Litauen till 

sovjetrepubliker. Under andra världskriget ockuperades Estland av tyska trupper men år 1944 

återupprättades Sovjetväldet. Sovjetmakten startade en massinvandring av arbetskraft från alla 

delar av Sovjetunionen och under senare delen av 1940-talet och under 1950-talet flyttade cirka 
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180 000 ryssar till de estniska områdena.   De flesta nyanlända ryssar var industriarbetare som 

oftast placerades i stora städer och på industriorter i särskilda bostadsområden utan tät kontakt 

med den inhemska befolkningen. Vid 1989 års folkräkning fanns det 474 000 personer av rysk 

nationalitet i Estland vilket motsvarade 30 procent av denna sovjetrepubliks befolkning. Tack 

vare den ökande andelen ryskspråkiga invånare och sin status som det officiella språket inom 

Sovjetunionen kunde det ryska språket stärka sina positioner väsentligt i Estland (Frisell 1993:5 

f.; Sävborg Romare 1999:6 ff.). Estniska kunde visserligen användas i vardagslag men ester var 

oroade för sitt språk och sin nationella identitet. År 1989 infördes lagen som gjorde estniska till 

ett officiellt statsspråk. År 1991 utropade Estland sig självständig vilket erkändes av 

Sovjetunionen. Detta ledde till att en del ryssar utvandrade från Estland men de allra flesta blev 

kvar. Enligt statistik minskade andelen ryssar till 29 procent år 1995 vilket kan förklaras med 

utflyttning och med att de ryssar som fick medborgarskap i Estland inte längre registrerades 

separat. (Sävborg Romare 1999:9). Demografiskt sett har Estlands rysktalande befolkning, som 

är utpräglad urban, blivit koncentrerad till vissa områden såsom Tallin (där de utgör hälften av 

befolkningen) och de omgivande städerna samt till nordöstra Estland (där de kan i vissa städer 

överstiga 85 procent) (Ferhatovic 2007; Raag 1992:239). 

  Den ryska minoritetens karaktär 

Enligt statistiken utgör ryssar 25 procent av Estlands befolkning och andelen personer som 

uppger ryska språket som sitt modersmål ligger på 30 procent (Statistics Estonia 2013). I dagens 

Estland ser ett stort antal individer från icke-ryska folkgrupper (exempelvis ukrainare, vittryssar, 

judar) ryska språket som sitt modersmål på grund av speciella historiska, kulturella och språkliga 

skäl. Ryssar mer än någon annan betraktar ryska språket som det viktigaste kriteriet i 

självidentifikation, vilket brukar leda till att man inte ser sig själv som ryss om man har förlorat 

ryskan som modersmål (Frisell 1993:8 f.) 

 I detta avsnitt beskrivs Estlands ryska minoritet med vilket i de flesta fall menas den minoritet 

som består av ryssar. Men med tanke på att denna uppsats syftar till att undersöka 

flerspråkighetens betydelse för några ryskspråkiga ungdomar födda och uppvuxna i Estland är 

det viktigt att utvidga definitionen till att även gälla den ryskspråkiga minoriteten, alltså dem 

som ser ryska som sitt förstaspråk. Enligt Frisell (ibid.) förknippas en minoritets rättigheter och 

eventuella problem oftast med användandet av språket och de områden där det har en central 

roll. Just därför skulle det kunna vara fel om uppsatsen endast gällde ryssar och inte Estlands 

andra ryskspråkiga.  Distinktionen mellan ryssar och ryskspråkiga är mindre viktig i de flesta av 



6 
 

uppsatsens diskussioner som oftast handlar om just ryssar därför att de utgör 90 procent av 

Estlands ryskspråkiga. 

  Den ryska minoritetens nuvarande situation 

Enligt Rizvanova (2009:72) hamnade Estlands ryskspråkiga befolkning efter Sovjetunionens 

kollaps i ett tillstånd av ett psykiskt obehagpå grund av ett antal skäl. Den gamla maktordningen 

hade slängts omkull vilket ledde till dramatiska förändringar i de ryskspråkiga invånarnas 

politiska situation. Ingen av invånarna uppfattade sin förflyttning till Estland i egenskap av 

immigration när de bosatte sig där. Under sovjetiska tider handlade det om att förflytta sig från 

ett område av Sovjetunionen till ett annat, vilket inte krävde en särskilt stor språklig anpassning. 

Med Estlands självständighet förvandlades dess rysktalande befolkning till en minoritet vars 

språk förlorade sin status och vars medlemmar i de flesta fall blev statslösa (ibid.). Estniska blev 

landets enda offentliga språk och de nyinförda språklagarna innebar att man måste behärska 

estniska för att bli medborgare. Vid sin frigörelse beslöt Estland att bara de som var medborgare 

före den 17 juni1940 eller sådana medborgares ättlingar kunde få medborgarskap per automatik. 

Detta uteslöt från medborgarskap huvuddelen av de rysktalande människorna som kommit efter 

1940, utan hänsyn till om de var födda i Estland eller ej (Sävborg Romare 1999:10). Denna 

lagstiftning har lett till att ett stort antal av icke-ester blivit statslösa. Idag förblir 6,8 procent av 

befolkningen att vara statslösa (Estonia.eu 2013). De som inte ville ha främlingspass blev 

erbjudna av Ryssland ryskt medborgarskap, vilket valdes av 116 000 människor (Parol 2000:31).  

För att en icke-medborgare ska få estniskt medborgarskap måste han/hon gå igenom 

naturalisationsprocessen som består av bl.a. ett skriftligt och muntligt språkprov i estniska och ett 

kunskapsprov i estnisk konstitution (Ferhatovic 2009; Sävborg Romare 1999:10 f.).  

Trots internationella påtryckningar att ändra medborgarskapslagarlagar för att underlätta den 

ryska minoritetens integration vägrar Estland att ge sin ryska befolkning minoritetsstatus och 

fortsätter att betrakta dem som ”invandrare”(Sävborg Romare 1999:19). Idag är Estland ett delat 

land vars två största etnolingvistiska grupper har begränsad kontakt med varandra därför att 

umgänge över gruppgränserna inte är speciellt vanligt (Ferhatovic 2009, Tamas 1992). Många 

ester betraktar estländska ryssar som delskyldiga för den sovjetiska ockupationen och därmed 

förblir idén om den kollektiva skulden levande (Frisell 1993:33). Att historien spelar en stor roll 

i gruppernas syn på varandra har även bevisats med de kravaller som utbröt i Tallinn år 2007. 

Kravallerna orsakades av regeringens beslut om att omplacera en bronsstaty som representerar 

en estnisk soldat i Röda arméns uniform. Förflyttningen av monumenten som uttrycker 
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Sovjetunionens seger i andra världskriget uppfattades av den rysktalande befolkningen som en 

provokation, vilket slutade med våldsamma protester på Tallinns gator (Sternbeck 2007:22).  

Såväl Parol (2000:30 f) som Rizvanova (2009:13) menar att under de första åren av 

självständighet hade regeringens minoritetspolitik som sitt mål att minska antalet rysktalande 

invånare genom skapandet av olika regler (exempelvis pedagogiska reformer, 

medborgarskapslagen) som indirekt syftade till att försvåra denna grupps livssituation, vilket 

skulle resultera i de ryskspråkigas utvandring. Men den ryska befolkningen har lyckats anpassa 

sig till de nya villkoren (Parol 2000:30 f., Rizvanova, 2009:13). Enligt Rizvanova (2009:105) 

demonstrerar de senaste utbildningsreformerna Estlands monokulturella idé om dess 

statsutveckling. Utbildningssystemet som kontrolleras av staten utgör en av de viktigaste 

kanalerna för utformningen av en nationell och språklig identitet. Därför sker det idag en aktiv 

demontering av den ryska gymnasieutbildningen i Estland (ibid.).  

2 Syfte och frågeställningar 

Min uppsats syftar till att undersöka flerspråkighetens betydelse för identitetsskapande enligt 

några ryskspråkiga ungdomar, som är födda och uppväxta i Estland, samt att försöka förstå vilka 

faktorer som var av betydelse för dessa ungdomars flerspråkighet och deras syn på den. 

Frågeställningar 

De frågeställningarna som jag har valt för att kunna nå fram till mitt syfte är följande: 

- Hur upplever intervjupersonerna sin flerspråkighet? 

- Vilken betydelse har flerspråkighet för identitetsskapande enligt intervjupersonerna 

själva? 

- Vilka faktorer påverkar ungdomarnas uppfattningar av den egna flerspråkigheten och 

dess betydelse i deras liv enligt dem själva? 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom syftet med min studie är att bland annat undersöka flerspråkighetens betydelse för de 

intervjuades identitetsskapande får identitetsbegreppet samt två/flerspråkighetsbegreppet en stor 

betydelse för denna uppsats. Enligt Otterup (2005:27) samt Musk och Wedin (2010:12–14) är 

innebörden i dessa begrepp beroende av vilket teoretiskt perspektiv man använder för 

definiering. För att kunna diskutera frågor om identitet och flerspråkighet presenteras här nedan 

de teorier och teoretiska begrepp som jag anser är relevanta för studien. Förutom 
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socialkonstruktivism som ska utgöra studiens och uppsatsens grundläggande perspektiv gör jag 

ytterligare fördjupning i ämnet genom att presentera teorin om symbolisk interaktionism, som 

kan vara viktig vid studier av den språkliga människan. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av de teoretiska redskapen som beskrivs i nedanstående avsnitt. 

3.1 Teoretiska perspektiv 

Socialkonstruktivism 

Varje person som tänker genomföra en vetenskaplig undersökning bör bestämma sig vad för 

slags kunskap man är ute efter, dvs. välja sin kunskapsteoretiska utgångspunkt. Bland de 

kunskapsteoretiska huvudåskådningar som nämns av Åsberg (2001:272) finns även 

konstruktivism som enligt Hacking (2000:72) ofta benämns som socialkonstruktivism för att 

framhålla det sociala. Wennerberg (2010:11f.) menar att socialkonstruktivismens utgångspunkt 

utgörs av påståendet om att upplevelsen av omvärlden är socialt konstruerad. Även vårt vetande 

och vår kunskap betecknas av socialkonstruktivismen som socialt konstruerade faktorer. Enligt 

Krippendorff (1991) och Johansson (2000:12) menar socialkonstruktivister att språket kan 

betraktas både som en produkt av en interaktion mellan individer, strukturer och förhållanden 

och som en medverkande faktor vid uppkomsten av nya konstruktioner i mötet mellan 

människor. Sociala konstruktioner som uppstår i samtalet med språkets hjälp utgörs av 

mellanmänskliga känslor och relationer (ibid.). Vi får våra kunskaper från det språk vi använder 

men språket skapas av alla människor tillsammans. Det faktum att språket är en social storhet 

förklarar varför vår kunskap om verkligheten kan ses som socialt konstruerad (Wennerberg 

2010:11f.).  

Föreställningen om att allting är socialt konstruerat uttrycks ofta med hjälp av begreppet social 

konstruktion. Berger (2001:112) menar att den bärande tanken bakom detta begrepp handlar om 

att social konstruktion i hög grad bestämmer hur vi uppfattar och tolkar vår verklighet. Hacking 

(2000:24) påstår även att det som är socialt konstruerat är inte i första hand objekt, dvs. enskilda 

individer, utan idéer om objekten och kategoriseringar. Vidare menar Hacking (2000:50ff.) att 

individerna som hör till dessa kategoriseringar är ofta medvetna om dem och kan göra medvetna 

eller omedvetna val i form av anpassning eller motstånd, vilket i slutändan har konsekvenser för 

just den berörda gruppen eller individen. Detta fenomen som enligt Johnson (2001:107) utgör 

själva poängen med att tala om social konstruktion kallas av Hacking (ibid.) 

återkopplingseffekten på mänskliga kategorier eller interaktiva kategorier. Musk och Wedin 

(2010:13) poängterar att sociala praktiker, som formar vår verklighet, inte bara består av ständigt 
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pågående reproducerande processer. Det faktum att rekonstruktionerackompanjeras av förnyelse 

och förändring, vilket gör att vi tillsammans kan påverka en process, förklarar varför 

socialkonstruktivismen inte ska ses som deterministisk. 

Socialkonstruktivismens anhängare betonar att det som uppfattas som naturligt inte ska tas för 

givet utan alltid utforskas därför att vår verklighetsuppfattning är beroende av det perspektiv som 

vi anlägger på omvärlden (Wennerberg 2010:11ff.). Såväl Hacking (2000:19f.) som Wennerberg 

(ibid.) anser att socialkonstruktivismens främsta användningspotential går ut på att detta synsätt 

kan användas för att ifrågasätta det som uppfattas som självklart och naturligt. Av Wennebergs 

(2010) innehållsrika översikt över olika typer av socialkonstruktivismen framgår att denna 

samhällsvetenskapliga inriktning kan uppfattas som ett kritiskt metodologiskt sätt, som en 

radikal kunskapsteori eller som en ontologi. Johnson (2001:111) ser socialkonstruktivismen 

framför allt som en epistemologisk fråga samt ett metodologiskt förhållningssätt.  

Symbolisk interaktionism 

Enligt Borgström (1998:24) utgör den symboliska interaktionismen en av de mest livskraftiga 

riktningarna inom det socialpsykologiska perspektivet. Såväl Borgström (ibid.) som Berg 

(2013:151) poängterar att alla inriktningar som finns inom den symboliska interaktionismen 

utmärks av tanken om att människan är social samt av intresset för medvetandets och jagets 

uppkomst och utveckling i interaktion med den sociala miljön. Till de viktigaste aspekterna av 

den symboliska interaktionistiska teorin hör enligt Berg (2013:154f.) idén om att det vad vi 

kallar ett ”jag” (eng. self) utvecklas tack vare människans socialitet. Denna föreställning grundar 

sig i George Herbert Meads teori. Enligt denna socialfilosof, som var en av dem som mer 

systematiskt utvecklade den symboliska interaktionistiska teorin, är jaget ingen medfödd 

egenskap utan växer fram på grund av en social process: 

Jaget är något som har en utveckling: det finns inte där till att börja med, vid födelsen, utan uppstår i 

den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen, dvs., utvecklas i individen som ett resultat av hans 

relationer till denna process i dess helhet och till andra individer inom denna process. (Mead 

1976:109) 

Även Borgström (1998:24) understryker tanken om att i enlighet med den symboliska 

interaktionismen står människans medvetande och den fysiska omvärlden i förhållande till 

varandra, vilket resulterar i en ömsesidig påverkan. Symboliska interaktionister koncentrerar sig 

kring mening och medvetande och anser att de är verkliga företeelser grundade i materiella 

fenomen, vilka i sin tur kan tillräknas medvetandet på det sättet att människans beteende och 
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gester får mening i det sociala samspelet. Utveckling av människans självmedvetande uppstår 

som ett resultat av hennes interaktion med sin omgivning vilket i sin tur påverkar denna 

interaktion.  

Mead (1976:68,109) framhåller språkets betydelse för utvecklingen av jaget. För den symboliska 

interaktionismen utgör den språkliga förmågan det väsentligaste hos människan enligt Berg 

(2013:153ff.). Människans språklighet, som ger upphov till symboliseringsförmågan, gör henne 

till en i grunden social varelse, vars medvetande inte kan finnas utan språket. Människans 

förmåga att interagera med symboler, som består av såväl språkets ord som gester och andra utåt 

synliga handlingar, utvecklas i det sociala livet människor emellan. Denna utveckling blir möjlig 

tack vare människans vokala beteende. Det är viktigt att poängtera att orden får sin mening först 

när minst två individer ägnar sig åt vokalt beteende.En viktig förutsättning för social interaktion 

är att symbolerna ska vara meningsfulla både för mottagaren och för avsändaren. Enligt Mead 

(1976:124 ff.) grundas språket huvudsakligen på den vokala gesten med vars hjälp utförs 

kooperativa aktiviteter i ett samhälle.  

Enligt Berg (2013:154) menar symboliska interaktionister med ”jaget” människans förmåga ”att 

uppleva sig själv som en handlande person, att s.a.s. spegla sig och finna en gestalt som är ”jag”. 

Berg (2013:158) nämner en viktig tes som finns hos Mead. För att ett barn ska kunna utvecklas 

till en människa med medvetande och personlighet behöver det tillgång till situationer ”där det 

finns stimuli som påverkar sändare och mottagare på samma sätt” (ibid.). Sådana situationer 

utgör grunden för det vad Mead kallar ”rollövertagande”. Förmågan att ta varandras roller är en 

förutsättning för social interaktion som leder till identitetsutveckling .  

Personlighetsfraserna ”I” och ”me” som utgör en viktig aspekt i Meads teori, beskriver hur 

individens medvetande utvecklas i relation till ”den andre”. Med medvetande åsyftade Mead 

både ”jagmedvetande” (eller identitet) och vad han kallar ”objektmedvetande” (som innefattar 

”mening”) (Berg 2013:158 ff.). Jaget har två delar vilket uttrycks genom att människan kan se 

sig själv både som ”objekt”, av Mead kallat ”me”, och som ”subjekt”, kallat av Mead ”I” 

(Borgström 1998:25).  Enligt Mead kan denna uppdelning av jaget i ett ”me” och i ett ”I” 

sammanfattas på följande sätt: 
”I” är organismens respons på de andras attityder; ”me” är den organiserade uppsättning av andras 
attityder som man själv antar. De andras attityder utgör det organiserade ”me” och sedan reagerar man 
gentemot det som ett ”I”. (Mead 1976:133) 
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Enligt Trost och Levin (1999:91) menade Mead att ”me” innehåller människans alla 

erfarenheter, hennes språk samt internaliserade normer och förväntningar. Människans ”I”, som 

utgörs av den aktiva delen av hennes jag, finns bara i nuet och vad ”I” gör lagras i människans 

”me”, som i sin tur bestämmer över den relativt impulsiva ”I” (ibid.). Tack vare människans 

ständiga pendlande mellan ”I” och ”me” samt hennes tillgång till ett system med signifikanta 

symboler kopplade till en viss situation får hon möjlighet att se sig själv utifrån ”den andres” 

position och precisera innebörden av egna identiteter. Med ”den generaliserade andre” menade 

Mead en person, en social grupp eller hela samhället. De, som har särskild betydelse för 

skapandet av en individs uppfattning om sig själv, fick benämning ”de signifikanta andra” 

(Borgström 1998:25). Mead (1976:121) betonar att i form av den generaliserade andre, som 

influerar människans beteenden, får samhället möjlighet att ingå som en bestämmande faktor i 

hennes tänkande och därmed utöva kontroll över hennes beteende. Även Berger (2001:111) 

nämner i sin diskussion av Meads teori att ovan beskriven socialiseringens mekanism, som leder 

till att de sociala värdena bli internaliserade i individen, förklarar på vilket sätt samhället får 

möjlighet att inte bara kontrollera individens rörelser utan även skapa dennes identitet, känslor 

och tänkande. 

3.2 Centrala begrepp 

Efter att jag har presenterat studiens teoretiska ram kan det vara på sin plats att definiera 

begreppen identitet och flerspråkighet vilka ska stå i fokus i min undersökning. 

Identitet 

Ordet identitet har sitt ursprung i latinets ”idem” som betyder ”densamme” 

(Nationalencyklopedin 2013). Enligt Werndin (2010:112 f.) finns det olika sätt att se vad 

identiteter är för något och hur de uppkommer. Otterup (2005:27) nämner ett essentialistiskt 

perspektiv enligt vilket en individs utveckling och beteende bestäms av medfödda egenskaper. 

Individens identitet har en kärna som kvarstår även när dennes sociala roller och 

grupptillhörigheter har blivit bortskalade (ibid.). Men i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 

som ingår i denna studiens teoretiska ram, teoretiseras identitetsbegreppet på ett annat sätt. Såväl 

Werndin (2010:112 f.) som Musk och Wedin (2010:14f.) hävdar att med identitetsbegreppet sett 

genom socialkonstruktivistiska glasögon inte menas något som individen har inom sig utan något 

som uppstår i ett socialt samspel genom förhandlingar med andra. Det faktum att identitet är 

ständigt under konstruktion och kan ses som en dynamisk process vilken består av en mängd 

identitetshandlingar förklarar varför den kännetecknas av föränderlighet och hybriditet. 
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Virta (1994:21) nämner att identitetsbegreppet används av olika vetenskapsgrenar, vilket 

förklarar varför detta begrepp benämns och definieras på olika sätt. Lange och Westin (1981, 

kap. 9 och 10) konstaterar att begreppet är svårdefinierat och mångfacetterat men trots 

förekomsten av olika definitioner föreligger det enighet om att identiteten står för något 

väsentligt hos människan och att det är nästan omöjligt att förklara hennes handlande utan 

åberopandet av detta begrepp. Lange och Edberg definierar identiteten på följande sätt: 
En människas identitet definieras som totaliteten av hennes föreställningar om sig själv, vilket innebär 

att det sätt på vilket hon föreställer sig själv idag uttrycker kontinuiteten mellan hur hon föreställer sig 

att hon var tidigare och hur hon föreställer sig att hon skulle vilja vara i framtiden. (Lange & Edberg 

1992:18) 

Lange och Edberg (ibid.) nämner även att denna definition säger ingenting om hur kontinuiteten 

i identitetsutvecklingen vidmakthållas samt vilket förhållande som råder mellan identiteten och 

de faktorer som påverkar den. Frågor kring identitets utveckling kan besvaras med hjälp av 

Meads teori som nämndes ovan. Kort uttryckt kan man säga att enligt Borgström (1998:26f.) ser 

Mead identitet som något som skapas och utvecklas genom sociala erfarenheter och som utgör 

en produkt av den sociala strukturen, samhällets normer och det kulturella mönstret. Fortlöpande 

omstruktureringar av identitet blir möjliga tack vare människans förmåga att ta emot nya intryck 

för att bearbeta och integrera dem. 

Identitet betraktad ur individens synvinkel har enligt Virta (1994:21) två huvudaspekter: 

jagidentitet och självuppfattning. Virtas identitetsmodell som är en omarbetad och förenklad 

version av identitetsmodeller, som finns hos bl.a. Liebkind, Ouvinen - Birgerstam, Lange och 

Westin, kan sammanfattas på följande sätt: 
   IDENTITET 

Personlig identitet:  JAGIDENTITET SJÄLVUPPFATTNING 

  Känsla av individualitet, Uppfattningar, känslor 
  kontinuitet, intentionalitet, värderingar betr. egna 
  kontroll  egenskaper 

Social identitet: KOLLEKTIV IDENTITET GRUPPIDENTITET 

(t.ex. etnisk) Känsla av tillhörighet Uppfattningar, känslor, 
  i gruppen  värderingar beträffande 
    gruppen och medlemskap  
    i den. (Virta 1994:21) 

Enligt Virta (1994:22f.) kan man hitta en motsvarande uppdelning med ”I” och ”me” inom den 

symboliska interaktionismen som grundar sig på Meads teori. Såväl Berger (2001:93) som 
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Lundin och Karlsson (2006:33) understryker att ett dialektiskt växelspel mellan subjektet och 

den andre förklarar samhällets roll i både förlänandet och vidmakthållandet av individets 

identitet. Goldstein – Kyaga och Borgström (2006:22) påpekar att det faktum att identitet är en 

social produkt som alltid har både en dual och kontextuell aspekt förklarar varför detta begrepp 

inte kan spaltas upp på ett enkelt sätt.  

Med jagidentitet, som ingår i ovanstående Virtas identitetsmodell, menar Virta (1994:22) både 

en individs känsla av att vara sig själv och dennes upplevelse av intentionalitet och kontroll över 

sitt eget liv. Med självuppfattningen anses individens värderingar, föreställningar och känslor 

angående sig själv. Samtidigt nämner Virta (ibid.) att det finns teorier som betonar såväl 

jagidentitet som självuppfattning, vilket betyder att distinktionen mellan dessa termer inte bör 

förstås som absolut. Lange och Westin (1981) anser att jagidentiteten och självuppfattningen 

utgör en subjektiv aspekt av identitetsbegreppet. Denna aspekt handlar om hur individen 

identifierar och definierar sig själv. 

Virta (1994:22f.) nämner också personlig och social identitet som är ett exempel på en annan 

uppdelning som ofta används i presentationer av identitetens struktur. Med den personliga 

identiteten avses en individs egenskaper och attribut som gör denne unik. Den sociala identiteten 

utgörs av medlemskap i eller identifikationen med olika grupper samt sociala kategorier. Den 

personliga och sociala identiteten utgör identitetsbegreppets objektiva aspekt enligt Lange och 

Westin (1981). De menar att denna aspekt handlar om hur omgivningen identifierar och 

definierar individen.Virta (ibid.) understryker att åtskillnaden mellan den personliga och sociala 

identiteten är konstgjord i likhet med övriga distinktioner i fråga om identitetsbegreppet. 

Kollektiv identitet och gruppidentitet som ingår i Virtas (1994:23) modell utgör jagidentitetens 

och självuppfattningens analogier på den sociala identitetens nivå. Den kollektiva identiteten 

handlar om upplevelsen av att tillhöra en viss grupp/kategori, medan gruppidentiteten består av 

en individs föreställningar och värderingar om gruppen och sitt medlemskap i den.  

Virta (1994:23) berör även etnisk identitet vilken kan betraktas som en aspekt av en individs 

sociala identitet. Som exempel på underlag för den etniska identiteten nämns individens språk, 

kultur och härstamning. Laine – Sveiby (1991:22) gör åtskillnaden mellan den etniska och 

nationella identiteten, där den sistnämnda typen syftar på medlemskap i en viss nation/ett visst 

samhälle, medan den förstnämnda termen hänför sig till språkligt – kulturella utmärkande drag. 

Virta (ibid.) som också nämner skillnaden mellan den etniska och nationella identiteten påpekar 

samtidigt att dessa termer kan överlappa varandra. 
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En till typ av identitet som Virta (1994:24) presenterar är språklig identitet. Virta (ibid.) talar om 

språklig jagidentitet och språklig självuppfattning. Förutom ”känsla av att vara sig själv när man 

talar ett visst språk” rymmer denna identitetstyp även ” den språkliga självkänslan eller det 

språkliga självförtroendet” (ibid.). Med den språkliga självuppfattningen avser Virta (ibid.) en 

individs värderingar och känslor dels om den egna språkfärdigheten i modersmålet och andra 

språket och dels om andra medlemmar av språkgrupper som talar dessa språk. Virta (ibid.) 

understryker att den språkliga identiteten inte är samma sak som den etniska identiteten trots att 

de delvis överlappar varandra. 

Flerspråkighet 

Flerspråkighet utmärks av att det är ett mångfacetterat och svårdefinierat fenomen vilket 

förklarar varför flerspråkighetsbegreppet har varit objekt för en mängd olika definitioner och 

tolkningar på såväl en samhällelig som individuell nivå (Otterup 2005:11). Enligt Virta (1994:9) 

är det vanligaste att detta begrepp definieras med hjälp av kriterier föreslagna av Skutnabb – 

Kangas. Skutnabb – Kangas (1986:49f.) har klassificerat den stora mängden 

flerspråkighetsdefinitioner som finns och har tagit fasta på fyra kriterier som tillämpas för att 

beskriva detta fenomen: ursprung (med vilket menas att man har lärt sig språk från infödda talare 

i familjen), kompetens (som visar hur pass bra man behärskar språken), funktion (som visar hur 

man faktiskt använder sina språk i sin vardag) och attityder (med vilket menas hur man 

identifierar sig själv som flerspråkig samt bli identifierad av omgivningen). Enligt Musk och 

Wedin (2010:11) används dessa kriterier olika mycket i olika sammanhang. En flerspråkig 

person definieras av Otterup (2005:13) ”som den som använder eller kan använda fler än ett, dvs. 

två eller flera språk i de flesta situationer i enlighet med sina egna önskemål och samhällets 

krav”. Enligt Nationalencyklopedins artikel om tvåspråkighet (Hyltenstam 2013) är 

tvåspråkighet och flerspråkighet ”principiellt samma fenomen” och Hyltenstams definition av 

tvåspråkighet tar hänsyn till alla fyra kriterier: 

I en mycket vid betydelse täcker tvåspråkighet alla grader av behärskning av mer än ett språk, dvs. 
bland tvåspråkiga inkluderas då även personer som endast i mycket begränsad utsträckning förstår 
eller kan uttrycka sig på ett annat språk än modersmålet. Den vetenskapliga användningen av termen 
tvåspråkighet motsvarar närmast denna senare betydelse. (Hyltenstam 2013) 

Enligt Musk (2010:56), som tillämpar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på begreppet två-

/flerspråkighet, kan begreppet förstås som något som vi tillsammans skapar och iscensätter. 

György – Ullaholm (2010:34) anser att gruppen ”flerspråkiga” är löst sammansatt och kan ses 

som en kategori skapad både utifrån och inifrån, där företrädare för dessa sidor använder sig av 
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lite olika gränsdragningar. Inifrån liknar kategorin en intressegemenskap vars sammanhållning 

stärks tack vare yttre tryck medan utifrån tilldelas den funktionen av att markera en språklig 

gräns mellan en majoritet och en minoritet. Även Musk och Wedin (2010:13f.) betonar att 

begreppets innebörd inte är statiskt, vilket förklarar varför det har skett en omvärdering av 

flerspråkighetens betydelse för såväl individen som samhället.  

Cromdal och Evaldsson (2003:39ff.) beskriver ett dialogiskt perspektiv på flerspråkighet och 

utgår ifrån Auers definition av detta begrepp: 
Tvåspråkighet ses i första hand som en rad komplexa språkliga aktiviteter, och endast i överförd 
mening som en kognitiv [mental] förmåga. Detta medför att det inte kan finnas någon enhetlig 
definition av tvåspråkighet: att vara tvåspråkig är något man åstadkommer. Och hur detta åstadkoms, 
på olika sätt av olika talare, är vad vi behöver undersöka. (Auer 1984:7) 

Cromdal och Evaldsson (ibid.) menar att två- och flerspråkighet bör betraktas som något man gör 

snarare än något man är, dvs. detta fenomen kan ses som en social praktik. Med utgångspunkt i 

denna syn blir flerspråkigheten inte framför allt en fråga om en hög eller låg behärskning av flera 

språk utan snarare en fråga om att kunna medverka på ett meningsfullt sätt både i enspråkiga och 

flerspråkiga sammanhang. 

3.3 Sammanfattningsvis om teoretiska verktyg 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram de för min uppsats viktigaste slutsatserna som kan dras av den 

ovanstående genomgången av de teoretiska verktyg som kan hjälpa mig att underlätta förståelsen 

av de intervjuade ungdomarnas språk- och identitetsutvecklingen.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet, så som Hacking (2000) och Wenneberg (2010) 

förklarar det, förutsätter att människans vetande och upplevelse av omvärlden inte är på förhand 

bestämda utan konstrueras med hjälp av sociala processer och strukturer. Enligt Krippendorff 

(1991) och Johansson (2000) betraktar detta perspektiv språket både som en produkt av 

individers och strukturers interaktion och som en medverkande faktor vid uppkomsten av nya 

konstruktioner. De sociala konstruktionerna som uppstår tack vare språkliga 

interaktionsprocesser utgörs av mellanmäskliga relationer och känslor. I enlighet med Johnson 

(2001) ser jag socialkonstruktivismen som en epistemologisk fråga och som ett metodologiskt 

förhållningssätt. Den symboliska interaktionismen kan bidra i min uppsats till att förstå hur 

människan utvecklas i interaktion med sin sociala miljö. Borgström (1998) understryker tanken 

om att i enlighet med den symboliska interaktionismen uppstår människans identitet i relation 

mellan sig själv (”jag”) och andra (”den andre”). Språket blir det instrument som människan 



16 
 

använder för att kunna interagera med omgivningen samt för att internalisera normer och 

förväntningar och därmed identifiera sig med signifikanta andra. Såväl Borgström (ibid.) som 

Berger (2001) framhäver att den ovan beskrivna socialiseringsmekanismen ger samhället 

möjlighet att kontrollera människan och skapa hennes identitet.  

Såväl identitetsbegreppet som flerspråkighetsbegreppet är nödvändiga för att kunna analysera 

insamlade data i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. Båda begrepp är mångfacetterade 

vilket förklarar varför det finns en mängd olika definitioner och tolkningar av dem. I denna 

uppsats tillämpas det socialkonstruktivistiska perspektivet på båda begreppen. I enlighet med 

detta perspektiv betraktar såväl Musk (2010) som Cromdal och Evaldsson (2003) 

flerspråkigheten som en social praktik, dvs. något som individer tillsammans skapar och 

iscensätter. Även identitetsbegreppet sett genom socialkonstruktivistiska och 

symboliskinteraktionistiska glasögon definieras av Borgström (1998) samt Musk och Wedin 

(2010) som något som uppstår och ständigt utvecklas i ett socialt samspel genom förhandlingar 

och språklig interaktion. I människans identitet inkorporeras impulser från hennes 

socialisationsmiljöer, vilket förklarar varför identiteten kan ses som en sammansatt produkt av 

den sociala strukturen, samhällets normer och det kulturella mönstret. 

4 Tidigare forskning 

Enligt Hyltenstam, Axelsson och Lindberg (2012:7) har flerspråkighetsfrågors intensiva 

utveckling under de senaste 40 åren resulterat i uppkomsten av ett omfattande forskningsfält. 

Uppsatsens forskningsöversikt presenterar delar av den flerspråkighetsforskning som enligt min 

mening är relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar. Forskningsöversikten, som 

fokuserar på den komplexa situation flerspråkiga minoritetsindivider lever i och utvecklar sina 

språk, berör flerspråkighetens betydelse för identitet, tillhörighet, kommunikation, skolframgång, 

språklig och kognitiv utveckling. Forskningsöversiktens sista del behandlar flerspråkighetens 

sociokulturella och sociopolitiska ramar. 

4.1 Språk, flerspråkighet och identitet 

Johansson (2000:13 ff.) betonar i sin avhandling, som handlar om några flerspråkiga elevers 

förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald i skolan, tanken om att språk är intimt 

förknippat med individen och hennes omvärld vilket ger ett nära samband mellan språk och 

identitet. Även Borgström (1998:16), som i sin avhandling berör frågor om villkoren för 

spanskamerikanska ungdomars identitetsutveckling i Sverige, framhäver att språk och identitet 
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hänger ihop därför att vi definierar oss själva och blir definierade av andra med hjälp av språket. 

Borgström uppmärksammar språkets betydelse för minoritetsgruppers identitetsbevarande som 

hänger samman med dess medlemmars möjlighet att bevara sitt språk.  

Obondo (1999:36) som sammanfattar forskningsresultat gällande språksocialisationsmönster 

menar attspråksocialisation inte bara omfattar ord och grammatiska regler utan även tankar och 

värderingar som förmedlas via språket, vilket innebär att de mönster för språksocialisationen 

som barn möter i sin omgivning får stora konsekvenser för deras identitetsskapande. Eliaso 

Magnussons (2010:89) studie, som genomfördes i Sverige bland tio flerspråkiga 

assyriska/syrianska elever i syfte att belysa deras förhållningssätt till språk, påpekar att 

individens primära socialisation är en viktig faktor för tillämpningen av de normer och 

värderingar som är utmärkande för den gemenskap som han/hon hör till. Dessa normer skapar 

förväntningar utifrån vilka individen formar sin identitet. Även Borgström (2012:63) framhäver 

utifrån sin egen forskning att interaktion med signifikanta andra, dvs. personer med särskild 

betydelse för individen, påverkar utvecklingen av såväl språk som identitet. Säljö (2000:66 ff.) 

som diskuterar lärande och kommunikation, understryker tanken om att kommunikation och 

språkanvändning utgör länken mellan individen och dennes omgivning. Genom kommunikation 

medieras omvärlden och de tankemönster som omgivningen tillåter och tillhandhåller, vilket 

förklarar varför språk spelar så stor roll i individens socialisation .  

Enligt Cohen (1998) har minoritetselever ofta tillgång till fler än ett språk i skolan, hemmet och 

på fritiden. Dessa individers primära språksocialisation sker på det eller de språk som eleverna 

växer upp med och utmärks ofta av att det eller de språk, som inlärs i tidig ålder, står 

känslomässigt nära individen. Hyltenstam och Stroud (1991:110) menar att det är främst 

föräldrarna och andra nära vårdnadshavare som under barnets första år intar rollen som de mesta 

framträdande språkmodellerna. Under den sekundära språksocialisationen, som enligt Johansson 

(2000) inleds vid barnets första kontakt med vuxna och andra barn utanför hemmets väggar, 

ställs eleven inför viktiga val gällande språk och identitet. Elevens val kan ha stor betydelse för 

dennes språkbehärskning och språkidentifikation. Hyltenstam och Stroud (ibid.) betonar att 

jämnåriga särskilt har stor betydelse under vissa utvecklingsskeden för identifikation och som 

språkmodeller. Även Ladberg (1996:39) understryker att identiteten formas starkast i individens 

barndom. Senare inlärda språk kan sällan eller i vissa fall aldrig få den betydelse som 

barndomens språk får för individens personlighet och identitet. Enligt Hyltenstam och Tuomela 

(1996) kan elevens modersmål under en lång tidsperiod, speciellt under den sekundära 

socialiseringens första tid, fungera som stöd för såväl elevens språk- och kunskapsutveckling 
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som för dennes personliga utveckling, trots att eleven visar en mycket god behärskning av 

andraspråk och kanske till och med identifierar sig känslomässigt med detta språk i högre grad 

än med modersmålet. Resultaten från Johanssons (2000:135 f.) avhandling visar att även om 

flerspråkiga elever behärskar modersmålet sämre än sitt andraspråk kan det förstnämnda ha en 

kognitivt och känslomässigt viktig funktion. Tack vare det nära sambandet mellan språk och 

identitet kan modersmålet få en symbolisk funktion som är oberoende av exempelvis språklig 

färdighet, vilket förklarar varför elevernas förstaspråk inte bara fyller en inlärningsmässig 

funktion utan även stödjer deras identitetsutveckling.  

Johansson (2000:13 f.) menar att minoritetselevers liv utspelar sig i två eller i flera världar som 

ibland kan vara i ett motsatsförhållande till varandra, vilket leder till att socialisationsmönstren 

rådande i dessa miljöer inte alltid överensstämmer. De skillnader i form av olika betydelser och 

innebörder, som förmedlas under den primära och sekundära socialisationen, påverkar elevernas 

identitetsutveckling. Den sekundära socialisationen utmärks ofta av att en minoritetselev blir 

speciellt känslig inför omgivningens attityder och uppfattningar gentemot sitt modersmål och 

lägger stor vikt vid dessa signaler under utformningen av den individuella och sociala 

identiteten. Enligt Lahdenperä (1991:14) kan eleven, som tolkar att omgivningen nedvärderar 

hans/hennes bakgrund och språk, skaffa sig olika strategier för att hantera negativa situationer. 

Eleven kan förneka sin tidigare identitet genom att välja bort allt som avslöjar den. Eleven kan 

också välja att isolera sig från majoritetssamhället och hålla sig till sin egen minoritetsgrupp. Ett 

annat alternativ är att eleven försöker kompensera det negativa han/hon har med sig genom att på 

olika sätt utmärka sig mer än andra, först och främst mer än majoritetsmedlemmar. Eleven kan 

även bestämma sig för att anamma omgivningens negativa uppfattning om en själv. 

I sin undersökning av hur andragenerationens invandrarungdomar av marockanskt ursprung 

uttrycker sin identitet i möte med det katalanska samhället beskriver Borgström (2006:123 ff.) 

hur dessa ungdomar omväxlande döljer och framhäver den ena eller andra identiteten beroende 

på vilken situation de hamnar i. Ungdomarnas sätt att konstruera sin identitet blir starkt påverkat 

av det faktum att Katalonien, som har egna erfarenheter av förföljelse och förtryck från det 

spanska centralstyret, kräver nu marockanska invandrares assimilering. Spanska och arabiska är 

de språk, som ungdomarna i undersökningen aktivt använder för att dölja eller visa sin identitet 

beroende på om de vill framhäva sitt marockanska ursprung eller bli uppfattade som vilka 

katalanska ungdomar som helst. Att kunna välja vem de vill vara för ögonblicket ger 

ungdomarna en viss makt över hur andra människor uppfattar dem. Med hjälp av språken kan 

ungdomarna styra andra att placera dem i den kategori de vill bli placerade vilket används av 
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ungdomarna för att motverka de andras kontroll och därmed kunna känna sig som herrar över 

sina egna liv. Borgström (ibid.) menar att dessa ungdomar har utvecklat en reflexiv identitet och 

en metakunskap om sig själva, vilket blir möjligt tack vare deras kännedom om olika världars 

språkliga och sociala koder samt förmågan att införliva olika kulturella systems värden för att 

själva bestämma vem de vill vara. Goldstein – Kyaga och Borgström (2006) anser att i dagens 

samhälle skapas villkor för uppkomsten av en rad delvis nya typer av identiteter och 

identitetsstrategier, vilket förklarar varför det kan bli svårt idag att tala om en enda slags 

identitet: 
Människor formar sin identitet i en reflexiv process, där de integrerar en rad olika aspekter, som de 
ofta inte fritt kan välja. Många gånger tvingas de integrera vitt skilda och motstridiga värden och 
aspekter av verkligheten i sin identitet. Ungdomar i dagens samhälle, särskilt om de har formats av en 
mångkulturell miljö, om de har utbildning och om de lever i en urban miljö, tenderar att vara öppna, 
reflexiva och kunna växla mellan olika kodsystem. (Goldstein-Kyaga & Borgström 2006:215) 

Att dagens ungdomar ingår i flera kulturella system behöver inte leda till identitetskonflikt enligt 

Goldstein – Kyaga och Borgström (ibid.). Förmågan, att hantera en komplicerad realitet med 

hjälp av språkväxling, där somliga aspekter framhävas och andra döljs, kräver av flerspråkiga 

individer kunskaper, flexibilitet och kapacitet att förena verkligheten i en sammanhängande och 

meningsfylld identitet (ibid.).  

Borgströms (1998:176,189), som i sin avhandling följt åtta spanskamerikanska ungdomars 

sociokulturella identitetsutveckling i Sverige, visar att interaktion med signifikanta andra, dvs. 

personer med särskild betydelse för individen, påverkar utvecklingen av såväl språk som 

identitet.  För studiens ungdomar utgör tillgång till två språk en möjlighet att kunna konversera 

med människor som hör till olika kulturella kontexter. Ingen av dessa ungdomar identifierar sig 

endast med majoritetssamhället utan alla intar olika positioner, där vissa framhäver föräldrarnas 

språk som sitt eget medan andra känner igen sig i normer och värderingar från såväl det svenska 

samhället som föräldrarnas värld. Studien visar även att ungdomarna som inte upplever att de 

accepteras som svenskar av majoritetssamhället, känner sig ”mittemellan” två världar, vilket ger 

dem en möjlighet att ta in delar av det svenska samhället samtidigt som de inte behöver välja 

bort föräldrarnas ursprung. 

Otterup (2005:221 ff.), som i sin avhandling undersöker flerspråkighetens betydelse för barn och 

ungdomar i ett av Sveriges multietniska områden, anser att undersökningspersoners 

flerspråkighet har stor betydelse för de identiteter de konstruerar. Tack vare sin flerspråkighet får 

de intervjuade ungdomarna tillgång till fler olika kontaktytor och fler varierande kontexter där de 

konstruerar sina identiteter. Enligt Otterup (ibid.) ger samtliga intervjuade ungdomar uttryck för 



20 
 

identiteter, som är sammansatta av många beståndsdelar hämtade ur exempelvis svenska 

majoritetssamhälle, föräldrars ursprungsvärld, kompisarnas och ungdomskulturers värld osv. För 

att beskriva ungdomarnas identitetskonstruktioner använder Otterup (ibid.:227) termen 

synkretiska identiteter med vilken menas att identiteterna ” är mångfasetterade, 

gränsöverskridande, sammansatta och ständig föränderliga”. Otterup (ibid.:228) understryker att 

de drag som kännetecknar de synkretiska identiteterna förstärks ytterligare hos 

intervjuundersökningens deltagare tack vare deras flerspråkighet.  

Även Goldstein – Kyaga och Borgström (2009:13 f.), vars gemensamma omfattande 

forskningsarbete handlar om ungdomars skapande av identitet i det mångkulturella och globala 

rummet, skriver om en gränsöverskridande identitet som utmärks av en känsla av ”både – och” 

snarare än ”antingen – eller”. Goldstein – Kyagas och Borgströms (ibid.) undersökning visar att 

denna identitetstyp, som av forskarna kallas ”tredje identitet”, tycks vara vanligare bland 

ungdomar som lever i mångkulturella omgivningar och samhällen. Goldstein – Kyaga och 

Borgström (ibid.:14) betonar att den tredje identiteteninte enbart är ”en blandidentitet, utan 

helheten är något utöver delarna”. Resonemang om att denna identitetstyp uppstår tack vare att 

en individ tolkar det egna livet och binder samman livets olika delar för att sätta dem i ett 

sammanhang, visar enligt Goldstein – Kyaga och Borgström (ibid.:13) att identiteten i allt större 

grad har blivit ”en fråga om ett medvetet (men inte fritt) val och ett beslut, snarare än något som 

man socialiseras in i och sällan reflekterar över”. Det utmärkande för individen med den tredje 

identiteten är att han/hon utvecklar ett förhållningssätt som omfattar kombinationer av 

identifikationer (såsom etniska, nationella osv.) som är sammankopplade samtidigt som den 

identifikation som väger tyngst kan variera från person till person. Sådana kombinationer betyder 

dock inte att individen har flera olika identiteter därför att identitetsarbetet utgörs just av 

processen att skapa en hel identitet vars olika sidor kan tonas ner eller framhävas med hjälp av 

växling mellan språkliga, kulturella och sociala koderberoende på situationen. Goldstein – Kyaga 

och Borgström (ibid.:14) påpekar att det faktum att denna typ av identitet är gränsöverskridande 

och inkluderar flera olika tillhörigheter leder till att ”en tredje identitet inte något fast, 

oföränderligt eller tydligt avgränsat utan en fråga om grad, där identiteten kan vara mer eller 

mindre heterogen kulturellt sett”. 

Sammanfattningsvis visar denna genomgång av forskning kring flerspråkighet och identitet att 

språk är en stark identitetsskapande faktor. Människans identitet är föränderlig och beroende av 

de socialisationsmönster som omgivningen tillhandhåller. Modersmål har stor betydelse för 

minoritetsbarnens språksocialisation och därmed för deras personlighet och identitet. 
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Flerspråkiga individers kännedom om olika sociala sammanhang och referensramar ger oftast 

upphov till nya identiteter som är gränsöverskridande och mångdimensionella. 

4.2 Flerspråkighet, språkanvändning och möjligheter 

Hyltenstam och Stroud (1991:33) betonar att språk inte bara fungerar som 

kommunikationsmedel och tankeredskap utan även som en symbol för social identitet genom att 

markera grupptillhörighet (exempelvis socioekonomisk grupp, yrkesgrupp, etnisk grupp osv.). 

Johansson (2000:136) menar att det är naturligt för människan att använda kategoriseringar i 

mötet med andra för att närma sig en normalitet. I strävan mot denna normalitet kan språket få en 

funktion att markera gemenskap och tillhörighet och därmed upprätthålla gränsen mellan ”vi” 

och ”dom”. Johansson (2000:136) understryker ”att språket kan både ha en assimilerande kraft 

och fungera som ett verktyg att dra gränser”. Även György – Ullholms (2010:23) studie som 

fokuserar på några flerspråkiga barns och ungdomars tankar kring språk, språkanvändning och 

identitet, visar att språkanvändningen kan ha en uteslutande och inneslutande funktion. György – 

Ullholms (ibid.:29)konstaterar att etnisk identitet inte bara är en fråga om individens 

självidentifikation utan även om tillskrivelse från andra individer. Avsteg från den språkliga 

normen kan resultera i uteslutning från gemenskapen.György – Ullholm (2010:30, kurs. i 

originalet) skriver att ” de som själva valt tillhörigheten till en minoritet upplever att de vinner 

mer på gemenskapen än vad de förlorar på att bli utstötta av majoriteten”. György – Ullholm 

(ibid.:50) betonar även att flerspråkiga personer utmärks av att det inte råder något ett – till – ett 

förhållande mellan etnicitet och språkanvändning, vilket förklarar varför en flerspråkig individ 

kan identifiera sig med en viss etnicitet samtidigt som han/hon använder flera språk i sin vardag. 

Även Gupta (2000), som sammanfattar forskningen kring flerspråkighet i mångetniska urbana 

miljöer, understryker att språkanvändning i sådana miljöer snarare kopplas till olika 

sammanhang än till etnisk identitet vilket förklaras med att de flesta lär sig av nödvändighet flera 

språk och ser dess kombination som vägen till framgång och därmed som en naturlig del av livet. 

Såväl Borgström (2012:72 ff.) som Goldstein – Kyaga och Borgström (2009:32) anser att 

behärskning av flera språk ger en individ möjlighet att både vara lättare delaktig i olika sociala 

sammanhang och få tillgång till olika sätt att se på världenoch till olika befintliga sociala regler 

för kommunikation. Borgström (ibid.) framhäver att individer som utvecklar sin identitet i en 

mångkulturell kontext inte bara utrustas med språkkunskaper utan även med kulturkompetenser 

och en öppenhet för en kulturell variation, vilket bidrar till en bättre förståelse av kulturella 

sammanhang. Förmågan att växla mellan olika språk och koder, att kunna lätt orientera sig i 
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olika språkliga, sociala och kulturella sammanhang gör att individer uppväxta i mångkulturella 

miljöer kan bygga broar mellan människor med olika synsätt på världen. De ovan beskrivna 

egenskaperna som är till stor nytta i ett globaliserat sammanhang ärutmärkande för den tredje 

identiteten.  

György – Ullholms (2010:49) studie visar bland annat att många flerspråkiga poängterar språkets 

sociala dimension och nämner att de får tillgång till ett större kontaktnättack vare sin 

flerspråkighet. Även Otterups (2005:228 ff.) forskningsarbete pekar på att en uppväxt i nära 

kontakt med många språk och levnadssätt kan utrusta unga människor med strategier och 

redskap som är viktiga för att hantera dagens ambivalenta och fragmenterade samhälle. De unga 

människor som utgör fokus för Otterups avhandling har fler val att göra när det gäller såväl språk 

som tillhörigheter i olika gemenskaper, vilket inte uppfattas av dem som en belastning. Det 

faktum att alla ungdomarna ser fördelar med sin flerspråkighet bekräftas av att de uttrycker en 

stark önskan om att de barn de eventuellt kommer att få ska lära sig deras modersmål.Otterup 

(ibid.:24) utgår i sitt resonemang kring socioekonomiska faktorers betydelse för 

språkbehärskandet ifrån Bourdieus syn på språk som en form av symboliskt kapital vilket kan 

omvandlas till ekonomiskt och socialt kapital. Med denna syn som bakgrund konstaterar 

forskaren att de intervjuade flerspråkiga ungdomarna har genom sin bakgrund och sina 

erfarenheter skaffat sig ett kulturellt och språkligt kapital som tillåter dem att se med tillförsikt 

på framtiden (ibid.:230). 

Enligt Musk och Wedin (2010:14) agerar människan olika i olika situationer med olika personer, 

vilket blir oerhört tydligt vid analys av hur flerspråkiga individer nyttjar sina språkliga resurser i 

skiftande kontexter. Även György – Ullholm (2010:32f.) understryker att den flerspråkige brukar 

koppla användandet av sina språk till olika sammanhang. För den som har vuxit upp med 

två/flera språk ter sig naturligt att använda flera språk i olika funktioner genom att då och då 

växla mellan sina språk beroende på samtalsämnen och samtalspartners.György – Ullholm (ibid.) 

menar att en individ lär sig koppla olika beteendenormer till sina olika språk. Det sistnämnda 

påståendet anger György – Ullholm (ibid.:32) som orsak till varför forskaren, som vill dra 

slutsatser om individens språk- och identitetsutveckling, bör relatera sina antaganden till de 

miljöer individen mött under sin uppväxt.Enligt Ladberg (1996:18) händer det ofta att 

flerspråkiga människor använder sitt modersmål när de samtalar om händelser som berör hennes 

familjesfär samtidigt som de växlar över till det officiella språket i diskussioner kring mindre 

känsliga frågor. Det är utmärkande för den flerspråkige att behärska ”varje språk tillräckligt bra i 

de sammanhang där det språket används” (Ladberg 1996:16, kurs. i originalet). Enligt Fishman 
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(1965:19–38) kan olika typer av talsituationer med vissa gemensamma karakteristika betecknas 

med termen domän. Fishman (ibid.) påpekar även att en given domän kan sammankopplas med 

ett givet språkbruk.  Med hjälp av domänbegreppet förklarar Hyltenstam och Stroud (1991:47) 

hur minoritets- och majoritetsspråk oftast fördelar sig mellan talgemenskapens intima och 

officiella domäner.  Det är vanligt förekommande att minoritetsspråket används av de 

flerspråkiga i mer informella domäner, såsom familjen och vänkretsen, samtidigt som 

majoritetsspråket dominerar i mer formella domäner, t.ex. i skolan och arbetslivet. 

Flerspråkighetens betydelse för människan och hennes språkliga och kognitiva utveckling är 

något som varit föremål för såväl många åsikter och uttalanden som vetenskapliga studier. På 

grund av att det mestadels har varit undertryckta och i flera avseenden svaga språkminoriteter 

som tvingats att bli flerspråkiga har flerspråkigheten inte sällan sammankopplats med en mängd 

negativa företeelser i samhället (Skutnabb – Kangas 1981:89f.). Enligt Baker (2001:136), som 

belyser utvecklingen inom forskning på flerspråkighetsområdet, präglas perioden från tidigt 

1800-tal ända fram till 1960-talet av att endast flerspråkighetens negativa effekter framhävs. 

Musk och Wedin (2010:13) menar att denna negativa period utmärks av en mycket förenklad 

bild av människans intelligens. Denna uppfattning låg till grund för övertygelsen om att två språk 

skulle kräva dubbelt så mycket utrymme och därmed skulle begränsa hjärnas kapacitet att tänka 

samt orsaka bestående språkliga och kognitiva brister. Den positiva perioden, som började på 

1960-talet och sträcker sig in i våra dagar, kännetecknas av en vidgad syn på människans 

kognitiva förmåga (Musk & Wedin ibid.:14). Enligt Otterup (2005:14) blev Peals och Lamberts 

klassiska studie, som genomfördes år 1962 och kom fram till att tvåspråkighet medför positiva 

effekter på barnens mentala flexibilitet och begreppsbildningsförmåga, en vändpunkt. I de flesta 

senare studier har positiva samband mellan flerspråkighet och intellektuell utveckling bekräftats. 

Med utgångspunkt i dessa undersökningar konstaterar såväl Skutnabb – Kangas (1986:47 f.) som 

Otterup (ibid.:14 f.) att flerspråkiga kan ha fördelar när det gäller utveckling av allmän 

intelligens,förmågan att tänka flexibelt och abstrakt, språklig analys och metalingvistisk 

medvetenhet, sensitivitet för omgivningens reaktioner och icke – språklig kommunikation. Både 

Skutnabb – Kangas (ibid.) och Otterup (ibid.) understryker att dessa resultat uppvisas av barn 

med hög språkfärdighet i sina båda språk, dvs. av de barn som är högklassigt tvåspråkiga. 

Sammantaget kan det konstateras att ovanstående forskningsöversikt visar att språk, som är en 

viktig tillhörighetsmarkör, kan ha en inneslutande och uteslutande funktion. Tack vare språkets 

kommunikativa funktion får flerspråkiga individer tillgång till olika gemenskaper och ett större 

kontaktnät.  Med hjälp av sina språkliga och kulturella kapital utrustas de flerspråkiga med de 
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kunskaper och strategier som kan bli en resurs i dagens samhälle. Flerspråkighetens positiva 

påverkan på individens språkliga och kognitiva utveckling är sammankopplad med graden av 

individens språkfärdighet i såväl förstaspråket som andraspråket.  

4.3 Flerspråkighetens sociokulturella och sociopolitiska ramar 

Med tanke på att högklassig flerspråkighet påverkar individens utveckling positivt på många 

olika sätt blir det viktigt enligt Skutnabb – Kangas (1986:45 ff.) att undersöka under vilka 

förhållanden barn blir flerspråkiga så att de positiva möjligheterna kan realiseras. 

Minoritetsindivider som oftast tvingas att lära sig ett andraspråk kan bli flerspråkiga antingen på 

bekostnad av sitt modersmål eller som tillägg till det. I det förstnämnda fallet blir de dominanta i 

det nya språket vilket ofta resulterar i att deras avkomlingar blir enspråkiga i detta språk. Om 

minoritetsmedlemmar väljer att behålla sitt modersmål blir de två-/flerspråkiga. Skutnabb – 

Kangas (ibid.:58 f.) märker att ”individer från språkliga minoriteter har ett starkt yttre tryck att 

lära sig majoritetsspråket och oftast även ett starkt familjetryck att bli tvåspråkiga”. På grund av 

att många samhällen i så liten grad organiserar undervisningen på så sätt att minoritetseleverna 

skulle ha en god möjlighet att bli högklassigt flerspråkiga är risken för ett misslyckande stor för 

dessa barn. Konsekvenserna av detta misslyckande kan bli katastrofala därför att om ett barn blir 

enspråkigt/mycket dominant i sitt förstspråk försämras hans/hennes utbildningsmässiga och 

ekonomiska möjligheter. Det motsatta alternativet, när barnet blir enspråkigt/nästan dominant i 

majoritetsspråket, medför en ökad risk för att barnets alienation, rotlöshet, identitetssvårigheter 

samt negativa följder för kunskaperna i majoritetsspråket, speciellt tankeverktygsdelen av 

det.Med utgångspunkt i de studier av flerspråkighet som genomfördes i Kanada, Wales, Finland 

och Katalonien i samband med olika språkundervisningsmodeller, konstaterar Otterup (2005) att 

en parallell utveckling av språken främjar båda språken. 

För att flerspråkighet ska spridas och upprätthållas i ett samhälle krävs det gynnsamma 

förutsättningar, som i sin tur är beroende av attityder på både individ- och gruppnivå till såväl de 

involverade språken som flerspråkigheten i sig, enligt Hoffman (1991:3). Under senare tid har 

flerspråkighetsforskning försökt studera vilka faktorer som är inblandade i språkbyte och 

språkbevarande (Otterup 2005:18). Med utgångspunkt i forskningslitteraturen konstaterar 

Hyltenstam och Stroud (1991:61, 111 f.) att en språkbytesprocess, då minoritetsspråkstalare i ett 

samhälle övergår till att bli talare av ett majoritetsspråk, bestäms av de språkval som 

minoritetsspråkstalarna gör i sin vardagliga interaktion med andra individer. Mönster som kan 

iakttas i minoritetstalarnas språksocialisation och individuella språkval är dock beroende av 
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värderingar och synsätt som uttrycks på samhällsnivå (exempelvis majoritetssamhällets ideologi, 

språklagstiftning, ekonomiska villkor, sociokulturella normer, utbildning). Dessa faktorer, som 

vid olika historiska tidpunkter kan ha olika vikt, sätter ramarna för hur minoritetsindividerna 

uppfattar och värderar sitt språk samt vilket språkligt handlingsutrymme som står till förfogande 

för dessa människor inom gruppen. 

Under sin språksocialisation hämtar barnet upp sitt språk från flera olika källor. Skolan utövar en 

betydande påverkan på barnets språkutveckling (Hyltenstam & Stroud 1991:110). Zentella 

(1997:279), som i sin studie belyser orsaker till ett språkbyte hos några puertoricanska familjer i 

USA, rekommenderar för minoritetselever den utbildning, som värderar elevernas språk lika 

högt som ett majoritetsspråk samt som ser språklig variation som en tillgång och inte som ett 

problem. I en annan studie med fokus på språkbytes-och språkbevarandeprocesserna hos 

eleverna med grekisk bakgrund från olika delar av Sverige kommer Kostoulas – Makrakis 

(1995:126) fram till att modersmålsundervisning för minoritetselever kan ha stor betydelse för en 

förhindring eller åtminstone för en uppskjutning av ett gradvist språkbyte. Med utgångspunkt i 

forskning kring minoritetselevernas skolframgång förordar Axelsson en utbildning, där 

minoritetseleverna uppmuntras att ha kvar en fast förankring i sitt eget språk samt den egna 

kulturen och gruppen samtidigt som de strävar efter att i sin egen takt ta till sig i urval ett 

majoritetssamhälles kultur: 
En viktig kunskap är att minoritetselever lyckas bättre i skolan när de känner sig fast förankrade i sina 
familjeidentiteter, samhällen och kamratgrupper och när de känner att de har stöd för en strategi som 
leder till selektiv ackulturering där familjeidentiteten bildar grunden när majoritetskulturen läggs till. 
(Axelsson 1999:32) 

Enligt Skutnabb – Kangas (1986:133) organiserar de flesta skolorna sin undervisning inte med 

hänsyn till vad forskningsresultaten säger är bäst för minoritetselever. Precis som resten av 

samhället organiseras utbildning i enlighet med makthavarnas intressen, vilket leder till att 

skolorna blir en del av den maktstruktur som de bidrar till att upprätthålla. Green (2006:192f.) 

skriver om att i takt med globaliseringsutvecklingen allt oftare hörs röster om en gränslös värld 

utan nationalstater som den primära politiska enheten. Green (ibid.) nämner också att många 

globaliseringsteoretiker hävdar att den ovan beskrivna samhällsutvecklingen kommer att leda till 

att utbildningen och dess mål ska fokusera på utvecklingen av individuella kompetenser och inte 

ska längre kontrolleras av nationalstaternas intressen. Green (ibid.:193) anser att sådana drastiska 

förändringar inom utbildningssfären är osannolika och har svårt att tro att nationalstaterna 

kommer att sluta kontrollera sina utbildningssystem. När Green (ibid.:195f.) beskriver dagens 

situation nämner han att de stater som befinner sig i rekonstruktionsperioden (exempelvis de 
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baltiska staterna) oftast utformar sin utbildning i enlighet med nationella traditioner och betonar 

betydelsen av det nationella språket, vilket görs för att stärka den nationella identiteten.Enligt 

Gundara (2000:106–140) har de moderna staternas utbildningssystem misslyckats med att förena 

territoriellt, religiöst och språkligt baserade skillnader och skapa ett sammanhållet scenario som 

erbjuder problemlösningar vilka kan accepteras av ett hela samhället. Dagens situation, där 

nationalstaterna betonar egna versioner av världens historiska utveckling samt konstruerar 

utbildningssystem, läroplaner och läroböcker, som utgår ifrån monokulturella etnocentriska 

föreställningar och en enspråkig norm, skapar olika handlingsutrymmen för olika 

samhällsgrupper.  

Skutnabb – Kangas (1986:32) anser att västvärldens samhällsinstitutioner ofta fungerar på ett 

diskriminerande sätt gentemot minoritetsgrupper och deras språk. Minoritetsbarn diskrimineras 

när de begränsas av ett samhälle att använda sitt språk i officiella sammanhang (exempelvis i 

förskolan och skolan) samt att lära sig det fullständigt. Allt detta är ett uttryck för institutionell 

diskriminering som kan utövas av såväl de abstrakta institutionerna (exempelvis 

lagbestämmelser) som de konkreta organen (exempelvis skolan). Ett majoritetssamhälles sätt att 

uppfatta sin grupp som den bästa och andra som sämre kan resultera i kulturell diskriminering. 

Denna form av diskrimineringen uttrycks genom att minoritetsbarnen berövas möjlighet att 

identifiera sig positivt med ursprungsmodersmålet och tvingas till att skämmas för sitt språk och 

ursprung. Enligt Skutnabb – Kangas (ibid.:198ff.) är minoritetsbarnens utbildning ett effektivt 

sätt att utöva kontroll över minoritetsgrupper. Genom undervisningsorganiseringen visar skolan 

vilken status minoritetsspråk har i samhället. Om minoritetsbarnen fråntas rätten att studera och 

använda sitt språk ifrågasätter majoritetssamhället deras rätt att identifiera sig med sin grupp. Att 

minoritetsbarnen främmandegörs för sin egen grupp och språk genom att skolan tiger ihjäl 

barnens språk och kultur är ett uttryck för dolt våld som är inbyggt i institutionernas (såsom 

skolan) sätt att fungera.  Det dolda våldet, som är svårare att se och analysera, orsakas av osynlig 

omedveten attitydorienterad institutionell och kulturell diskriminering. Denna diskriminerande 

minoritetspolitik leder oftast till att minoritetsbarnen hellre vill likna majoritetsbarnen än sin 

egen grupp, viket är ett uttryck för barnens tvångsassimilering (ibid.). Även Otterup (2005:226) 

lyfter fram maktförhållanden både i samhället och i skolan som en avgörande faktor för 

minoritetsbarnens skolframgång och flerspråkighet.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en minoritetsgrupps förhållningssätt till sitt språk och 

flerspråkigheten i sig bestäms av många olika samverkande faktorer såsom lagstiftning, ideologi, 

materiella villkor osv. Alla dessa faktorer har betydelse för språkbyte respektive språkbevarande 
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genom de språkval som flerspråkiga individer gör i olika situationer och med olika 

konstellationer av människor. Institutionella kontexter där samhället kan utöva sin makt i form 

av praktiker och handlingar kan sätta ramar för en minoritetsindivids såväl språkliga val som 

identifikation.  

5 Material och metod 

Denna studie syftar till att belysa flerspråkighetens betydelse för identitetsskapande enligt några 

ryskspråkiga ungdomar, som är födda och uppväxta i Estland, samt att försöka förstå vilka 

faktorer som var av betydelse för dessa ungdomars flerspråkighet och deras syn på den. För att 

besvara frågeställningar genomfördes en empirisk undersökning av sex ryskspråkiga estländska 

ungdomars förhållningssätt gentemot sin flerspråkighet och dess betydelse för dem. I denna del 

av uppsatsen presenteras en redogörelse för de metodval som har gjorts i studien samt hur 

studiens olika delar är genomförda. Kapitlet inleds med en presentation av metodologiska 

utgångspunkter och datainsamlingsmetoder som studien bygger på. Därefter tas studiens validitet 

och reliabilitet, urval samt etiska aspekter upp. Avslutningsvis redogör jag för mina övriga 

metodologiska utgångspunkter såsom reflektioner kring bearbetning och tolkning av insamlat 

material. 

5.1 Val av metod 

Det är viktigt att de beslut och slutsatser som jaghar kommit fram till i examensarbetet inte 

grundar sig på myter, fördomar, personliga erfarenheter, föreställningar eller omotiverade 

antaganden. Enligt Larsen (2012:11–17) behövs det forskningsbaserad kunskap för att kunna 

såväl förstå som förändra det som sker i vår omvärld. Den forskningsbaserade kunskapen skiljer 

sig från kunskap i allmänhet genom att den skaffas på ett seriöst och reproducerbart sätt, dvs. 

med hjälp av olika forskningsmetoder som en forskare använder sig av i forskningsprocessens 

olika faser.  

Metod som används vid ett undersökningsgenomförande kan betraktas som tillvägagångssättet 

man använder för att kunna besvara uppställda frågor och därmed få ny kunskap inom ett 

område. Kort sagt handlar metoderna om ”hur man hämtar in, organiserar och tolkar 

information” (Larsen 2012:17). I sin beskrivning av det vetenskapsteoretiska fältets nivåer delar 

Åsberg (2001:272f.) metodnivån i två delar. Metodologi, som utgör den första delen av Åsbergs 

metodnivå, är ”läran om de olika sätt man går tillväga vid genomförandet av vetenskapliga 

undersökningar och upprättandet av vetenskaplig kunskap” (ibid.:272). Inom metodologin kan 
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man finna olika bestämningar av metodologisk art, exempelvis pratar man om idiografiska 

(syftar till att söka det unika i enskilda fall) kontra nomotetiska (försöker finna lagsamband) 

undersökningar. Med begreppet metod, som utgör den andra delen av metodnivån, menar Åsberg 

(ibid.:272 f.) datainsamlade förfaringssätt. Åsberg (ibid.:275) menar vidare att uppdelningen 

kvantitativ/kvalitativ metod är en orimlighet som uppstår på grund av att distinktionen 

kvantitativ/kvalitativ förs upp från datanivån, som speglar fenomenens egenskaper, och läggs till 

termen metod, som avser distinktioner relaterade till hur man går tillväga. Som Åsberg 

(ibid.:270) skriver är det data som ”kan vara kvalitativa eller kvantitativa ”. Hur man går tillväga 

när man samlar in data behöver legitimeras av en metodologi som i sin tur grundar sig på 

epistemologiska och ontologiska antaganden vilka utgör epistemologi- respektive 

ontologinivån.Ontologinivån handlar om vår verklighetsuppfattning och epistemologinivån har 

att göra med kunskapsteori som studerar frågor om kunskapens grund och giltighet. Åsberg 

(ibid.) understryker att även om dessa två nivåer är polemiska hänger de samman. 

Epistemologiska bestämningar, som går ut på hur vi kan nå kunskap och vad vi ska veta, har 

klara kopplingar till vår verklighetsuppfattning, alltså ontologin. Mitt val av socialkonstruktivism 

och symbolisk interaktionism i egenskap av uppsatsens teoretiska perspektiv, som bestäms av 

studiens syfte, visar att jag uppfattar dem som en epistemologisk (kunskapsteoretisk) fråga. 

Intervjuer och brev 

Datainsamling är ett av de centrala momenten i forskningsprocessen. Som exempel på data 

nämner Larsen (2012:83) intervjudata, texter, dokument samt ljudinspelningar. Intervjuer 

används både som enda metod samt tillsammans med skrivna texter och andra metoder, såsom 

ljud/videoinspelningar vilka ofta blir tilläggsmetoder. Med tanke på att min undersökning har en 

idiografisk karaktär, dvs. ha fokus på det kontextuellt unika, har jag bestämt mig att samla in de 

data som belyser intervjupersonernas uppfattningar kring sin flerspråkighet. Jag har valt att 

komma till ungdomars uppfattningar genom insamling av muntligt och skriftligt material, dvs. 

genom att intervjua dem samt samla in ungdomarnas brev som de har skrivit på min uppmaning. 

Berättelser som har insamlats med hjälp av dessa metoder sammanställs av mig i ungdomarnas 

levnadshistorier. Enligt Skott (2004:41) kan målet för att studera berättelser vara ”att förstå 

kultur och samhället”. Även Johansson (2009:16) understryker att berättelserna kan betraktas 

som en kulturell grundform. Denna uppsats fokuserar på en specifik form av berättelser: 

livsberättelserna, som Johansson definierar på följande sätt: 
En livsberättelse är, mycket enkelt uttryck, den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda 
aspekter av sitt liv. Den forskning som använder sig av livsberättelser undersöker ur olika 
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aspekter/teman/perspektiv hur människor ger sina liv mening och skapar identitet. Här sätts 
människors egna tolkningar av sig själva i centrum, med all deras komplexitet och motsägelsefullhet. 
(Johansson 2009:23) 

Med hjälp av berättelser artikulerar människan sina vardagserfarenheter samt sin livsvärld, dvs. 

de tolkningsramar hon utgår ifrån för att förstå sig själv och sin omgivning. Berättelserna 

synliggör hur hon upplever sitt liv och kommunicerar sin uppfattning om världen och andra 

människor (ibid.:23 f.). För att besvara studiens frågeställningar har jag samlat in såväl muntligt 

förmedlade livsberättelser från enskilda personer som skrivna livsdokument i form av brev. 

Metoden, som går ut på att samla in och analysera muntliga livsberättelser, kallas enligt 

Johansson (ibid.:213) muntlig historia (oral history) och hör till den forskningstradition som går 

under namnet biografisk forskning, där även skriftligen framförda livsdokument ingår. 

Kvale och Brinkmann (2013:133) understryker att intervjuer är en särskilt lämpligt metod när en 

forskare vill undersöka människors syn på mening hos sina levda liv. En av studiens 

undersökningsmetoder blir en halvstrukturerad livsvärldsintervju, vars syfte enligt Kvale och 

Brinkmann (ibid.:39) är ”att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv”. Från Kvales och Brinkmanns (ibid.:139) definition framgår att denna intervjuform 

”söker få beskrivningar av intervjupersoners livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens 

mening”. I mitt fall blir det halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som utifrån ungdomarnas egna 

perspektiv söker förstå undersökningens centrala fenomen såsom flerspråkighet, identitet och de 

villkoren som har betydelse för utvecklingen av intervjupersonernas förhållningssätt gentemot 

flerspråkigheten.  

Kvale och Brinkmann (ibid.:43, 140) förklarar att en halvstrukturerad intervju varken är ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den omfattar en rad teman och förslag till frågor 

som finns beskrivna i en intervjuguide. Samtidigt är denna intervjuform utmärks av en 

flexibilitet som uttrycks genom möjlighet att göra förändringar i frågornas form och 

ordningsföljd om en intervjuare behöver följa upp de svar som har berättats av 

intervjupersonerna. Mitt val av denna metod förklaras med det faktum att halvstrukturerade 

intervjuer erbjuder möjlighet att rikta samtal på de ämnen som jag har valt ut i förväg utifrån 

undersökningens syfte. Enligt Bryman (2013:413 ff.) utmärks denna typ av intervjuer av att 

intervjuprocessen är flexibel, dvs. att intervjupersonen har en stor frihet att utforma sina svar på 

sitt eget sätt samtidigt som att intervjuaren använder sig av en intervjuguide med specifika 

teman. Halvstrukturerade intervjuer kallas ofta för djupintervjuer därför att en intervjuprocess 

fokuserar på en intervjupersonens egna uppfattningar, dvs. på det som informanten anser är av 
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vikt vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster och beteenden. För att kunna ge 

informanten denna frihet behöver forskaren inte ställa intervjuguidens frågor i den ordning som 

de står i intervjuschemat. Frågorna som inte finns i det kan också ställas om forskaren anser att 

de kan anknytas till det som intervjupersoner svarat. Möjligheten att anpassa undersökningens 

fokus efter de viktiga frågor som dyker upp under intervjuprocessen ger forskaren chansen att 

undersöka intervjuades egna uppfattningar och tolkningar .  

För att kunna genomföra intervjuer med ungdomar har jag utarbetat en intervjuguide som finns i 

en bilaga (bilaga 1). Med tanke på att jag är intresserad av att nå en djupare förståelse av den 

betydelse som flerspråkigheten har i ungdomarnas liv har det varit viktigt för mig att ge dem 

utrymme att tala fritt. Intervjuguiden består av öppna frågor för att kunna fånga 

intervjupersonernas berättelser. Samtidigt har min intervjuguide, som är ett resultat av en 

omsättning av studiens syfte och frågeställningar till konkreta teman, hjälpt mig att fokusera 

samtal på de områden som är viktiga för studien. Vid behov harjag ställt följdfrågor i syfte att 

uppmuntra en berättare samt för att säkerställa att alla områden intervjuguiden tar upp 

behandlats.  

Studiens intervjuer har kompletteras med skriftligt material i form av brev. Innan intervjuerna 

blev genomförda hade jag bett ungdomar att skriva (eller spela in i de fall när de inte kan skriva 

på ryska) ett brev där de berättar hur det är att vara en flerspråkig minoritetsungdom i Estland 

samt hur de ser på sin livssituation i dagens Estland. Ungdomarna fick välja själva vem deras 

brev skulle riktas till samt om det skulle vara i elektronisk form, i pappersform eller i ljudformat. 

Avsikten med denna insamlingsmetod är att ge intervjupersonerna möjlighet att uttrycka sig fritt 

utan fysiskt närvarande intervjuaren för att på så sätt minimera intervjueffekten. Med denna 

effekt menas enligt Larsen (2012:108) att intervjuaren kan med sitt uppträdande eller yttre 

särdrag påverka informanternas svar. Jag ansluter mig till epistemologiska föreställningar om 

intervjuandet som en process där man konstruerar kunskap.  Enligt Kvale och Brinkmann 

(2013:64 f.) kallas detta perspektiv på intervjuandets kunskapsproduktion ett resenärsperspektiv 

som går ut på att kunskap produceras i samspel mellan intervjuare och intervjuperson. 

Validitet och reliabilitet 

Denna vetenskapliga undersökning har genomförts i enlighet med regler och traditioner som är 

giltiga inom samhällsvetenskap, vilken enligt Larsen (2012:17 f.) är ett samlingsnamn för flera 

ämnesdiscipliner, bl.a. pedagogik. De samhällsvetenskapliga disciplinernas studieobjekt har 

alltid på ett eller annat sätt att göra med relationer mellan individer och urskiljbara grupper i ett 
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samhälle. Bergström och Boréus (2012:44) skriver att en bra analys i en samhällsvetenskaplig 

studie förutsätter att forskaren inte bara lyckas att formulera en intressant forskningsfråga som 

berör det fenomen studien ämnar undersöka. Det är minst lika viktigt att forskaren både väljer en 

valid metod för att besvara sin forskningsfråga och utför undersökningen på ett tillförlitligt sätt. 

Larsen (ibid.:40) menar med validitet giltighet och relevans. Enligt Bergström och Boréus 

(ibid.:41) handlar validitetsfrågan om ”huruvida den undersökningen man genomför för att 

besvara en bestämd fråga verkligen kan ge ett svar just på denna fråga”.Under sin diskussion 

kring innebörden av begreppet validitet i relation till en konstruktivistisk syn på forskning 

betonar Bergström och Boréus (ibid.:42) även att om frågor om olika samhällvetenskapliga 

studieobjekt ställs blir forskaren den person som inte bara iakttar sitt studieobjekt utan även 

konstruerar det. Denna dubbla roll förklarar varför det är viktigt att vid sidan avde använda 

analytiska verktygen ta i beaktande forskaren själv med sin historiskt och socialt präglade 

förförståelse under validitetsbedömningen. Genom att förbättra förståelsen av sin förförståelse 

skapar forskaren möjligheter till att nå en god validitet i sina vetenskapliga studier.  

Reliabilitetsaspekten är lika viktigt som validitet. Larsen (ibid.:41) definierar reliabilitet som 

pålitlighet och precision. Bergström och Boréus (ibid.:42) anser att detta begrepp även kan bli 

relevant för undersökningar som inte använder sig av mätande eller räknande. ”Det handlar då 

mer allmänt om att vara noggrann i undersökningens alla led, att eliminera felkällor i görligaste 

mån”, som Bergström och Boréus (ibid.:42) uttrycker det. De anser även att tolkningsaspekten är 

en reliabilitetsfråga för majoriteten av vetenskapliga undersökningar. Bergström och Boréus 

(ibid.:30 f.) lägger stor vikt vid begreppet tolkning, vilket förklaras med att en tolkningsprocess 

alltid ingår i varje textanalys oavsett dess inriktning. Bergström och Boréus (ibid.), som anser att 

det alltid är värdefullt att öka sin förståelse av tolkningsprocessen, betonar vikten avatt kunna se 

texter i större sammanhang samt vara medveten om den förförståelse med vilken man närmar sig 

sin text.Mina reflektioner över tolkningsproblematiken och möjliga felkällor presenteras under 

rubriken Tolkning av insamlat material. 

Mina datainsamlingsmetoder kan bidra till högre validitet. Genom exempelvis intervjuer, som i 

mitt fall är semistrukturerade, fick jag möjlighet att göra ändringar under arbetets gång om jag 

skulle upptäcka att det finns nya aspekter som är av relevans för studiens frågeställningar. En 

undersöknings validitet gynnas tack vare intervjuernas flexibilitet enligt Larsen (ibid.:81). För att 

säkerställa hög reliabilitet har jag försökt göra min undersökning tillförlitligt. Larsen (ibid.:83) 

menar att den höga reliabiliteten visar att noggrannhet har präglat hela forskningsprocessen och 

därmed bidragit till undersökningens tillförlitlighet. I enlighet med Brymans (ibid.:354 f.) 
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beskrivning av de åtgärder som bidrar till högre reliabilitet strävar jag efter att skapa en 

fulltsändig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla faser. Dessutom har jag 

lämnat in till alla intervjupersoner redogörelser för vad de sagt under intervjuer för att få 

bekräftat att dessa överensstämde med deras uppfattningar. Larsen (ibid.:83) nämner också att 

validitet och reliabilitet kan förbättras med hjälp av metodtriangulering, dvs. genom att man 

använder mer än en undersökningsmetod eller informationskälla. För att samla in empiriskt 

material för min studie har jag valt att kombinera två metoder, vilket jag hoppas får mitt 

underökningsområde att bli belyst med en större tillförlitlighet. 

5.2 Val av undersökningsgrupp 

Enligt Bryman (2013:350, 392) sysslar kvalitativa forskare med målinriktade eller målstyrda 

urval vilka innebär icke-sannolikhetsurval. Forskaren gör avsteg från sannolikhetsurvalsprincip 

som handlar om att varje enhet i den undersökta populationen får lika stor chans att bli utvald i 

urvalet (Denscombe 2009:37). Målet med ett målstyrt urval är att på ett strategiskt sätt välja ut 

enheter (individer, organisationer, dokument osv.) som är av relevans för de forskningsfrågor 

som formulerats. Eftersom det är fråga om ett icke-sannolikhetsurval går det målstyrda urvalet 

inte att generalisera (Bryman 2013:392). Att den kvalitativa forskningen inte sysslar med att 

generalisera resultaten till en population förklaras med att den inte är intresserad av information 

som är representativ för populationen utan strävar efter att få en tolkande bild av ett fält/område 

för att kunna uppnå en djupförståelse av den aspekt av den sociala verkligheten som studeras 

(Larsen 2012:80; Bryman 2013:355). 

Som exempel på målstyrda urval nämner Bryman (ibid.:392) snöbollsurval. Med denna metod 

menas enligt Denscombe (ibid.:38) att ”urvalet bestäms genom en process där en person hänvisar 

till nästa person”. Urvalet växer som en snöboll tack vare att nytillkomna personer tipsar om 

andra personer som skulle kunna tänkas ingå i urvalet. För att kunna skapa en överensstämmelse 

mellan mina forskningsfrågor och urval har jag valt att använda mig av snöbollsmetoden. 

Snöbollsurvalet var en effektiv teknik för mig att få tag i intervjupersoner och därmed bygga upp 

ett rimligt stort urval. För att kunna hitta de personer som det skulle kunna vara värt att prata 

med kontaktade jag en rysktalande bekant som bor i Estland och har en flerspråkig dotter i 

sextonårsåldern. Denna tjej hjälpte mig att hitta en till intervjuperson som i sin tur kontaktade 

sina kompisar och bekanta vilket resulterade i att jag sammanlagt fick tag på sex ungdomar som 

var beredda att delta i intervjuer samt skriva ett brev om sin livssituation.  
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Jag har valt att genomföra djupintervjuer med sex personer och inte fler vilket förklaras med 

uppsatsens begränsade omfång. Om studien omfattade ett större antal intervjupersoner skulle det 

finnas risk för att mina analyser av ungdomars utsagor och brev blev ytliga till följd av plastbrist. 

I min undersökning har jag också bestämt mig att avgränsa urvalet till ungdomarna i åldern 15–

20 år. Denna avgränsning kan förklaras med att enligt Adamson (2004:123) utmärks de lägre 

åldrarna (13–14 år) av dominansen av en obearbetad/tilldelad identitet, dvs. en identitet som 

framförallt består av andras bilder av en själv utan individens egna reflektioner över dess 

innehåll i någon större utsträckning. I äldre åldrar börjar gruppen med en bearbetad identitet, dvs. 

en identitet som bygger på aktiva ställningstaganden, bli större för att nå sin kulmen bland unga i 

åldern 19–20 år (ibid.:122 f.). 

 Med hjälp av snöbollsmetoden lyckades jag att hitta sex ungdomar i åldern 16–19 år som var 

beredda att delta i studien . Om detta urval kan man säga att det i huvudsak bestämts av 

frivillighet och tillgänglighet. Alla intervjupersoner är tjejer som är födda och uppvuxna i 

Estland, pratar ryska helt/nästan obehindrat och har minst en rysk förälder.I tabell 1 finns en 

översikt över de personer som ingår i denna undersökning. Dessutom presenteras en 

sammanfattning av var och en av ungdomarnas levnadshistoria i appendix. Detta görs för att ge 

en samlad bild av varje individ. Livsberättelserna har jag skrivit samman utifrån intervjuernas 

och brevens innehåll. Ungdomarnas anonymitet säkras genom att alla namn som anges i 

uppsatsen är fingerade men under valet av dessa pseudonymer har jag tagit hänsyn till de 

ursprungliga namnens klang och karaktär. 

Tabell 1.Översikt över studiens intervjupersoner 

 Helena Maria Julia Stella Paulina Alina 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kön F F F F F F 

Ålder 17 16 16 19 19 16 

Språk som ryska, ryska, ryska, ryska, ryska, ryska, 
personen kan estniska estniska estniska estniska estniska, estniska, 
helt/nästan     engelska italienska 
obehindrat       

Gått i rysk nej nej nej ja nej nej 
förskola 

Gått i estnisk ja ja ja ja ja ja 
förskola 

Gått i rysk ja nej nej ja ja nej 
skola 

Gått i estnisk nej ja ja ja ja ja 
skola 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vidare kan det angående urvalet av intervjupersoner sägas att det är intresserade ungdomar som 

är villiga att offra sin tid för att delta i en studie som denna, vilket troligen kan vara orsaken till 

att det inte var svårt att få dem med i undersökningen.  Det faktum, att alla mina intervjupersoner 

har en positiv inställning till att diskutera uppsatsens forskningsämne, är en viktig orsak till att 

fundera kring möjliga bortfall. Enligt Stukát (2011:72) är det viktigt att uppmärksamma 

bortfallet som är en fiende till forskaren som strävar efter att söka tillförlitlig kunskap. Trots att 

det oftast är svårt att uttala sig om bortfallet är det angeläget att föra ett resonemang om hur det 

kan påverka resultatens tillförlitlighet, även i studier med få informanter (ibid.). Med tanke på 

bortfallsproblematik skulle det vara intressant att intervjua unga som inte uppvisar samma 

positiva attityd till diskussioner om sin flerspråkighet och dess betydelse i deras liv, som inte 

kunde nås eller inte ville vara med av någon annan anledning. Det finns en stor sannolikhet att 

uppsatsens analyser skulle beröra andra eller fler aspekter av ungdomarnas förhållningssätt till 

sin flerspråkighet och dess betydelse i deras liv. 

5.3 Undersökningens genomförande 

Med hjälp av snöbollsmetoden fick jag ungdomars kontaktuppgifter. Alla de kontaktades av mig, 

först via telefon och sedan via e-post. Med hjälp av ett telefonsamtal till varje ungdom 

presenterade jag kort min studie samt fick deras samtycke till medverkande. Dessutom 

uppmuntrade jag dem att skriva (eller spela in om de inte behärskar rysk stavning) ett personligt 

brev som skulle berätta om deras syn på sin livssituation som en flerspråkig minoritetsungdom i 

dagens Estland. Efter införskaffandet av ungdomarnas medgivande till medverkande i studien 

skickade jag mejl till deras e-postadresser (se bilaga 2). I dessa mejl nämndes i allmänna ordalag 

ännu en gång studiens syfte samt gavs detaljerade instruktioner om det personliga brevets 

innehåll och utformning. Ungdomarna fick också veta att breven ska överlämnas under 

intervjutillfället eller skickas till min e-postadress (önskvärt - före intervjutillfällen). Efter min 

ankomst till Estland ringde jag ungdomarna för andra gången för att bestämma den exakta tiden 

och platsen för våra samtal. Samtliga intervjuer genomfördes mellan den 31 oktober och den 4 

november 2013 i Estland. De fem första intervjuerna kom av praktiska skäl att äga rum på mitt 

hotellrum och pågick från en timma till drygt en och en halv timma. Under alla dessa intervjuer 

var vi ensamma och kunde prata ostört. Den sista intervjun genomfördes i intervjupersonens 

hem, där vi fick vara i ett enskilt rum men blev störda några gånger under den timme som 

samtalet varade i av tjejens pojkvän som gick in i rummet för att hämta något. Alla 

intervjupersoner intervjuades på ryska och dessa intervjuer spelades in med en digital mikrofon 

efter att jag hade fått intervjupersonernas samtycke till inspelningen. De personliga breven som 
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ungdomarna uppmanades att skriva fick jag så småningom i form av texter inskickade till min e-

post efter intervjutillfällen. Dessa råmaterial kommer att finnas åtkomligt om man ska behöva 

klargöra eventuella oklarheter. Dock kommer alla inspelningar raderas och alla brev förstöras vid 

examinationens slut för att värna om intervjupersonernas rättigheter. 

Med avseende på att studiens empiri skulle bestå av intervjupersonernas berättelser var det 

viktigt för mig som intervjuare att välja den intervjuform, vars dynamik och frågeteknik kan 

generera mer utförliga beskrivningar, förklaringar och berättelser. Halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer passar utmärkt för att försöka förstå mer av intervjupersonernas verklighet 

och meningsskapande samt hur de själva förklarar de skeenden som de kommer att beskriva i 

sina berättelser. Mina intervjuer har utformats på så sätt att de lockar fram berättelser. Denna 

intervjuform kallas enligt Kvale och Brinkmann (2013:360) narrativ intervju. Johansson 

(2009:213) som kallar sådana intervjuer livshistoriska intervjuer, nämner att dessa intervjuer ofta 

är halvstrukturerade kring en viss aspekt eller ett tema av en individs livshistoria. Utmärkande 

för den är att intervjun ”koncentrerar sig på de historier som intervjupersonerna berättar, på 

intrigen och strukturen i dem” (Kvale och Brinkmann 2013:169). Intervjuaren kan fråga direkt 

efter en berättelse, en livshistoria eller inleda med att fråga om en specifik episod. Kvale och 

Brinkmann (ibid.:171) undertrycker att efter den inledande begäran om en berättelse ska 

intervjuaren förvandlas till en uppmärksam lyssnare, vars uppgift är att ”hålla sig tyst, inte 

avbryta, då och då ställa frågor och hjälpa intervjupersonen att fortsätta berätta historia”. Jag 

utgick i våra samtal från en på förhand utformad intervjuguide som hade en vägledande funktion 

för mig tack vare att den nämner de områden som önskades att bli berörda i intervjuerna. För att 

förtydliga och utveckla sina svar blev ungdomarna ibland ombedda av mig att svara på 

följdfrågor (framförallt på frågor som ”vad” och ”varför” samt andra öppna svarsfrågor) 

samtidigt som de aldrig blev berövade möjligheten att utforma sina berättelser på sitt sätt. 

Trots att jag vid varje intervjutillfälle eftersträvade att skapa en avspänd stämning är det svårt att 

frånse att endast det faktum att jag var okänd person för ungdomarna kunde ha betydelse för 

intervjuernas gestaltning. Samtidigt uppfattar jag deras självvalda medverkan som ett uttryck för 

att jag har fått deras förtroende som samtalspartner.  I samband med resonemang kring 

samverkan mellan intervjuaren och den intervjuade presenterar Ball (1990) aspekter av 

tillgänglighet som utgör en viktig faktor för datainsamling. Aspekterna av detta begrepp är 

”entry” och ”access”, där med den första menas möjlighet att få tag i undersökningspersoner och 

den andra aspekten definieras som möjlighet att etablera en relation mellan intervjuaren och den 

intervjuade för att kunna samla det material som önskas. I mitt fall upplevde jag inga problem 
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med varken ”entry”, dvs. att möta dem på den bestämda tiden och platsen, eller ”access”, alltså 

med att bli accepterad som intervjuaren och få tillräckligt förtroende för att de skulle våga berätta 

för mig om sina erfarenheter och uppfattningar. 

5.4 Etiska överväganden 

Alla som forskar med människor har anledning att reflektera om tillämpningen av 

forskningsetiska principer som enligt Stukát (2011:139)kan sammanfattas i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Hela 

forskningsprocessen kräver ett visst mått av etiska överväganden. Jag har reflekterat kring etiska 

riktlinjer såväl innan studien var utförd som under själva genomförandet. Redan i studiens 

inledningsskede (exempelvis vid val av ämne och frågeställningar) har jag ägnat mig åt 

reflektioner kring etiska aspekter och dessa funderingar har varit speciellt intensiva under 

studiens intervjudel och brevinsamling. Som redan nämnts ovan skedde min första kontakt med 

intervjupersoner via telefon. I enlighet med Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460, 16-19 §§) och Vetenskapsrådets (2012:7ff.) huvudkraven på den 

humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen hade varje intervjuperson informerats 

under dessa telefonsamtal om uppsatsens generella syfte innan denne fattade sitt beslut om 

deltagande. Därefter skickades till varje intervjuperson ett mejl där vid sidan av uppmuntran att 

skriva ett brev om sin livssituation även fanns information om uppsatsens generella syfte. 

Dessutom inleddes varje intervjutillfälle med att jag informerade intervjupersonerna om deras 

rättigheter som de har gällande sin medverkan i studien. Ungdomarna blev underrätade om att 

deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas i vilken stund som helst, att alla deltagare bli 

anonymiserade i såväl uppsatsens text som vid dess presentation samt att alla insamlade data 

endast ska användas för forskningsändamål. Användning och förmedling av forskningsresultat 

kan också kräva att jag ska ta ställning till etiska principer vilket förklaras med att jag som 

forskare har ansvar för intervjupersoners integritet enligt Kvale och Brinkmann (2013:190). 

5.5 Bearbetning av data 

När alla intervjuer hade blivit genomförda och alla brev hade blivit insamlade fick jag en mängd 

data i form av anteckningar och ljudband. Detta empiriska material hade bearbetats så att det 

blev klart för analys. Direkt efter genomförandet transkriberades intervjuerna i sin helhet på 

ryska. Intervjupersonerna erbjöds möjlighet att ta del av utskrivna material via e-post. De delar 

av ungdomarnas utsagor som presenteras i uppsatsen har översätts till svenska. Jag var medveten 

om att det skulle kunna uppstå problem under översättningsarbetet (exempelvis med att överföra 
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samma mening eller samma symboliska innebörd) men samtidigt hoppades jag att detta arbete 

möjligtvist skulle underlättas genom min egen erfarenhet av båda språk och kulturer. Enligt 

Fjällhed (2009:37) kan det hända att vissa ord, begrepp eller idiomatiska uttryck förlorar sitt 

värde i transkriberings- och översättningsarbetet. Dock vågar jag hysa en förhoppning om att det 

mest betydelsefulla och grundläggande har kommit fram.  

För att kunna uppfylla undersökningens syfte har alla transkriberade data analyserats med hjälp 

av programmet ATLAS.ti och narrativanalys. Bergström och Boréus (2012:24) skriver att 

”analysera något är i en allmän betydelse att identifiera och undersöka dess komponenter”. 

Studiens analys av de insamlade uppgifterna har sin utgångspunkt i narrativanalys som i mitt fall 

har blivit både ett sätt att samla in och analysera empiriska data.Riessman (2000:2f.) menar att 

narrativanalys, som kan studera såväl en berättelses innehåll som dess form, lämpar sig väl för 

att försöka förstå och utforska människors livssituationer därför att denna analytiska inriktning 

erbjuder forskaren utrymme för inlevelse i informanters upplevda utsatthet. Enligt Riessman 

(1996:17) är forskarna oeniga om en precis definition av det engelska begreppet narrative. 

Riesmann definierar detta begrepp som en metafor för berättelsen om liv och/eller en systematisk 

metod för analys. När Riessman (ibid.:5) skriver att ”social life - culture ”speaks itself” through 

an individual`s story” vill hon visa att med hjälp av informanters berättelser kan forskare 

analysera den rådande kulturella och historiska kontexten som påverkar vilka ord berättare 

väljer. Syftet med narrativanalys är enligt Riessman (1993) att med hjälp av informanters egna 

berättelser, flöden av händelser eller upplevelser försöka studera och tolka hur de ser på mening i 

sina levda liv.Riessman (1996:3) anser att ett karakteristiskt drag för narrativanalys är att den 

bygger på en berättelse (personal narrative), där en intervjuperson i ett samtal tar lyssnaren 

tillbaks till det förflutna och återberättar vad som hände för att göra en poäng av det. 

Vetenskapsmän som sysslar med narrativ forskning har olika sanningsanspråk på en berättelse, 

skriver Riessman (1993:22).Riessman (ibid.) påpekar att det inte finns någon i världen som kan 

påstå att hans/hennes berättelse är neutral och att det man berättar representerar världen så som 

den egentligen ser ut. Hon betraktar representationer av erfarenheter som begränsade porträtt, 

vilket förklaras av att det tolkande moment ständigt finns med i dessa berättelser. 

Robertson (2012:225) anser att om man vill skaffa sig mer kunskaper om identitet samt hur 

individer gör sin värld begriplig bör man studera narrativer. De är värdefulla kunskapskällor 

såväl på individnivå som på makronivå. Genom att ge insikter om fenomen som konstrueras som 

naturliga kan studier av narrativer fungera som en inkörsport till granskning av rådande 

samhällsideologier och dess reglering av ett samhälles förståelseprocesser(ibid.:256). De 
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narrativer som cirkulerar i samhället styr vårt sätt att begripliggöra omvärlden genom att få folk 

att tänka i bestämda banor och därmed placera varandra i ett socialt sammanhang. Med hjälp av 

analys av konkreta narrartiver kan forskaregöra röster från samhällets marginaliserade grupper 

hördasamtfå ett analytiskt grepp om de förgivettagna antaganden som har blivit så naturaliserade 

att de nästan är osynliga men som ändå styr vårt sätt att se på världen(ibid.:225–260).  

Enligt Robertson (ibid.:233f.) passar ett narrativt tillvägagångssätt att användas både för att 

samla in och analysera material, i syfte att undersöka ett visst samhällsfenomen och för att 

rapportera resultat av intervjuanalyser.I mitt fallhar alla användningsalternativ blivit aktuella. 

Efter transkriberingen har jag börjat med att fingranska mina utskrifter för att kunna hitta fokus 

för analyser. Detta har jag gjort med hjälp av ATLAS.ti, som är ett dataprogram speciellt 

utvecklat för att underlätta analys av stora textmängder av kvalitativa data (Fjällhed 2009:41). 

ATLAS.ti – programmet är ett verktyg som hjälper att lyfta upp tankar, teman som uppstår och 

hittas under analysarbetet till en mer teoretisk och abstrakt nivå. Efter att en text blir inmatad i 

programmet ska en forskare granska den för att försöka se vad den har att säga. Viktiga ord, 

meningar ges en kod och såväl spontana tankar som allmänna resonemang sparas tillsammans 

med koderna eller separat med hjälp av minnesanteckningar. Likartade koder kan slås ihop till en 

mer sammanfattade kod som lätt kan spåras bakåt till ursprungscitaten. Dessutom kan forskaren 

skapa koder som belyser något som inte finns i texten. Koderna kan även läggas samman i ett 

nätverk för att visualisera relationerna mellan dem. Dessa funktioner tillsammans med en ständig 

tillgång till både fria och kodbundna anteckningar ger forskaren möjlighet att urskilja mönster 

samt vara öppen för något ovanligt (ibid.).  

Det finns fyra sätt att läsa en narrativ och denna studies analys bygger på det kategoriskt - 

innehållsliga sättet som enligt Robertson (ibid.:237) går ut på att kategorier inom det aktuella 

undersökningsämnet definieras och relevanta yttranden i texten plockas sedan ut för att 

klassificeras och placeras inom de nämnda kategorierna. Detta sätt fokuserar på narrativens 

innehåll. Med hjälp av kodning och kategorisering har mina texters betydelsefulla yttranden 

urskiljts, klassificerats och samlats ihop inom de teman som passar för studiens ämne.Under 

analysarbetet har intervjupersonernas narrativer plockats isär i temana för att försöka peka ut 

mönster och få insikt om mer abstrakta narrativer som cirkulerar på makronivå. Jag har även 

använt det narrativa förhållningssättet för att rapportera resultat av intervjuanalyser. Detta 

innebär att i uppsatsen presenteras relativt långa autentiska citat för att kunna erbjuda läsaren 

möjlighet att bekanta sig med helheten i några av de berättelser som har använts för analyser 

samt för att ge läsaren möjlighet att göra en egen tolkning av dem. Dessa långa citat, som återges 
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om de är särskilt relevanta för analyserna, alterneras med kortare citat eller sammanfattningar om 

jag anser att läsaren kan förstå sammanhanget och vilka empiriska utsagor ligger till grund för 

mina tolkningar. I slutet av uppsatsen presenterar jag även ungdomarnas livsberättelser som har 

skrivits samman utifrån intervjuarnas och brevens innehåll. 

5.6 Tolkning av insamlat material 

Enligt Larsen (2012:69, 107) blir det viktigt under forskningsprocessens tolkningsfas att kunna 

konsten att tolka utan att övertolka, dvs. att skapa en verklighetsnära framställning av det 

studerade fenomenet och samtidigt hålla sig borta från övertolkning. Det är av stor vikt att 

intervjupersoner kan känna igen sig i en forskares tolkning. Bryman (2013:43 f.) understryker att 

samhällsvetenskaplig forskning påverkas av många olika faktorer (exempelvis kunskapsteori, 

ontologi, teori, värderingar samt praktiska hänsyn). Samtidigt som man är medveten om att det 

nästan är omöjligt för forskaren att ha sina värderingar under en fullständig kontroll uppmanas 

denne att sträva efter tolkningar som redovisas på ett neutralt sätt. Genom att vara 

självreflekterande uppvisar forskaren reflexivitet, dvs. reflekterar över den påverkan som 

hans/hennes egna uppfattningar och bakgrund kan utöva. Reflexiviteten ger varje forskare 

möjlighet att försöka säkerställa att forskningsprocessen inte påverkas av någon okontrollerad 

inverkan av de egna värderingarna (ibid.). I kvalitetssäkringssyfte har jag resonerat kring min 

egen bakgrund, förförståelse och dess möjliga inverkan på forskningsprocess. Mina 

intervjupersoner har samma modersmål som jag vilket med stor sannolikhet har hjälpt mig att 

etablera en öppen och otvungen kontakt under intervjutillfällen. Dessutom kan min kännedom 

om den ryska kulturen samt mina erfarenheter av flerspråkighet ha bidragit till att jag som 

forskare blivit mer sensitiv till insamlade data. Fjällhed (2009:32) betonar vikten av att kunna 

hitta en balans mellan sensitivitet och objektivitet. Enligt Ehn & Löfgren (1986:11) är forskarens 

kompetens i den kultur, han eller hon utforskar, kan innebära en stor fördel samtidigt som denna 

kompetens kan göra forskaren blind. I mitt fall gällde det att sträva efter att behålla objektivitet 

under tolkningen av data och vara medveten om att min förförståelse och bakgrundskunskap kan 

dra in mina tankar på vissa spår. Jag har tagit hänsyn till reflexiviteten genom att vara särskilt 

vaksam vid analys av material för att kunna skilja mellan ungdomarnas och mina egna 

uppfattningar. Jag är medveten om att det skulle vara bra om jag lämnade in mina tolkningar till 

de intervjuade ungdomarna för att få bekräftat att de inte hade blivit påverkade av mina 

värderingar. Men på grund av en begränsad tid för uppsatsarbetet var det svårt för mig att 

återkomma med frågor för att få bekräftat om att mina tolkningar av ungdomarnas berättelser var 

korrekta. 
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6 Analys och resultatredovisning 

Min uppsats syftar till att undersöka flerspråkighetens betydelse för identitetsskapande enligt 

några ryskspråkiga ungdomar, som är födda och uppväxta i Estland, samt till att försöka förstå 

vilka faktorer som var av betydelse för dessa ungdomars flerspråkighet och deras syn på den. För 

att på ett strukturerat sätt redovisa studiens resultat och analys börjar jag först med att redogöra 

för den metod som ligger till grund för mitt analysarbete.  

Som redan nämnts i uppsatsen kapitel Material och metod har studiens tolkning och analys sin 

utgångspunkt i narrativanalysens kategoriska – innehållsliga perspektiv, vilket enligt Robertson 

(2012:237) går ut på att kategorier eller teman inom det aktuella undersökningsämnet ”definieras 

och enskilda yttranden i texten plockas sedan ut, klassificeras och samlas ihop inom nämnda 

kategorier”. Ur mitt analysarbete med de transkriberade intervjuerna med de sex ungdomarna 

samt utifrån ungdomarnas brev har fyrateman växt fram: familj, förskole- och skolgång, 

umgänge och fritid, mål och framtidsplaner. Teman som har härletts ur insamlat material 

presenterar de kontexter som framträder som betydelsefulla för ungdomarnas flerspråkighet och 

identitet enligt ungdomarnas uttalanden.Min sökning efter samband mellan data och teori, dvs. 

kodningen som har gjorts medels ATLAS.ti – programmet har avslutats med att jag utsett ett 

huvudtema vilket står i centrum och förekommer i alla data. Det tema som enligt min mening 

framträder som huvudtemat är flerspråkighet och identitet. Alla de fyra ovanstående teman kan 

ses som underteman relaterade till detta överordnade huvudtema.  Att huvudtemat, som berör 

ungdomarnas syn på flerspråkigheten och dess betydelse för identitetsskapande, utgörs av 

begreppen flerspråkighet och identitet kan förklaras med att identitet och språk är nära 

sammankopplade (Borgström 1998:16, Johansson 2000:13ff.) och att såväl identiteten som 

flerspråkigheten sett utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan förstås som något som 

människortillsammans kontinuerligt skapar och iscensätter (Borgström 1998:118, Musk 

2010:56). Att alla undertemana är relaterade till huvudtemat kan förklaras med György – 

Ullholms (2010:32) påstående om att slutsatser om individens språk- och identitetsutveckling bör 

relateras till de socialisationsmiljöer som individen har mött under sin uppväxt.Ungdomarnas 

uppfattningar som jag har funnit i deras narrativer sätts i ett tidsperspektiv när resultaten 

presenteras med hjälp avundertemana. Förutom att huvudtemat är överordnat kan kontexterna, 

som utgör de fyra undertemana, i praktiken gå i varandra och samverka på ett mer eller mindre 

intrikat sätt med såväl varandra som huvudtemat. I figur1 görs ett försök att visualisera hur 

temana förhåller sig till varandra: 
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Figur 1.Modell över underteman och huvudtema 

De teman som jag har valt kan kanske verka självklara och dessutom skulle det möjligen kunna 

hävdas att min förförståelse i form av mina förkunskaper och egna erfarenheter styrt mitt val av 

temana. Det stämmer att mina förkunskaper har påverkat mitt val av ämnen som har berörts 

under intervjuerna. Sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv betraktar jag mig själv i min roll 

som forskare som en medkonstruktör av den del av verkligheten som utforskas vilket kan leda 

till att såväl data som min analys är färgade av min förförståelse. Samtidigt kan mitt val av 

temana förklaras med att indikatorer för ett vissttema har gett sig tillkänna även när ungdomarna 

har berört andra huvudfrågor, kontexter och livsområden. Exempelvis har indikeringstecken för 

undertemat förskole- och skolgång visat sig när ungdomarna berättat om framtidsplaner och 

familjer. På liknande sätt har indikatorer förundertemat umgänge och fritid kunnat framträda när 

vi samtalat om ungdomarnas skolgång och framtiden. För att ge läsaren möjlighet att kontrollera 

analysens tillförlitlighet har jag försökt att presentera resultat på ett balanserat och nyanserat sätt 

med många såväl långa som korta autentiska citat. 

I de följande avsnitten gör jag en genomgång av temana som utgör rubriker för presentation av 

undersökningens resultat. Med hjälp av sammanfattning av ungdomarnas uttalanden samt citat ur 

intervjuerna och breven redovisar jag under varje rubrik indikatorer med vars hjälp temana har 

fastställs. Genomgången av varje tema avslutas med resultatdiskussion där de presenterade 

resultaten analyseras med utgångspunkt i uppsatsens forskningsöversikt och teoretiska 
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resonemang. Förutom kapitlets resultatredovisning presenteras ungdomarna och deras 

levnadshistorier i andra delar av uppsatsen. I tabell 1 från uppsatsens femte kapitel Material och 

metod finns det en översikt över de ungdomar som ingår i undersökningen. Dessutom gör jag en 

presentation och sammanfattning av var och en av ungdomarnas livsberättelse i appendix. 

Undersökningens deltagare presenteras, som förut har nämnts, med fingerade namn. 

6.1 Familj 

I följande avsnitt presenteras de sex ungdomarnas familjesituationer och på vilket sätt de tycks 

har haft betydelse för ungdomarnas språk- och identitetsutveckling. 

Alla ungdomarna, förutom Alina och Paulina, bor nu i Estlands huvudstad Tallinn. Alina är född 

och uppvuxen i Pärnu och Paulina, som är född och uppvuxen i Tallinn, bor i Schweiz 

huvudstadBern sedan några månader tillbaka. Alla ungdomarna är två- eller flerspråkiga och kan 

både ryska och estniska flytande. Ungdomarnas familjeförhållanden skiljer sig åt, men ingen av 

dem har växt upp med en ensamstående förälder.  Stellas och Alinas pappor lämnade familjerna 

när flickorna var riktigt små, men mammorna gifte om sig kort därefter. Stella som har en nära 

relation till sin styvfar har under den senaste tiden börjat umgås med sin pappa som bor nu i 

Narva. Alinas första styvfar som är pappa till hennes två syskon bor i Italien och hon håller 

regelbunden kontakt med honom. Med sin pappa har Alina ingen kontakt. Sedan ett par år 

tillbaka lever Alinas mamma med sin nya sambo som Alina har också en bra relation med. Julia, 

som har växt upp med båda sina föräldrar, utrycker sina särskilt nära band till sin mamma, men 

inte till pappa, som hon har en svår relation med: 
Jag har inte så bra relation med min far… Han försöker alltid påminna mig vem jag är, att jag inte är 
självständig, att jag är en nolla […] Han tycker inte om att jag inte kan så bra ryska, att jag inte kan 
läsa, inte kan skriva på ryska osv. ( Julia, s.47, min översättning) 

Alla föräldrarna, förutom Julias mamma, är födda och uppvuxna i Estland. Marias och Helenas 

släkt har bott i Estland under fyra generationer, medan Stella, Paulina och Alina hör till den 

tredje generationen. Julias mamma kom till Estland i vuxen ålder när hon gifte sig med Julias 

pappa, vars föräldrar flyttade till Estland från andra delar av Sovjetunionen under den sovjetiska 

tiden. Samtliga ungdomar nämner under intervjuernas gång att de upplever sina familjer som 

”ryska familjer”. Alla ungdomarnas föräldrar kan flytande ryska som är deras modersmål. 

Helenas och Marias föräldrar kan förutom ryska även flytande estniska. Alinas mamma talar 

flytande estniska samtidigt som hennes nuvarande sambo, som är est, pratar ryska. Julias 

mamma talar inte estniska och även pappan, som har lärt sig finska i vuxen ålder, förstår estniska 

men talar inte detta språk. Varken Stellas mamma eller Stellas styvfar kan estniska men tjejens 
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pappa pratar detta språk obehindrat. Paulinas pappa kan inte estniska så bra till skillnad från 

hennes mamma som behärskar detta språk obehindrat.  

Antalet syskon, som också har betydelse för språkanvändningen i hemmet, varierar för studiens 

deltagare. Julia och Paulina har inga syskon till skillnad från de andra informanterna som har 

från ett till två hel- eller halvsyskon. Marias bror kan flytande både ryska och estniska. Stellas 

bror och Helenas syster har sämre kunskaper i estniska i jämförelse med ryska som de behärskar 

som infödda talare. Såväl Alinas bror som hennes syster kan inte estniska. Deras starkaste språk 

är italienska samtidigt som de har lärt sig ryska som sitt andraspråk. Alla ungdomar, förutom 

Alina, använder endast ryska för att kommunicera med såväl sina föräldrar, som sina syskon: 
Vi har alltid pratat ryska hemma. (Helena, s.1, min översättning) 

Vi kommunicerar alltid på ryska. Estniska används inte inom familjen. (Paulina, s.3, min översättning) 

Stella, som också anger ryskan som det enda språket för kommunikation inom familjen, föredrar 

ibland att prata estniska med sin pappa. Det händer när de träffas i Narva där majoriteten av 

invånarna är ryssar och många av dem inte kan estniska: 

Anna: Hur kommer det sig att ni har valt att prata med varandra på estniska? 
Stella: Vi gör det bara ibland. Och då gör vi det för skojs skull, för att andra inte ska kunna förstå oss. 
(Stella, s.26, min översättning) 

Även Maria använder bara ryska för att kommunicera med familjemedlemmar. Alina pratar 

ryska med såväl sin mamma som mammas sambo. Det ryska språket har även fått en 

dominerande ställning i Alinas kommunikation med systern när de har flyttat till Estland från 

Italien. Men Alina fortsätter att prata italienska med sin lillebror vars ryska ännu inte är så bra. 

Helena, Stella och Maria kan ibland använda estniska för att hjälpa sina syskon med hemläxor 

men i all annan kommunikation med dem används endast ryska.  

Alla ungdomar nämner att det ryska språket dominerar även i kommunikationen med 

släktingarna som bor i Estland såväl som i Ryssland. Ryskan används även om släktingarna 

behärskar estniska obehindrat. Helenas mormor som har ester i släkten har under livets gång 

uppnått en högklassig tvåspråkighet i ryska och estniska. När Helena träffar henne pratar de 

ryska nästan alltid: 
Anna: Vilket språk pratar du med din mormor när ni träffas? 
Helena: Ryska. Det kan hända ibland att hon ringer mig och inleder samtalet på estniska. Men hon gör 
det för att skoja med mig, haha. Vi skrattar båda två och vårt samtal fortsätter på ryska. (Helena, s.5, 
min översättning) 
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Både Paulinas mamma och mammans släktingar som har finnar och ester i släkten talar både 

estniska och ryska som infödda talare. Men släktingarna har alltid kommunicerat på ryska med 

Paulina och hennes familjemedlemmar: 

Anna: Har jag förstått rätt att du pratar bara ryska med alla dina släktingar? 
Paulina: Ja, det stämmer! De kan estniska, de använder detta språk på jobbet, i kommunikation med 
bekanta och vänner, men ryskan förblir vårt modersmål och det språk som vi använder för att prata 
med varandra. (Paulina, s.4, min översättning) 

Helena, Alina, Maria och Paulina har haft möjlighet att besöka Ryssland. Helena har varit några 

gånger i Sankt Petersburg för att bekanta sig med den ryska kulturen och stadens sevärdheter. 

När hon ser tillbaka på dessa resor har hon bara positiva känslor. Tre av tjejerna, Maria, Paulina 

och Alina besökte Ryssland för att hälsa på sina släktingar. Alla tre tjejer fick höra från 

människor, som bor i Ryssland, kommentarer angående brister i såväl deras uttal av ryska ord 

som deras begränsade ordförråd: 
Jag vet att jag … jag fick höra att jag har en lätt accent när jag talar ryska […] Vi som bor här är 
mindre känsliga för det, men ryska människor i Ryssland vet hur man ska tala ryska, de känner på sig 
om någon inte talar rent. Jag kan inte det, jag har en liten brytning ändå. (Paulina, s. 26, min 
översättning) 

När jag pratar med mamma förstår hon mig. Men när jag träffade min moster och alla andra släktingar 
… de är också min familj och jag ville prata med dem … de hade ibland svårt att förstå vad jag säger 
eller menar och då skulle jag tänka noga hur man ska uttrycka sig och uttala alla de orden. (Maria, 
s.14, min översättning) 

6.1.1 Sammanfattningsvis om familj 

Ungdomarnas uttalanden pekar på att familjen bidrar med många av de förutsättningar som 

behövs för att ungdomarna ska kunna utveckla såväl sina språk som sin identitet. Alla 

ungdomarna är födda och uppvuxna i Estland och alla beskriver sina familjer som ryska 

samtidigt som några av ungdomarna nämner att det är inte bara ryssar som har funnits i släkten. 

Kommunikationsspråket inom familjen är en betydelsefull egenskapför ungdomarnas 

flerspråkighet och identitetsskapande. Alla ungdomarna uppger att de talar endast ryska med 

såväl sina föräldrar som släktingar. Estniskan har inte lyckats komma in i hemdomänen även om 

det finns syskon i familjen. Bara Alina berättar att hon använder italienska för att prata med ett 

av sina syskon, vilket beror på att lillebrodern ännu inte har hunnit lära sig tillräckligt bra ryska. 

6.1.2 Resultatdiskussion 

För att kunna svara på studiens frågeställningar följer nedan en analys av ungdomarnas 

uttalanden angående deras familjesituationer. Med hjälp av analysen ämnar jag lyfta fram 
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familjens betydelse för ungdomarnas språk- och identitetsutveckling. Materialet analyseras och 

tolkas med utgångspunkt i av uppsatsens forskningsöversikt och teoretiska resonemang. 

Otterups (2005:153 f.) studie visar att familjen spelar stor roll för hur unga människor 

konstruerar och ser på sina identiteter vilket förklaras med att familjen bidrar med många viktiga 

komponenter som är av betydelse för ungdomars språk- och identitetsutveckling. Även 

Borgström (2012:63) framhäver utifrån sin egen forskning att interaktion med signifikanta andra 

påverkar utvecklingen av såväl språk som identitet. Att döma av intervjuerna kan ungdomarnas 

familjemedlemmar ses i termer av signifikanta andra, vilka enligt Borgström (ibid.) utgör den 

referensgrupp som individen söker sig till från början i sitt liv. Alla de intervjuade ungdomarna 

upplever sina familjer som ”ryska familjer” samt uppger att ryskan är det enda 

kommunikationsspråk som gäller inom deras familjer. Enligt Otterup (2005:173) kan varje 

språklig handling ses som en identitetshandling. Ungdomarnas primära socialisation skedde med 

hjälp av det ryska språket. Såväl Obondo (1999:36) som Hyltenstam och Stroud (1991:109 f.) 

menar att barns språkliga socialisation som sker i ett givet sociokulturellt sammanhang omfattar 

tillsammans med grammatiska regler också kunskaper och värderingar som förmedlas via 

språket. Språksocialisationsmönstret som råder i barnens omgivning får stora konsekvenser för 

deras identitetsskapande (ibid.). Alla ungdomarna använder ryskan för att kommunicera med 

sina syskon. Även i kommunikation med sina syskon följer ungdomarna det inlärda 

språksocialisationsmönstret som tillhandhålls av deras föräldrar och släktingar. Alina är den enda 

informanten som inte pratar ryska med ett av sina småsyskon därför att lillebrodern som är född i 

Italien inte kan detta språk. Trots att ungdomarna själva och vissa av släktingar samt 

familjemedlemmar behärskar estniska pratar de bara ryska sinsemellan. Hyltenstam och Stroud 

(1991:110) betonar att föräldrarna och andra nära vårdnadshavare intar rollen som de mest 

betydelsefulla språkliga modeller och förebilder under barnens första år. Även Säljö (2000:66 

ff.) nämner att kommunikation och språkanvändning inte bara utgör länken mellan en individ 

och dennes omgivning utan även medierar omvärlden och de tanke- och interaktions mönster 

som tillåts och tillhandhålls av omgivningen. Att det inte är så lätt att bryta det invanda 

språkanvändningsmönstret demonstreras av Helena och Stella som i sina kommentarer nämner 

att de ibland kan byta ryska mot estniska i sin kommunikation med mormodern respektive 

pappan för skojs skull.  

Att samtliga ungdomarna understryker att estniska inte används inom familjen visar att familjen 

utgör en språklig kontext där ryskan dominerar och bevaras. Enligt Hyltenstam och Stroud 

(1991:110 ff.) utmärks minoritetsbarnens språkliga socialisation av att de oftast dras i olika 
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riktningar av de skilda kategorier av personer som inverkar på barnens språkinlärning under 

olika perioder. I en språkbytessituation bevaras ofta minoritetsspråket längst i de mer intima 

domänerna till vilka hör även hemsfären och familjen. Språkbytet är beroende av de språkval 

som minoritetsindividerna gör i sina vardagliga interaktioner. När familjedomänen öppnas för 

majoritetsspråket betyder det att språkbytet är långt framskridet (ibid.). Att döma av intervjuerna 

förefaller det som att språkbytessituation inte är långt gången tack vare det ryska språkets 

dominans i ungdomarnas hem.  

Ungdomarnas familjer och den modell av det språkliga beteendet som förekommer inom 

familjerna har stor betydelse för upprätthållandet av ungdomarnas två- och flerspråkighet. 

Hoffman (1991:3) betonar att det krävs gynnsamma förutsättningar för att flerspråkigheten ska 

kunna spridas och upprätthållas. Dessa förutsättningar är beroende av bland annat attityder på en 

individnivå. Tack vare sina familjer får de intervjuade ungdomarna möjlighet att bli 

två/flerspråkiga därför att estniskan inte lärs på bekostnad av ryskan utan som tillägg till det. Om 

minoritetsföräldrar vill att deras barn bibehåller deras språk och (delar av) kultur och blir därmed 

tvåspråkiga ska föräldrarna med sitt språkliga beteende motstå de krafter, som påverkar barnen i 

riktning mot majoritetssamhällets språk, enligt såväl Skutnabb – Kangas (1986.:45) som 

Hyltenstam och Stroud (1991:111). 

Fyra av ungdomarna hade möjlighet att besöka Ryssland där ryskan är ett officiellt språk. Dessa 

besök har också varit av betydelse för ungdomarnas uppfattningar av sin egen flerspråkighet och 

identitet. Helena nämner inte några kommentarer angående hur människor i Ryssland hade 

uppfattat hennes ryska medan Marias, Paulinas och Alinas möte med släktingarna hade fått dem 

att förstå att deras ryska hade brister i uttal och ordförråd. Det faktum att ungdomarna kommer 

ihåg dessa moment samt nämner dem under intervjuernas gång visar att kommentarerna 

handlade om något djupare än bara brytningen: om identitet. Ladberg (1996:36) skriver att 

”uttalet är nog den viktigaste delen av språket som identitetsbärare”. Ryssars referensram, som 

tillämpas på ungdomarnas ryska, bygger på premissen som enligt György – Ullholm (2010:36, 

kurs. i originalet) kan beskrivas som ”ett folk = en kultur = ett språk” och avsteg från den 

språkliga normen kan resultera i uteslutning från gemenskapen. Julia är den enda av ungdomarna 

som har fått höra negativa kommentarer angående sin behärskning av ryskan från en så nära 

familjemedlem som egen pappa som hör till Julias signifikanta andra.  Han uttrycker regelbundet 

sitt missnöje med Julias behärskningsgrad av ryskan vilket påverkar Julia på ett negativt sätt. 

Hennes reaktion kan förklaras med att pappans kommentarer som ifrågasätter hennes 

språkkunskaper berövar Julia möjligheten att inkludera ryskan i sin identifikation.György – 
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Ullholm (2010:29) konstaterar att identitet inte bara en fråga om en individs självidentifikation 

utan även om tillskrivelse från andra individer. Otterup (2005:25) menar att 

subjektspositionering inte är en beständig process.  Den är dynamisk därför att andra människor 

alltid involveras i samarbets- och motståndsprocesser, vilka påverkar hur identitet förhandlas och 

konstrueras och därmed berör en individs positioneringar av sig själv och andra. Även Skutnabb 

– Kangas (1986:58 f.) betonar att minoritetsbarnen brukar ha ett starkt yttre tryck att lära sig 

majoritetsspråket samt ett starkt familjetryck att lära sig föräldrarnas språk. Konsekvenserna av 

misslyckandet med dessa uppgifter kan bli katastrofala antingen av samhällspunkten eller utifrån 

familjevinkeln. Dominansen i majoritetsspråket kan bland annat leda till att minoritetsindivider 

upplever rotlöshet och identitetssvårigheter. 

6.2 Förskole- och skolgång 

Detta avsnitt beskriver de sex ungdomarnas förskole- och skolgång och en kort period av 

högskolegången för de två äldsta informanterna. Förskolan och skolan är en kontext där 

ungdomarna har tillbringat en stor del av sitt liv. Den verksamhetsorganisation, de attityder och 

synsätt som ungdomarna har mött i denna kontext ser likadana ut i vissa moment och helt 

annorlunda i andra aspekter. Det är viktigt att försöka beskriva på vilket sätt de tycks ha haft 

betydelse för ungdomarnas språk- och identitetsutveckling. 

6.2.1 Förskoletiden  

Ingen av ungdomarna kunde estniska när de började förskolan, men däremot hade alla barnen, 

förutom Julia, lärt sig prata ryska före förskolestarten. Två av ungdomarna, Julia och Stella, har 

börjat gå i förskolan när de var två år. Båda tjejer började i estniskspråkiga förskolor, vilket i 

Julias fall förklarades med ett medvetet beslut från föräldrarnas sida medan Stellas mamma 

gjorde sitt val utifrån förskolans närhet. Även Alina som började i förskolan i femårsåldern, dvs. 

sist av alla informanterna, fick plats i en estniskspråkig förskola därför att hennes mamma ville 

att flickan lärde sig estniska i förskolan. Helena som började delta i förskoleverksamhet vid 

treårsåldern fick plats i en förskola som låg nära hemmet och råkade vara estniskspråkig. Aven 

Maria och Paulina, som började förskolan vid treårsåldern respektive fyraårsåldern, gick i 

estniskspråkiga förskolor.  

All verksamhet i ungdomarnas estniskspråkiga förskolor var bara på estniska. Fyra av 

ungdomarna, Helena, Alina, Maria och Stella, nämner att de förbjöds av fröknarna att prata ryska 

med andra barn. Enligt Helena blev hon stoppad direkt när hon försökte tala ryska med några 

andra förskolans barn: 
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Anna: Vilket eller vilka språk använde du inom förskolans väggar? 
Helena: Alltid estniska. Ja, bara estniska därför att det var en estnisk förskola. Om jag försökte prata 
ryska med de ryska barn som var i denna förskola sa fröknarna till mig att sluta med det. Om jag vill 
fortsätta med det bör jag gå i en rysk förskola. Så sa dem. (Helena, s.2, min översättning) 

Helena trivdes inte på förskolan och för att underlätta för henne började hennes tvåspråkiga 

mormor lära flickan estniska. När Helena acklimatiserades i förskolan slutade mormor med dessa 

lektioner och fortsatte att prata ryskan med flickan.Även Alina berättar att under sin första tid i 

förskolan kände hon sig ofta ensam och den enda ryskspråkiga fröken som ibland trots reglerna 

pratade med henne på ryska var hennes räddning under denna tid i förskolan: 
Anna: Berätta om det språk eller de språk som förskolans personal använde för att kommunicera med 
dig. 
Alina: Det var alltid på estniska. Men det fanns en rysk förskolelärare där som ibland pratade med mig 
på ryska. Det var i smyg oftast. Jag pratar med henne fortfarande om vi råkas på gatan. Jag tror att hon 
hjälpte mig för att jag inte skulle känna sig ensam. (Alina, s.2, min översättning) 

Maria fick byta sin första förskola när hon var fem år och även den andra förskolan var 

estniskspråkig.  I båda förskolorna uppmanades hon av personalen att prata endast estniska, men 

i den första forskolan fanns några ryska barn med vilka Maria pratade bara ryska trots alla 

uppmaningar. I den andra förskolan fanns bara estniska barn och Maria blev tvungen att prata 

estniska för att hitta nya kompisar. 

Stella som sätts i förskolan i tidig ålder kommer inte så mycket ihåg från den tiden när hon gick i 

sin första förskola. Även den korta tiden under vilken hon gick i den andra förskolan som var 

ryskspråkig har inte lämnat några tydliga minnen. Men tiden i sin tredje förskola som var 

estniskspråkig minns Stella bra. I början vägrade hon att gå i denna förskola därför att alla 

fröknar pratade bara estniska med henne. Hon kände sig ofta utanför och ensam under sin första 

tid i denna förskola därför att förskolans barn retade henne i samband med hennes ryska påbrå: 
Anna: Kände du dig rädd för något eller någon i denna förskola? 
Stella: Ja, jag var rädd att… Nej jag var inte rädd utan jag visste att i denna förskola, precis som i alla 
andra förskolor, fanns det estniska barn som var förbittrade på ryska barn. På samma sätt var ryska 
barn förbittrade på estniska barn i ryska förskolor. Tänk dig vad händer när jag, den ryska flickan, 
kommer till denna förskola. Jag var den enda som var ryss där… och de börjar mobba mig, reta mig 
och säga att jag är ryss, att jag är fascist och så vidare … jag ville inte gå dit, jag var helt tyst under två 
veckor … Dessutom talade fröknarna bara estniska hela tiden. (Stella, s.5, min översättning) 

Även Julia, vars estniska utvecklades snabbare än ryska under förskoleperioden, nämner att det 

var svårt för henne i början av förskoletiden: 
Det var lite svårt för mig i den estniska förskolan därför att barnen såg att jag inte var som de, att jag 
inte kunde estniska så bra i början […] I det estniska samhället har det alltid varit så; alltså om du kan 
estniska blir du accepterad, men om du inte kan det blir du bortstött. (Julia, s.6, min översättning) 
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Alla de ungdomarna som hade haft det svårt med att trivas i sina estniskspråkiga förskolor under 

den första tiden kände sig bättre när de lärde sig estniska och därmed kunde göra sig förstådda. 

6.2.2 Skoltiden 

Helena är den enda av studiens deltagare som har gått i en ryskspråkig skola under hela sin 

skolgång. Under grundskolan var all undervisning på ryska. Estniska började undervisas från 

årskurs ett och antalet lektioner ökade från två stycken i veckan under lågstadiet till fyra stycken 

under mellan- och högstadietiden. I gymnasiet, där Helena studerar nu, finns det inte bara 

lektioner i estniska utan sextio procent av alla ämnen undervisas på estniska och resterande fyrtio 

procent på ryska.  Under de fem första skolåren upplevde Helena att skolans lektioner i estniska 

inte var tillräckligt stimulerande för henne som redan kunde estniska. Situationen ändrades i 

årskurs sex när Helena fick en ny lärare i estniska. Lärarens skicklighet och engagemang hjälpte 

Helena att uppnå så pass hög nivå i estniska att hon idag oftast kan uppfattas som en infödd 

talare i fråga om uttal, ordförråd och andra färdigheter i detta språk. Även ryska behärskas av 

henne fullständigt i både tal och skrift. I Helenas avgångsbetyg från gymnasiet ska betyg i båda 

språken finnas och tack vare dessa betyg och kunskaper kan hon klara en högskoleutbildning på 

såväl ryska som estniska utan svårigheter. I skolan har Helena även undervisats i engelska och i 

mindre omfattning i finska. Helena nämner även att hennes skola har gett henne möjlighet att 

lära sig om den estniska historien, kulturen, samhällsutvecklingen, lagstiftningen och även andra 

aspekter som hon behöver känna till för att kunna fungera i det estniska samhället: 

Vår rektor, hon är est, hon undervisar i några ämnen hos oss. Hon har även lärt oss hur man skriver 
olika officiella brev, såsom CV och andra, för att det bli lättare för oss att få en anställning sen. Hon 
berättar även mycket om relationer mellan ester och ryssar, om de osynliga regler som finns och som 
man ska känna till. Hon vet även hur man ska undervisa i estniska så att alla elever lär sig. Vi är 
lyckligt lottade att vi har en sådan rektor. (Helena, s.12, min översättning) 

Maria och Julia är de ungdomar som har gått i samma estniskspråkiga skola under hela sin 

skolgång. I såväl grundskolan som i gymnasiet har all undervisning varit på estniska.  Under 

grundskoletiden gick tjejerna i parallella klasser och när de började i gymnasiet valde de att gå i 

samma klass. Julia har börjat läsa tyska redan i årskurs ett. Dessa lektioner har alltid ägt rum 

några gånger i veckan. I årskurs sex fick hon möjlighet att läsa ett till språk som skulle vara 

antingen engelska eller ryska och Julia valde det förstnämnda språket. Maria började studera 

engelska i årskurs tre och när hon var i årskurs sex fick hon också välja mellan ryska och tyska. 

Hennes val föll på lektioner i det tyska språket. Nu går båda tjejer sitt andra år på gymnasiet och 

fortsätter med såväl tyska som engelska. Under gymnasiets första år valde Julia att gå på 

lektioner i ryskasom undervisas i alla estniskspråkiga skolor som ett främmande språk. På grund 
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av att undervisningen i det ryska språket var uppbyggt för att tillgodose behov av de elever som 

inte kunde ryska fick Julia råd av läraren att välja ett annat ämne istället. Julia ville läsa ryska för 

att lära sig skriva på ryskan samt för att förbättra sin läsfärdighet i detta språk. När Julia förstod 

att skolans lektioner i ryska inte skulle kunna hjälpa henne att utveckla de ovannämnda 

kunskaperna valde hon att läsa finska. Maria bestämde sig för att läsa det finska språket redan i 

början av gymnasiet. Till skillnad från Julia gick Maria i en ryskspråkig förskoleklass där hon 

lärde sig att läsa och skriva på ryska. Under sin skolgång har hon några gånger blivit ombett av 

sina estniska klasskamrater som läst ryska att hjälpa till med hemläxor och varje gång har Maria 

konstaterat att kunskaperna som hon fick i förskoleklassen finns kvar. För att upprätthålla sina 

språkkunskaper har Maria alltid läst böcker på alla de språk hon kan: 
Jag läser mycket. Jag läser böcker på fyra språk. Ibland kan jag välja en bok på ryska, på tyska, på 
engelska eller på estniska. Fast de flesta böcker som jag har läst är på estniska och på engelska. Det är 
svårt för mig att läsa på … jag kan läsa på ryska väldigt bra och om du till exempel ber mig att läsa 
något högt på ryska kan jag göra det lätt. Men det är svårare för mig att förstå det som står i texten, 
alltså i ryska böcker. När jag läser en estnisk bok kan jag se bilder, kan föreställa mig de platser och 
människor som beskrivs där. Men om jag läser en rysk bok tänker jag hela tiden på vad olika ord 
betyder och min fantasi, min tankar kan inte flyga lätt då. Jag koncentrer mig på orden, på bokstäverna 
och på att försäkra mig att jag har förstått allt rätt. (Maria, s.8, min översättning) 

Både Maria och Julia kan inte komma ihåg någon situation som visar att skolan har tagit vara på 

deras kompetenser i det ryska språket och den ryska kulturen. Julia anser att skolan inte behöver 

involvera hennes kompetenser och kunskaper i det ryska språket och den ryska kulturen: 

Anna: Du har berättat att skolan har ordnat extralektioner i svenska för en tjej för att ge henne 
möjlighet att upprätthålla detta språk som hon hade lärts sig när hon bott i Finland. Har skolan erbjudit 
dig någon gång att läsa ryska som modersmål eller något sådant? 
Julia: Nej. De behöver inte göra det. Om man går i en estnisk skola ska man acceptera de regler som 
gäller där. I den estniska skolan spelar ingen roll vilket språk du kan. Det viktigaste språket är 
estniska. (Julia, s.22, min översättning) 

Skolan erbjuder inte något extra om du även kan ryska. Jag kan inte komma ihåg att lärarna erbjöd 
mig något bara för att jag kan ryska […] Min väninna som är så duktig på tyska fick erbjudandet av 
skolan att resa till Tyskland. Men du kan inte få ett sådant erbjudande med anledning att du kan ryska. 
Alla vet att det finns många ryssar i Estland. Jag anser att det inte är rätt om vi ska premiera ryska barn 
på något sätt. Varför ska man göra det? Om man gör så då kommer de ryska barnen tro att de är bättre 
än andra. Vi är i Estland och man ska lära sig estniska först och främst. (Julia, s.41, min översättning) 

Alina skiljer sig från andra studiens ungdomar genom att hon har gått i skolan i två länder: 

Estland och Italien. Från årskurs ett till årskurs sju gick hon i en estniskspråkig skola där all 

undervisning var på estniska. I årskurs två har hon börjat läsa engelska och i årskurs sex när 

skolan erbjöd henne att välja ett till språk föll hennes val på tyska istället för ryska. Sitt sjunde 

skolår hade Alina börjat i Italien där hon under de tre efterföljande åren gick i en italiensk skola. 
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Förutom italienska som var undervisningsspråket fortsatte Alina att läsa engelska och tyska i 

Italien. Under sitt andra år i den italienska skolan började hon även läsa spanska och latin. Efter 

återkomsten till Estland började Alina på en estniskspråkig gymnasieskola. Aven idag fortsätter 

hon med sin gymnasieutbildning på samma skola där all undervisning är på estniska. Förutom 

lektioner i engelska och tyska som sker några gånger i veckan deltar Alina i undervisning i ryska 

men hon är missnöjd med lektionernas innehåll och organisation: 
Under det här året har jag börjat med ryska; jag läser detta språk som främmande tre gånger i veckan. 
Men alla uppgifter är på så låg nivå att även min bror kan klara dem. Men jag går dit för min egen 
skull. De, som deltar i denna undervisning, bara sitter och pratar, man behöver inte lära sig skriva. 
Men jag skriver, jag är där för att lära mig just skriva […] Egentligen behöver man inte ens prata på 
dessa lektioner. Programmet som ligger till grund för denna undervisning är så primitivt. Man kan inte 
lära sig språket med detta språkprogram. Läraren är est och hon talar ryska mycket bra men kräver inte 
det från eleverna. (Alina, s.8, min översättning) 

Alina berättar också att i den italienska skolan var såväl lärare som elever nyfikna på hennes 

kunskaper i estniska och ryska. Även i den estniskspråkiga gymnasieskolan fick hon nytta av 

sina kunskaper om italienska kulturen och historien. 

Stella och Paulina som är äldsta av alla studiens deltagare läser sitt första år av en 

högskoleutbildning. Sitt förta skolår började Stella i en ryskspråkig skola där hon stannade fram 

till årskurs åtta. Från årskurs ett till årskurs åtta gick Paulina i tre olika ryskspråkiga skolor.I alla 

dessa skolor undervisades hon en – tre gånger i veckan i estniska som hon hade börjat läsa i 

årskurs ett. Stella som också hade börjat läsa estniska från årskurs ett hade alltid haft lektioner 

minst fyra gånger i veckan och i årskurs fyra började några av skolämnen undervisas på estniska. 

I slutet av lågstadiet började tjejerna även läsa engelska. Efter årskurs sju bytte både Maria och 

Stella sina rysspråkiga skolor och började i estniskspråkiga skolor där de stannade till slutet av 

grundskolan. All undervisning var på estniska. Stella som hade haft bra kunskaper i detta språk 

klarade att följa undervisningen i alla ämnen i sin nya skola medan Paulina fick gå om årskurs 

sju i den estniskspråkiga skolan. För att upprätthålla sina kunskaper i ryska valde Maria och 

Stella att gå på lektioner i ryska. Men båda tjejer säger att lektionerna som ägde rum en gång i 

veckan var värdelösa och inte passade dem som har ryska som modermål.I det gymnasiet som 

Stella hade valt undervisades några ämnen på estniska och några på ryska. Att Stella aldrig har 

haft problem med att hänga med i undervisningen på estniska i alla hennes skolor förklarar hon 

med att hennes ryskspråkiga skola hade utrustat henne med gedigna kunskaper i detta språk: 

Om jag ska vara ärlig … den undervisning i estniska som erbjuds i den ryska skolan är många gånger 
bättre än den undervisning i ryska som blir erbjuden i den estniska skolan […] I min skola fanns det en 
klass som profilerade sig på undervisning i estniska. Jag fick plats i denna klass och vi läste estniska 
fyra gånger i veckan redan i årskurs ett och senare i årskurs fyra undervisades några av kärnämnen på 



52 
 

estniska. Och den största skillnaden mellan den ryska och den estniska skolan är så klart att man börjar 
läsa ryska i den estniska skolan först i årskurs sex och max två gånger i veckan. I den ryska skolan 
börjar man med estniska alltid i årskurs ett. (Stella, s.8, min översättning) 

Paulina konstaterar att varken den ryska eller den estniska skolan kunde erbjuda henne en värdig 

utbildning i estniska respektive ryska: 
Tyvärr var det alltid så att jag läste dessa språk som främmande… I början läste jag estniska som ett 
främmande språk, sen var det ryska som undervisades som ett främmande språk. (Paulina, s.10, min 
översättning) 

Efter grundskolan kom Paulina in på en gymnasieskola som profilerade sig på undervisning i 

engelska. Hälften av ämnen undervisades på engelska och den andra hälften var på estniska. 

Under sin i gymnasiet förbättrade hon sina kunskaper i engelska och läser nu i Schweiz en 

högskoleutbildning som genomförs uteslutande på engelska. Även Stella blev antagen på en 

högskoleutbildning vid en av Estlands högskolor. Tack vare sina gedigna kunskaper i såväl 

estniska som ryska valde hon att ansluta sig till en grupp som undervisas på båda språken. 

Det är inte bara Stella som har gjort smarta språkliga investeringar under skoltiden. Alla 

ungdomarna är medvetna om utbildningens och språkkunskapernas betydelse i dagens samhälle. 

Det framkommer genom de intervjuade ungdomarnas uttalanden att ungdomarna i de flesta fall 

har varit beredda att satsa på språk och därför har de värdesatt de språkerbjudanden som deras 

skolor har gett dem.  

Julia är fullt medveten om att utbildningen i dagens samhälle betyder mycket: 

Utbildningen och skolan står alltid för mig på den första platsen. Utan utbildningen kan man inte göra 
något i dagens samhälle; ingen kommer att anställa dig om du inte har fått en bra utbildning. (Julia, 
s.42, min översättning) 

Julia som behärskar ryska och estniska har lärt sig i skolan även tyska, engelska och lite finska. 

Samtidigt förstår Julia att skolan inte har så mycket att erbjuda för att utveckla hennes ryska: 

Skolan kan inte ge mig ett intyg om att jag här läst en kurs i ryska. Skolan lär dig detta språk bara för 
att du kunde prata, kommunicera lite. Jag har aldrig hört att estniska skolan kunde erbjuda elever att 
lära sig ryska i så hög grad att de skulle kunna sen bli antagna i någon högskola i Ryssland till 
exempel. Det erbjuds inte i alla fall i min skola. Min skola erbjuder en stark undervisning i tyska, 
undervisningen i engelska och finska är också på en hög nivå, men det ryska språket undervisas sådär, 
som jag förstår. (Julia, s.38, min översättning) 

Med olika insatser försöker Julia upprätthålla sina andra språk: 

Jag tycker om att läsa och försöker läsa så mycket som det bara går. I skolan, när jag får till uppgift att 
läsa någon bok, brukar jag läsa denna bok på engelska, tyska, estniska och ryska. (Julia, s.24, min 
översättning) 
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Aven Helena som nämner att hon har höga betyd i de flesta ämne försöker med hjälp av läsning 

förbättra sin estniska: 
Jag läser estniska böcker, inte bara de böcker som man behöver läsa i skolan. Jag läser även de böcker 
som jag tycker om. Jag gör det för att förbättra min estniska… (Helena, s.16, min översättning) 

Paulina som alltid har varit medveten om vikten av goda språkkunskaper har med skolans hjälp 

försökt utveckla sina språk. För att förbättra sin estniska valde hon att börja i en estniskspråkiga 

skola efter sju år i ryskspråkiga skolor. Även gymnasielinjen valde hon med tanke på de språk 

som hon behövde förbättra: 
Den enda anledningen till mitt val av ”den europeiska klassen” är att jag ville förbättra min engelska. 
Pappa hittade detta gymnasieprogram och vi bestämde att jag skulle börja där. Jag är nöjd med mitt 
val. (Paulina, s.10, min översättning) 

Alina berättar att hon alltid har valt att delta i alla de språkkurser som erbjuds av hennes skolor: 

Under mitt andra år i den italienska skolan har jag valt att läsa latin, spanska och tyska. Nu när jag är 
tillbaka i Estland läser jag även ryska i min skola därför att jag vill kunna skriva på detta språk. (Alina, 
s.3, min översättning) 

Alina anser även att hennes tidiga investeringar i språkkunskaper ger henne utdelning redan idag. 

Hon berättar att tack vare erfarenheter av några språk blir det lättare för henne att justera sitt uttal 

i de språk hon kan: 
Den brytning som jag har på mina språk är svag. Jag har lärt mig att anpassa mitt uttal snabbt när jag 
lär mig ett nytt språk. Till exempel förstod jag snabbt vilka italienska ljud ska uttalas kort och vilka 
ska bli lite längre. Jag lärde mig att prata italienska med den minimala brytningen väldigt snabbt. 
(Alina, s.12, min översättning) 

6.2.3 Skolan och attityder gentemot ungdomarnas språk och ursprung 

Alla ungdomar nämner situationer där de har mött en negativ inställning gentemot sitt ryska 

påbrå eller användande av det ryska språket. Situationerna som beskrivs i detta avsnitt utmärks 

av att de har utspelat sig innanför skolans väggar och att negativa attityder har uppvisats av såväl 

elever som lärare.  

Julia berättar om en lärare som på olika sätt har visat upp negativt laddade reaktioner kring 

hennes ryska efternamn och kunskaper i estniska i samband med Julias ryska ursprung: 
En dag fick vi en ny lärare i estniska. Han var en riktig rasist. Han tyckte inte om ryska barn och jag 
var den enda i klassen som han hela tiden kallade Ivanova (Julias efternamn). Jag frågade honom 
varför han alltid kallar mig Ivanova. Jag har ett namn, precis som alla andra. Men han svarade bara att 
jag heter ju Ivanova och det är därför han kallar mig så här. (Julia, s.29, min översättning) 

Julia: Jag hade en till situation med samma lärare. Under terminens gång hade jag fått följande betyg: 
4,4,4,3. Men terminsbetyget blev 3. Jag frågade honom: ”Varför gav ni mig 3 i terminsbetyg? Jag 
skulle ju få 4”. Han förklarade att inget ryskt barn ska förvänta sig betyget 4 medan det finns estniska 
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barn som får betyg 3 i estniska. Jag blev chockad, jag skrek och grät men han sa att varje lärare väljer 
själv betygen och att han redan har gjort sitt val. 
Anna: Fortsätter han att jobba i denna skola? 
Julia: Ja, det gör han. (Julia, s.30, min översättning) 

Nästan under hela grundskoletiden vågade inte Julia använda ryska med andra rysktalande 

elever. När hon har ändrat sig i denna fråga och börjat tala ryska med dessa barn har hon fått 

reaktioner från såväl estniska elever som en lärare: 
Julia: En av mina klasskamrater, Katja, talar också ryska; hennes familj är rysk. Vi gick i samma klass 
under nio år men vi pratade alltid estniska med varandra, på såväl lektioner som raster. Men nu har det 
ändrats och vi pratar bara ryska med varandra. Att vi hade pratat estniska till och med på rasterna fram 
till årskurs nio kan förklaras med att vi… det var lite läskigt för oss att prata ryska därför att vi alltid 
fick höra från andra i skolan att man ska prata bara estniska i skolan. 
Anna: Vem har sagt det? 
Julia: Det var barn. De sa det därför att de ville veta vad vi pratade om. Och jag minna att vi var rädda 
att säga emot. (Julia, s.27, min översättning) 

Det hände en gång i skolan när jag och min tvåspråkiga klasskompis satt på en fysiklektion och 
pratade med varandra på ryska. Läraren tappade tålamod och skrek till oss att vi skulle sluta prata 
ryska. (Julia, s.14, min översättning) 

Maria som inte kommer ihåg uttalade negativa reaktioner nämner en lärare som i sin strävan att 

hjälpa henne drog för mycket uppmärksamhet till det faktum att Maria var klassens enda ryska 

elev:  

I årskurs ett hade jag en estnisk lärare som tyckte om att fråga mig om jag hade förstått material eller 
inte […] Hon frågade mig inför hela klassen och hon gjorde det därför att jag var det enda ryska barnet 
i klassen. Hon brukade fråga: ”Har du förstått det? Förstår du det här?” Nu tror jag att syftet med 
frågorna var gott. Hon frågade bara för att försäkra sig att jag verkligen hade förstått. Men jag tyckte 
inte om hennes frågor då, därför att jag förstod allt men hon med frågorna ”förstår – inte förstår” 
uppmärksammade att jag inte hade estniska som modersmål och därmed skiljde mig från andra barn. 
(Maria, s.4, min översättning) 

Även Helena berättar om lärare som ofta har gett till känna sina negativa inställningar gentemot 

ryssar: 
Vi hade en lärare som undervisade i ämnet ”Människan, lag och rätt”. Vissa av hans åsikter var 
obehagliga… Han så ofta på sina lektioner att ryska skolor måste stängas och att vi bör fråntas rätten 
att undervisas på ryska. (Helena, s.13, min översättning) 

När Paulina berättar om sin första tid i en estniskspråkig skola nämner även hon en lärares 

negativa attityd: 
I början hade vi en ansträng relation till varandra, eftersom han var också en sådan som inte tyckte om 
ryssar. Men när jag hade lärt mig språket ändrade han sin relation gentemot mig. ( Paulina, s. 15, min 
översättning) 



55 
 

Stella och Alina beskriver hur de blev bemötta av några estniska barn och ungdomar under sin 

första tid i estniskspråkiga skolor: 
Det var i årskurs åtta […] Igen kallade de mig för fascist, men den här gången gjorde de det medvetet. 
I förskolan sa de det utan att mena det, kanske; de sa bara typ: ” Du är ryss och alla ryssar är dumma”. 
Men nu tittade de mig rakt i ögonen och sa att jag är fascist. (Stella, s.9. min översättning) 

De håller på med det fortfarande och fortsätter att säga det… men nu skrattar jag åt det… ärligt talat är 
allt vad de säger är bara löjligt. Vad kan jag göra åt det? Om de inte vill förstå att jag är som alla andra 
kan jag inte göra något… de får tänka vad de vill, jag bryr mig inte längre. (Stella, s.10, min 
översättning) 

Det var svårt för mig att trivas i den estniska skolan därför att jag var ryss. Jag var ryss och ryssar 
accepterades inte där. De första skolåren var fruktansvärda. Ingen ville leka med mig, jag fick inte vara 
med i deras lekar. De kallade mig ryss och jag kunde inte svara tillbaka: ” Ni är ester!”. Just på grund 
av att jag är ryss ville de inte leka med mig och mina första skolår gick inte så bra. Men situationen har 
ändrats efter min återkomst från Italien. Ryska barn kommer alltid att ha det svårt i estniska skolor. 
Det är så fortfarande. (Alina, s.4, min översättning) 

Tre av ungdomarna, Stella, Paulina och Maria nämner en händelse som påverkade deras 

skolsituation genom de attityder de mötte i skolan samt de val de gjorde när händelsen utspelade 

sig. Alla tre tjejer berättar om sina upplevelser i samband med konflikten gällande förflyttningen 

av den sovjetiska bronsstatyn i Tallinn. Den 27 april 2007 förflyttade Estlands regering 

krigsmonumentet i form av bronssoldaten som är en symbol för Sovjetunionens seger över 

Nazityskland. Denna bronsstaty och kvarlevorna av stupade sovjetiska soldater som fanns under 

monumentet fördes från centrala Tallinn till försvarsmakten kyrkogård. Bråk om förflyttningen 

och om den var lämplig eller ej ledde till de rysspråkiga invånarnas fredliga demonstration som 

övergick till våldsamma oroligheter efter att polisen hade försökt driva bort människorna. Att 

bara höra de diskussionerna som uppstod till följd av denna händelse var jobbigt för alla tre 

tjejerna. Paulinas spontana reaktion på allt som skedde i samhället var ett snabbt beslut om att 

byta sin ryskspråkiga skola mot en estniskspråkig skola: 
Efter årskurs sju, när vi hade den incidenten med bronssoldaten, hände det något med mig… jag vet 
inte vad jag har fått för griller i huvudet… men i alla fall… jag vet inte vad som flög i mig då men jag 
beslöt direkt att det var dags att byta till en estnisk skola. (Paulina, s.6, min översättning) 

Samtidigt som Paulina stödde alla argument som hade hörts från den ryska sidan blev det tydligt 

för henne hur delat Estlands samhälle är och vilka starka negativa attityder gentemot ryssar 

florerar i hennes land: 

I alla debatter stod jag på ryssarnas sida, jag understödde denna sida till hundra procent. Samtidigt 
förstod jag, kanske med mammas hjälp, att det var dags att förändra något i mitt liv […] Jag förstod att 
jag måste gå vidare, måste leva sig in i det estniska samhället. Jag visste att utan estniska fanns det 
ingenting att göra här längre. (Paulina, s.6, min översättning) 
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Den första tiden i den nya estniskspråkiga skolan var inte lätt för Paulina: 

Paulina: Det hände för många saker på en gång. Det var svår tid, mycket svår. Ibland sa pappa: ”Nu 
räcker det, du ska återvända till din gamla skola”. 
Anna: Vad var det för svårigheter som du upplevde då? 
Paulina: Det gällde estniska, det gällde attityder som jag mötte… Man kan beskriva det på olika sätt, 
men det handlar om samma sak ändå – om hat. Det var inte rätt ögonblick för att byta till den estniska 
skolan på grund av alla de fientliga relationerna mellan ester och ryssar. (Paulina, s.7, min 
översättning) 

Paulina tar upp detta diskussionsämne igen när vårt samtal närmar sig sitt slut: 
Egentligen är det inte skolans fel att man kan möta sådana reaktioner. Det kommer inte ske några 
förändringar om människors samhällssyn inte förändras, om esternas och ryssarnas attityder gentemot 
varandra inte förändras […] Det är inte skolans eller rektorns fel. Allt beror på familjen och den 
uppfostran man får i familjen. Det finns de som säger till sina barn att ryssar är dumma och dessa barn 
växer upp med denna inställning. Ingen i min familj sa något sådant till mig om ester. (Paulina, s.25, 
min översättning). 

Även Stellas skolliv blev påverkat av den resonans som uppstod i samhället till följd av 

konflikten kring statyns förflyttning. Förutom att de som brukade reta henne blev ännu mer 

aktiva under denna tid, uppmanades hon ofta av sina såväl estniska som ryska kompisar att ta 

ställning i den diskussion som uppstod i samhället i samband med denna konflikt. Stella som inte 

ville förlora några kompisar förklarade för alla att hon förstår båda parter och inte tänker ta 

ställning i denna konflikt: 

Stella: Jag var i årskurs åtta, det var år 2007 och jag gick då i den estniska skolan. Vi fick höra om det 
som hände i Tallinn under rasten när vi satt i biblioteket och diskuterade något. 
Anna: Vem var i biblioteket med dig då? 
Stella: Alla var ester, mina klasskompisar, de var fem eller sex stycken. När allt detta hände, när ryska 
demonstranter tappade kontrollen och allt slogs sönder… ärligt talat var jag inte emot de ryska 
demonstranternas reaktion […] Alla som satt där i biblioteket började direkt fråga mig: ”Vad tror du 
om det?”. Vad kan jag tro om det? Om jag säger att allt vad demonstranterna hade gjort var rätt, att 
man inte skulle förflytta denna staty … jag visste att om jag säger så kommer alla de som sitter med 
mig att trampa ihjäl mig, även om de är mina kompisar. Jag har tänkt noga kring vartenda ord jag sa; 
och det behövde jag göra i andra situationer också. Sen blev det lättare när diskussioner hade avtagit. 
Men de var arga på ryssar under lång tid och ryssar var i sin tur arga på dem. Jag umgicks då med 
såväl ryssar som ester och varje sida diskuterade den motsatta sidans beteende och så klart kallade sin 
motpart för idioter. Nej, men det var så löjligt att jag blev tvungen att lyssna på samma visa om och 
om igen, nästan varje dag. 
Anna: Vilken taktik valde du då? 
Stella: Om jag ska vara ärlig – ingen. Jag satt tyst och bara lyssnade. Jag var neutral. Jag ville inte säga 
om jag var för eller emot. Jag sa bara, jag sa det till alla i skolan och hemma: ”Jag kan inte uttala mig 
om det därför att jag ser denna situation från båda sidor. (Stella, s.16, min översättning) 
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Även Maria nämner bronsstatyns förflyttning i egenskap av händelsen som uppenbarade för 

henne att hon kunde uppfattas som annorlunda. Precis som Stella blev Maria tvungen att fundera 

kring hur hon skulle hantera situationen som pekat på att hon inte ”tillhör”: 

Maria: Du har kanske hört vad som hände i Tallinn när myndigheterna förflyttade bronssoldaten och 
många pratade om ryssars våldsamheter… Jag kommer inte så mycket ihåg av det, jag gick då i 
årskurs tre eller fyra. Men jag kommer ihåg att ester sa till sina barn att allt var ryssarnas fel, att det var 
ryssarna som skapade detta kaos… I alla fall sa mina skolkamrater så, alla sa så i skolan… och jag var 
det enda ryska barnet i klassen och det var riktad mot mig. De frågade mig om jag också var där bland 
demonstranterna. De var säkra på att mina föräldrar deltog i denna demonstration. Men jag svarade att 
vi var hemma, att vi inte tog någons sida, att vi var neutrala i denna fråga… Jag minns att jag grät 
mycket då. Ingen ville vara med mig och jag hade bara en vän kvar. Hon var est och jag var rädd att 
förlora henne. Efter en månad började även andra barn prata med mig. 
Anna: Varför grät du så mycket? 
Maria: Jag grät först och främst på grund av den barriär som plötsligt uppstod mellan mig och dem. 
De började betrakta mig som annorlunda. Men jag såg dem som mina, jag ville vara en av dem, ville 
vara med dem, men de visade för mig att jag inte var en av dem, inte längre. Jag kunde inte förstå 
varför de gjorde så mot mig. Jag gjorde inga fel, tvärtrom… jag pratade estniskaså bra, jag valde den 
estniska skolan framför en rysk skola… Så småningom blev allt bättre. Det är bra nu, de säger inte så 
längre. (Maria, s.11, min översättning) 

6.2.4 Sammanfattningsvis om förskole- och skolgång 

Det framkommer genom de intervjuade ungdomarnas uttalanden att såväl förskolan som skolan 

har haft ett starkt inflytande på deras språk- och identitetsutveckling. Detta inflyttande har 

uttryckts dels genom förskolans och skolans verksamhets- och undervisningsorganisation och 

dels genom de attityder som ungdomarna har stött på innanför förskolans och skolans väggar. 

Alla ungdomarna gick under sin barndom i estniskspråkiga förskolor. Det förefaller att döma av 

intervjuerna som att förskolorna bara var intresserade av att utveckla barnens estniska och inte 

var villiga att ta hänsyn till deras förstaspråk. Under förskoletiden upplevde alla studiens 

deltagare negativa moment som hade samband med förskolans synsätt gentemot informanternas 

modersmål eller med andra barns negativa attityder gentemot informanternas ursprung. 

Intervjuerna vittnar också om att ungdomarnas flerspråkighet har fått delvis stöd under skoltiden. 

Bara Helena som hela tiden gick i en rysktalande skola fick förutsättningar att utveckla sitt 

modersmål fullständigt samtidigt som hon studerade estniska och engelska. De ungdomarna som 

gick i estniskspråkiga skolor har aldrig fått möjlighet att studera ryska som modersmål. Av 

intervjuerna framgår att de estniskspråkiga skolorna som ungdomarna har gått i kunde bara 

erbjuda lektioner i ryska som främmande språk och tidigast från årskurs sex. Samtidigt har dessa 

skolor gett mer stöd till andra språk såsom tyska eller engelska. Alla ungdomarna berättar även 

om negativa attityder gentemot sitt ryska ursprung som de har mött från lärare eller elever. Det 
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framkommer genom intervjuerna att ungdomarna anser att dessa attityder uppstår till följd av 

samhällsutvecklingen. Alla jag har intervjuat har även varit beredda att satsa på sina utbildningar 

och investera i utvecklingen av sina språkliga kompetenser. 

6.2.5 Resultatdiskussion 

I det följande har jag för avsikt att presentera en analys av ungdomarnas uttalanden angående 

deras upplevelser under förskole- och skolperioden. Med hjälp av analysen, som relaterar 

resultaten till uppsatsens teoretiska ramverk och tidigare forskning, tydliggörs vilken betydelse 

de intervjuade ungdomarna uppfattar att förskole- och skolgången har haft för deras språk- och 

identitetsutveckling. 

Hyltenstam och Stroud (1991:110) menar att unga individers språkutveckling påverkas från flera 

olika källor. Ju äldre barn blir desto större blir kretsen av individer som kan utöva inflytande på 

deras språkutveckling. Denna krets börjar utvidgas i samband med barnens första kontakt med 

andra barn och vuxna i olika funktioner. När studiens deltagare började förskolan fick de 

möjlighet att bekanta sig med såväl nya människor som ett nytt språk. Alla ungdomarna var 

mycket unga (från två till fem år) när de mötte estniskan i estniskspråkiga förskolor. Estniskan 

var det enda kommunikationsspråket i dessa förskolor och fyra av ungdomarna minns att 

personalen förbjöd dem att använda ryskan inom förskolans väggar. De attityder och möjligheter 

som erbjöds i förskolorna påverkade såväl ungdomarnas språk- som identitetsutveckling. Enligt 

Obondo (1999) sammanhänger barnens identitetsutveckling med möjligheter att utveckla sitt 

språk. Även Ladberg (1996; 2003) framhäver att barndom är den perioden när individens 

identitet intensivt utformas. Uppmaningar om att tränga bort förstaspråket under denna känsliga 

period kan leda till att barnet ska börja skämmas för sitt språk och med detta för sin identitet. 

Skutnabb – Kangas (1981:71) anser att barnet främmandegörs sitt språk genom att 

samhällsinstitutioner såsom exempelvis förskola tiger ihjäl barnets språk. För alla de intervjuade 

ungdomarna var förskolan en nytt språklig domän som till skillnad från hemdomänen var mer 

formell. Att minoritetsbarnets begränsas av ett samhälle att använda sitt språk i officiella 

domäner är ett yttryck för institutionell diskriminering enligt Skutnabb – Kangas (ibid.).  

Av intervjuerna framgår även att alla ungdomarna upplevde vantrivseln under sin första tid i 

förskolan. Situation förbättrades när de lärde sig estniska. Stellas berättelse om att hon vägrade 

att gå i förskolan under några veckor på grund av såväl barnens negativa attityder som estniskans 

totala dominans i förskolan är ett exempel på en strategi som en minoritetsindivid kan använda 

sig av vid ett negativt bemötande. Enligt Lahdenperä (1991:14) kan ett minoritetsbarn som 
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upplever att hans eller hennes språk och bakgrund nedvärderas av majoritetssamhällets 

medlemmar välja att till exempel isolera sig från majoriteten och hålla sig till sina egna istället. 

Attalla intervjuade ungdomarna inte kände sig accepterade av andra barnen i början men detta 

ändrades i samband med deras framgång i estniskan kan förklaras med att människor definierar 

sig själva och bli definierade av andra med hjälp av språket, enligt Borgström (1998:16). Att 

ungdomarna släpptes in i förskolornas gemenskap när de lärde sig estniskan är ett exempel på 

språkets gränsdragande funktion. Enligt Johansson (2009:136) används språkets funktion att 

markera tillhörighet och gemenskap för att upprätthålla gränsen mellan ”vi” och ”dom” och kan 

därmed ha en assimilerande kraft.  

Skolan är en av de källorna där barn hämtar upp sitt eller sina språk under 

socialisationsprocessen. Enligt Hyltenstam och Stroud (1991) utövar skolan en väsentlig 

påverkan på barnens språkutveckling. Otterup (2005:172) menar att skolan påverkar eleverna 

dels genom sin uppgift att överföra samhällets gemensamma värden och dels genom sin roll att 

förmedla kunskaper som enligt samhället är betydelsefulla för att eleverna ska kunna utvecklas 

till fullfärdiga samhällsmedborgare. Detta sker i den period av elevernas liv när de är som mest 

mottagliga och påverkbara. Att döma av intervjuarna med alla ungdomarna har såväl skolans 

undervisningsorganisation som lärares och elevers attityder har spelat stor roll för deras språk- 

och identitetsutveckling. 

Ungdomarnas uttalanden kring utformningen av skolundervisningen och utbud av skolans 

språkämnen ser olika ut i vissa moment men liknar i andra. Det förefaller, att döma av 

intervjuerna, som att estniskspråkiga skolor uppvisar en tendens att hjälpa sina elever att utöver 

estniskan utveckla flera språk samtidigt som dessa skolor inte erbjuder sina ryskspråkiga elever 

möjligheten att fullständigt lära sig sitt förstaspråk. De val, som ett barn gör, och de möjligheter, 

som det får under den sekundära socialisationen, är av betydelse för barnets såväl 

språkbehärskning som språkidentifikation, enligt Johansson (2000:13 ff.). Hyltenstam och 

Tuomela (1996) menar att även om barnet behärskar sitt andraspråk mycket bra och till och med 

identifierar sig med det känslomässigt i högre grad än med sitt förstaspråk spelar förstaspråket 

fortfarande en viktig roll. Förstaspråket kan fungera som stöd för barnets personliga utveckling 

samt språk- och kunskapsutveckling under en lång tid och framför allt i början av den sekundära 

socialisationen. Johansson (2000:135 f.) visar i sin avhandling att barnets modersmål kan ha en 

kognitivt och känslomässig viktig funktion även om barnet behärskar det sämre än sitt 

andraspråk. Jonasson understryker att barnets förstaspråk har såväl en inlärningsmässig som 

identitetsutvecklande funktion. För det flerspråkiga barnet kan modersmålet få en symbolisk 
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funktion som är oberoende av exempelvis barnets språkliga färdighet i detta språk, vilket 

förklaras med det nära sambandet mellan språk och identitet. Kostoulas – Makrakis (1995:126) 

nämner också att skolans modersmålsundervisning kan förhindra eller förskjuta ett språkbyte hos 

minoritetsindivider. Enligt Skutnabb – Kangas (1986:32) utövar skolan institutionell 

diskriminering av minoritetsbarn om den begränsar deras möjligheter att lära sig sitt förstaspråk 

fullständigt.  

Av intervjuerna framgår också att ungdomarnas estniskspråkiga skolor inte har involverat 

ungdomarnas kännedom om den ryska kulturen och kunskaper i det ryska språket. Ryskspråkiga 

skolor som följer Estlands lagstiftning om utbildningen erbjuder sina elever obligatoriska 

lektioner i estniska samt en obligatorisk undervisning av flera olika skolämnen på estniska. 

Minoritetslever kan lätt bli förlorare i en skola som inte tar i beaktande elevernas erfarenheter 

och ursprung. Enligt Zentellas (1997:279) rekommendation bör minoritetseleverna välja den 

utbildning som värderar deras språk lika högt som majoritetssamhällets språk samt betraktar 

språklig variation som tillgång. Även Axelsson (1999:32) menar att det finns positiva samband 

mellan minoritetselevernas skolframgång och utbildningen där deras familjeidentitet bildar 

grunden när majoritetskulturen och majoritetsspråket läggs till. Enligt Skutnabb – Kangas 

(1986:133) organiseras oftast utbildningen i enlighet med makthavarnas intressen vilket kan leda 

till att skolan bli en del av den diskriminerande maktstrukturen. Skutnabb – Kangas (ibid.) anser 

att skolan bidrar till minoritetselevernas tvångsassimilering genom att tiga ihjäl deras språk och 

därmed främmandegöra dem för såväl sitt förstaspråk som sin grupp.  Enligt Green (2006:195 f.) 

befinner sig Estland, såväl som de andra unga baltiska staterna, i den perioden när utbildningen i 

syfte att stärka den nationella identiteten betonar det nationella språket samt utformas i enlighet 

med nationella traditioner. Gundara (2000:106–140) anser att utbildningen som grundar sig i 

etnocentriska monokulturella värderingar och en enspråkig norm skapar olika 

handlingsutrymmen för samhällets olika grupper. 

Att döma av intervjuerna är det bara Helena som behärskar ryskan fullständigt i både tal och 

skrift. Hennes estniska är också välutvecklad i såväl tal som skrift. Även de andra fem 

ungdomarna förefaller upprätthålla en ganska hög grad av två/flerspråkighet trots att de nämner 

att deras ryska kan ha brister i skrift samt till en viss del i ordförråd och uttal. Många studier 

bekräftar positiva samband mellan en individs flerspråkighet och kognitiva utveckling. Både 

Skutnabb – Kangas (1986:47 f.) och Otterup (2005:14 f.) betonar att flerspråkighetens potentiella 

fördelar för den språkliga och kognitiva utvecklingen realiseras om individen uppvisar en hög 

språkfärdighet i alla sina språk. Högklassigt flerspråkiga individer kan ha fördelar när det gäller 
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utvecklingen av allmän intelligens, förmågan att tänka flexibelt och abstrakt, språklig analys och 

metalingvistisk medvetenhet, sensitivitet för omgivningens reaktioner och icke – språklig 

kommunikation (ibid.). Exempelvis nämner en av ungdomarna, Alina, att tack vare sin 

erfarenhet av flera språk har hon utvecklat en språklig medvetenhet och känslighet för uttal. Alla 

ungdomarna berättar under intervjuernas gång att de försöker upprätthålla sin flerspråkighet med 

såväl skolans hjälp som på egen hand, vilket enligt min mening visar att de är fullmedvetna om 

flerspråkighetens alla möjliga potentiella fördelar. 

Enligt Borgström (1998:178) är det av stor betydelse för barns och ungdomars 

identitetsutveckling hur de bli bemötta i skolan från såväl lärares som elevers sida. Lärarna och 

eleverna kan vara ”de viktiga andra” som är betydelsefulla för barnens och ungdomarnas 

språkliga och sociokulturella utveckling. Alla de intervjuade ungdomarna nämner situationer och 

händelser som synliggjorde de viktiga andras negativa attityder och därmed aktualiserade för 

ungdomarna frågan om tillhörighet samt påverkade deras syn på sig själva. Enligt György – 

Ullholm (2010:49) utmärks flerspråkiga individers liv av att de behöver spela olika roller i olika 

sammanhang och dessa roller begränsas utifrån andras snäva referensrammar . Dessa yttre ramar 

som inte ger utrymme för de flerspråkigas komplexa upplevelser kan stå i vägen för deras 

möjligheter att utveckla sina språk och sin identitet. Johansson (2000:136 f.) anser att de 

kategoriseringar och dikotomin ”vi” och ”dom” som används av majoriteten för att kontrollera 

mångfalden kan anammas också av minoritetsgrupper i strävan för att leva på lika villkor som 

majoritetsindivider gör. I min studie är Julias övertygelse om att estniskspråkiga skolor inte 

behöver erbjuda sina ryska elever modersmålsundervisning ett exempel på ett accepterande av 

majoritetssamhällets syn i denna fråga. I sin strävan att bli accepterad av majoritetssamhället 

väljer Julia att förneka det som inte är värdefullt från majoritetens synvinkel. Denna strategi, att 

förneka allt som kan avslöja minoritetsindividens tidigare identitet, är reaktion på 

majoritetssamhällets nedvärdering av minoriteter enligt Lahdenperä (1991:12 f.). Lahdenperä 

understryker att omgivningens negativa attityder kan leda till minoriteternas tvångsassimilering. 

6.3 Umgänge och fritid 

Ungdomarna använder sig av sina språk inte bara inom familje- och skolsfären. Tack vare sin 

flerspråkighet har de möjlighet att välja språk beroende på umgängeskrets och fritidsaktiviteter. 

Med språk väljer också ungdomarna vem de vill bli för tillfället. I detta avsnitt beskrivs hur 

ungdomarnas fritid och umgängeskrets ser ut samt vilken betydelse de har haft för deras språk- 

och identitetsutveckling. 
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Helena umgicks nästan uteslutande med rysktalande kompisar under såväl förskoletiden som 

skolans första fem – sex år. Även alla fritidsaktiviteter under förskole- och lågstadietiden var på 

ryska. I årskurs sex hittade Helena en ny väninna som gick i en estniskspråkig skola och var 

tvåspråkig men pratade för det mesta estniska med sina föräldrar. Under den allra första tiden 

kändes det onaturligt för flickor att prata estniska med varandra och de använde bara ryskan. När 

flickorna fick nya grannar som var två estniska pojkar började de använda estniska som ett 

gemensamt språk.Den nya vänskapen fungerade inte i början därför att pojkarna retade Helena 

med att hon är ryss och att hon är dum som alla andra ryssar. För att övertyga pojkarna försökte 

flickorna på olika sätt bekräfta att de är också ester, har estniskblod i sina ådror och inte alls 

dumma. Så småningom accepterade pojkarna flickornas estniska tillhörighet och började 

försvara dem mot andra estniska barns elaka kommentarer med argument om flickornas estniska 

påbrå. Trots att det var svårt för Helena att komma över pojkarnas beteende bestämde hon sig att 

fortsätta sitt umgänge med dem för att kunna förbättra sin estniska. Dessutom hittade hon 

estniska kompisar på nätet och kommunicerade med dem regelbundet via sociala medier.När 

Helena nu hör samma nedsättande kommentarer om andra ryska barn och ungdomar blir hon 

glad att det längre inte gäller henne och att hon har lyckats med att bli accepterad bland sina 

nuvarande estniska kompisar. Alla fritidsaktiviteter som Helena sysslade med under 

mellanstadiet var bara på ryska med rysspråkiga såväl barn som lärare. Helena sa nej till alla 

”estniska” aktiviteter och det var ett medvetet val från hennes sida därför att hon inte var beredd 

då att gå igenom det som krävdes för att bli accepterad bland estniskspråkiga barn. Så 

småningom ändrades hennes inställning och under hela högstadiet och speciellt i årskurs nio 

sökte Helena aktivt estniska kompisar. I slutet av högstadietiden slutade hon att umgås med alla 

sina ryska kompisar förutom dem som gick i hennes klass och träffade bara estniska vänner. 

Helena slutade även med alla aktiviteter som var på ryska och valde istället att börja ta 

surfinglektioner med estniska barn.Under gymnasietiden har Helena återupptagit kontakten med 

sina gamla ryskspråkiga vänner som nu utgör den största delen av hennes umgängeskrets.Som 

anledning till dessa förändringar nämner hon att det är känns mer naturligt för henne att 

kommunicera med vänner på ryska i jämförelse med estniska. Dessutom står den ryska 

mentaliteten henne närmare vilket gör att Helena har lättare att förstå hur ryskspråkiga vänner 

tänker och handlar: 

Helena: När jag var i årskurs nio och även under gymnasiets första år umgicks jag bara med ester och 
det kändes bra. Men i skolan mötte jag mina ryska väninnor. Men sen började jag ändra min 
inställning. Jag förstod så småningom att ester inte är mina riktiga kompisar … att jag inte står dem så 
nära … att det är många gånger lättare för mig att umgås med ryssar vars temperament och mentalitet 
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står mig närmast. Jag dras till ryssarna därför de upplevs av mig som mer öppna, kanske impulsiva, 
men … det är svårt att förklara allt … 
Anna: Har du diskuterat det med någon? 
Helena: Nej, det bara började kännas så. Jag känner, där innerst inne, att det är lättare för mig att hitta 
förståelse hos ryssar. (Helena, s.14, min översättning) 

Helena är inte emot att umgås med sina estniska vänner men hon väljer att inte göra det för ofta. 

Helena menar att hon fortfarande känner att hon behöver framhäva estniska sidor av sin identitet 

lite extra för att smälta in en estnisk gemenskap. Med ryska kompisar upplever Helena 

villkorslös acceptans.  

Även Julia berättar hur hennes umgängeskrets har förändrats under senaste tiden. Under 

förskoleperioden hade hon estniska kompisar både på förskolan och bland grannbarn. Men Julias 

bästa vän som hon träffade utanför förskolan var Maria som också deltar i denna studie. Även 

idag är tjejerna bästa kompisar. Under förskoletiden pratade de ryska med varandra, men på 

grund av attityder från klasskamrater övergick de till estniska efter skolstarten. Så småningom 

tappade Julia kontakt med sina ryskspråkiga kusiner och estniska började dominera totalt i alla 

domäner förutom familjen. Julias allafritidsaktiviteter var på estniska. Ett och ett halvt år sedan 

flyttade Julia med familjen till Tallinns centrala del som domineras av ryska invånare. Hennes 

kompiskrets som två år sedan bestod nästan uteslutande av ester har blivit förändrad. Nu utgör 

ryska vänner sextio procent av alla hennes kompisar. Fast hon inte alltid förstår alla nyanser i det 

ryska språket söker Julia aktivt umgänge med de ryskspråkiga vännerna. Julia känner sig mer 

trygg med dem och upplever att de är mer roliga och öppna än hennes estniska kompisar. Tack 

vare dem har hon utvecklat sin ryska enormt. 
Julia: Jag har alltid umgicks med estniska kompisar. Oftast uteslutande med dem. Men jag har även 
haft några ryska kompisar under hela mitt liv, fast de inte var så många. Jag har även alltid försökt att 
hålla kontakt med dem. Men efter årskurs nio, när jag började i gymnasiet och fick så många ryska 
klasskamrater och vi började umgås utanför skolan, har de estniska vännerna börjat försvinna. 
Anna: Varför? 
Julia: Det var lite som vänskapstest. När jag slutade att försöka hålla liv i våra relationer började de 
försvinna. Jag såg att de inte ville fortsätta träffa mig och ibland var det så att det var alltid jag som 
skulle ta första kontakt. Då har jag börjat förstå att de inte behöver mig … Varför ska jag behöva dem 
då? … Nu umgås jag med ryssar och de flesta av mina bästa kompisar är ryssar. För mig är de mer 
öppna, mer pålitliga, mer trevliga … (Julia, s.34, min översättning) 

Maria som är bästa vän med Julia konstaterar ocksåstora förändringar i sin umgängeskrets. 

Under förskoleperioden var de flesta av Marias kompisar ester. Julia var hennes enda rysktalande 

kompis. Som det har redan nämnts pratade flickorna ryska med varandra ända fram till årskurs 

ett, men på grund av skolkompisarnas negativa attityder gentemot ryssar i allmänhet och det 

ryska språket i synnerhet bytte de det vanliga kommunikationsmönster och började prata estniska 
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sinsemellan.Såväl Maria som Julia uppmanades av föräldrarna att hitta estniska kompisar för att 

träna sin estniska. Samtidigt valde föräldrarna bara ”ryska” fritidsaktiviteter för Maria för att hon 

skulle kunna utveckla sin ryska. Under hela lågstadiet besökte Maria olika studiecirklar där all 

undervisning var bara på ryska och de flesta barnen som Maria mötte där var ryssar. Fast Maria 

träffade ryska barn på sina fritidsaktiviteter var alla hennes kompisar, förutom Julia, ester under 

grundskoletiden. Maria berättar också om hur hon upplevde den obehagliga känslan att bli 

ifrågasatt i sin tillhörighet, vilket hände på en av hennes fritidsaktiviteter. Det skedde när Maria 

var elva åroch började delta i en studiecirkel i engelska. Denna studiecirkel besöktes bara av 

ryska barn. När de hörde Marias perfekta estniska och mindre utvecklade ryska samt fick veta att 

hon gick i den estniskspråkiga skolan sa de till Maria att hon snarare var est än ryss. Maria som 

har varit medveten om att hennes ryska är sämre än estniskablev innerst inne sårad till en viss del 

av dessa kommentarer. I årskurs nio började Maria umgås med Julia nästan varje dag på fritiden 

och så småningom slutade de att prata estniska med varandra och övergick till ryska istället. 

Under gymnasietiden har Maria hittat nya ryskspråkiga kompisar som hon umgås med dagligen. 

Möten med de estniska vännerna har blivit sporadiska under det senaste året: 

Nu dominerar ryska i min dagliga kommunikation därför att jag pratar ryska hemma och med 
kompisar. Som jag har redan sagt har de flesta av mina kompisar är ryssar. Jag har även estniska 
vänner, men efter årskurs nio började antalet av dem minska. Nu ses vi inte ofta. Vi skriver till 
varandra och kan träffas en eller ibland två gånger i månaden. Men med de ryska kompisarna ses jag 
varje dag. Estniska använder jag bara i skolan. (Maria, s.13, min översättning)  

Stellas berättelse vittnar också om stora förändringar i hennes umgängeskrets i samband med 

byte av bostadsorten och skolan.Under förskoletiden lekte Stella nästan uteslutande med estniska 

barn därför att hon bodde i ett estniskdominerat område. Från lågstadieperioden 

tillhögstadieperioden, när Stella gick i en ryskspråkig skola, hade hon bara ryska kompisar i 

såväl skolan som utanför den. När Stella flyttade från Tallinn och bytte den ryska skolan till 

estniska efter årskurs sju förändrades till en viss del hennes umgängeskrets. Förutom estniska 

kompisar som utgjorde majoritet i hennes nya umgängeskrets fortsatte Stella att ha kontakt med 

några av sina gamla ryska vänner. Under gymnasietiden flyttade Stella tillbaka till Tallinn. 

Förutom de nya vänner som Stella hade hittat i gymnasiet återupplev hon kontakt med alla sina 

gamla ryskspråkiga kompisar som hon inte träffat sedan sin flyttning från Tallinn till förorten.  

Hon fortsatte att träffa några estniska kompisar från sin högstadieklass. Under hela 

gymnasietiden bestod Stella umgängeskrets till hälften av ryssar och till hälften av ester.Stellas 

nuvarande umgängeskrets består till sjuttio – åttio procent av ryska kompisar och resterande 

tjugo – trettio procent av ester: 
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Utanför högskolan umgås jag med ryssar, dvs. all kommunikation är på ryska. Kanske tjugo – trettio 
procent av mina kompisar är fortfarande ester, men antalet av dem blir mindre hela tiden. Vi brukar 
sms:a eller skriva till varandra på internet, men vi träffas nästan inte. Jag kan inte ens komma ihåg när 
jag såg mina estniska vänner senast. (Stella, s.13, min översättning) 

Även Paulinas umgängeskrets har skiftat under årens lopp. Från förskoleperioden och fram till 

årskurs åtta bestod hennes umgängeskrets bara av rysktalande kompisar, vilket gällde både inom 

och utanför skolans väggar. Under årskurs åtta bytte Paulina sin rysspråkiga skola till 

estniskspråkig. Efter ett år i denna skola, som låg nära Paulinas hem till skillnad från hennes 

gamla rysspråkiga skola, försvann nästan alla gamla ryska vänner från hennes umgängeskrets. 

Anledningen till detta var skolans närhet till Paulinas hem samt att hon hade träffat sin första 

pojkvän som var est och presenterade henne för sin estniska kompiskrets. Till slutet av 

högstadietiden utvecklades Paulinas estniska enorm. I början av gymnasietiden umgicks Paulina 

framför allt med estniska vänner men när hennes relation med den estniska pojkvännen 

avslutades började antalet ester minska i hennes umgängeskrets: 
Under tre år var jag ihop med en estnisk kille. Under dessa tre år gjorde jag allt på estniska: tänkte, 
pratade och umgicks bara med estniska kompisar. Men vår relation med denna kille tog slut och efter 
det började estniska försvinna från mitt liv … och de estniska kompisarna började också försvinna. 
(Paulina, s.2, min översättning) 

Så småningom återupplivade hon kontakt med nästan alla sina gamla ryskspråkiga vänner och 

sitt sista år på gymnasiet umgicks hon nästan uteslutande med ryssar. Ryska började dominera i 

hennes liv igen medan estniska användes bara i skolan när det behövdes.I dagsläge domineras 

hennes liv av två språk: engelska och ryska. Det förstnämnda språket behövs för att klara studier 

och det sistnämnda – för kommunikation utanför skolans väggar. Ett stort antal studenter som 

läser på Paulinas högskola kan ryska, vilket förklarar varför Paulina har hittat så många nya 

ryskspråkiga vänner även i Schweiz. Estniskan används nästan inte av Paulina idag därför att 

hennes kontakt med de estniskspråkiga vännerna är sporadisk.  

Alina är den enda av studiens deltagare vars nuvarande umgängeskrets består nästan uteslutande 

av ester. Under sina fem första år, när Alina inte gick i en förskola, hade hon bara ryska 

kompisar.Redan i förskoleåldern började Alina syssla med olika fritidsaktiviteter, såsom dans 

och simning där hon använde sig av både estniska och ryska.Oacceptansen från estniska 

klasskamraters sida ledde till att alla de kompisar som Alina hade under lågstadiet var bara 

ryskspråkiga barn. I slutet av mellanstadiet började Alina umgås med en estnisk flicka som var 

dessutom hennes klasskamrat. Denna vänskap hjälpte Alina att så småningom bli accepterad av 

andra klasskamrater.När Alina flyttade till Italien hittade hon snabbt många nya italienska 

kompisar.Medan Alina bodde i Italien tappade hon kontakt med alla rysspråkiga kompisar i 
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Estland. Det estniska språket underhölls tack vare kommunikation med Alinas estniska bästa 

väninna, som var mån om att hålla liv i deras vänskapsrelation.  Efter Alinas återkomst ändrades 

hennes umgängeskrets en gång till. Tack vare sin bästa väninna blev hon fulständigt accepterad 

och välkommen i estniska kompiskretsar vilket ledde till att Alina började umgås bara med ester. 

Estniskan blev dominerande både innanför och utanför skolans väggar: 

Anna: Varför ändrades din umgängeskrets efter återkomsten från Italien? 
Alina: Det har att göra med att min bästa väninna är est. Jag var med henne efter Italien och på sätt 
träffade såväl gamla som nya estniska vänner. (Alina, s.13. min översättning) 

Även idag umgås Alina med uteslutande estniska vänner. 

6.3.1 Sammanfattningsvis om umgänge och fritid 

Att ha och umgås med vänner från olika språkliga och kulturella gemenskaper har betydelse för 

språk- och identitetsutveckling. Det framgår av ungdomarnas uttalanden att deras umgängeskrets 

har ändrats genom årens lopp. Tack vare dessa förändringar har de kunnat finna såväl 

nödvändiga resurser för utvecklingen av sin flerspråkighet som viktiga byggstenar till sina 

identitetskonstruktioner. Även aktiviteter som ungdomarna har ägnat sig under sin fritid har haft 

betydelse för deras språk och identitet. 

6.3.2 Resultatdiskussion 

För att kunna svara på studiens frågeställningar är det viktigt att analysera hur ungdomarna 

uppfattar de språkliga och kulturella gemenskaper, som de har haft tillgång till utanför familj- 

och skolsfären, samt att analysera hur de ser på betydelsen av dessa gemenskaper för sin språk- 

och identitetsutveckling. I detta avsnitt presenteras analys av ungdomarnas upplevelser av de 

sociala relationer som de har haft inom sina umgängeskretsar samt hur dessa upplevelser tycks 

inverka på deras såväl språk som identitet. Ungdomarnas uttalanden om sina upplevelser 

analyseras med utgångspunkt i uppsatsens forskningsöversikt och teoretiska ram. 

Minoritetselevers liv utmärks ofta av att de har tillgång till fler än ett språk i hemmet, skolan och 

på fritiden (Cohen 1998). Av ungdomarnas uttalanden framgår att deras språkval utanför familj- 

och skoldomänen bestäms i hög grad av samtalspartners modersmål och det sammanhang som 

samtalssituationer utspelar sig i. Samtliga ungdomarna berättar om att de ändringar som har skett 

i deras vänskapskretsar har varit av betydelse för utvecklingen av deras språk. Genom att byta 

vänskapskretsarna och kompisarna som ingår i dem har ungdomarna kunnat underhålla och 

förbättra sina språk. Enligt Johansson (2000:13 f.) har alla de möten som en minoritetsindivid 

erfar mellan två eller flera olika kulturer påverkar hans eller hennes såväl språk- som 
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personlighetsutveckling. Speciellt vid den sekundära socialisationen kan individen vara känslig 

inför omgivningens bemötande av sina språk och sitt ursprung. Uppvisade attityder sänder 

signaler som kan ha betydelse för individens utformning av självbilden. Även Hyltenstam och 

Stroud (1991:110) understryker att under vissa perioder av ett barns socialisation spelar 

jämnåriga en viktig roll för identifikation och som språkmodeller. 

Alla ungdomarna nämner att när de hade lärt sig estniskan började deras estniska 

vänskapskretsar utvidgas. Ungdomarnas upplevelser visar att språket är nyckeln till en 

gemenskap och kultur vilket bekräftas av såväl György – Ullholms (2010:23) som Hyltenstam 

och Stroud (1991:33). Dessa forskares studier visar att språket kan ha en inneslutande och 

uteslutande funktion förutom att det fungerar som kommunikationsmedel och tankeredskap. 

Genom att markera grupptillhörighet kan språket användas för social organisation. Alla förutom 

en av ungdomarna jag intervjuat berättar om att under senaste några år har det skett förändringar 

i deras vänskapskretsar som domineras nu av ryskspråkiga vänner. Till följd av detta intar det 

ryska språket en dominerande position i dessa fem ungdomars liv. Att de fem ungdomarna 

upplever att de dras mer till ryska kompisar än till estniska har att göra med tillit, trygghet och 

acceptans enligt intervjuerna och breven. Borgström (1998:183 f.) visar i sin studie att känslan 

av trygghet som barn och ungdomar upplever i olika grupper har samband med vilka de 

identifierar sig med och vilka som utgör de signifikanta andra. När barnen blir tonåringar börjar 

de lägga märke till de skillnader som finns mellan de olika grupperna. Genom att ”sätta gränser” 

och välja en grupp framför den andra försöker de skapa sin identitet vars utformning är beroende 

av andras åsikter. Borgström knyter sitt resonemang till den symboliska interaktionismen enligt 

vilken individen kan se sig själv som objekt när han eller hon lever sig in i den andres situation 

och därmed kan inta samma attityd mot sig själv som den andre har mot en. Tack vare 

rollövertagande kan individen omstrukturera sina tankar och värderingar när han eller hon möter 

de andras reaktioner. 

6.4 Mål och framtidsplaner 

De sex unga människor jag intervjuat befinner sig i ett viktigt livsskede.  Två av ungdomarna 

läser redan högskoleutbildningar som så småningom ska leda dem in på yrkesbanor medan de 

andra informanterna ska inom en snar framtid avsluta sina gymnasieutbildningar och gå vidare 

till ett liv som de i avsevärt högre grad kan forma och bestämma över själva. Detta avsnitt 

beskriver ungdomarnas såväl personliga som professionella mål och framtidsplaner och på vilket 

sätt de tycks har haft betydelse för ungdomarnas språk- och identitetsutveckling. 
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I intervjuerna med ungdomarna blir det tydligt att de har funderat mycket på framtiden och är 

beredda att satsa på en högskoleutbildning. Stella och Paulina gjorde redan sitt val vad gäller 

högskolestudier och nu läser båda tjejer sitt första år vid ett universitet i Estland respektive en 

högskola i Schweiz. Såväl Stella som Paulina har fått nytta av sina språkkunskaper under 

högskoleutbildningen. Stella, som använder både estniska och ryska språket för att tillägna sig 

högskoleutbildningen, är övertygad om att hennes språkkunskaper är nödvändiga för att bli 

framgångsrik i hemlandet och utanför det. Paulina, som använder sig av engelska för att följa 

högskoleutbildningen, planerar att lära sig några språk till.Nu jobbar Paulina aktivt för att 

fördjupa sina kunskaper i det tyska språket. För att stärka sin konkurrenskraft planerar Paulina att 

börja lära sig spanska och italienskanästa termin. 

De andra informanterna lämnar gymnasieskolan inom ett eller två år. Alla är fast föresatta att 

söka högskoleutbildning. Julia och Alina har redan bestämt vilka utbildningar de ska söka i 

första hand. Julias mål är att utbilda sig till sjuksköterska för att sedan flytta till Finland med 

familjen. För att förverkliga sina planer tänker Julia satsa extra mycket tid på det finska språket 

under den närmaste framtid: 
Jag vill söka till Tallinns universitet, vill bli sjuksköterska. All undervisning där är på estniska. När jag 
blir klar med mina högskolestudier tänker jag flytta till Finland och söka jobb där. För att förverkliga 
min lilla plan tänker jag satsa på det finska språket och jag har redan börjat göra det. I Finland finns 
det större chanser att få bättre betalt än här i Estland. (Julia, s.42, min översättning) 

Samtidigt är Julia fast besluten att fortsätta med tennis som utgör det största intresse i hennes liv. 

Hon jobbar då och då som tennistränare vid sidan av sina nuvarande studier och under många av 

sina arbetspass får Julia nytta av kunskaperna i det ryska språket därför att många av hennes 

elever och sparringspartner är ryssar. 

Trots att det är två år kvar tills gymnasiet är avslutat har Alina bestämt sig för att hon kommer att 

läsa vid universitet, antingen här i Estland eller i Italien.Om Alina inte blir antagen till ett 

juristprogram som hon tänker söka till i första hand, väljer hon något språkinriktat program. 

Tack vare sina språkkunskaper ser Alina med tillförsikt mot framtiden. Helena och Maria vill 

också skaffa sig högskoleutbildningar och det är viktigt för dem att satsa på intressanta yrken. 

Helena kan tänka sig att välja högskoleutbildningen inom ekonomi eller marknadsföring men 

hon är fortfarande inte helt säker i sitt val av yrke. Helena vill gärna hitta ett yrke där hon kan ha 

nytta av sina språkkunskaper i ryska, estniska och engelska. Honvill försöka bli antagen till 

landets bästa universitet i Tartu. Trots sina höga betyg är hon orolig inför antagningen därför att 

hon har hört att studenter med ryska efternamn har svårare att få plats på prestigeutbildningar. 
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För att minimera misslyckanderisken vid antagningen funderar nu Helena vars efterman är 

ryskklingande att ta mormors typiskt estniska efternamn.Helena tar även i betraktande 

möjligheten att studera utomlands och till och med att flytta från Estland till Europa när hon blir 

klar med sin högskoleutbildning: 
Jag funderar på att flytta utomlands när jag blir klar med min högskoleutbildning; det är lättare att få 
bättre betalt där om man har ett bra yrke. Jag kommer kanske att få ett bra jobb här också eftersom jag 
kan estniska så bra. (Helena, s.12, min översättning) 

Samtidigt är hon inte redo att bestämma sig nu i denna fråga därför att Helena gärna vill bo nära 

sina släktingar. Helena menar att allt beror på hur livet utvecklar sig för henne i den närmaste 

framtiden. 

Maria har inte bestämt sig vilket yrke hon vill satsa på men är helt säker på att hon kommer att 

klara högskolestudier utan stora svårigheter. Hon känner ingen oro inför framtiden tack vare sina 

kunskaper i estniska och ryska: 
Det är lätt för mig att hitta kontakt med såväl ester som ryssar. Tack vare min flerspråkighet kommer 
jag att hitta jobb utan svårigheter. I Estland vill man anställa dem som kan hitta kontakt med alla och 
jag är bra på det. Det är allmänt känt att ryssarna och esterna är som två motsatta sidor och jag som vet 
hur man ska accepteras av båda sidorna kan lätt vara den bro som binder ihop dem. Jag ser bara 
positivt på min flerspråkighet. Flerspråkigheten kan öppna många dörrar i min framtid. (Marias brev, 
min översättning) 

Förutom att tjejerna ska skaffa sig yrken som ska erbjuda dem framtidsmöjligheter planerar de 

också att bilda familjer men ännu inte vet när det blir aktuellt för dem. Av de sex ungdomarna är 

det bara Helena och Alina som vid intervjutillfället har haft en pojkvän.Helenas pojkvän är ryss 

och de pratar med varandra på ryska. Helena anser att det är mer sannolikt att hennes blivande 

make blir ryss.Det är självklart för Helena att hennes eventuella barn ska lära sig såväl estniska 

som ryska: 

Jag har alltid tyckt och anser idag att mina barn ska lära sig både estniska och ryska … om vi ska bo i 
Estland. (Helena, s.18, min översättning) 

Alinas pojkvän, som hon har varit tillsammans med i snart ett år, är est och under den senaste 

tiden har hon börjat fundera över vilka språk hon ska använda sig av för att kommunicera med 

sina framtida barn. Alina vet inte om hennes man ska bli est, ryss, italienare eller med någon 

annan bakgrund men hon är absolut säker på att deras gemensamma barn ska lära sig ryska. Det 

är viktigt för henne därför att hon inte vill att barnen ska tappa kontakt med hennes ryska 

släktingar. Efter återkomsten från Italien var Alina inställd på att flytta från Estland när hon 

skulle bli klar med en högskoleutbildning. Under det senaste året har hennes inställning i denna 

fråga ändrats. Trots att utomlands kan hon få jobb med högre lön än i Estland vill hon ändå bo 
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kvar i Estland där hennes pojkvän och släkt bor. I alla fall är det så för tillfället samtidigt som 

Alina säger att hennes beslut kan förändras i framtiden. 

Maria berättar att när hon bli klar med sin högskoleutbildning kommer hon med stor sannolikhet 

att stanna i Estland eftersom alla hennes släktingar bor i detta land. Men Maria lämnar för 

säkerhets skull dörren öppen för en eventuell flyttning till något annat land om hon hittar där ett 

välbetalt jobb eller en man som hon kan gifta sig med. Samtidigt säger Maria att hennes blivande 

make helst bör ha ryskt bakgrund därför att hon vill prata bara ryska med dem som hon älskar. 

Det är även självklart för Maria att hennes framtida barn ska kunna tala ryska samt ska bli två- 

eller flerspråkiga. Om hon kommer att flytta utomlands för gott tänker hon inte kräva från barnen 

att de ska lära sig estniska. 

Även Stella berättar att hennes blivande make helst bör ha rysk bakgrund och det är viktigt att de 

barn hon hoppas få i framtiden ska lära sig två språk: 

Ja, mina barn, de ska kunna två språk. Det är viktigt att de lär sig både estniska och ryska, men hemma 
ska vi tala bara ryska. (Stella, s.23, min översättning). 

Det spelar inte så stor roll för Paulina från vilket land hennes kommande make ska komma ifrån 

men hon är absolut säker på att hennes eventuella barnska lära sig ryska ordentligt för att 

behärska detta språk i såväl tal som skrift. Även om barnens far kommer att vara ryss vill Paulina 

att de ska bli flerspråkiga därför att kunskaper i många språk ger fler möjligheter. På liknande 

sätt uttrycker sigJulia. Det är självklart för henne att de barn hon kommer att få i framtiden ska 

kunna ryska. Julia säger att hon kommer att göra allt möjligt för att de ska lära sig minst två 

språk flytande. 

6.4.1 Sammanfattningsvis om mål och framtidsplaner 

Intervjuerna med ungdomarna visar att de är medvetna om utbildningens och språkkunskapernas 

betydelse för hur deras framtid kommer att gestalta sig för dem. Alla informanterna är fast 

föresatta att skaffa sig en högskoleutbildning och betraktar sina språkkunskaper som ett av de 

verktyg som kan hjälpa dem att uppnå uppställda mål. Genom föreställningar om sina framtida 

familjer berättar ungdomarna om hur de ser på sig själva och sin flerspråkighet. Alla 

ungdomarna uttrycker önskan om att deras eventuella barn ska bli flerspråkiga samt att de ska 

lära sig ryska. Det framkommer av intervjuerna att alla ungdomarna tror på sina 

framtidsmöjligheter och har höga ambitioner samt att de har funderat kring möjligheten att leva 

och bo utomlans efter en avslutad högskoleutbildning. 
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6.4.2 Resultatdiskussion 

I det följande analyseras ungdomarnas uttalanden angående såväl personliga som professionella 

mål samt framtidsplaner. Med hjälp av analysen ska jag försöka förstå på vilket sätt 

ungdomarnas föreställningar om sin framtid tycks inverka på deras språk- och 

identitetsutveckling. Analysen kommer att förankras i uppsatsens forskningsöversikt och 

teoretiska resonemang. 

Intervjuerna utvisar att alla ungdomarna är medvetna om utbildningens betydelse och är beredda 

att göra språkliga satsningar för att förverkliga sina mål. Samtliga ungdomar ser sina 

språkkunskaper som tillgång i frågan om högskoleutbildningen samt sin framtida karriär. 

Ungdomarnas uppfattningar har beröringspunkter med vad Otterup (2005:24, 207) säger om 

språkliga investeringar som ett sätt att skaffa sig en eftertraktad utbildning samt få tillgång till 

både symboliska och materiella resurser.  I sitt påstående utgår Otterup ifrån Bourdieus syn på 

språk som en form av symboliskt kapital. Investeringar i språk görs för att få tillgång till 

symboliska resurser i form av utbildning som kan omvandlas till ekonomiskt och socialt kapital. 

Samtidigt som alla ungdomarna avser att dra nytta av sin flerspråkighet både vad gäller studier 

och i yrkeslivet uttrycker en av dem, Helena, sin oro rörande möjligheten till att bli antagen till 

Estland bästa universitet trots sina bra betyg och goda språkkunskaper. Helena som har hört att 

studenter med ryska efternamn kan ha svårare att komma in på prestigeutbildningar funderar nu 

på att byta sitt efternamn som avslöjar hennes ryska ursprung. Enligt Lahdenperä (1991:14) kan 

en minoritetsindivid, som tolkar att omgivningen på något sätt nedvärderar eller diskriminerar 

hans/hennes språk och bakgrund, skaffa sig olika strategier att hantera negativa situationer. I 

Helenas fall kan det bli ett byte av sitt ryska efternamn till morsmors estniska efternamn. Att 

Helena funderar på att välja bort det som avslöjar hennes identitet och ursprung är ett hennes sätt 

att hantera majoritetssamhällets institutionella och kulturella diskriminering. Enligt Borgström 

(2006:123 ff.) kan erfarenheter av förtyck eller diskriminering påverka minoritetsindividers sätt 

att konstruera sin identitet, exempelvis genom att dölja eller framhäva den. För att undvika 

situationer där det finns risk att hennes erfarenheter och identitet nedvärderas kan Helena välja 

vilken sida av sin identitet hon vill framhäva för tillfället. Att framhäva den ena eller den andra 

delen av sin bakgrund och identitet och därmed välja vem man vill vara i detta ögonblick ger 

minoritetsindividerna en viss makt över hur de bli uppfattade av andra enligt Borgström (ibid.). 

Borgström påpekar att med hjälp av denna strategi kan minoritetsindividerna styra de andras val 

av den kategori som de bli placerade i. Tack vare denna strategi kan minoritetsindividerna 
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motverka att de andras makt och kontroll tvingas på dem och kan därmed uppleva sig som herrar 

över sina egna liv. 

 Alla de intervjuade ungdomarna uttrycker att de ser framtiden an med tillförsikt vilket kan 

förstås med hjälp av Otterups (2005:24, 207) resonemang. Forskaren konstaterar att flerspråkiga 

individer har möjlighet att genom sin bakgrund och erfarenheter skaffa sig ett språkligt och 

kulturellt kapital. Förväntningar på att investeringar kan ge en god utdelning tillåter dem att se 

mot framtiden med optimism. Av intervjuerna framgår det även att samtliga ungdomar kan tänka 

sig att flytta från Estland för att leva och arbeta i att annat land om det behövs. Att döma av 

ungdomarnas uttalanden förefaller det som att de känner sig kapabla att göra ett medvetet val 

beträffande både språk och tillhörigheter för att kunna förverkliga sina såväl yrkesmässiga som 

personliga mål. Ungdomarnas tilltro till sin förmåga att hantera livets utmaningar kan förstås 

med hjälp av Otterups (2005:228 ff.) påstående om att uppväxten i nära kontakt med många 

språk och levnadssätt hjälper flerspråkiga individer att utveckla strategier för hanteringen av 

dagens samhälle med dess globalisering och snabba förändringsprocesser.Maria, som i likhet 

med alla andra ungdomarna inte känner någon oro inför framtiden, nämner även att hon 

tillsammans med språkkunskaper har fått bättre förståelse för såväl ryssar som ester. Maria är 

övertygad att hennes förmåga att bygga broar mellan människor från olika kulturer kommer att 

uppskattas av eventuella arbetsgivare. Såväl Borgström (2012:72 ff.) som Goldstein – Kyaga och 

Borgström (2009:32) anser att behärskning av flera språk ger en individ tillgång till olika sätt att 

se på världen, till varierande sociala kommunikationsregler och därmed tillgång till olika sociala 

kontexter. Alla ungdomar uttrycker önskan om att de barn de eventuellt kommer att få ska bli 

två- eller flerspråkiga och ska lära sig ryska. Ungdomarnas inställning i dessa frågor har 

beröringspunkter med Otterups (2005:228 ff.) studie. Det faktum att flerspråkiga ungdomar ser 

det som naturligt att deras eventuella barn ska lära sig deras modersmål och bli flerspråkiga är ett 

bevis på att ungdomarna finner enbart fördelar med sin flerspråkighet. Även Gupta (2000) i sin 

sammanfattning av forskningen kring mångetniska urbana miljöer konstaterar att individerna 

som av nödvändigheten har lärt sig flera språk ser detta som en naturlig del av livet och som 

vägen till framgång. Paulina understryker att hennes barn ska lära sig ryska ordentligt i både tal 

och skrift. Paulinas egna erfarenheter av högklassig flerspråkighet och de fördelar som den 

medför kan förklara hennes precisering angående behärskningsgraden av ryskan hos de 

eventuella barnen. Både Skutnabb – Kangas (1986:47 f.) och Otterup (ibid.:14f.) understryker att 

såväl deras egna som andra forskningsstudier visar att graden av individens flerspråkighet är av 

stor betydelse för att de eventuella fördelar för individens språkliga och kognitiva utvecklingska 
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börja framträda. Studierna visar även att parallell utveckling av första- och andraspråket gynnar 

båda språken. 

Förutom att alla ungdomarna vill att deras eventuella barn ska kunna ryska uttrycker Maria, 

Stella och Helena, vilket är hälften av ungdomarna, önskan om att deras framtida makar ska ha 

ryskt ursprung. Alla ungdomarna har växt upp i familjer med ryska som det enda 

kommunikationsspråket vilket betyder att deras primära språksocialisation skedde på detta språk. 

Enligt Obondo (1999:36) får de språksocialisationsmönster som barn möter i tidig ålder stora 

konsekvenser för deras identitetsskapande. Cohen (1998) menar att det språk eller de språk som 

minoritetsindivider lär sig under sin primära socialisation, brukar stå känslomässigt nära dem 

resten av livet. Även Eliaso Magnusson (2010:89) påpekar att de normer som gäller under 

individernas primära socialisation skapar förväntningar utifrån vilka individerna formar såväl sin 

identitet som sin framtid. Stellas och Marias starka önskan att kunna prata ryska med alla 

medlemmar av sina framtida familjer går i linje med de aspekter som diskuteras i den senaste 

forskningen om flerspråkiga individers vardag. Enligt Musk och Wedin (2010:14) agerar vi olika 

i olika situationer med olika personer, vilket kan ses tydligt vid analys av hur flerspråkiga 

individer använder sina språkliga resurser i skiftande kontexter. Såväl Ladberg (1996:18) som 

Hyltenstam och Stroud (1991:47) menar att det är vanligt förekommande att de flerspråkiga 

individerna använder minoritetsspråket inom familjesfären samtidigt som mer formella domäner 

domineras av majoritetsspråket. Att alla studiens deltagare vill att deras barn ska kunna tala 

ryska och två av deltagarna understryker att de kommer att prata ryska med sina barn vittnar om 

att ungdomarna är måna om att det ryska språket förmedlas till den kommande generationen. 

Ungdomarnas positiva inställning i frågan om bevarandet av ryska visar att detta språk är viktigt 

för dem. Enligt Borgström (1998:16) har språket som hänger samman med identitet i flera 

bemärkelser stor betydelse för bevarandet av identiteten inom minoritetsgrupper. Detta bekräftas 

även av Ralph (1993) som menar att språket utgör en stark identitetsskapande faktor. 

6.5 Flerspråkighet och dess betydelse för identitetsskapande 

Enligt Otterup (2005:173) är uppfattningen om att det finns samband mellan språk och identitet 

är idag allmänt vedertagen. Detta samband kan vara speciellt tydligt för flerspråkiga individer 

(ibid.). I detta avsnitt presenteras hur de sex intervjuade ungdomarna beskriver sina identiteter 

och sin flerspråkighet samt på vilket sätt flerspråkigheten tycks ha haft betydelse för deras 

identitetsskapande. Samtidigt som avsnittet redogör för vad ungdomarna uppgett när de hade 

blivit ombedda att beskriva sin flerspråkighet och identitet finns det även indirekta beskrivningar 
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av ungdomarnas flerspråkighet och identitet i de ovanstående avsnitten där informanterna 

berättar om sig själva, sina familjer, sin förskole- och skolgång samt synen på framtiden. 

Fem av studiens deltagare beskriver sina identiteter som sammansatta och Helena är en av dem. 

Hon betraktar sig själv som högklassigt tvåspråkig och ser detta som en stor tillgång. Förutom 

estniskan och ryskan, som enligt Helena är hennes modersmål och det starkaste språket, 

behärskar hon ganska bra engelska och mindre bra finska. På min fråga om hur hon upplever sin 

identitet säger Helena efter en kort paus att hon nog är en ryskspråkig est: 
Helena: Jag känner mig som en ryskspråkig est. Det är så! Jag använder mest ryska för att 
kommunicera med andra, men samtidigt är jag född här, i Estland, och det är därför jag är est, 
rysktalande est. 
Anna: Vad upplever du som den viktigaste faktorn för din identifikation? 
Helena: Platsen där jag föddes och det språk som jag pratar mest. Båda är lika viktiga. (Helena, s.20, 
min översättning) 

Helena tilläger också att ryska människor upplever henne som ryss medan hon behöver framhäva 

sina estniska sidor för att bli upplevd som est av esterna: 

Jag kan umgås med ryssar utan att behöva bevisa på något sätt att jag är ryss. Men med esterna 
behöver jag visa på sätt och vis att jag är est, kanske säga det vad de är vana att höra eller prata om de 
ämnen som de brukar prata om … (Helena, s.20, min översättning) 

Helena berättar att hon ibland inte vill att esterna ska få veta att hon är ryss: 
Helena: Om ester hör att någon pratar med brytning kan de fråga: ”Är du ryss?”. Men de har inte 
frågat mig eftersom jag oftast talar utan accent. 
Anna: Om de frågade dig vad skulle du svara?  
Helena: Jag skulle säga att jag går i en rysk skola, att mina föräldrar kan prata ryska. Men ibland vill 
jag inte berätta för dem att jag är ryss. Då skulle jag säga att mina släktingar är ester och jag skulle 
börja visa upp min estniska sida, skulle bete mig som de. (Helena, s.21, min översättning) 

Även Julia beskriver sin identitet som sammansatt. Tack vare sina perfekta kunskaper i estniska 

kan Julia lätt smälta in bland ester. Hon väljer ofta att inte berätta om sitt ryska ursprung för 

esterna, även om de ställer frågor kring det. Julia berättar att hon alltid känner sig som est bland 

sina såväl ryska som estniska vänner. Att Julia inte alltid känner sig som ryss bland ryska 

människor beror på hennes bristfälliga kunskaper i ryska: 
Jag känner mig alltid som est bland ryssar. Det känns … Jag känner mig som en främling bland de 
egna. Ibland förstår de inte hur svårt det är för mig … Mina ryska kompisar, de som känner mig, de 
kan uppfatta mig som ryss trots att jag inte kan vissa ord eller uttryck. Jag vill alltid sluta tänka eller 
tala ryska när jag inte kan hitta passande ord. Det är lättare för mig att tänka och prata på estniska. 
Bland ester känner jag mig som est. Jag väljer oftast att inte berätta för dem att jag är ryss därför att 
jag hatar när någon börjar särskilja mig, alltså uppfatta mig som annorlunda. (Julia, s.46, min 
översättning). 
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Trots problem med läsförståelse, med ordförråd och med skrivfärdigheten i det ryska språket 

betraktar Julia detta språk som sitt modersmål. Hennes absolut starkaste språk är estniska som 

hon ser som sitt andraspråk. Estniskan kan inte bli hennes modersmål därför att det inte är 

språket som hon använder för att prata med familjen och släktingar. Trots att Julia upplever sig 

”förestniskad” finns det en människa i vars närvaro Julia känner sig som ryss. Denna människa 

är hennes mamma. Bara med henne vågar Julia bli ryss: 
Bara med min mamma känner jag mig som ryss, endast som ryss, därför att hon är min älskade 
mamma. Ryska är min mammas språk, vi pratar med varandra på detta språk och hon förstår mig alltid 
och jag förstår henne alltid. (Julia, s.48, min översättning) 

Julia som betraktar sig som tvåspråkig ser bara fördelar med sina språkkunskaper. 

Att döma av intervjun med Maria förefaller det som att även hon upplever sin identitet som 

sammansatt. När jag frågar Maria om hennes identitet säger hon att hon känner sig som ryss 

därför att hon pratar ryska med sin familj samt därför att hennes släktingar och föräldrar är 

ryssar. Om en stund tillägger Maria att hon är ryss med perfekt estniska: 
Jag känner mig som ryss därför att mina föräldrar är ryssar; fast min mamma är ukrainska, men det 
viktigaste är att vi pratar ryska hemma. Jag är ryss med perfekt estniska. På så sätt förklarar jag för alla 
vem jag är. (Maria, s.12, min översättning) 

Maria uppger att det ryska språket är hennes modersmål och estniska är hennes andraspråk. 

Honbeskriver sig som en tvåspråkig person som dagligen behöver såväl estniska som ryska. 

Maria ser endast fördelar med att vara tvåspråkig. Hennes starkaste språk är estniska medan 

ryskan som hon talar flytande har några brister beträffande ordförråd och skrivfärdighet. Maria 

hör och använder även mycket engelska vilket gör att hon kan klarar sig relativt bra med detta 

språk.  

Stella känner sig huvudsakligen som både ryss och korean men till en vis del även som est. Det 

beror på att hon har blandat ryskt – koreanskt påbrå samt att hon är född och har levt hela sitt liv 

i Estland. Ryska är hennes modersmål, estniska är hennes andraspråk och den koreanska delen i 

Stellas ursprung har påverkat hennes utseende: 
Jag har hört från många att jag är korean. De sa det på grund av mitt utseende. Ja, jag har 
”koreanskblod” och kanske därför känner jag mig som korean, men jag känner mig även som ryss 
därför att ryska är mitt modersmål. Till en viss del är jag också est … jag kan estniska, fast det är inte 
mitt känslospråk utan språk som jag har lärt mig och som har blivit mitt andraspråk. (Stella, s.24, min 
översättning) 

Stella tycker själv att hon är högklassigt tvåspråkig även om estniskan är hennes absolut 

starkaste språk. Ofast är det lättare för henne att tänka på estniskan men alla hennes goda 
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barndomsminnen är bara på ryska. Stella har även bra kunskaper i engelska och ser sina 

språkkunskaper bara som en tillgång såväl i sitt vardagsliv som i framtida karriär. 

Beträffande sin identitet säger Paulina att hon känner sig som en ryskspråkig est. Hon kan inte 

identifiera sig som ryss därför att hon vet att hennes ryska som har brister i skrivfärdighet samt i 

uttal inte kan jämföras med ryskan som talas av ryssar i Ryssland. Dessutom är hon född och 

uppvuxen i Estland vilket hon också tar i beaktande när Paulina förklarar varför hon inte ser sig 

som endast en ryskspråkig person: 
Jag har alltid varit människan från Estland, dvs. jag har känt mig som en ryskspråkig est. Jag kan inte 
betrakta mig som ryss, jag menar ryssarna från Ryssland. Jag kan inte ens säga att jag bara är 
ryskspråkig, nej … Jag har bott i Estland och det har väl också betydelse. (Paulina, s.21, min 
översättning) 

Paulina upprepar några gånger under intervjutillfället att hennes modersmål är ryska. Hon anser 

att man inte kan ha två modermål och säger att estniska som hon behärskar flytande i både tal 

och skrift är hennes andraspråk. Men om andraplatsen tävlar också engelskan som under senare 

tid använd av Paulina mycket mer än det estniska språket. Allt detta gör att Paulina betraktar sig 

själv som trespråkig och ser bara positivt på sin flerspråkighet som är en tillgång i dagens värld. 

Fem av studiens deltagare beskriver sina identiteter som komplexa. Alina som säger att hon ser 

sig som ryss och ingen annan avviker från detta mönster. Sin identifikation förklarar Alina med 

att hennes föräldrar och närmaste släktingar är ryssar: 

Jag känner mig som ryss, så klart! Bara ryss därför att mina föräldrar, mina mor- och farföräldrar är 
ryssar och de är de viktigaste personerna för mig. De är mina släktingar, jag är en del av dem och just 
därför är jag ryss. Och om någon frågar mig vem jag är säger jag alltid att jag är ryss. Jag struntar i vad 
de tycker och tror om ryssar. Alla mina närmaste släktingar var ryssar. Jag vet att det fanns estniska 
släktingar från pappas sida men alla dem är döda för länge sedan. Även om pitteliten del av mig har 
”estniskblod” känner jag mig som ryss till hundra procent därför att de närmaste släktingar är ryssar. 
(Alina, s.11, min översättning) 

Alina upprepar några gånger att trots det estniska medborgarskapet samt trots att hon inte 

behärskar ryskan fullständigt känner hon sig alltid som ryss. Alina har svårt att besvara frågan 

om vilket språk upplevsav henne som modersmål. Anledningen till att Alina inte kan betrakta 

ryskan som sitt modersmål är hennes bristfälliga kunskaper i detta språk: 
Jag kan inte säga att det är mitt modersmål därför att jag inte ens kan skriva på ryska. Jag behärskar 
inte detta språk som modersmål. Estniska är inte mitt modermål men det är mitt starkaste språk som 
jag behöver dagligen. (Alina, s.3, min översättning). 

Alina ser sig som en trespråkig person som förutom estniska och ryska behärskar italienska 

obehindrat och flerspråkigheten har bara positiva sidor enligt Alina. 
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6.5.1 Sammanfattningsvis om flerspråkighet och dess betydelse för identitetsskapande 

De sex ungdomar jag intervjuat ser sig som två- eller flerspråkiga personer. Parallellt med att 

estniskan verkar bli det starkaste språket för Maria, Julia, Stella och Alina anger fem av 

ungdomarna, med undantag av Alina, ryskan som sittmodersmål. Det förefaller även som om 

alla ungdomarna försöker upprätthålla en hög grad av flerspråkighet. Dessutom uttrycker 

samtliga informanter positiva värderingar kring det faktum att de behärskar flera språk. Fem av 

de sex ungdomarna uppfattar sina identiteter som sammansatta och komplexa och bara Alina 

menar att hon endast är ryss. 

6.5.2 Resultatdiskussion 

Som har framgått av den tidigare beskrivningen av hur jag gått tillväga vid analysarbetet 

resulterade min kodning av insamlade data i ett antal underteman och ett huvudtema. I detta 

material som jag samlat in med hjälp av intervjuer och brev från sex rysktalande ungdomar som 

är födda och uppväxt i Estland är det flerspråkighet och identitet som utgör huvudtemat. 

Huvudtemat som berör ungdomarnas flerspråkighet och dess betydelse för deras 

identitetsskapande förekommer ofta i det insamlade materialet och framträder som centralt 

genom alla underteman som kan relateras till det. Detta kapitel har hittills handlat om kontexter 

som är av betydelse för ungdomarnas språk- och identitetsutveckling. I det följande avsnittet 

ämnar jag analysera ungdomarnas uttalanden om upplevelser kring den egna flerspråkigheten 

och identiteten. Resultaten analyseras med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska ramverk och 

forskningsöversikt. 

Eftersom den undersökningsfråga som låg till grund för uppsatsen rör flerspråkighetens 

betydelse för ungdomarnas identitetsskapande har jag genom hela analysen försökt hålla såväl 

flerspråkighet som identitet i fokus. Från analysen framgår det att båda dessa fenomen löper som 

en röd tråd genom alla teman samt påverkar relationerna mellan teman. Med utgångspunkt i 

analysarbetet kan det konstateras att mycket tyder på att flerspråkigheten spelar en stor roll i 

ungdomarnas identitetsutveckling. 

Fyra av ungdomarna betraktar sig som tvåspråkiga och två ungdomar som trespråkiga. Att döma 

av intervjuerna och breven utgår de i sin bedömning av den egna flerspråkigheten ifrån Skutnabb 
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– Kangas (1986:49 f.) kriterier såsom ursprung, kompetens, funktion och attityder. De viktigaste 

bedömningsgrunderna för ungdomarnas bedömande tycks det vara att de obehindrat kan använda 

sina språk i olika sammanhang, med olika samtalspartners samt efter sina egna behov och de 

önskemål som uttrycks av andra. Ungdomarnas sätt att bedöma sin flerspråkighet sammanfaller 

med Otterups definition av en flerspråkig individ som ”den som använder eller kan använda fler 

än ett, dvs. två eller flera språk i de flesta situationer i enlighet med sina egna önskemål och 

samhällets krav”. Undersökningens resultat visar även att i alla ungdomarnas beskrivningar av 

sin flerspråkighet nämns omgivningens uppfattningar av den. Att ungdomarnas bedömning av 

den egna flerspråkigheten bestäms av såväl sin egen uppfattning som andras omdömen visar att 

flerspråkigheten är ett fenomen som skapas i olika kontexter och i samspel med andra 

människor. Ungdomarnas uppfattningar kring sin flerspråkighet har beröringspunkter med vad 

Musk (2010:56) säger om flerspråkighet. Musk som tillämpar ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv på detta fenomen konstaterar att flerspråkigheten kan förstås som något som 

människor tillsammans skapar och iscensätter. Även Cromdal och Evaldsson (2003:39 ff.) anser 

att flerspråkigheten handlar om något som människor åstadkommer och detta kan åstadkommas 

på olika sätt av olika talare. 

Alla ungdomarna uttalar positiva värderingar kring sin flerspråkighet. Ungdomarnas 

oproblematiserade inställning till flerspråkighet kan förklaras med att den utökar antalet 

valmöjligheter beträffande tillhörigheter, utbildningsvägar och framtidsplaner. Det framkommer 

också genom de intervjuade ungdomarnas uttalanden att flerspråkigheten utgör en viktig 

beståndsdel i ungdomarnas identitetskonstruktioner. Alla ungdomarna, med undantag för Alina, 

beskriver sin identitet som komplex och sammansatt av flera olika komponenter som härrör från 

ungdomarnas socialisationskontexter. Enligt Johansson (2000:13 f.) kan den primära och 

sekundära socialisationen förmedla olika betydelser och innebörder till minoritetsindivider som 

oftast lever i två eller flera världar. Skillnader mellan dessa världar och alla de möten 

minoritetsindividerna erfar mellan flera eller olika kulturer påverkar deras identitetsutveckling. 

Genom att göra sin egen sammansmältning av de olika föreställningar och kulturella uttryck som 

omgivningen erbjuder konstruerar minoritetsindividerna sin identitet. 

När Helena, Maria, Julia, Paulina och Stella beskriver sina identiteter nämner de kombinationer 

av identifikationer som tillsammans ingår i deras identitetskonstruktioner. Bland de 

identifikationerna som väger tyngt nämner alla de fem tjejerna sina språk. Helena och Paulina 

som identifierar sig som ryskspråkiga ester, inkluderar i sina identifikationskonstruktioner 

förutom sitt förstaspråk även sin härstämning från Estland. Stella som känner sig huvudsakligen 
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som både ryss och korean men till en vis del även som est konstruerar sin identitet med hänsyn 

till sina språk, sitt biologiska ursprung samt härstamningen från den estniska nationen. Maria 

som beskriver sig själv som ryss med perfekt estniskan utgår i sin identifikation ifrån de språk 

hon kan. Även Julia som berättar att hon känner sig som ryss med sin mamma och som est med 

alla andra relaterar sin identitet till de språk hon identifierar sig med i olika kontexter. Det är 

bara Alina som definierar sig som endast ryss och betonar att hennes ryska ursprung utgör den 

viktigaste grundvalen i hennes identifikation. När ungdomarna beskriver sin identitet nämner de 

alltid vilka språk de kan samt vilket av dem är deras modersmål och det starkaste språket. Även 

Alina, som är säker i sin identifikation som ryss, berättar om sitt förhållande till alla sina språk 

vilket visar att de har betydelse för hennes sätt att identifiera sig trots att de inte intar den tyngsta 

positionen i hennes identitetskonstruktion. Ungdomarnas tankar kring sin flerspråkighet visar att 

den är en betydelsefull faktor för deras identitetsarbete och för fem av ungdomarna utgör deras 

språk en viktig identitetskomponent. Otterups (2005:221 ff.) studie framhäver att 

flerspråkigheten har en stor betydelse för flerspråkiga ungdomars identiteter. Med hjälp av sin 

flerspråkighet får de tillgång till fler kontaktytor och fler varierande kontexter som är av 

betydelse för deras identitetsutveckling. I ungdomarnas identitetskonstruktioner binds ihop en 

språklig, etnisk och nationell identitet. Bara hos Alina intar den etniska identiteten en 

dominerande ställning gentemot alla andra möjliga beståndsdelar. Sammansatta identiteter som 

uppvisas av fem av de intervjuade ungdomarna kallas enligt Otterup (2005:227) synkretiska 

identiteter.  Otterup (ibid.) menar att sådana identitetskonstruktioner utmärks av att de är 

mångfacetterade, gränsöverskridande och föränderliga. Dessa drag förstärks ytterligare av 

flerspråkigheten enligt Otterups (ibid.) studie.  

Ungdomarnas tankar kring sin flerspråkighet och dess betydelse för deras identitet visar att de är 

kapabla att hantera den komplicerade verkligheten som de möter i olika socialisationskontexter. 

Med hjälp av sina språkliga resurser har ungdomarna utvecklat strategier som hjälper dem att ha 

en sammanhängande identitet. Enligt Goldstein – Kyaga och Borgström (2006:215) som 

Borgström (2006:123 ff.) formar flerspråkiga individer sin identitet i en reflexiv process vilket 

leder till en uppkomst av en rad nya typer av identiteter och identitetsstrategier. Goldstein – 

Kyaga och Borgström (2009:13f.) menar att de gränsöverskridande identiteter, som uppstår i 

dagens mångkulturella och globaliserade samhälle utmärks av en känsla av ”både – och” snarare 

än ”antingen – eller”. Denna typ av identitet som kallas den tredje identiteten är inte en 

blandidentitet utan en hel identitet vars olika komponenter kan framhävas eller nedtonas vid 

behov tack vare de flerspråkiga personers flexibilitet och kunskaper om olika språkliga, 
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kulturella och sociala koder. Goldstein – Kyaga och Borgström (2009:13 f.) understryker också 

att samtidigt som den tredje identiteten omfattar sammankopplade kombinationer av 

identifikationer (exempelvis etniska, nationella osv.) varierar den identifikation som väger tyngst 

från person till person.  Att döma av intervjuerna och breven har fem av ungdomarna utvecklat 

den tredje identiteten och en av ungdomarna, Alina, uppvisar en tydligt avgränsad identitet. 

Oavsett sina brister i ryskan och trots att hennes kunskaper i estniskan samt hennes utseende ger 

Alina möjlighet att bli uppfattad som est av omgivningen väljer hon att positionera sig som 

ryss.Enligt min mening kan Alinas definition av sig själv som ryss förklaras med de negativa 

attityder som hon mötte från estniska kamraters sida i början av sin sekundära socialisation. 

Enligt György – Ullholm (2010:30) upplever de individer som själva valt tillhörigheten till 

minoritet att de kan vinna mer på gemenskapen än vad de riskerar att förlorar om de kommer att 

utstöttas av majoriteten. György – Ullholm (2010:50) nämner också att de flerspråkiga 

individerna kan identifiera sig med en viss etnicitet och samtidigt använda flera språk i sin 

vardag vilket visar att det inte råder något ett – till – ett förhållande mellan etnicitet och 

språkanvändning. Även Gupta (2000) betonar att de flerspråkiga individernas språkanvändning 

kan kopplas snarare till olika kontexter än till en viss etnisk identitet. 

7 Slutsatser och sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka flerspråkighetens betydelse för identitetsskapande enligt 

några rysktspråkiga ungdomar, som är födda och uppväxta i Estland, samt att försöka förstå vilka 

faktorer som var av betydelse för dessa ungdomars flerspråkighet och deras syn på den. I det 

föregående kapitlet har jag försökt besvara de frågeställningar som formulerades utifrån 

uppsatsens syfte. Här nedan sammanfattas de huvudsakliga resultaten samt lyfts fram de 

slutsatser som enligt min mening är väsentliga och bärande utifrån studiens utfall. 

Vid analysen av intervjuerna och breven kunde data delas i olika kontexter som hade framstått 

som mest betydelsefulla för ungdomarnas såväl språk- som identitetsutveckling. Genom att ingå 

i flera kontexter socialiseras ett barn i varierande språkanvändningsmönster och därmed får 

tillgång till olika sociala gemenskaper, enligt György – Ullholm (2010:32). György – Ullholms 

(ibid.) påstående om att slutsatser beträffande barnets språk- och identitetsutveckling alltid ska 

relateras till barnets samtliga uppväxtmiljöer blir begripligt med tanke på att tillhörighet till vissa 

kretsar men inte till andra har konsekvenser för barnets såväl språk som identitet. Ungdomarnas 

utsagor har analyserats med tanke på hur begreppen identitet och flerspråkighet definieras av 

såväl socialkonstruktivismen som den symboliska interaktionismen. I enlighet med dessa 
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perspektiv ses båda fenomen som sociala praktiker som uppstår och ständigt utvecklas i ett 

socialt samspel genom förhandlingar och språklig interaktion (Borgström 1998, Cromdal & 

Evaldsson 2003, Musk 2010, Musk & Wedin 2010). 

Studien visar att familjer bidrar med många komponenter som är av vikt för ungdomarnas språk- 

och identitetsutveckling. Det faktum att estniskan inte används inom familjsfären visar att 

ungdomarnas familjer utgör en språklig kontext som gynnar bevarandet av ryskan.Tack vare sina 

familjer får de intervjuade ungdomarna möjlighet att bli två/flerspråkiga därför att estniskan inte 

lärs på bekostnad av ryskan utan som tillägg till det. Språksocialisationsmönstret som råder i 

ungdomarnas närmaste omgivning får även stora konsekvenser för deras identitetsskapande.Med 

hjälp av sina familjer bibehåller ungdomarna inte bara ryska utan även delar av den ryska 

kulturen. De attityder och de undervisningsmodeller som ungdomarna har mött under sin 

förskole- och skolgång visar sig också vara av stor betydelse för deras flerspråkighet. 

Estniskspråkiga förskolor och skolor har huvudsakligen bidragit till ungdomarnas utveckling av 

estniskan medan ryskan utvecklats i mycket mindre grad. Det är bara en av ungdomarna, Helena, 

som har gått i en ryskspråkig skola under hela skoltiden och därmed fått möjlighet att fullständig 

utveckla sitt modermål samt uppnå en hög nivå i estniska.  Alla ungdomarna vittnar också om 

negativa attityder gentemot sitt ryska ursprung som de har mött från pedagoger eller andra barn 

under sin förskole- och skoltid.Inom sina umgängeskretsar har ungdomarna också funnit såväl 

nödvändiga resurser för utvecklingen av sin flerspråkighet som viktiga byggstenar till sina 

identitetskonstruktioner. Ungdomarna är medvetna om språkkunskapernas betydelse för hur 

framtiden kommer att gestalta sig för dem. De mål och framtidsplaner som ungdomarna har 

tycks också påverkas av det faktum att de är flerspråkiga. Alla ungdomarna har en positiv 

inställning till sin flerspråkighet och ser den som en tillgång. De försöker upprätthålla och 

vidareutveckla sin flerspråkighet med skolans, familjens och kompisarnas hjälp såväl som på 

egen hand, vilket enligt min mening visar deras medvetenhet kring flerspråkighetens alla möjliga 

potentiella fördelar. 

De varierande språkliga socialisationsmönster som ungdomarna har mött tack vare ovannämnda 

kontexter utgör grunden för deras identitet. Virta (1994:25) betonar att språket har en central 

betydelse för identiteten därför att människor definierar sig själva och bli definierade av andra 

med hjälp av språkliga begrepp. Det är till stor del tack vare språket som kulturens 

verklighetsuppfattningar, värderingar och sociala regler bevaras och förmedlas till barnen under 

socialisationsprocessen. Människans språk utgör en grundläggande aspekt av hennes 

identitetsupplevelse och spelar en viktig roll för hur hon blir uppfattad av andra (ibid.). Tack vare 
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sin flerspråkighet har alla de intervjuade ungdomarna fått möjlighet att få tillgång till fler olika 

kontaktytor samt vara delaktiga i fler olika kontexter som tillhandhållit dem varierande 

socialisationsmönster och därmed påverkat deras identitetsutveckling. Identiteter som 

ungdomarna konstruerar tack vare sin flerspråkighet utmärks av komplexitet och oftast 

inkluderar flera olika tillhörigheter. Fast en av ungdomarna, Alina, bara utgår ifrån sitt etniska 

ursprung vid beskrivningen av sin identitet och väljer att inte involvera andra identifikationer i 

sin identitetskonstruktion visar hennes resonemang kring de egna språkkunskapernas betydelse 

för möjliga identifikationer att hon har utvecklat ett reflekterande förhållningssätt gentemot sin 

identitet. Även alla andra ungdomarna vars sammansatta och gränsöverskridande identiteter 

motsvarar den tredje identiteten uppvisar samma förhållningssätt gentemot sina 

identitetskonstruktioner och dess komponenter. Enligt Borgström utvecklar flerspråkiga 

individer en reflexiv identitet och metakunskap om sig själva: 
En reflexiv identitet eftersom de själva väljer vem de vill vara, genom att införliva de värden som de 
vill ha från de olika kulturella systemen. De utvecklar en metakunskap därför att de är medvetna om 
de kulturella, sociala och språkliga koder som man använder i de olika världarna. (Borgström 
2006:124) 

Utifrån min analys kan jag dra slutsatsen att alla de intervjuade ungdomarna har utvecklat den 

reflexiva identiteten.Ungdomarnas livssituation som kräver en reflexiv hållning har bidragit till 

aktualiseringen av frågan om identitet. Under sitt liv har ungdomarna blivit tvungna att 

interagera med olika aspekter av verkligheten i sin identitet och ta identitetsbeslut genom att 

välja vilka de är och vill vara. Beslutsfattandet har krävt av ungdomarna öppenhet, flexibilitet, 

reflexivitet och metakunskaper om sig själva vilket resulterat i utvecklingen av den reflexiva 

identiteten. Ungdomarnas flerspråkighet som har blivit ett verktyg för att hantera den 

komplicerade livssituationen har spelat en avgörande roll i utformningen av deras reflexiva 

identitet.  Flerspråkigheten ger de intervjuade ungdomarna möjlighet att bli kompetenta i några 

kulturer vilket berikar deras liv och identitet. En lärdom som kan dras utifrån denna slutsats är att 

ungdomarnas flerspråkighet, reflexiva identitet samt metakunskaper om sig själva kan bli en 

tillgång i globaliseringstider. Borgström (2012:72 ff.) betonar att individer som har utvecklat sin 

identitet i mångkulturella miljöer får tillsammans med språkkunskaper kulturkompetenser vilket 

utvecklar deras förmåga att kunna lätt orientera sig i olika språkliga, sociala och kulturella 

sammanhang. Denna förmåga att känna öppenhet inför kulturella variationer samt att se saker 

från olika synvinklar, dvs. ”perspektivera” bör enligt Borgström tas på allvar i dagens komplexa 

globaliserade samhälle. 
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Om möjlighet och tillfälle skulle finnas kunde denna undersökning utvecklas till att omfatta 

såväl fler deltagare som fler frågor. Det vore intressant att få ett bredare perspektiv på 

flerspråkighetens betydelse för identitet och eventuellt kunna hitta fler mönster genom att 

intervjua fler ungdomar samt genom att göra de intervjuade ungdomarna sällskap vidare 

genom livet och därmed få ta del av deras sociokulturella utveckling samt se hur tiden och 

samhällsförändringar kan påverka deras attityd gentemot flerspråkighet och dess betydelse i 

deras liv. Med tanke på att skolan utövar en betydande påverkan på elevers språkutveckling 

och identitetsskapande skulle det vara högst relevant att forska kring hur Estlands lärare från 

såväl estniskspråkiga som ryskspråkiga skolor tänker kring flerspråkighet och kring 

undervisning inriktad på utvecklingen av minoritetselevernas språk, lärande och identitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

Referenser 

Adamson, Lena (2004). Ungdom och identitet. I: Hartman, Sven & Roth, Klas (red.). Gemensamma 
värden?: rapport från symposium 8–9 maj 2003. Stockholms universitet: GEM rapport. 

Amnesty International (2006). Estonia: Linguistic minorities in Estonia: Discrimination must end. 
Rapport. (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR51/002/2006> 
(2013-09-22). 

Auer, Peter (1984). Bilingual conversation. Amsterdam: John Benjamins. 

Axelsson, Monica (1999). Skolframgång och minoritetsstatus. Skolan – en kraft att räkna 
med. I: Axelsson, Monica (red.) Tvåspråkig barn och skolframgång – mångfalden som 
resurs.Rinkeby: Rinkeby Språkforskningsinstitut. 

Baker, Colin (2001). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism.Cleveland: Multilingual 
Matters Ltd. 

Ball, Simon J. (1990). ”Self-doubt and soft data: social and technical trajectories in ethnographic 
fieldwork.” Qualitative Studies in Education, vol. 3, no. 2, pp.151–171. 

Baltija (2013). Эстония: четырегимназииполучилиотказвправеучитьнарусскомязыке 
(Estland: Fyra gymnasier nekades rätten att undervisa på ryska). (Elektronisk) Балтия: 
Информационный портал русской общины Эстонии, 17 juli. 
Tillgänglig:<http://baltija.eu/news/read/32152> (2013-11-17). 

Berg, Lars-Erik (2013). Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen. I: Månson, 
Per (red.). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norsteds. 

Berger, Peter L. (2001). Invitation till sociologi: Ett humanistiskt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012). Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. I: 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.). Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Borgström, Maria (1998). Att vara mitt emellan: Hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan 
uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling. Stockholm: Pedagogiska 
institutioner, Stockholms universitet. 

Borgström, María (2006). Att dölja eller att visa identitet: Om ungdomar av marockanskt 
ursprung i Barcelona. I:Borgström, María & Goldstein-Kyaga, Katrin (red.) 
Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid – ungdomar, migration och kampen för 
fred. Huddinge: Södertörns högskola. 

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR51/002/2006�
http://baltija.eu/news/read/32152�


85 
 

Borgström, María (2012). Att synliggöra det osynliga i mänskliga möten. I: Borgström, María, 
Goldstein-Kyaga, Katrin & Hübinette, Tobias (red.) Den interkulturella blicken. Inte bara 
goda föresatser. Huddinge: Södertörns högskola. 

Bryman, Alan (2013). Samhällvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Cohen, Andrew (1998). Strategies in learning and using a second language. New 
York:Longman. 

Cromdal, Jakob & Evaldsson, Ann-Carita (2003). Flerspråkighet till vardags - en introduktion. I: Ett 
vardagsliv med flera språk. Stockholm: Liber AB. 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (1986). Kulturanalys. Stockholm: Liber Förlag. 

Eliaso Magnusson, Josefina (2010). Språk som ingång till gemenskap. I: Musk, Nigel & Wedin, 
Åsa (red.). Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Estonia.eu (2013).Citizenship. (Elektronisk) Tillgänglig:<http://estonia.eu/about-
estonia/society/citizenship.html> (2013-11-17). 

Europeiska rådet (2008). Rådets resolution av den 21 november 2008 om en europeisk 
strategi för flerspråkighet. (Elektronisk) Europeiska unionens officiella tidning, nr C 320, 
s. 0001-0003. Tillgänglig:<http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:sv:HTML> (2013-
11-17). 

Europeiska unionen (2014). Mänskliga rättigheter. (Elektronisk) 
Tillgänglig:<http://europa.eu/pol/rights/index_sv.htm> (2014-01-07). 

Evaldsson, Ann-Carita & Cromdal, Jacob (2003). Förord. I: Cromdal, Jacob & Evaldsson, 
Ann-Carita. Ett vardagsliv med flera språk. Stockholm: Liber. 

Ferhatovic, Marina (2007). Främling i sitt eget land. (Elektronisk) FriaTidningar, 10 april. 
Tillgänglig<http://www.fria.nu/artikel/19112>(2013-11-17). 

Fishman, Joshua A. (1965). Language Maintenance and Language Shift: the American 
Immigrant Case within a General Theoretical Perspective. Sociologus , vol.16, s.19-38.  

Fjällhed, Anders (2009).Flyktingskapets situation och möjlighet: Colombianska flyktingbarn i 
Venezuela och Sverige. Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 

Frisell, Johan (1993). Den ryska minoriteten i Estland. Examensarbetet vid Slaviska 
institutionen på Uppsala Universitet. Uppsala: Uppsala Universitet. 

http://estonia.eu/about-estonia/society/citizenship.html�
http://estonia.eu/about-estonia/society/citizenship.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:sv:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:sv:HTML�
http://europa.eu/pol/rights/index_sv.htm�
http://www.fria.nu/artikel/19112�


86 
 

Goldstein – Kyaga, Katrin & Borgström, Maria (2006). Inledning. I: Goldstein-Kyaga, Katrin 
& Borgström, Maria (red.) Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid - 
ungdomar migration och kampen för fred. Huddinge: Södertörns högskola. 

Goldstein – Kyaga, Katrin & Borgström, María (2009). Den tredje identiteten – ungdomar och 
deras familjer i det mångkulturella, globala rummet. Huddinge: Södertörns högskola. 

Green, Andy (2006). Education, Globalization, and the Nation State. I: Lauder, Hugh; Brown, 
Philip; Dillabough, Jo-Anne & Halsey A.H. (red.) Education, Globalization and Social 
Change.Oxford: University Press. 

Gundara, Jagdish S. (2000). Interculturalism, education and inclusion. London: Paul 
Chapman Publishing Ltd. 

Gupta, Andrea Fraser (2000). Bilingualism in the cosmopolis. International Journal of 
Sociology and Language, vol. 143, s.107-119. 

György – Ullholm , Kamilla (2010). Flerspråkighet, etnicitet och identitet. I: Musk, Nigel & Wedin, 
Åsa (red.). Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Hacking, Ian (2000). Social konstruktion av vad? Falun: Thales. 

Hoffman, Charlotte (1991). An Introduction to Bilingualism. London & New York: Longman. 

Hyltenstam, Kenneth (2013). Tvåspråkighet. (Elektronisk) I: Nationalencyklopedin . 
Tillgänglig:<http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/tv%C3%A5spr%C3%A5kighet> (2013-
09-22). 

Hyltenstam, Kenneth; Axelson, Monica & Lindberg, Inger (2012). Inledning. I: Hyltenstam, 
Kenneth; Axelson, Monica& Linberg, Inger (red.). Flerspråkighet–en forskningsöversikt. 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Hyltenstam, Kenneth & Stroud, Christopher (1991). Språkbyte och språkbevarande. Om samiskan 
och andra minoritetsspråk. Lund: Studentlitteratur. 

Hyltenstam, Kenneth & Tuomela, Veli (1996). Hemspråksundervisning. I: Hyltenstam, Kenneth 
(red.) Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. Lund: 
Studentlitteratur. 

Håkansson, Gisela (2003). Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, Anna (2009). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, Charlotte (2000). Flerspråkighet i ett mångkulturellt klassrum? Några flerspråkiga 
elevers förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald i skolan. Rapport 1: Mångetnicitet, 
tvåspråkighet och utbildning. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för lärarutbildning. 

Johnson, Björn (2001). Aktörer, strukturer och sociala konstruktioner. Statsvetenskaplig 
Tidskrift, årg. 104, nr. 2, s. 97-114. 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/tv%C3%A5spr%C3%A5kighet�


87 
 

Kostoulas – Makrakis, Nelly (1995). Language Maintenance or Shift? A Study of Greek 
Background Students in Sweden. Stockholm: Institute of International Education, 
Stockholm University. 

Krippendorff , Klaus (1991).The power of communication and the communication of power : 
toward an emancipatory theory of communication.  Communication,vol. 12, n. 3, s. 175-
196. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2013). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 

Ladberg, Gunilla (1996). Barn med flera språk. Eskilstuna: Liber Utbildning AB. 

Ladberg, Gunilla (2003). Barn med flera språk – tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, 
förskola och skola. Stockholm: Liber. 

Lahdenperä, Pirjo (1991). Identitetsutveckling i tvåkulturell miljö. I: Ladberg, Gunilla (red.) 
Skolans roll för barns språk, kultur och identitet. Stockholm: Rädda barnen. 

Larsen, Ann Kristin (2012). Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
Malmö: Gleerups.   

Lange, Anders & Edberg, Johannes (1992). En metodologisk studie av ”Identity Structure 
Analysis”. Stockholm: Stockholms universitet, Centrum för invandringsforskning. 
”FEST”-serien. 

Laine – Svejby, Kati (1991). Företag i kulturmöten. Tre finländska företag och deras svenska 
dotterbolag. Stockholm: Stockholms universitet, Etnologiska institutionen. 

Lange, Anders & Westin, Charles (1981). Etnisk diskriminering och social identitet. 
Forskningsöversikt och teoretisk analys. Stockholm: Liber/Publica. 

Levy, Clifford J (2010). Estland vill sudda bort ryskan. (Elektronisk) Tempus, nr 24, s. 10-11. 
Tillgänglig:<http://www.angelfire.com/tv2/loket/Estland2410.html>(2013-11-17). 

Linberg, Inger (2009). I det nya mångspråkiga Sverige. Utbildning och demokrati, vol.18, nr 
2, s.9-37. 

Lundin, Robert & Karlsson, Gunnar (2006). Identitetsfenomenet och dess kännetecken.I: 
Goldstein – Kyaga, Katrin & Borgström, Maria (red.) Gränsöverskridande identiteter i 
globaliseringens tid - ungdomar migration och kampen för fred. Huddinge: Södertörns 
högskola. 

Mead, George H. (1976). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. 
Kalmar: Argos. 

Musk, Nigel (2010). Identitet som dynamisk process: exemplet tvåspråkiga ungdomar i Wales. I: 
Musk, Nigel & Wedin, Åsa (red.). Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.angelfire.com/tv2/loket/Estland2410.html�


88 
 

Musk, Nigel & Wedin, Åsa (2010). Inledning. I: Musk, Nigel & Wedin, Åsa (red.). Flerspråkighet, 
identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Nationalencyklopedin (2013). Etnisk minoritet. (Elektronisk) I: Nationalencyklopedin. 
Tillgänglig:<http://www.ne.se/etnisk-minoritet?i_h_word=spr%C3%A5klig+minoritet> (2014-
01-07). 

Nationalencyklopedin (2013). Identitet. (Elektronisk) I: Nationalencyklopedin. 
<Tillgänglig:http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/identitet/209858> (2013-09-22). 

NGO “Russian School of Estonia” (2013). An Appeal to the President of the Republic of 
Estonia Toomas Hendrik Ilves with respect to Amendments to the Private School Law 
made on 18th of April 2013.(Elektronisk) 
Tillgänglig:<http://www.venekool.eu/docs/President_130425.pdf> (2013-11-17). 

Obondo, Margaret (1999). Olika kulturer, olika språksocialisation – konsekvenser för utbildning 
och social integrering av invandrarbarn. I: Axelsson, Monica (red.) Tvåspråkig barn och 
skolframgång – mångfalden som resurs. Rinkeby: Rinkeby Språkforskningsinstitut. 

Otterup, Tore (2005). ”Jag känner mej begåvad bara”. Om flerspråkighet och 
identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde. Göteborg: Institutionen 
för svenska språket, Göteborgs universitet. 

Parol, Vladimir (2000). Oсобенностимежэтническойсоциально-
политическойситуациивЭстониииосновныепутиеереализации (Interetnisk 
sociopolitisk situation i Estland och de huvudsakliga sätten för dess förverkligande). 
I:Бойков В., Бассель Н. (ред.). Русские в Эстонии на пороге ХХI века: прошлое, 
настоящее, будущее: Сб. Статей.Tаллинн: Рус. исслед. центр в Эстонии. 

Raag, Raimo (1992). Estland. I: Gustavsson, Sven & Svanberg, Ingvar (red.). Gamla folk och 
nya stater. Stockholm: Gidlunds Bokförlag. 

Ralph, Bo (1993). Svensk identitet. I: Liedman, Sven-Eric & Peterson, Martin (red.) Språk och 
identitet: Fem föreläsningar. Göteborg: Historiska institutionen. 

Riigikogu (2013). Erakooliseaduse muutmise seadus 343 SE 18 aprill 2013(Skollagen 
andringen 343SE 18 april 2013)(Elektronisk) 
Tillgänglig:<http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=d30b8b58-db6a-4bd6-
b20e-c3c7c6bd44f1&> (2013-11-17). 

Riessman, Catherine Kohler (1993). Narrative Analysis. Qualitative Research Methods, vol. 30, 
London, Sage. 

Riessman, Catherine Kohler (1996). Narrative Analysis. London: Sage Publications. 

Riessman, Catherine Kohler (2000). Analysis of personal narratives. I: Gubrium, Jay & Holstein, 
Jim (red.). Handbok of Interviewing. London: Sage Publications. 

http://www.ne.se/etnisk-minoritet?i_h_word=spr%C3%A5klig+minoritet�
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/identitet/209858�
http://www.venekool.eu/docs/President_130425.pdf�
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=d30b8b58-db6a-4bd6-b20e-c3c7c6bd44f1&�
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=d30b8b58-db6a-4bd6-b20e-c3c7c6bd44f1&�


89 
 

Rizvanova, Lilia 
(2009).ГосударственнаяполитикавотношениирусскоязычногонаселениявЛатвии, 
ЛитвеиЭстонии (Statlig politik gentemot rysktalande befolkning i Lettland, Litauen och 
Estland).Diss. Казань:Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-
Ленина. 

Robertson, Alexa (2012). Narrativanalys. I:Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.). Textens 
mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: 
Studentlitteratur. 

Rysslandsröst (2013). Ryssland vädjar till PACE på grund av trakasserier av ryssar i Baltikum. 
(Elektronisk) Rysslands röst,20 april. Tillgänglig:<http://swedish.ruvr.ru/2013_04_20/Ryssland-
vadjar-till-PACE-pa-grund-av-trakasserier-av-ryssar-i-Baltikum/>(2013-09-22). 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003). 
Utbildningsdepartementet. (Elektronisk) Tillgänglig:<http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-
460/?bet=2003:460> (2013- 10-20). 

Skott, Carola (2004). Berättelsens praktik och teori - narrativ forskning i ett hermeneutiskt 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Skutnabb – Kangas, Tove (1981). Tvåspråkighet. Lund: Liber Läromedel. 

Statistics Estonia (2013). Population figure and composition.(Elektronisk) 
Tillgänglig:<http://pub.stat.ee/px-
web.2001/I_Databas/Population/01Population_indicators_and_composition/04Population_figure
_and_composition/04Population_figure_and_composition.asp> (2013-11-17). 

Skutnabb – Kangas, Tove (1986). Minoritet, språk och rasism. Malmö: Liber. 

Sternbeck, Per (2007). I Estland är missbruket ryskt. (Elktronisk) Oberoende, nr 4, s. 22-25. 
Tillgänglig:<http://rfhl.se/riks/images/rfhl/oberoende/arkiv/oberoende4-07.pdf> (2013-11-17). 

Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Nordsteds. 

Sävborg Romare, Ebba (1999). Ryssarna i Baltikum. Världspolitikens dagsfrågor, nr 7. 
Stockholm: Utrikespolitiska Institutet. 

Tamas, Gellert (1992). Det nya Estland. 500000 utan medborgarskap. Ny i Sverige, nr 4.  

Trost, Jan & Levin, Irene (1999). Att förstå vardagen. Lund: Studentlitteratur. 

http://swedish.ruvr.ru/2013_04_20/Ryssland-vadjar-till-PACE-pa-grund-av-trakasserier-av-ryssar-i-Baltikum/�
http://swedish.ruvr.ru/2013_04_20/Ryssland-vadjar-till-PACE-pa-grund-av-trakasserier-av-ryssar-i-Baltikum/�
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/?bet=2003:460�
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/?bet=2003:460�
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/?bet=2003:460�
http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Population/01Population_indicators_and_composition/04Population_figure_and_composition/04Population_figure_and_composition.asp�
http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Population/01Population_indicators_and_composition/04Population_figure_and_composition/04Population_figure_and_composition.asp�
http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Population/01Population_indicators_and_composition/04Population_figure_and_composition/04Population_figure_and_composition.asp�
http://rfhl.se/riks/images/rfhl/oberoende/arkiv/oberoende4-07.pdf�


90 
 

Vetenskapsrådet (2012). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf> (2012-10-27). 

Virta, Erkki (1994). Tvåspråkighet, tänkande och identitet. Stockholm: Stockholms 
universitet, Psykologiska institutionen. 

Wennerberg, Sören Barlebo (2010). Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv. 
Malmö: Liber. 

Werndin, Marie (2010). Identitetsförhandlingar i det flerspråkiga klassrummet: om ungdomsspråk, 
makt och diskurs. I: Musk, Nigel & Wedin, Åsa (red.). Flerspråkighet, identitet och lärande. 
Lund: Studentlitteratur. 

Zentella, Ana Celia (1997). Growing Up Bilingual. Malden, MA: Blackwell Publishers. 

Åsberg, Rodney (2001). Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den 
delen. Det kvalitativa - kvantitativa argumentets missvisande retorik. Pedagogisk Forskning i 
Sverige, årg. 6, nr. 4, s. 270-292. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf�


91 
 

 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Berätta om dig själv med anknytning till din flerspråkighet utifrån dessa områden: 

din barndom, dinförskoletid, din skoltid, din familj och hemsituation, dina kompisar, din 

flerspråkighet i förhållande till övriga samhället (olika institutioner och organisationer, 

grannar, kompisars föräldrar osv.), dina mål och din framtid, din identifikation. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Personligt brev 

Till Dig som deltar i studien: 

I ett projekt som ska resultera i examensarbetet vill jag undersöka fenomenet flerspråkighet. 

Vilken betydelse harflerspråkigheten för ens liv? Det finns nog många svar och jag vill gärna 

få veta ditt. Jag skulle vilja be dig att skriva (eller spela in) ett brev där du berättar till den 

person som du litar på mest hur det är att vara en flerspråkig minoritetsungdom i Estland sam 

hur du ser på sin livssituation i dagens Estland. 

Med vänliga hälsningar, 



92 
 

Anna Permjakova 

Tel. … 

Mail … 

 

Appendix 

De intervjuade ungdomarnas livsberättelser 

Helenas berättelse 

Helena som är sjutton år föddes i Estlands huvudstad Tallinn. Hennes familj beskrivs av henne som rysk samtidigt 
som hon nämner att hennes födda i Estland morfar och mormor är ester till hälften. På grund av att mammas 
mormor var est ingick esterna alltid i mammas umgängeskrets. Även Helenas pappa som delvis har  polskt påbrå är 
inte ryss till hundra procent. Trots allt detta har ryska alltid varit det enda språket som familjemedlemmar använt sig 
av för att kommunicera med varandra. Av denna anledning var ryska det första språk som Helena hörde i sitt liv och 
lärde sig så småningom. Såväl Helenas mamma som hennes pappa föddes och växte upp i Estland. Pappas mor- och 
farföräldrar flyttade till Estland från Sovjetunionen före andra världskriget. Ingen av Helenas morföräldrar kunde 
ryska i sin barndom. Men under uppväxten bodde dem under lång tid i olika delar av Sovjetunionen och lärde sig 
ryska som infödda talare. Tack vare detta blev Helenas mormor en högklassigt tvåspråkig person medan morfar som 
hade hunnit glömma estniska när han bott utanför Estland valde att prata bara ryska efter sin återkomst. Både 
Helenas mamma och pappa kan estniska som de delvis lärde sig under barndomstiden och även senare i livet. 
Helena har även en syster som är tio år. Systern som använder det estniska språket bara under skolans lektioner i 
detta ämne kan inte estniska så bra till skillnad från ryskan som är hennes modersmål. 
När Helena var tre år började hon på en estniskspråkig förskola vars närhet till hemmet var den avgörande faktorn 
vid förskoleval. Det var relativt lätt att få plats på denna förskola. Helenas föräldrar blev informerade att det var 
förbjudet att prata ryska inom förskolans väggar och om föräldrarna var emot denna regel skulle de förflytta flickan 
till en ryskspråkig förskola. Om Helena försökte prata sitt modermål med några andra förskolans barn blev hon 
stoppad direkt av alla fröknar som var väldigt måna om att barnen inte pratade ryska med varandra. Helena trivdes 
inte på förskolan och för att underlätta för henne började mormor lära Helena estniska. När Helena började förstå 
detta språk slutade mormor med dessa lektioner och fortsatte att prata ryskan med flickan. Estniskan användes av 
Helena bara i förskolan, där hon hade några estniskspråkiga kompisar. Utanför förskolans väggar pratade hon endast 
ryskan med såväl familjen som kompisar. Även de aktiviteter som Helena ägnade sig åt under förskoletiden var bara 
på ryska. När det var dags att välja skolan sa Helena att hon inte ville börja i en estniskspråkig förskola vilket var 
anledningen till att Helena placerades i förskoleklassen i en ryskspråkig skola. Föräldrarna bestämde sig att hon ska 
börja skolan ett år tidigare än alla andra barn. För att bli antagen i årskurs ett vid sexårsåldern fick Helena göra några 
prov som skedde i såväl en estniskspråkig som en ryskspråkig skola. Helena klarade proven i båda skolorna och 
föräldrarna valde till slut den ryskspråkiga skolan. 
Det var svårt för Helena i början av lågstadietiden. Hon var yngst av alla, hade inga kompisar och hennes ryska var 
mindre utvecklad i jämförelse med de barn som hade gått på ryskspråkiga förskolor. Men så småningom 
förbättrades hennes ryska och hon skaffade sig nya vänner. Efter det trivdes hon i skolan. Alla lektioner var på ryska 
och två gånger i veckan undervisades barn i estniska. Under lågstadietiden umgicks Helena bara med ryskspråkiga 
barn och pratade estniska bara under skolans lektioner i detta språk. Redan under Helans första år i skolan 
försämrades hennes estniska drastiskt. Lektioner i estniskan upplevdes inte som svåra av Helena i början av 
lågstadiet. Men på grund av att de var för lätta för henne började Helenas intresse för det estniska språket minskas. 
Till följd av detta fick Helena som alltid hade varit en högpresterad elev dåliga betyg i detta ämne i slutet av årskurs 
fyra. 
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Under hela sin tid på mellanstadiet upplevde Helena problem med det estniska språket trots att antalet lektioner 
ökade till fyra gånger i veckan. Inga andra skolämnen upplevdes av henne som svåra. Under hela mellanstadietiden 
dominerade ryskan både i skolan och på fritiden. Alla Helenas kompisar var ryssar och även hemma 
kommunicerade hon endast på ryska. I årskurs sex fick Helenas klass en ny klassföreståndare. Hon var lärare i 
estniska och behärskade både estniska och ryska som en infödd talare. Denna lärare lyckades förändra Helenas 
negativa utveckling i estniska. Tack vare lärarens undervisningsskicklighet och ämneskunskaper förbättrades 
Helenas estniska avsevärt. När läraren lyckades återuppväcka flickans intresse för detta språk började Helena lyssna 
på estniska radiokanaler och titta på estniska tv-program. Dessutom hittade Helena under denna tid en ny väninna 
som gick i en estniskspråkig skola och var tvåspråkig men pratade för det mesta estniska med sina föräldrar. Den 
nya väninnan som hette Helen var en granne till Helena och de umgicks dagligen. Under den allra första tiden 
kändes det onaturligt för flickor att prata estniska med varandra och de använde bara ryskan. När flickorna fick nya 
grannar som var två estniska pojkar började de använda estniska som ett gemensamt språk. Den nya vänskapen 
fungerade inte i början därför att pojkarna retade Helena med att hon är ryss samt att hon är dum som alla andra 
ryssar. Dessutom var pojkarna övertygade om att Helena och Helen inte föddes i Estland utan flyttade till landet 
nyligen. Flickorna var inte chockade av pojkarnas uttalanden därför att negativa attityder gentemot ryssar är enligt 
Helena utbredda bland ester. För att försvara sig visade flickorna sina pass med det estniska medborgarskapet, 
nämnde att deras föräldrar kan estniska samt berättade hur många ester det funnits i deras släkt. För att övertyga 
pojkarna försökte flickorna på olika sätt bekräfta att de är också ester, har estniskblod i sina ådror och inte alls 
dumma till skillnad från andra ryssar. Så småningom accepterade pojkarna flickornas estniska tillhörighet och 
började försvara dem mot andra estniska barns elaka kommentarer med argument om flickornas estniska påbrå. När 
Helena nu hör samma nedsättande kommentarer om andra ryska barn och ungdomar blir hon glad att det längre inte 
gäller henne och att hon har lyckats med att bli accepterad bland sina nuvarande estniska kompisar. Trots att det var 
svårt för Helena att komma över pojkarnas beteende bestämde hon sig att fortsätta sitt umgänge med dem för att 
kunna förbättra sin estniska. Dessutom hittade hon estniska kompisar på nätet och kommunicerade med dem 
regelbundet via sociala medier. Såväl en förbättrad undervisning som en ökad användning av estniska i domäner 
utanför skolan ledde till att Helena slutade uppleva svårigheter när hon pratade detta språk. I slutet av årskurs nio 
fick Helena 98 poäng (av100 möjliga) på slutprov i estniskan. 
Under vissa perioder på såväl mellan- som högstadiet funderade Helena extra mycket kring sitt val av den 
ryskspråkiga skolan. För att förbättra flickans kunskaper i estniska ville mamman i slutet av årskurs fyra flytta 
Helena till den estniskspråkiga skola som hon jobbade i då. Men Helena vägrade därför att hon visste hur svårt det 
skulle bli för henne att accepteras av nya skolkamrater. Mamman var också medveten om negativa attityder 
gentemot ryska barn och tillät Helena att fortsätta i hennes gamla skola. Alla fritidsaktiviteter som Helena sysslade 
med under mellanstadiet var bara på ryska med rysspråkiga såväl barn som lärare. Helena sa nej till alla ”estniska” 
aktiviteter och det var ett medvetet val från hennes sida därför att hon inte var bered då att gå igenom det som 
krävdes för att bli accepterad bland estniskspråkiga barn. Så småningom ändrades hennes inställning och under hela 
högstadiet och speciellt i årskurs nio sökte Helena aktivt estniska kompisar. I slutet av högstadietiden slutade hon att 
umgås med alla sina ryska kompisar förutom dem som gick i hennes klass och träffade bara estniska vänner. Helena 
och några hennes ryska väninnor från skolan diskuterade mycket under årskurs nio sina umgängeskretsar och kom 
fram till hur viktigt det var för dem att umgås med ester och begränsa sina kontakter med ryskspråkiga ungdomar. 
Det var också viktigt för dem att hitta estniska pojkvänner och Helenas första pojkvän var est. Helena slutade även 
med alla aktiviteter som var på ryska och valde istället att börja ta surfinglektioner tillsammans med estniska barn. I 
slutet av högstadiet beklagade Helena ofta sitt beslut gällande förflyttning till den estniskspråkiga skolan i årskurs 
fyra. Men när hon började i gymnasiet (som är en förlängning av hennes ryskspråkiga grundskola) förstod hon att 
hennes beslut var det enda rätta. Tack vare sin ryskspråkiga skola behärskar hon nu ryskan fulltsändigt i både tal och 
skrift. Med hjälp av klassföreståndarens och egna ansträngningar utvecklade Helena sin estniska enormt och nu 
känner sig trygg i umgänget med estniskspråkiga personer. Under gymnasietiden har Helena återupptagit kontakten 
med sina gamla ryskspråkiga vänner som nu utgör den största delen av hennes umgängeskrets. Även Helenas 
nuvarande pojkvän är ryss. Helena betonar att det är mycket lättare för henne att umgås med ryssar än med ester. 
Som anledning till denna slutsats nämner hon att det är känns mer naturligt för henne att kommunicera med vänner 
på ryska i jämförelse med estniska. Dessutom står den ryska mentaliteten henne närmare vilket gör att Helena har 
lättare att förstå hur ryskspråkiga vänner tänker och handlar. Helena är inte emot att umgås med sina estniska vänner 
men hon väljer att inte göra det för ofta. Helena menar att hon fortfarande känner att hon behöver framhäva den 
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estniska sidan av sin identitet lite extra för att smälta in en estnisk gemenskap. Med ryska kompisar upplever Helena 
en villkorslös acceptans.  
Helena betraktar sig själv som högklassigt tvåspråkig och ser detta som en stor tillgång. Förutom estniskan och 
ryskan som enligt Helena är hennes modersmål och starkaste språk behärskar hon ganska bra engelska och mindre 
bra finska. På min fråga om hur hon upplever sin identitet säger Helena efter en kort paus att hon nog är en 
ryskspråkig est. Hennes födelseland och modersmål utgör de viktigaste faktorer för identifikation. Alla 
familjemedlemmar är estniska medborgare och kan estniska i olika omfattning men ryskan förblir det enda språket 
som används för kommunikation inom familjen. Helena ser mest positiv på sin framtid och anser att det är mer 
sannolikt att hennes blivande make blir ryss. Det är självklart för Helena att de barn hon hoppas få i framtiden ska 
bli tvåspråkiga och det ryska språket ska ingå barnens tvåspråkighet.  
Nu går Helena sitt sista år på ett gymnasieprogram som är inriktat mot naturvetenskapliga ämnen. Helena är en 
målinriktad elev och har höga betyd i de flesta ämnen. Samtidigt nämner Helena att hon presterar bättre i de ämnen 
som har att göra med språk. Efter gymnasiet tänker Helena läsa ekonomi eller marknadsföring vid universitet men 
hon är fortfarande inte helt säker i sitt val av yrke. Helena vill gärna hitta ett yrke där hon kan ha nytta av sina 
språkkunskaper i ryska, estniska och engelska. Helena ska försöka bli antagen till landets bästa universitet i Tartu. 
Trots sina höga betyg är hon orolig inför antagningen därför att hon har hört att studenter med ryska efternamn har 
svårare att få plats på prestigeutbildningar. För att minimera misslyckanderisken vid antagningen funderar nu 
Helena vars efterman är ryskklingande att ta mormors typiskt estniska efternamn. Helena tar även i betraktande 
möjligheten att studera utomlands och till och med att flytta från Estland till Europa när hon blir klar med sin 
högskoleutbildning. Samtidigt är hon inte redo att idag bestämma sig i denna fråga därför att Helena gärna vill bo 
nära sina släktingar. Helena menar att allt beror på hur livet utvecklar sig för henne i den närmaste framtiden. 

Julias berättelse 

Julia är sjutton år när vi träffas för att göra intervjun som är längst av alla intervjuer jag genomförde inom studiens 
ram. Julia som föddes i Tallinn har växt upp utan några syskon. Hennes föräldrar är ryssar och ingen av dem pratar 
estniska flytande. Pappan som under lång tid har jobbat i Finland behärskar det finska språket obehindrat. Pappan 
föddes i Estland och alla familjemedlemmar förutom mamman är estniska medborgare. Farföräldrar flyttade till 
Estland från andra delar av Sovjetunionen under sovjetiska tider medan Julias mamma och morföräldrar flyttade till 
Estland i början av 1990-talet. Ryska som är modersmål för båda Julias föräldrar är det språk som används av alla 
familjemedlemmar för att kommunicera med varandra.  
Alla Julias släktingar, från såväl mammas som pappas sida, pratar ryska med varandra. De två första åren av sitt liv 
hörde Julia bara ryska. När hon var knappt två år började hon på en estniskspråkig förskola som hade valts av 
pappan. Han hade alltid velat att Julia skulle börja lära sig estniska så snart som det bara gick. Det var inte så lätt för 
familjen att få plats på denna förskola. De blev nekade några gånger med anledning av att det redan fanns ett 
ryskspråkigt barn i förskolan. Personalen betonade att i sitt beslut följde de estniska föräldrarnas önskan om att inte 
ta emot för många ryska barn i forskolan. För att få platsen köpte pappan på uppmaning av förskolans personal 
några tiotal säckar med planteringsjord. Innan Julia började i denna förskola kunde hon inte tala. Men efter en kort 
tid började hon prata och alla hennes första ord var på estniska. Hennes estniska utvecklades snabbare än ryska. 
Föräldrarna fortsatte att prata med henne ryska men hon svarade oftast på estniska. Tack vare att såväl släktingarna 
som föräldrarna fortsatte att tala ryska till Julia lärde hon sig så småningom att prata detta språk flytande. Under sin 
förskoletid hade hon estniska kompisar både på förskolan och bland grannbarn.Pappan uppmanade Julia alltid att 
först och främst skapa vänner bland de estniska barnen. Julia sökte aldrig kontakt med den andra ryska flickan som 
gick i samma förskola. Men Julias bästa vän som hon träffade utanför förskolan var en ryskspråkig flicka med 
namnet Maria. Även idag är tjejerna bästa kompisar. 
Pappan var fast besluten att välja en estniskspråkig skola för Julia när det var dags. Men hennes mamma var orolig 
därför att varken hon eller pappan kunde hjälpa Julia med skoluppgifter som alla var på estniska. Trots mammas oro 
började Julia i den estniskspråkiga skolan. All undervisningen var på estniska och redan i årskurs ett infördes det 
tyska språket som undervisades några gånger i veckan. Nästan alla barn i Julias klass var ester och hon hade inga 
problem med att hitta vänner bland dem. En flicka i klassen var också ryss men när hon pratade med Julia använde 
de bara estniska. I början försökte de kommunicera på ryska men blev tillsagda några gånger av andra barn att man 
pratar estniska i den estniska skolan. I en parallell klass fanns det Julias bästa kompis Maria. Även med henne 
pratade Julia estniska både innanför och utanför skolans väggar. Så småningom tappade Julia kontakt med sina 
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ryskspråkiga kusiner och estniska började dominera totalt i alla domäner förutom familjen. Redan under lågstadiet 
gick Julia med i kör samt började spela tennis. Alla dessa aktiviteter var på estniska. Julia som pratade estniska som 
en infödd talare tyckte inte om att avslöja sitt ryska påbrå. Under lång tid trodde körelever från Julias barngrupp att 
hon är est och hon ville inte berätta för dem sanningen. Av en slump blev Julia avslöjad inför hela sin grupp och att 
alla hade fått veta Julias nationalitet upplevdes av henne som ett jobbigt moment. Julias första tennistränare var est 
men Julias snabba utveckling i tennis ledde till att hon fick byta tränare i årskurs fyra. Den nya tränaren var ryss 
vilket betydde att all kommunikation skedde på ryska. Julia stannade hos denna tränare under några år som spelade 
en stor roll för hennes framgång i tennis. Idag har hon en estnisk tränare som pratar med Julia estniska. Men om 
Julia misslyckas med något under ett träningspass och försöker förstå var felet ligger börjar hon komma ihåg vad 
hennes ryska tränare brukade säga till henne i liknande situationer. För att minnas tränarens råd och tips börjar hon 
tänka på ryska fast för övrigt tänker hon alltid på estniska med sin nuvarande tränare. 
Under årskurs sex fick Julia möjlighet att börja läsa ett till språk i skolan. Hon skulle välja mellan engelska och 
ryska. Hennes pappa uppmanade henne att välja engelska. Julia ägnade mycket tid åt tennis och för att hinna 
förbättra sina betyg hittade föräldrarna privata lärare i naturvetenskapliga ämnen. Även idag har Julia några privata 
lärare. Alla privata lektioner har varit på ryska. Trots att de ryskspråkiga lärarna har förklarat för Julia det vad hon 
jobbat med i skolan har det varit svårt för henne att tillägna sig kunskaper på grund av brister i ryska. För att kunna 
hantera dessa svårigheter brukar Julia översätta till estniska alla de begrepp som lärarna nämntefter varje 
privatlektion. Julia hade alltid VG i estniska och kände sig säker i detta språk. Men i årskurs åtta fick hon en ny 
lärare i detta ämne. Under studieårets gång uttryckte läraren några gånger sin negativa inställning gentemot ryssar. 
När det var dags för Julia av få terminsbetyg i slutet av årskurs åtta blev hon obehagligt överraskad av G trots att 
hon hade fått VG på alla prov.  Läraren förklarade detta betyg med att han inte kunde ge Julia VG därför att det 
fanns estniska barn som fått G. Läraren sa inför hela klassen att ett ryskt barn aldrig kunde ha bättre kunskaper i 
estniska och därmed bättre betyg i detta ämne än en estnisk elev. Julia kände sig förnedrad men valde att inte gå 
vidare med detta och fortsatte i denna skola. I början av årskurs nio började denna lärare undervisa i en annan klass 
vilket gav Julia en känsla av enorm lättnad. Hon avslutade grundskolan med betyg VG i estniska. 
Drygt ett år sedan började Julia på gymnasiet. Hon valde naturvetenskapsprogrammet som kan förberedda henne för 
vidare studier på en högskola eller ett universitet. Nu går hon andra året i utbildningen och är fast besluten att klara 
gymnasiet med bra betyg. Naturvetenskapliga ämnen upplevs som svåraste av henne medan hon har inga problem 
med språkliga ämnen. Förutom tyska och engelska läser Julia finska. Under gymnasiets första år började Julia läsa 
ryska som ett främmande språk. Tyvärr har hon inte fått någon nytta av dessa lektioner därför att de skedde en gång 
i veckan och erbjöd ett nybörjarprogram. Den läraren som ansvarade för denna kurs gav Julia MVG direkt och sa att 
hon inte skulle behöva komma mer. Julia var nöjd med denna lösning och valde att läsa finska istället. Julias bästa 
väninna Maria valde samma gymnasieprogram och går nu i Julias klass tillsammans med tre andra ryska tjejer. Nu 
finns det fem rysspråkiga tjejer i klassen och de pratar ryska med varandra både efter skolan och på raster. Redan i 
årskurs nio bestämde Julia och Maria sig att sluta prata estniska med varandra. När de började prata ryska innanför 
skolans väggar fick de höra på nytt kommentarer om att man inte ska använda det ryska språket. Men tjejerna har 
slutat att bry sig om dessa tillsägelser. Ett och ett halvt år sedan flyttade Julia med familjen till Tallinns centrala del 
som domineras av ryska invånare.  När Julia kom till denna del hittade hon många nya vänner. Hennes kompiskrets 
som två år sedan bestod nästan uteslutande av ester har blivit förändrad. Nu utgör ryska vänner sextio procent av alla 
hennes kompisar. Fast hon inte alltid förstår alla nyanser i det ryska språket söker Julia aktivt umgänge med de 
ryskspråkiga vännerna. Julia känner sig mer trygg med dem och upplever att de är mer roliga och öppna än hennes 
estniska kompisar. Tack vare dem har hon utvecklat sin ryska enormt.Hon har även börjat jobba som tennistränare 
under sin fritid. Nästan alla av hennes elever är ryskspråkiga barn eller vuxna och de talar med varandra ryska. Detta 
språk har så småningom börjat dominera i hennes liv.  
När jag frågar Julia vilken identitet hon upplever att hon har säger hon att hon alltid känner sig som est bland sina 
såväl ryska som estniska vänner. Tack vare sina perfekta kunskaper i estniska kan hon lätt smälta in bland ester. 
Julia väljer ofta att inte berätta om sitt ryska ursprung för esterna, även om de ställer frågor kring det. Att Julia inte 
alltid känner sig som ryss bland ryssar beror på hennes bristfälliga kunskaper i ryska. Trots problem med 
läsförståelse, med ordförråd och med skrivfärdigheten i ryska språket betraktar Julia detta språk som sitt modersmål. 
Hennes absolut starkaste språk är estniska som hon ser som sitt andraspråk. Estniskan kan inte bli hennes modersmål 
därför att det inte är språket som hon använder för att prata med familjen och släktingar. Trots att Julia upplever sig 
”förestniskad” finns det en människa i vars närvaro Julia känner sig som ryss. Denna människa är hennes mamma. 
Bara med henne vågar Julia bli ryss. Den känslan får Julia också när hon stannar på tu man hand med sina tankar 
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och minnen som sällskap. Julia som betraktar sig som tvåspråkig ser bara fördelar med sina språkkunskaper. Det är 
ganska självklart för Julia att hennes eventuella barn i framtiden också ska kunna ryska. Julia säger att hon kommer 
att göra allt möjligt för att hennes barn ska lära sig minst två språk flytande. Julias mål är att utbilda sig till 
sjuksköterska för att sedan flytta till Finland med familjen. För att förverkliga sina planer tänker Julia satsa extra 
mycket tid på det finska språket under den närmaste framtiden. Samtidigt är Julia fast besluten att fortsätta med 
tennis som utgör det största intresse i hennes liv.  

Marias berättelse 

Maria eller Mascha som hon vill bli kallad är nästan exakt sjutton och ett halvt år vid intervjutillfället. Mascha som 
är född och uppvuxen i Tallin är bästa vän med Julia. De båda tjejerna som känner varandra sedan förskoletiden har 
följts genom skolan där de först gick i parallella klasser och nu är de i samma klass. När Mascha beskriver sin familj 
nämner hon förutom mamman, pappan och storebrodern även sin katt. Alla i familjen pratar ryska och endast detta 
språk används för kommunikation med varandra samt också med katten. Maschas pappa och alla hans släktingar är 
ryssar. Både pappan och mamman är födda och uppvuxna i Estland. Farföräldrar är också födda i Estland och det 
var farmors och farfars föräldrar som kom till Estland före andra världskriget. Mascha vet inte om hennes 
morföräldrar var födda på estniskt territorium eller flyttade till Estland. Mascha har ingen kontakt med dem men 
mamman har berättat för henne att morföräldrarna har ukrainskt påbrå. Alla i Maschas familj är estniska medborgare 
och kan estniska. 
Det första språket som Mascha hörde och så småningom började tala var ryska. När Mascha fyllde tre år mötte hon 
även estniska vilket skedde på en estniskspråkig förskola. Hon hamnade på en avdelning där det fanns några andra 
ryska barn. Under de två åren som Mascha gick i denna förskola lekte hon först och främst med dessa ryska barn 
och trots fröknarnas uppmaning att prata estniska använde de ryska sinsemellan. När Mascha blev fem år flyttade 
familjen till en annan stadsdel vilket ledde till byte av förskolan. Den nya förskolan var också estniskspråkig men 
det fanns inga andra ryska barn förutom Mascha. Redan första dagen i denna förskola hittade Mascha en ny vän som 
var en estnisk flicka. Dessutom bodde den flicka granne med Mascha vilket också bidrog till att de lekte mycket 
med varandra både i förskolan och på fritiden. Tack vare denna vänskap utvecklades Maschas estniska avsevärt 
under förskoleperioden. Förutom denna estniska flicka lekte Mascha ofta med Julia som också bodde granne till 
henne. Ända fram till årskurs ett pratade flickorna ryska med varandra men på grund av skolkompisarnas negativa 
attityder gentemot ryssar i allmänhet och det ryska språket i synnerhet bytte de det vanliga kommunikationsmönster 
och började prata estniska sinsemellan. 
Maschas föräldrar valde skolan i samråd med henne. Innan hon började i årskurs ett hade hon gått i två olika 
förskoleklassar där den ena var vid en ryskspråkig skola och den andra vid en estniskspråkig skola. Tack vare denna 
erfarenhet lärde Mascha sig läsa och skriva på både ryska och estniska. I slutet av förskoleklassen valde hon den 
estniskspråkiga skoland därför att den estniska flickan som Mascha hade lekt så mycket med var inskriven i denna 
skola. Även Julias pappa valde denna skola för sin dotter men han var väldigt mån om att flickorna inte skulle gå i 
samma klass. Även Maschas föräldrar gick med på att det bästa för flickorna skulle vara att inte ses så mycket under 
skoltid för att minska antalet situationer där de skulle få möjlighet att prata ryska med varandra. Såväl Mascha som 
Julia uppmanades av föräldrarna att hitta estniska kompisar för att träna sin estniska. Samtidigt valde Maschas 
föräldrar bara ”ryska” fritidsaktiviteter för flickan för att hon även skulle kunna utveckla sin ryska. Under hela 
lågstadiet besökte hon olika studiecirklar där all undervisning var bara på ryska och de flesta barnen som Mascha 
mötte där var ryssar. I slutet av lågstadiet blev Mascha den bästa elev i sin klass därför att hon fick MVG i alla 
ämnen. 
Även under mellanstadiet och högstadiet fortsatte Mascha att vara en högpresterande elev. Redan under lågstadiet 
hade hon börjat studera engelska. I årskurs sex när Mascha skulle välja ett till främmande språk föll hennes val på 
tyska och inte på ryska därför att Mascha ville lära sig det språk som hon inte kunde. Under såväl mellanstadiet som 
högstadiet dominerade det estniska språket i hennes liv. Hon tittade och lyssnade bara på estniska tv- och 
radioprogram, hörde och talade estniska i skolan och utanför den. Estniskan var det mest utvecklade av alla hennes 
språk. Den enda livssfären där hon alltid använde sig av ryska var familjen. För att upprätthålla alla sina språk läste 
Mascha mycket och de böcker hon lånade var inte bara på estniska utan även på ryska, engelska och tyska. Hon blev 
ofta ombedd av de estniska klasskamrater, som i årskurs sex valde det ryska språket istället för tyska, att hjälpa till 
med läxor i detta ämne. Till sin förvåning klarade hon av att även skriva på ryska fast det inte alltid blev helt korrekt 
eftersom hon inte hade gjort det så ofta efter förskoleklassen. Nästan alla Maschas kompisar var ester förutom Julia 
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som var ryss. Fram till årskurs fyra hade Mascha aldrig upplevt några problem som hade att göra med hennes ryska 
påbrå. Men efter Tallinns kravaller som hände i april 2007 upplevde Mascha för första gången i sitt liv att hon kunde 
bli retad av andra elever på grund av nationaliteten. Klasskamraterna krävde att Mascha skulle ta ställning i 
konflikten kring bronsstatyn. Några klasskamrater menade att Mascha skulle vara lika våldsam och dum som alla 
ryssar i allmänhet och ryska demonstranter i synnerhet. Mascha var chockad av klasskamraternas uttalanden och 
blev lättad när samhällsdiskussioner kring denna konflikt hade lugnat sig. När Mascha under årskurs sex började 
delta i en studiecirkel i engelska upplevde hon igen den obehagliga känslan att bli ifrågasatt i sin tillhörighet. I denna 
studiecirkel deltog bara ryska barn. När de hörde Maschas perfekta estniska och mindre utvecklade ryska samt fick 
veta att hon gick i den estniskspråkiga skolan sa de till Mascha att hon snarare var est än ryss. Fast Mascha svarade 
att hon inte bryr sig blev hon sårad ändå. I årskurs nio började Mascha umgås med Julia nästan varje dag på fritiden 
och så småningom slutade dem att prata estniska med varandra och övergick till ryska istället. 
När Mascha skulle söka till gymnasiet var hon lite osäker vilken linje hon skulle välja. Till slut bestämde hon sig för 
naturvetenskapsprogrammet därför att Mascha tyckte att det skulle ge henne flest möjligheter när det blir dags att 
välja en högskoleutbildning. Nu går hon andra året på detta program och det går bra för henne. Redan i gymnasiets 
årskurs ett fick hon möjlighet att välja ett till språk och valet föll på finska. Mascha menar att anledningen till att hon 
inte har valt lektioner i ryska är att hon behärskar detta språk tillräckligt bra och har grunder för att utveckla det mer 
om det ska behövas. Under gymnasietiden har Mascha hittat nya ryskspråkiga kompisar som hon umgås med 
dagligen. Möten med de estniska vännerna har blivit sporadiska under det senaste året. Mascha säger att estniska 
först och främst används för att kunna tillägna sig skolundervisningen medan hennes rast- och fritidsumgänge 
domineras av ryskan. 
När jag frågar Mascha om hur hon upplever sin identitet så säger hon att hon känner sig som ryss därför att hon 
pratar ryska med sin familj och eftersom hennes släktingar och föräldrar är ryssar.  Om en stund tillägger Mascha att 
hon är ryss med perfekt estniska. Det ryska språket är hennes modersmål och estniska är hennes andraspråk. Mascha 
ser sig som en tvåspråkig person som dagligen behöver såväl estniska som ryska. Hon ser endast fördelar med att 
vara tvåspråkig. Hennes starkaste språk är estniska medan ryskan som hon talar flytande har brister beträffande 
ordförråd och skrivfärdighet. Mascha hör och använder även mycket engelska vilket gör att hon kan klara sig relativt 
bra med detta språk. Mascha känner ingen oro inför framtiden. Hon har inte bestämt sig vilket yrke hon vill satsa på 
men är helt säker att hon kommer att klara högskolestudier utan stora svårigheter. När hon blir klar med sin 
högskoleutbildning kommer hon med stor sannolikhet att stanna i Estland eftersom alla hennes släktingar bor i detta 
land. Men Mascha lämnar för säkerhets skull dörren öppen för en eventuell flyttning till något annat land om hon 
hittar där ett välbetalt jobb eller en man som hon kan gifta sig med. Samtidigt säger Mascha att hennes blivande 
make helst bör ha ryskt bakgrund därför att hon vill prata bara ryska med dem som hon älskar. Det är även självklart 
för Mascha att hennes framtida barn ska kunna tala ryska. De ska även var två- eller flerspråkiga och ryskan bör 
ingå i deras flerspråkighet. Om Mascha kommer att flytta utomlands för gott tänker hon inte kräva från barnen att de 
ska lära sig estniska. 

Stellas berättelse 

Stella föddes i Tallin för drygt nitton år sedan. Hon är det äldsta barnet i en familj som förutom Stella består av 
hennes mamma, lillebror och styvfar. Stellas pappa lämnade familjen när hon var liten. Båda Stellas föräldrar föddes 
i Estland. Det var mor- och farföräldrar som flyttade till Estland från andra delar av Sovjetunionen under sovjetiska 
tider. Stellas mamma är ryss och pappan är till hälften ryss och till hälften korean. Alla i familjen (förutom pappan 
som har ett främlingspass) är estniska medborgare. Stellas mamma hade lärt sig estniska i vuxen ålder för att klara 
medborgarprov men hon har aldrig använt detta språk för kommunikation vilket ledde till att språket glömdes bort. 
Såväl Stella som hennes bror behärskar estniska flytande men alla familjemedlemmar använder bara ryskan för att 
kommunicera med varandra. Under hela sitt liva har Stella haft sporadisk kontakt med pappan men situationen 
ändrades under det senaste året när de började träffa varandra oftare. När Stella umgås med pappan pratar de oftast 
ryska och sällan estniska. Ingen av hennes far- och morföräldrar pratar estniska. 
Av den anledningen att det ryska språket alltid har varit ett enda kommunikationsspråk inom familjen var ryskan det 
första språk Stella hörde och som hon också började tala. Men Stella var inte särkilt gammal när hon även mötte det 
estniska språket vilket skedde i en estniskspråkig förskola vid tvåårsåldern. Närheten till hemmet var en avgörande 
faktorn vid förskolevalet. Denna förskola hade bara en enda avdelning som var avsedd för barn upp till tre år. Efter 
ett år i denna förskola skulle Stella börja på en annan närliggande förskola som var ryskspråkig. Efter två veckor i 
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den nya förskolan blev Stella skadad av ett annat barn och mamman bestämde att förflytta henne till en annan 
förskola som var estniskspråkig och låg nära Stellas morföräldrar. I början trivdes Stella inte där därför att alla 
fröknar pratade bara estniska. Under några veckor vägrade Stella att gå till förskolan och om hon hade blivit lämnat 
där satt hon oftast tyst ensam. När mamman och mostern försökte reda ut orsaken till Stellas problem berättade hon 
för dem att hon kände sig annorlunda och utanför, speciellt när andra barn retade henne med att hon är ryss. Dessa 
känslor försvann när Stella så småningom lärde sig estniska. Morföräldrarna bodde i en välmående förort till Tallinn 
och när Stella började gå till denna förskola flyttade hon hem till dem. De flesta invånare i denna förort var ester och 
efter förskolan lekte Stella med estniska barn. Hemma pratade hon bara ryska. 
Stella trivdes till slut i den estniska förskolan och ville gärna fortsätta att gå i en estniskspråkig skola med sina 
förskolekompisar. När det var dags att börja i en förskoleklass bestämde Stellas mamma att flickan skulle flytta 
tillbaka till huvudstaden. I Tallinn blev Stella placerad i en ryskspråkig skola. Mammans beslut orsakade mycket 
stress för Stella som blev tvungen att bryta kontakt med alla sina kompisar. När hon hittade vänner i skolan försvann 
alla orosmoment. Under lågstadie- och högstadietiden hade hon bara ryskspråkiga kompisar i såväl skolan som 
utanför den. Skolans undervisningsspråk var ryska men redan i förskoleklassen startade lektioner i det estniska 
språket.  Under hela lågstadiet undervisades Stella i estniska fyra gånger i veckan. Förutom lektioner i estniskan 
började några skolämnen undervisas på estniska redan när Stella gick i årskurs fyra. Under vårtermin i årskurs sju 
blev Stella osams med sina klasskamrater och bestämde sig att byta skolan. Stellas val föll på den estniskspråkiga 
skola som låg i samma förort som hennes morföräldrar bodde. Stella fick plats i en klass som många av hennes 
estniska förskolekompisar gick i. Trots att Stella kände de flesta av klasskompisarna blev hon inte accepterad av 
dem. Hon var den enda ryskspråkiga tjejen i sin klass och blev många gångar retad för sitt ryska påbrå och även 
kallad för fascist. Stella mådde inte bra av det och hade nästan inga kompisar under hela höstterminen i årskurs åtta.  
Med tiden hittade hon nya vänner i skolan men några klasskamrater fortsatte att reta henne med samma 
förolämpande epitet. Förutom estniska kompisar som utgjorde majoritet i hennes dåvarande umgängeskrets fortsatte 
Stella att ha kontakt med några av sina gamla ryska vänner. Under våren 2007 när Stella gick i årskurs åtta hände en 
incident med den omstridda bronsstatyn . Det faktum att statyns förflyttning skapade våldsamma protester av Tallins 
ryskspråkiga invånare påverkade även Stella. Förutom att de som brukade reta henne blev ännu mer aktiva under 
denna tid, uppmanades hon ofta av såväl sina estniska som ryska kompisar att ta ställning i den diskussion som 
uppstod i samhället i samband med denna konflikt. Stella som inte ville förlora några kompisar förklarade för alla att 
hon förstår båda parter och inte tänker ta ställning i denna konflikt. Denna tid upplevdes av Stella som extra jobbig 
och hon blev glad när diskussioner hade avtagit. Tack vare sina goda kunskaper i det estniska språket kunde Stella 
utan svårigheter följa undervisningen som endast var på estniska. En gång i veckan hade hon lektionen i ryska som 
ett främmande språk. Men dessa lektioner var avsedda för dem som inte hade ryska som modersmål och Stella fick 
ingen nytta av dem. Alla de problem som Stella hade upplevt under sitt första år i denna skola försvann i slutet av 
högstadiet och Stella var fast besluten att fortsätta i samma klass även när hon skulle börja på gymnasiet. 
När Stella skulle söka till gymnasiet bestämde hennes mamma att Stella skulle välja det program som snabbast 
kunde leda till jobb. Valet föll på ett teknikprogram med inriktning mot informationsteknik. Detta program fanns i 
ett gymnasium beläget i Tallinn. Mot sin vilja återvände Stella till huvudstaden för att påbörja sin 
gymnasieutbildning. Gymnasiets undervisningsspråk var ryska men några ämnen undervisades även på estniska. 
Alla elever var ryssar. Stella trivdes i denna gymnasieskola direkt. Förutom de nya vänner som Stella hade hittat i 
gymnasiet återupplev hon kontakt med alla sina gamla ryskspråkiga kompisar som hon inte träffat sedan sin 
flyttning från Tallinn till förorten. Samtidigt fortsatte hon att träffa några estniska kompisar från sin högstadieklass. 
Under hela gymnasietiden bestod Stella umgängeskrets till hälften av ryssar och till hälften av ester. Stella upplevde 
skolan som intressant och hade inga problem med att få bra betyg. Hon fick väldigt höga betyg på slutprov i det 
estniska språket och mindre bra betyg i ryskan som enligt Stella var svår för henne på grund av svåra grammatiska 
regler. Stella säger att hennes skrivfärdighet i ryskan inte är fullständigt utvecklad fortfarande fast hon pratar som en 
infödd talare. När gymnasiet var avslutat sökte Stella till högskolan och nu läser hon sitt första år av 
högskoleutbildningen med fokus på internationella relationer. Studenter som läser denna utbildning är indelade i två 
grupper där ena undervisas bara på estniska och den andra på såväl estniskan som ryskan. Utan några tveksamheter 
valde Stella den andra gruppen. Ungefär åttio procent av undervisningen sker på estniska och resterande tjugo 
procent på ryska. Alla studenter i Stellas grupp är ryskspråkiga och gruppens kommunikationsspråk som dominerar i 
informella situationer är ryskan. Stella upplever inga svårigheter med att följa ämnesundervisningen varken på 
estniskan eller på ryskan. Stellas nuvarande umgängeskrets består till sjuttio – åttio procent av ryska kompisar och 
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resterande tjugo – trettio procent av ester. Stella tror att antalet estniskspråkiga vänner i hennes umgängeskrets 
kommer fortsätta att minska. 
Stella känner sig huvudsakligen som både ryss och korean men till en vis del även som est. Det beror på att hon har 
blandat ryskt – koreanskt påbrå samt att hon är född och har levt hela sitt liv i Estland. Ryska är hennes modersmål, 
estniska är hennes andraspråk och den koreanska delen i hennes ursprung har påverkat Stellas utseende och hennes 
religiösa övertygelse. Stella tycker själv att hon är högklassigt tvåspråkig även om estniskan är hennes absolut 
starkaste språk. Ofast är det lättare för henne att tänka på estniskan men alla hennes goda barndomsminnen är bara 
på ryska. Ryskan används också för att kommunicera med mamman och brodern och Stella har svårt att föreställa 
sig några förändringar i familjens kommunikationsmönster. Stella har även bra kunskaper i engelska och ser sina 
språkkunskaper bara som en tillgång såväl i sitt vardagsliv som i framtida karriär. En blivande make bör helst ha 
rysk bakgrund och det är viktigt för Stella att hennes eventuella barn ska förutom estniska lära sig ryska också. 
Stella är övertygad att man ska behärska både ryska och estniska för att bli framgångsrik i såväl dagens som 
morgondagens Estland. 

 

Paulinas berättelse 

När jag träffar Paulina för att genomföra intervjun är hon nitton år. Paulina har nyligen kommit från Schweiz där 
hon går sitt första år av en treårig högskoleutbildning. Vid intervjutillfället befinner Paulina sig i Estland i samband 
med sitt första högskolelov. I Schweiz har Paullina en egen studentlägenhet men i Tallin bor hon med sina föräldrar. 
Paulina som har inga syskon är bästa vän med Stella som hon känner sedan lågstadietiden. Både Paulinas pappa och 
mamma föddes och växte upp i Estland. Pappan som är till hälften ryss och till hälften tatar kan bara ryska. Paulinas 
mamma är däremot behärskar både estniska och ryska flyttande. Det gör alla släktingar från mammas sida. Mamman 
är ryss men har även ester och finnar i släkten fast Paulina inte kan precisera i vilken generation. Paulina vet att 
hennes mormorsmor var trespråkig och kunde flytande förutom ryska och estniska också finska. Paulinas mormor 
pratar såväl estniska som ryska och förstår finska. Paulinas mamma är tvåspråkig och talar obehindrat både ryska 
och estniska. Paulians farföräldrar som flyttade till Estland från olika delar av Sovjetunionen under den sovjetiska 
tiden pratar bara ryska. Alla familjemedlemmar använder endast det ryska språket för att kommunicera med 
varandra. Trots att Paulina precis som mamman och mormodern kan flytande både estniska och ryska har de alltid 
pratat sinsemellan ryska. 
De första tre åren av sitt liv hörde och talade Paulina ryska. När hon var cirka fyra år gammal började hon på en 
estniskspråkig förskola. Där lärde hon sig estniska snabbt och enligt hennes mormor pratade och tänkte hon på detta 
språk nästan hela tiden under förskoleperioden. I förskolan hade hon estniskspråkiga vänner och utanför förskolans 
väggar samt inom familjen umgicks hon bara med rysktalande personer. När det var dags att välja förskoleklass och 
skola för Paulina bestämde föräldrarna sig för en ryskspråkig skola som låg nära mammas arbetsplats. Flickan hade 
hunnit avsluta årskurs ett innan skolan stängdes. Paulina började i en annan ryskspråkig skola där hon stannade i två 
år. Föräldrarna var missnöjda med skolans pedagoger och under årskurs fyra flyttade Paulina till en ny skola som 
också var ryskspråkig och hade ett mycket gott ryckte. Dit gick Paulina fram till årskurs åtta. Under denna tid bestod 
hennes umgängeskrets bara av rysktalande kompisar vilket gällde både inom och utanför skolan väggar. I Paulinas 
tre första skolor var ryskan undervisningsspråket och lektioner i estniska som startade från årskurs ett ägde rum en 
till tre gånger i veckan. Tack vare den goda grunden som Paulina fick i den estniskspråkiga förskolan upplevde hon 
aldrig lektioner i estniskan som svåra och fram till årskurs åtta trodde sig ha goda kunskaper i detta språk.  
När Paulina avslutade sin vårttermin i årskurs sju inträffade en händelse som inte bara aktualiserade 
samhällsdebatter om relationer mellan ryssar och ester i Estland utan även påverkade Paulinas skolliv. Den 27 april 
2007 förflyttade Estlands regering krigsmonumentet i form av bronssoldaten som är en symbol för Sovjetunionens 
seger över Nazityskland. Denna bronsstaty och kvarlevorna av stupade sovjetiska soldater som fanns under 
monumentet fördes från centrala Tallinn till försvarsmaktens kyrkogård. Bråk om förflyttningen och om den var 
lämplig eller ej ledde till att rysspråkiga invånarnas fredliga demonstration övergick till våldsamma oroligheter efter 
att polisen försökte driva bort människorna. Att bara höra de diskussionerna som uppstod till följd av denna 
händelse var jobbigt för Paulina. Samtidigt som Paulina stödde alla argument som hade hörts från den ryska sidan 
blev det tydligt för henne hur delat Estlands samhälle var och vilka starka negativa attityder gentemot ryssar 
florerade i hennes land. Paulinas spontana reaktion på allt som skedde i samhället var ett snabbt beslut om att byta 
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sin ryskspråkiga skola mot en estniskspråkig skola. Årskurs åtta inledde hon i en ny skola. Paulina valde den 
estniskspråkiga skolan med syfte att smälta in i och bli accepterad av en estnisk kollektiv. Det visade sig att hennes 
kunskaper i estniska inte är tillräckliga för att klara undervisningen i alla skolämnen på detta språk och Paulina fick 
gå om årskurs sju i den estniskspråkiga skolan. Även kompisrelationer vållade stora problem i början. Vissa 
eleverna i Paulinas nya klass ville inte acceptera henne med anledning av Paulinas ryska påbrå. Men det fanns en tjej 
i klassen som tyckte om Paulina. Denna tjej blev inte bara hennes första kompis i denna skola utan även hjälpte 
henne mycket med studier. Efter ett år i denna skola som låg nära Paulinas hem till skillnad från hennes sista 
rysspråkiga skola försvann nästan alla gamla ryska vänner från hennes umgängeskrets. Anledningen till detta var 
skolans närhet till Paulinas hem samt att hon hade träffat sin första pojkvän som var est och presenterade henne för 
sin estniska kompiskrets. Till slutet av högstadietiden utvecklades Paulinas estniska enormt. Det estniska språket 
dominerade i hennes liv och när Paulina besökte Ryssland under denna period fick hon kommentarer om att hon 
bryter på ryska. Trots att Paulina pratade och tänkte på estniskan nästan hela tiden under högstadietiden fortsatte hon 
att kommunicera endast på ryska med sina familjemedlemmar. I skolan besökte hon lektioner i ryska som ett 
främmande språk. Lektionerna var en gång i veckan och på grund av sitt enkla innehåll gav Paulina ingenting. 

När det var dags att börja på gymnasiet bytte Paulina såväl klassen som skolan igen. För att förbättra sin engelska 
valde hon att gå i gymnasiet där hälften av ämnen undervisades på engelska. Den nya klassen bestod av såväl ryssar 
som ester. Medan all undervisning skedde på estniska och engelska fortsatte Paulina att en gång i veckan besöka 
lektioner i ryska som ett främmande språk. I början av gymnasietiden umgicks Paulina framför allt med estniska 
vänner men när hennes relation med den estniska pojkvännen avslutades började antalet ester minska i hennes 
umgängeskrets. Så småningom återuppväckte hon kontakt med nästan alla sina gamla ryskspråkiga vänner och sitt 
sista år på gymnasiet umgicks hon nästan uteslutande med ryssar. Ryska började dominera i hennes liv igen medan 
estniska användes bara i skolan när det behövdes. Ju mer engelska lärde sig Paulina i gymnasiet desto säkrare blev 
hon i sin tanke om att välja en utländsk högskoleutbildning. Så fort Paulina avslutade gymnasiet sökte hon till en 
högskola i Schweiz. Hon blev antagen och läser nu sitt första år av högskoleutbildningen inom hotell, restaurang och 
turism. All undervisning är på engelska. Redan under första dagar i Schweiz förstod Paulina att hon behöver tyska 
för att kunna hitta en bra plats för praktik som ingår i utbildningen. Nu jobbar Paulina aktivt för att fördjupa sina 
kunskaper i det tyska språket. För att stärka sin konkurrenskraft planerar Paulina att börja lära sig spanska och 
italienskanästa termin. I dagsläge domineras hennes liv av två språk: engelska och ryska. Det förstnämnda språket 
behövs för att klara studier medan det sistnämnda – för kommunikation utanför skolans väggar. Ett stort antal 
studenter som läser på Paulinas högskola kan ryska, vilket förklarar varför Paulina har hittat så många nya 
ryskspråkiga vänner även i Schweiz. Estniskan används nästan inte av Paulina idag därför att hennes kontakt med de 
estniskspråkiga vännerna är sporadisk.  
Beträffande sin identitet säger Paulina att hon känner sig som en ryskspråkig est. Hon kan inte identifiera sig som 
ryss därför att hon vet att hennes ryska som har brister i skrivfärdighet samt i uttal inte kan jämföras med ryskan 
som talas av ryssar i Ryssland. Dessutom är hon född och uppvuxen i Estland vilket hon också tar i beaktande när 
Paulina förklarar varför hon inte ser sig som endast ryskspråkig. Paulina upprepar några gånger under 
intervjutillfället att hennes modersmål är ryskan. Hon anser att man inte kan ha två modermål och säger att estniska 
som hon behärskar flytande i både tal och skrift är hennes andraspråk. Men om andraplatsen tävlar också engelskan 
som under senare tid används av Paulina mycket mer än det estniska språket. Allt detta gör att Paulina betraktar sig 
själv som trespråkig och ser bara positivt på sin flerspråkighet som är en tillgång i dagens värld. Paulina har inte 
bestämt sig var hon ska stanna efter högskolestudier men det är inte uteslutet att hon ska bo och arbeta utanför 
Estland. Det spelar inte så stor roll för Paulina från vilket land hennes blivande make ska komma ifrån men hon är 
absolut säker på att de barn hon kommer att få ska lära sig ryska ordentligt. Även om barnens far kommer att vara 
ryss vill Paulina att de ska bli flerspråkiga därför att kunskaper i många språk ger fler möjligheter. 

Alinas berättelse 

Alina, som är drygt sexton år och min yngsta informant, är född och uppvuxen i Pärnu, där ryskspråkiga utgör 
femton procent av stadens invånare. Alina är första och äldsta barnet i familjen som vid hennes födsel bodde hemma 
hos morföräldrar. Alinas pappa lämnade familjen när flickan föddes men hon fortsatte att umgås med farföräldrar. 
Alla familjemedlemmar från mammas sida är ryssar och det första språk som Alina hörde var ryska. Det var Alinas 
morfar som hade flyttat till Estland från Ural under den sovjetiska tiden och Alinas mamma föddes och växte upp i 
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Pärnu. Alinas pappa är också född och uppvuxen i Estland dit hans släkt flyttade sedan några generationer tillbaka. 
Även på pappas sida är de flesta ryssar fast det fanns några ester bland farfars släktingar.  
Alina gick inte i förskolan och stannade hemma med sin mormor och morfar under de första fem åren. När familjen 
skulle välja förskola för Alina föll valet på en estniskspråkig förskola. Mamman hoppades att vistelsen i den 
estniskspråkiga förskolan hjälper Alina att erövra det estniska språket. Det pratades bara ryska i hemmet och när 
Alina började i förskolan kunde hon inte estniska. I den estniskspråkiga förskolan var majoriteten av såväl personal 
som barn ester. I förskolan där estniska var det enda umgängesspråket lärde flickan sig snabbt estniska. I början 
kände Alina sig ofta ensam och den enda ryskspråkiga fröken som ibland pratade med henne på ryska var hennes 
räddning under denna tid i förskolan. Även idag stannar Alina alltid för att prata med henne om de råkas på gatan. 
Ett av förskolans barn var rysktalande och Alina brukade prata med honom på ryska när de lekte med varandra 
under Alinas första tid i förskolan. När hon hade lärt sig det estniska språket hittade Alina kompisar bland andra 
barnen och började prata estniska även med den ryska pojken. Utanför förskolans väggar talade hon bara ryska med 
såväl sina släktingar som kompisar. Redan i förskoleåldern började Alina syssla med olika fritidsaktiviteter, såsom 
dans och simning där hon använde sig av både estniska och ryska. 
Med anledning av att Alina hade hunnit lära sig estniska mycket bra på så kort tid valde hennes mamma en 
estniskspråkig skola för flickan. Alla elever i hennes klass var ester förutom den ryska pojken som hon gick 
tillsammans med i förskolan. Det är svårt för Alina att prata om tiden på låg- och mellanstadiet. Trots att hon kunde 
estniska så bra accepterades Alina inte av klasskamrater. Under hela lågstadiet och en del av mellanstadiet upplevde 
hon mobbning i form av att hon inte fick vara med i lekar och att ingen ville vara vän med henne vilket förklarades 
av klasskamraterna med att hon var ryss. I syfte att understryka att hon inte var en av dem och därmed förnedra och 
exkludera henne upprepade klasskamraterna många gånger samma fras: ”Du är ryss!”. Denna oacceptans från de 
estniska barnens sida ledde till att alla de kompisar som Alina hade under lågstadiet var bara ryskspråkiga barn. I 
slutet av mellanstadiet började Alina umgås med en estnisk flicka som var dessutom hennes klasskamrat. Denna 
vänskap hjälpte Alina att så småningom bli accepterad av andra klasskamrater. All skolundervisning skedde på 
estniska. Alinas mamma som behärskar detta språk mycket bra hjälpte henne med skoluppgifter om det behövdes. 
Från årskurs två började Alina studera även engelska som ett främmande språk.  I årskurs sex erbjöd skolan för 
första gången möjlighet att studera det ryska språket, som skulle undervisas från en till två gånger i veckan som ett 
främmande språk. Men i samråd med sin mamma valde Alina istället tyska som var skolans alternativ till ryskan. 
Detta beslut förklarades med att familjen inom en snar framtid skulle flytta till Italien där Alinas styvfar som var 
pappan till hennes syskon bodde. Alina behövde kunskaper i det tyska språket som var ett obligatoriskt ämne i det 
italienska skolprogrammet. Beträffande fritidssysslor under låd- och mellanstadietiden nämner Alina musiklektioner 
som hon besökte i en estniskspråkig musikskola. 
Under sommaren före årskurs sju flyttade Alina med sin mamma och sin lillasyster till Italien. Tack vare att Alina 
hade besökt sommarskolan vid en italiensk kyrka och pratade med sin styvfar på italienska behövde hon inte börja i 
en förberedelse klass i Italien. Hon blev placerad i en vanlig klass som dessutom var årskurs åtta därför att barn i 
Italien börjar gå i skolan ett år tidigare än i Estland. Alina trivdes bra i skolan där all undervisning var på italienska. 
Under högstadietiden i Italien fortsatte Alina med engelska och tyska samt började studera spanska och latin. 
Estniska och ryska upprätthålls av Alina själv med hjälp telefonsamtal och kontakt via internet med sina ryska och 
estniska kompisar. Alina upplevde inte några stora problem med sina studier under högstadiet som avslutades med 
höga slutbetyg. Dessutom hittade hon många nya italienska kompisar som alltid visade uppskattning av hennes av 
hennes språkkunskaper samt av kännedom om den ryska kulturen. 
Under de knappt tre åren som Alina bodde i Italien hann hon även gå i gymnasiet, där hon valde ett program med 
språkinriktning. Att valet föll just på detta program förklaras av Alina med att alla de språk hon studerade var 
hennes favoritämnen. Dessutom ingick inte i detta program fysik och kemi som upplevdes av henne som svåra 
ämnen. Alina trivdes bra på gymnasium och hittade även där nya kompisar som till största delen var italienare. 
Under gymnasietiden föddes Alinas yngsta syskon och ryskan började försvinna även från informella domäner 
såsom familjen och vänkretsen. Alina pratade bara italienska med såväl sin styvfar som sina syskon och även i 
samtal med mamman (som klarade högskoleutbildning på italienska) valde hon ibland detta språk. Så småningom 
tappade Alina också kontakt med de flesta rysspråkiga kompisar i Estland. Det estniska språket underhölls tack vare 
kommunikation med Alinas estniska bästa väninna, som var mån om att hålla liv i deras vänskapsrelation.   
Efter tre år valde Alinas mamma att gå skilda vägar med sin italienske make och Alina tillsammans med sina syskon 
och mor flyttade tillbaka till Estland. I Estland valde Alina att gå i den gymnasieskolan där hennes gamla 
skolkamrater gick i. Efter hennes återkomst ändrades deras inställning gentemot henne drastiskt. Tack vare sin bästa 
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väninna blev hon fulständigt accepterad och välkommen i estniska kompiskretsar vilket ledde till att Alina började 
umgås bara med ester. Estniskan blev dominerande både innanför och utanför skolans väggar. Ryskan som 
försämrades under Alinas vistelse i Italien är nu många gånger svagare än hennes estniska. Förra året fick hon 
möjlighet att läsa ryskan som ett främmande språk i skolan och Alina tackade ja till denna utbildning. Men hon är 
missnöjd med den därför att undervisningen, som riktar sig till dem som inte behärskar ryska, inte kan tillgodose 
Alinas behov. Hon kan prata ryska men kan inte skriva och just denna färdighet skulle hon helst utveckla. Efter 
återkomsten från Italien försvann italienska från Alinas kommunikation med mamma och även med systern som 
började gå i Estland i en ryskspråkig skola. På samma gång fortsätter Alina prata italienska med sin lillebror samt de 
italienska kompisar som hon har kontakt med via internet. Samtidigt som estniska är det språk hon använder mest, 
t.ex. i skolan och på fritiden, jobbar hon aktivt med att prata så mycket engelska som det bara går. Under sina resor 
till Europa och USA skaffade hon sig engelskspråkiga vänner som Alina kommunicerar med via nätet. Alina ser sig 
själv som en trespråkig person som behärskar och regelbundet använder estniska, ryska och italienska. Hon uppger 
estniskan som sitt starkaste språk som hon behöver hela tiden i såväl skolan som på fritiden. Ryskan är det språk 
som främst används i kommunikation med mamman, systern, släktingar och mammas sambo som är est men 
föredrar att prata ryskan med Alinas familjemedlemmar. Italienskan används för att kommunicera med styvfadern 
och brodern.  
När jag frågar Alina om hennes identitet säger hon att hon ser sig som ryss och ingen annan. Sin identifikation 
förklarar hon med att alla hennes nära och kära är ryssar. Det faktum att hennes släktingar några generationer 
tillbaka är ryssar är avgörande för hennes identifikation. Alina upprepar några gånger att trots att det finns 
estniskblod i hennes ådror, trots det estniska medborgarskapet samt trots att hon inte behärskar ryskan fullständigt 
känner hon sig alltid som ryss. I vårt samtal understryker även Alina att hon inte skäms för att presentera sig som 
ryss om någon ställer frågan om vem hon är. Alina har svårt att besvara frågan om vilket språk upplever hon som 
sitt/sina modersmål. Trots att hon ser sig som ryss kan Alina inte säga att ryskan är hennes modersmål. Anledningen 
till detta är enligt Alina själv hennes bristfälliga kunskaper i ryskan. Under sina enstaka besök av Ryssland fick 
Alina även höra att hon har en lätt accent i ryskan, vilket Alina inte tog illa upp därför att hon fick höra samma sak 
om sin italienska eller till och med estniska i Italien respektive Estland. 
Alinas pojkvän, som hon har varit tillsammans med i snart ett år, är est och under den senaste tiden har hon börjat 
fundera över vilka språk ska hon använda sig av för att kommunicera med sina framtida barn. Alina vet inte om 
hennes man ska bli est, ryss, italienare eller med någon annan bakgrund men hon är absolut säker på att deras 
gemensamma barn ska lära sig ryska. Det är viktigt för henne därför att hon inte vill att barnen ska tappa kontakt 
med hennes ryska släktingar. Trots att det är två år kvar tills gymnasiet är avslutat har Alina bestämt sig för att hon 
kommer att läsa vid universitet, antingen här i Estland eller i Italien. Tack vare sina språkkunskaper ser Alina med 
tillförsikt mot framtiden. Om hon inte blir antagen till ett juristprogram väljer hon ett språkinriktat program. Under 
lång tid var Alina inställd på att flytta från Estland när hon ska bli klar med sin högskoleutbildning. Under det 
senaste året har hennes inställning i denna fråga ändrats. Trots att utomlands kan hon få jobb med högre lön än i 
Estland vill hon ändå bo kvar i Estland där hennes pojkvän och släkt bor. I alla fall är det så för tillfället samtidigt 
som Alina säger att hennes beslut kan förändras i framtiden. 

 

 

 

 


