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Abstract 

 
The purpose of this essay is to investigate thoughts of pupils in third grade about language, language 

acquisition, multilingualism and mother tongue. The group is highly multicultural and multilingual 

which has resulted in many opinions regarding the following issues of conduct: How do the pupils 

describe their use of their language skills and what do they do to develop them? What thoughts do 

they have about multilingualism? To what and when do the pupils make use of their mother tongue? 

A mixed method has been used which makes the study equally quantitative and qualitative. The results 

show that language is a means of communication encountering people in your daily life, in example 

at home, school and in your free time. The children show great skills in language usage when they 

cross the different social arenas during a normal day and also an awareness regarding learning 

strategies. The pupils’ mother tongues are being used mostly with family though and although 

multilingualism is considered positive the children do not use all their language capacity when learning 

a second language.  
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1 Introduktion 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka 

i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr 11, sid 87). 

 

Ovanstående utdrag ur läroplanen återfinns i texterna för modersmål, svenska samt 

svenska som andra språk. Ämnena Teckenspråk för hörande, engelska samt moderna 

språk har även de första meningen först i sina ämnesintroduktioner – en indikation från 

Skolverket att språk är vårt främsta redskap (Lgr11).  

 

Som lärare möter man dagligen flerspråkiga elever. Att vara enspråkig i såväl dagens 

skola som samhälle är snarare ett undantag än en regel. Hur använder man sig då av sina 

olika språk under dagen? Denna mycket generella fråga har genererat tankar vilka landat 

i denna undersökning om språkligt kapital. Informanterna i denna studie är av blandat 

ursprung. Vissa är födda i Sverige och har svenska föräldrar, vissa är födda i Sverige men 

har en eller två utlandsfödda föräldrar, vissa är tredje generationens invandrare och andra 

är inflyttade sedan ett tag, alternativt nyanlända. Den specifika skolan som denna studie 

genomförs på är således ett gott exempel på hur många skolor i Sverige ser ut idag, vilket 

gör studien såväl relevant som aktuell. 

 

Att lyckas möta de heterogena grupper man som lärare undervisar är krävande. Att få 

inblick i hur barn tänker kring sitt språkliga kapital och användandet av det kan därför ge 

viktiga tankeställare för verksamma lärares fortsatta planering och arbete i klassrummen 

idag, vilket är drivkraften till denna studie.     
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka ett mindre antal tredjeklassares uppfattningar 

om språkligt kapital, flerspråkighet samt modersmålets användning. I den undersökta 

gruppen ingår elever med svenska som förstaspråk, elever som vistats i Sverige en längre 

tid men har ett annat modersmål än svenska samt elever som är tämligen nyanlända1.  

  

Jag ämnar genom denna studie få svar på följande frågeställningar: 

• Hur beskriver informanterna användandet av sitt språkliga kapital och vad gör de 

för att utöka det? 

• Hur uttrycker sig barnen om flerspråkighet? 

• Vad och när använder barnen modersmålet till? 

  

                                                 
1 Med nyanländ elev menas en elev som har varit bosatt utomlands, som nu bor i Sverige och som har börjat 

sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska 

inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige (Skolverket, 2016).  
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3 Bakgrund 

Flerspråkighet bland elever är ingen ny företeelse men barns syn på språk och 

flerspråkighet kräver samtal för att förstå sig på (Garcia, Skutnabb-Kangas & Torres-

Guzmán 2006:4). En sak som dock är säker är att barn socialiseras till språk. Barn 

utvecklar alltså språkliga färdigheter i social samvaro med dem som finns runtomkring 

(Thomas & Collier 1997:42). Detta innebär att barn beroende av plats lär sig och använder 

det språk som talas. I Sverige dominerar svenskan (naturligtvis) i såväl förskola som 

skola, dock möter många barn olika språk i hemmet. Även om svenska skall vara det 

primära språket i skolan ges alltså även andra språk formella roller i läroanstalten då 

styrdokumenten idag stödjer att dessa barn när de kommer till skolan ska få användning 

för allt sitt språkliga kapital (Lgr 11). Flertalet barn som växer upp i Sverige och har ett 

annat förstaspråk än svenska utvecklar inte alltid någon hög kompetens i det språket, eller 

vice versa. Detta beror på den språkliga stimulans som barn måste få för att kunna 

utveckla sina språk samt i vilka miljöer de möter språken (Wedin 2017:50). Den ökande 

migrationen gör det extra svårt att kategorisera barn med svenska som förstaspråk eller 

barn med svenska som andraspråk. Av den anledningen är det viktigt att ha såväl en 

enspråkig som en flerspråkig kunskap om hur barns språkutveckling fungerar (Wedin 

2017:23).  

3.1 Modersmål, förstaspråk samt andraspråk 

Det språk man tror är barnets starkaste stämmer kanske inte överens med individens egen 

uppfattning då många barn har en uppväxt präglad av rörlighet och språklig mångfald. 

Det är exempelvis problematiskt att förenkla språkanvändning genom kategoriseringar 

som modersmål, första- och andraspråk (Cummins 2006:63). För föreliggande 

undersökning är det väsentligt att definiera ovannämnda begrepp. Förstaspråk är det 

språk man tillägnar sig först. Andraspråk är således ett språk som lärs in och tillägnas 

efter att utvecklingen av det första språket har börjat (Abrahamsson 2009:13). Modersmål 

är liksom förstaspråket det man tillägnar sig först. Viktigt att komma ihåg är dock att 

förstaspråk och modersmål inte alltid innebär att det är inlärarens bästa språk 

(Abrahamsson 2009:14). Andraspråk och främmandespråk skiljs åt via inlärningsmiljö. 

Inlärningen av andraspråket sker i en miljö där språket används för daglig kommunikation 

medan inlärning av främmandespråket sker i en formell miljö (Abrahamsson 2009:14).  
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3.2 Transspråkande och kodväxling 

Forskning om andraspråksinlärning har ofta handlat om hur ett språk, andraspråket, skall 

utvecklas medan det sällan förts någon diskussion kring förstaspråket (Cummins 

2007:221, Garcia 2016:6). Språkbadsprogram i exempelvis Kanada på 1960-talet 

handlade om hur man genom att ”badas i endast andraspråket” skulle få en särskilt 

effektiv inlärning. Idag kritiserar flerspråkighetsforskare detta då andra språkliga 

potentialer hos eleverna åsidosatts (Garcia 2012:104). Snarare ses flerspråkigheten som 

en resurs för inlärningen. Det talas om ”common underlying proficiency”, en gemensam 

underliggande förmåga, som är bra att nyttiggöra vid andraspråksinlärning (Cummins 

1984, Garcia 2012:106). Vidare är en strategisk användning av de flerspråkiga elevernas 

hela språkliga förmåga i undervisningen positiv för både språk och ämneskunskaper samt 

deras identitetsutveckling (Cummins 2007:235, Garcia 2012:105 f.). Cen Williams 

myntade 1994 termen trawsietithu och hänvisade då till tvåspråkiga Welsh/engelska 

klassrum och den pedagogik man använde för att få eleverna att använda allt sitt språkliga 

kapital (Garcia och Lin 2016:2). Epistemologiskt är transspråkande förknippat med 

kodväxling (på engelska code-switching) då man frångår en isolation av språket ifråga i 

språkundervisning och språkinlärning (Garcia och Lin 2016:3). Kodväxling visar ofta på 

en hög grad av språklig behärskning samt en pragmatisk kompetens vid användande av 

sitt språkliga register. Man har god kunskap om vilka språk som får och kan användas i 

olika sammanhang och med vilka personer (Musk och Wedin 2015:12). Det tydligaste 

uttrycket för flerspråkig identitet är alltså när man kodväxlar (Norrby och Håkansson 

2007: 36, Krumm 2010:19). Språkbiografiska intervjuer visar att invandrare själva ser 

dessa blandade samtal som uttryck för sin specifika migrationsidentitet (Krumm 

2010:19).  Det bör dock nämnas att kodväxling ofta blir starkt ifrågasatt då staten är rädd 

för att nationalspråket ”smittas” av övriga språk vilket är varför det är viktigt att man 

skiljer de båda begreppen åt (Garcia och Lin 2016:3). Transspråkande är strategiskt 

genomtänkt undervisning medan kodväxling är en kommunikationsstrategi.  
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4 Forskningsöversikt 

Nedan presenteras ett antal studier som gjorts gällande barns uppfattningar om språkligt 

kapital, flerspråkighet samt modersmål för att ge en bild av forskningsläget inom ämnet. 

 

Hans-Jürgen Krumm är en österrikisk professor, känd för att ha utvecklat språkporträtten. 

Krumm menar att språkförvärv och språkbruk sker i konkreta sociala och historisk-

biografiska situationer, det vill säga i ett samspel mellan enskilda, ofta känslomässigt 

bestämda åtgärdsinitiativ och sociala strukturer som stödjer eller hindrar sådana 

handlingsinitiativ. I en studie från 2001 låter Krumm ett hundratal österrikiska skolbarn i 

mellanstadiet måla sina språk i siluetter. Genom att använda olika färger skapar 

individerna sina egna språkporträtt vars slutresultat är en holistisk syn på varje individs 

språkliga kapital. Efter insamlingen och kategoriseringen av språksiluetterna visar 

analysen att ytterst få barn anses vara enspråkiga och att en medvetenhet om hur man 

använder sitt språkliga kapital är gynnsamt för varje enskild individ (Krumm 2001).  

 

I ett försök att förbättra skolklimatet samt skapa tolerans och öppenhet mot varandra 

genomfördes ett treårigt skolprojekt i Didenheim, Frankrike mellan åren 2000–2003 

(Hélot & Young 2006:77). Barnen, mellan sex och nio år gamla, arbetade med 

språkkännedom (éveil aux langues´på franska och language awareness på engelska) för 

att överbrygga barriärer såväl skolan, samhället, elever och vårdnadshavare emellan. 

Enspråkighet har länge varit normen i franska skolor och detta ville man bryta. Franska 

språket är exempelvis mer skyddat än minoritetsspråk i såväl Frankrike som i Europa. 

Eleverna introducerades under åren för arton språk och deltog i många aktiviteter vilka 

ämnade åt att gynna och förstärka flerspråkighet. Även om det fortfarande kvarstår 

attitydproblem elever emellan ses goda resultat i inställningen gentemot 

minoritetsspråkstalare samt språk rent generellt på skolan. Lärare, föräldrar och elever 

har lyckats bidra till en flerspråkig utbildning som visar vikten av lingvistisk rikedom och 

kulturella olikheter (Hélot & Young 2006:89). 

 

En kombination av ovannämnda studier har nyligen genomförts här i Sverige. I ett 

forskningsprojekt mellan Linnéuniversitetet och en socioekonomiskt utsatt F-6 skola i 

Växjö där flertalet av eleverna har ett annat förstaspråk än svenska satsade man på att 



10 
 

arbeta språk- och kunskapsutvecklande samt att använda transspråkande 

(translanguaging) som metod i klassrummen. Syftet med projektet var att studera och 

utveckla en undervisningsmiljö med särskild tonvikt på elevernas språk- och 

identitetsutveckling. Varje elev fick inledningsvis redogöra för sitt språkliga kapital i 

likhet med barnen i Krumms studie (2001). Informationen sammanfattades sedan i en 

enda bild där man visuellt påvisade skolans språkliga och kulturella kapital för att sedan 

introducera transspråkande som förhållnings- och arbetssätt på skolan. Efter tre års arbete 

har måluppfyllelsen ökat från 30 – 80% och såväl lärare som elever upplever en styrka i 

synliggörandet av modersmålet såväl som användandet av det i skolarbetet (Lindgren, 

Svensson och Zetterholm 2015).  

 

Nyss nämnda studier är goda och framgångsrika exempel på hur man kan utröna barns 

uppfattningar om språkligt kapital och användandet av det. Även barns inställning till 

flerspråkighet diskuteras, liksom identitetsperspektivet som grundas i varje individs 

habitus. Denna studie förstärker det tidigare forskning kommit fram till samtidigt som 

den bidrar till forskningsfältet genom att utöka antalet yngre barns röster gällande nämnda 

teman. 

4.1 Begrepp 

Nedan beskrivs språkligt kapital, flerspråkighet samt modersmål då studiens syfte och 

frågeställningar utgår och baseras på dessa begrepp. 

4.1.1 Språkligt kapital 

Enligt Bourdieu är språkligt kapital en underkategori till kulturellt kapital vilket tar sig 

uttryck genom språkligt habitus (Bourdieu 1982). Språkligt kapital är en nyckelfaktor för 

skolframgång då elevers skolprestationer till stor del beror på deras behärskande av 

akademiskt språk. Det språkbruk som eleven är van vid från sin klassbetingade uppfostran 

bestämmer således hur väl han eller hon lyckas behärska skolspråket (Bourdieu 

1999:162). Även Skutnabb-Kangas (2004) hänvisar till habitus som en avgörande faktor 

för elevens inlärning och poängterar identitetsperspektivets påverkan. Enligt Krumm sker 

språkutveckling i de olika utvecklingsstadierna mycket individuellt och är starkt beroende 

av respektive livskontext. De ”drabbade” språken tenderar ofta vara kopplade till 

biografiska sfärer såsom relationen till familjen eller språkkontaktsytan. Han kommer 
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liksom Bourdieu och Skutnabb-Kangas fram till att föräldrars språkliga situationer allt 

som oftast påverkar den språkliga startpositionen samt barnets språkidentitet. 

Språkförvärv är således en olinjär inlärningsprocess som är utsatt för stark samhällelig 

och situationsbunden påverkan. Detta gäller redan för första språket, men framför allt för 

språk som förvärvas sedan. En flerspråkig och mångkulturell kompetens är generellt 

ojämn då den kan vara kortvarig (om den inte underhålls) och variabel i styrka. I de allra 

flesta fall bidrar dock den flerspråkiga och mångkulturella kompetensen till en ökad 

medvetenhet om ens identitet vilket stärker individen (Krumm 2010:18 ff.).  

4.1.2 Flerspråkighet 

Det finns fyra olika typer av kriterier som används för att karaktärisera flerspråkighet. 

Dessa är ursprung, kompetens, funktion samt attityder (Skutnabb-Kangas 1981). 

Flerspråkigt ursprung innebär att barnet redan från början lärt sig två eller flera språk av 

infödda talare i familjen, alltså de språk som man har etablerat sitt första långvariga 

kommunikationsmedel på. Kompetenskriteriet beskriver hur bra barnet behärskar språken 

på en språkskala som löper från ”fullständig behärskning” till att kunna producera 

meningsfulla yttranden. Livsområden där dessa olika språkliga varieteter används är 

exempelvis kultur inom vilket hem och vänner ingår samt på det officiella planet såsom 

skola och arbete (Skutnabb-Kangas 1981:26). Funktionskriteriet redogör för hur barnet 

använder språken i sin vardag utifrån egna önskemål och omgivningens krav.  

Ovannämnda delområden gäller även för detta kriterium. Slutligen, kriteriet gällande 

attityder, behandlar hur barnet identifierar sig som flerspråkig men även att barnet 

identifieras som flerspråkig av andra (Börestam och Huss 2001:50ff, Musk och Wedin 

2010:10). Man kan därför dela in det sista kriteriet i två underkategorier; intern och extern 

identifikation (Skutnabb-Kangas 1981: 39 och Laursen 2015:323). Flera studier världen 

över har visat att många människor identifierar sig med såväl båda sina språk som deras 

respektive kulturer. Individerna väljer helst och gärna alternativ som bekräftar båda 

identiteterna om ett sådant val är möjligt (Skutnabb-Kangas 1981:40, Krumm 2010:19, 

Edwards & Pritchard Newcombie 2006:145).  

4.1.3 Modersmål 

Populära kriterier för modersmål är det språk som man tänker, drömmer och räknar på. 

Det kan också definieras som det språk man behärskar och använder bäst, samt det språk 
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som man identifierar sig med (Skutnabb-Kangas 1981:21ff). Enligt den svenska 

språklagen skall den som har ett annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla 

och använda sitt modersmål (SFS 2009:600). Detta ligger helt i linje med det forskning 

kommit fram till, nämligen att modersmålsundervisning är den enskilt mest avgörande 

faktorn för flerspråkigas skolframgång (Thomas & Collier 1997:39). Att vara duktig på 

sitt modersmål (oavsett språk) är nämligen viktigt för att kunna tillgodogöra sig 

kunskaper i skolans alla övriga ämnen (Garcia 2012, Thomas & Collier 1997:44). 
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5 Forskningsteoretiskt perspektiv 

Studien är en så kallad mixed methods (Gheitasi och Lindgren 2015) vilket gör den såväl 

kvantitativ som kvalitativ. Främst används dock en fenomenologisk forskningsstrategi. 

Det är informanternas känslor, uppfattningar, övertygelser, åsikter och attityder som är 

av intresse och inte den sanna verkligheten. Informanternas erfarenheter och personliga 

upplevelser står således i fokus. Denna vetenskapliga teori karakteriseras av subjektivitet, 

beskrivning, tolkning och medverkan och används ofta inom studier som rör just 

utbildningsvärlden på grund av dess intresse för människors vardagsvärld (Denscombe 

2009:109 ff.).  

 

För denna studie har nedan aspekter inom det fenomenologiska perspektivet beaktats 

under intervjutillfällena: 

• Livsvärld – Forskaren får tillträde till människors upplevelser av den levda 

världen. 

• Det kvalitativa – Målet är att erhålla nyanserade beskrivningar. Forskaren 

arbetar med ord och inte med siffror. 

• Det deskriptiva – Fokus på att erhålla kvalitativ mångfald, alla skillnader och 

variationer hos informanten. 

• Det specifika – Forskaren drar fram beskrivningar av specifika situationer och 

handlingar. 

• Medveten naivitet – Man visar öppenhet för det nya och oväntade och intar en 

förutsättningslös position, d.v.s. en kritisk medvetenhet mot det egna  

• Fokusering – Forskaren utgår från bestämda teman och använder sig av öppna 

frågor. 

(Fritt efter Kvale 1997:46ff). 

 

Fenomenologi kräver en så förutsättningslös undersökning i den mån det går. Detta för 

att få fram fenomenets essens. Forskaren måste lämna egna uppfattningar samt 

föregående vetande bakom sig. Att låta samtalet ha sin gång samt låta informanterna 

uttrycka det de önskar är nyckeln till en framgångsrik intervju (Kvale 1997:49). 
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6 Metod och material 

I detta kapitel redovisas val av metod, urval och genomförande. Studien utgår först från 

en hel klass oavsett ursprung, födelseland och andraspråkskompetens som referensram 

för att få ett större stoff att utgå från, innan den utmynnar i fyra djupintervjuer med 

svenska som andraspråkselever. Det återfinns även en diskussion om hur de 

forskningsetiska principerna har beaktats. 

6.1 Insamling av material 

Ett språkbiografiskt tillvägagångssätt ger en god analysgrund för någons språkidentitet 

Krumm 2010:16). För att identifiera elevernas språkliga kapital används därför Krumms 

könsneutrala figur (se bilaga 1). Instruktionen för ifyllnad av språksiluetten var att med 

hjälp av olika färgpennor (en för varje språk man anser sig kunna) fylla i figuren på det 

sätt man önskade. Eleverna fick sedan skriva vilket språk som representerades av vilken 

färg.  

För att inventera men även definiera hur eleverna tänker kring språk och språkligt kapital 

används ett antal enkätfrågor (se bilaga 2), såväl slutna som öppna svar. Frågorna tar även 

upp tankar gällande flerspråkighet samt modersmålets användande. Enkäten fylldes i på 

traditionellt vis med blyertspenna.  

Avslutningsvis sker en djupdykning i studien genom fyra djupintervjuer med medvetet 

valda informanter från klassen genom att lägga till ett språkdomänschema (se bilaga 3) 

som underlag samt genom att fördjupa enkätfrågorna. Språkdomänschemat ger värdefull 

information gällande elevernas språkanvändning ur ett helhetsperspektiv då det urskiljer 

modersmålets samt andraspråkens sociala arenor. Språkdomänschemat fylldes liksom 

språksiluetten i med olika färger där varje färg kopplas till informantens 

språkanvändning. 

6.2 Urval 

Klassen som helhet valdes ut på grund av gott samarbete med klassläraren men även på 

grund av att de representerar många länder och kulturer i världen, utöver Sverige. 

Eleverna är även duktiga på att uttrycka och motivera sina tankar vilket varit viktigt i det 

fortsatta analysarbetet när sortering av alla siluetter och enkätsvar skett. Ingen elev som 
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djupintervjuats klassas som nyanländ, dock har många nyanlända barn målat såväl 

språksiluett samt svarat på enkäten vilka bildar ramen för denna studie. 

 

Gällande djupintervjuerna har ett strategiriktat urval av informanter har gjorts. Då tillgång 

till tolk under intervjuerna inte var önskvärt var det viktigt att intervjua elever som kan 

tala svenska relativt obehindrat och därmed kommit en bit på vägen i sin språkutveckling. 

Detta tillvägagångssätt innebär att forskaren har en viss förkunskap om informanterna 

(Denscombe 2009:37 f.). Detta stämmer då flertalet av eleverna deltagit på SVA-

undervisning i forskarens regi men även på grund av generell kunskap om klassen med 

anledning av ämnesöverskridande samarbete med klassläraren. Eleverna anses vara 

ypperliga som informanter på grund av den geografiska spridning och språk som de 

representerar (se nedan i tabell 2) samt att de kan kommunicera relativt obehindrat på 

svenska.  

 

Nedan återfinns kortfattad bakgrundsinformation om klassen samt om informanterna som 

djupintervjuats. Tabellerna återger inga direkt identitetsavslöjande personuppgifter 

(Vetenskapsrådet 2011). Inom definitionen sverigefödd ingår elever som är andra eller 

tredje generationens invandrare och som därför kan ha ett annat modersmål än svenska. 

För definitionen utlandsfödd menas elever med ett annat modersmål än svenska och som 

är födda utomlands. Namnen på de djupintervjuade eleverna är anonymiserade och de har 

även fått var sin färg för att visuellt hänvisa till de fyra rösterna de representerar. 

Tabell 1 Bakgrundsinformation klassen 

Informanter Sverigefödd Utlandsfödd Flicka Pojke  

Årskurs 3 Femton elever Nio elever Tolv elever Tolv elever 

 

Tabell 2 Bakgrundsinformation djupintervjuer 

Informanter Malgorzata  Vlora  Adam Tibe 

Förstaspråk Polska Albanska/Tyska Tjetjenska/Ryska Tigrinja 

Andraspråk Svenska Svenska Svenska Svenska 

Övriga språk Engelska Engelska Engelska Engelska 

Antal skolår Fyra Fyra Fyra Tre 

Tid i Sverige Sju år Fem år  Fyra år Fem år  

Modersmålsundervisning Nej Nej  Nej Nej 
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6.3 Skolan 

Studien är genomförd på en F-9 skola som ligger i södra Sverige. På skolan arbetar cirka 

40 lärare och läser gör runt 400 elever. Ungefär en tredjedel av dessa elever är nyanlända 

och det finns desto fler flerspråkiga, alltså personer som obehindrat behärskar två eller 

flera språk. I samhället där skolan ligger bor cirka 2000 personer. De senaste fem åren 

har många nyanlända börjat på skolan vilket innebär att flerspråkigheten, samt 

mångkulturaliteteten, ökat drastiskt. Lärarna har haft svårt att möta upp denna förändring 

vilket medfört att Skolverket genom projektet Samverkan för bästa skola2 genomför en 

extra satsning för att höja måluppfyllelsen framförallt hos de nyanlända eleverna. 

Utbildningsinsatsen riktar sig dock, naturligtvis, mot hela skolan och förhoppningen är 

att alla elever oavsett förutsättningar och behov, skall nå längre. 

6.4 Genomförande 

Samtliga elever i klassen valde att delta i studien och dagarna som språksiluett- och 

enkätundersökningen genomfördes var det endast en elev borta. Således finns 24 

språksiluetter samt enkätsvar till förfogande (se bilagor). De har fyllt i språksiluetten vid 

ett lektionstillfälle samt enkätfrågorna vid ett annat lektionstillfälle under samma vecka. 

Detta ansågs smidigt och rättssäkert för att kunna gå igenom de etiska aspekterna på plats 

samt förklara och förtydliga ord och begrepp återigen samt svara på eventuella frågor 

innan processen sattes igång, samtidigt som en ”övervakning” av rummet kunde ske. Vid 

ett tidigare lektionstillfälle hade samtliga ord och begrepp i enkäten gåtts igenom med 

klassen så att de säkert skulle förstå frågorna. Att samtliga elever svarade helt utifrån sig 

själva utan att diskutera med någon annan är viktigt då det säkerställer att det är varje 

enskild individs tankar och svar på pappret. Eleverna använde handuppräckning under 

tiden för genomförandet om de ville något och forskaren samt klassläraren gick runt och 

hjälpte till samt förtydligade när det behövdes. Till eleverna med begränsat svenskt språk 

fanns tillgång till en språkstödjare båda passen. All personal hade suttit ner tillsammans 

innan genomförandet och gått igenom studien samt förfarandet steg för steg. 

                                                 
2 Följ länk för närmare information: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-

skolan/samverkan-for-basta-skola 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
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6.5 Efterarbete 

Efter insamlandet av alla språksiluetter och enkäter har de bearbetats genom att 

sammanställa samtligas svar på en och samma språksiluett (antalet språk) och enkät, dock 

utifrån ett sverigefödd och utlandsföddperspektiv. Detta för att det blev tydligt att de 

utlandsföddas språkliga kapital samt språkbehärskning låg på en högre nivå än de 

sverigeföddas. Svaren från de öppna frågorna har antecknats och sammanställts i ett 

dokument. Avslutningsvis har tabell 3 (se kapitel 7.1) fyllts i för att kunna dra ytterst 

generella slutsatser utifrån ett klassperspektiv. Anledningen till detta är för att påvisa den 

stora språkliga kapitalspridning som existerade i klassrummet. Samma 

sammanställningsprocedur användes sedan för enkätfrågorna för att kunna dra tydligare 

slutsatser till uppfattningarna om språkligt kapital, flerspråkighet samt modersmålets 

användande. Varje elevsvar har snabbt gåtts igenom och kontrollerats genom en 

miniintervju på forskarens arbetsrum. Detta har skett sporadiskt över tid de tillfällen 

forskaren befunnit sig på skolan. 

6.6 Genomförande vid djupintervjuerna 

Eleverna hämtades upp från klassrummet och tiden fram till samtalsrummet spenderades 

genom småprat. Väl på rummet fick informanterna inledningsvis en orientering av 

intervjun där syfte, inspelningsutrustning samt eventuella frågor fördes på tal (Kvale 

1997:120). Alla intervjuer inleddes med ett allmänt samtal innan den riktiga intervjun 

började och de påmindes om såväl den språksiluett och enkätundersökning som de redan 

besvarat tidigare. Om de ville fick de fylla i språksiluetten på nytt. Fortsättningsvis 

introducerades språkdomänschemat (se bilaga 3) och informanterna fick fylla i rutorna 

på det sätt som de ansåg lämpligt. När detta var gjort användes den flexibla 

intervjuformen utifrån de olika temana från enkätundersökningen. Varje tema inleddes 

med en i förväg bestämd fråga och därefter följde de flesta frågorna naturligt i och med 

samtalets gång (se bilaga 2). Ibland behövdes en omformulering samt exemplifiering så 

att informanterna lättare kunde förstå frågan utifrån språkdomänschemat. Varje intervju 

tog cirka 45 minuter. Samtliga informanter upplevdes som engagerade och samtliga 

poängterade att de tyckte att det var spännande att få tala om dessa frågor. Att det inte var 

någon tidsbegränsning på intervjun var viktigt för att informanterna inte skulle känna sig 

stressade. De tilläts även göra ”avstickare” då information man inte räknat med kan 
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komma fram på så vis. (Exempelvis frågade en informant om antalet barn, namn, samt 

språkkunskaper gällande forskarens egna familj). En mobiltelefon fungerade som 

inspelningsutrustning och låg på bordet mellan intervjuare och informant. Den verkade 

inte vara en störande faktor. 

6.7 Bearbetning, transkriptionssätt och transkriptionsprinciper 

Att ta sig tid för reflektion efter varje genomförd intervju är betydelsefullt då de intryck 

intervjuaren tagit till sig kan fungera som ett viktigt underlag åt den senare analysen 

(Kvale 1997:121). Av den anledningen har generella tankar antecknats efter varje 

intervju. Vidare har intervjuerna bearbetats så fort som möjligt efter genomförandet 

genom att transkriberas. Detta har inneburit ett upprepat avlyssnande. I arbetsprocessen 

har en skriftspråksnära ortografi använts och informanternas pauser har uppskattats 

instinktivt (Svensson 2009:100). Vid transkription har Svenssons transkriptionsprinciper 

använts (Svensson 2009:272 f.). 

6.8 Analysmetod 

Det insamlade datamaterialet är uppstrukturerat utifrån fokusområdena språkligt kapital, 

flerspråkighet samt modersmålets användande. Det föll sig naturligt att studiens 

frågeställningar bildade fokusområdena utifrån vilka analysen av det insamlade 

datamaterialet görs, då såväl enkäter som djupintervjuer utgick från dessa förbestämda 

teman. Vidare görs kopplingar mellan informanternas uppfattningar och uttalanden till 

bakgrund och tidigare forskning.  

6.9 Etiska överväganden 

Det finns fyra forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). Vårdnadshavarna och eleverna har i enlighet 

med informationskravet fått information om studien genom ett missivbrev (bilaga 4). 

Föräldrarna har även gett sina skriftliga samtycken till att deras barn deltar i studien. 

Samtyckeskravet har följts genom att deltagandet är frivilligt. Eleverna har utifrån 

konfidentialitetskravet svarat anonymt, dock har jag bett dem ange ett kodnamn för att på 

så vis kunna be om förtydliganden i en miniintervju vid ett senare skede. Avslutningsvis 

garanterar jag att de uppgifter som erhållits i studien stannar hos mig och inte sprids vidare 
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till någon annan i överrensstämmelse med nyttjandekravets principer (Vetenskapsrådet 

2011). Samma procedur gäller för djupintervjuerna med de fyra utvalda eleverna i 

klassen. 
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7 Resultat och diskussion 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar utifrån undersökningens resultat. 

Inledningsvis presenteras och analyseras svaren från klassen som helhet utifrån 

språksiluetterna samt enkätsvaren. Följer gör en presentation och analys av de fyra 

djupintervjuerna.  

7.1 Klassens språkliga kapital 

Nedan återfinns resultaten av språksiluetten i tabellform för att påvisa klassens språkliga 

kapital. Som tidigare nämnt ryms elever som är andra eller tredje generationens 

invandrare och som därför kan ha ett annat modersmål än svenska inom definitionen 

sverigefödd. För definitionen utlandsfödd menas elever med ett annat modersmål än 

svenska och som är födda utomlands. Svenska som andraspråksinlärarna (samtliga 

utlandsfödda) är rödmarkerade för att påvisa deras språkliga kapital. Tabellen återger inga 

direkt identitetsavslöjande personuppgifter (Vetenskapsrådet 2011). 

Tabell 3 Språksiluett 

Antal språk Sverigefödd Utlandsfödd Flicka Pojke 

1 språk     

2 språk IIIIIII  III IIII 

3 språk  IIIII II III 

4 språk IIII II III III 

5 språk II II III I 

6 språk I  I  

7 språk I   I 

 

Många sverigefödda noterade endast svenska och engelska som språk som de kan, medan 

vissa tog ut svängarna och menade att de även kan norska och danska för att de språken 

liknar svenska och eleverna kan förstå befolkningen när de åker dit på besök. De 

sverigefödda eleverna som noterat fem språk eller fler (fyra till antalet) är själva andra 

eller tredje generationens invandrare men upplever också att de kan språk som finns i 

klassen, det vill säga att man lärt sig vissa ord och fraser på klasskompisens modersmål. 

Någon elev refererade till släktingar i andra länder och hade därför fyllt i det aktuella 
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språket som kapital i likhet med elever i Cummins, Svenssons och Wedins studier 

(2006:60, 2017:22, 2017:80 och 2017:15, 2017:64).  

 

De utlandsfödda eleverna noterade modersmålet, svenska och engelska som språkligt 

kapital. Fyra elever har noterat fyra eller fem språk och här gäller samma resonemang 

som de sverigefödda, alltså att man har lärt sig vissa ord och/eller uttryck på 

klasskompisens modersmål. En flicka har föräldrar från två olika kulturer och hamnar 

därför på fem språk då hon menar att hennes språkliga kapital är två 

modersmål/förstaspråk, svenska som andraspråk, engelska samt kompisens modersmål. 

Ingen elev oavsett födelseland eller ursprung ser sig själv som enspråkig.  

 

Nedan ses en sammanställning kring uppfattningarna om språkligt kapital, inställningar 

till flerspråkighet samt modersmålets användande utifrån enkätsvaren. Uttrycken 

sverigefödd och utlandsfödd används i framställningen för att påvisa såväl likheter som 

skillnader eleverna emellan.  

7.1.1 Språkligt kapital 

Enligt informanterna är språk något man pratar, läser och skriver och man använder språk 

för att kommunicera med andra samt för att kunna göra saker. Språk är ett sätt att förstå 

andra och varandra och innehåller olika ord och meningar. Språk anses även vara ord som 

man pratar i andra länder och är ett viktigt redskap för att förstå vad som sägs utomlands, 

oavsett om det landet är Sverige eller exempelvis Spanien. Språk benämns också vara ett 

sätt att lära sig andra språk. Om man kan 10 ord samt pratar rent anses man kunna det 

specifika språket enligt flertalet sverigefödda. En sverigefödd samt en utlandsfödd 

använder specifikt uttrycken ”bra, unikt och fascinerande” om språk. Många 

utlandsfödda menar att språk betyder att ”sakta sakta, steg för steg, lära sig”. 

 

För att lära sig språk är det viktigt att skriva, läsa och prata menar informanterna. Det är 

viktigt att använda sig av böcker och att lyssna samt arbeta aktivt i skolan. Många 

utlandsfödda poängterar vikten av att lyssna på läraren. Genom att titta på film eller 

använda datorn kan man också lära sig språk menar flertalet sverigefödda. Att be en 

kompis om hjälp är värdefullt, liksom att prata med andra. Man behöver träna, öva och 

studera mycket och man kan även ta hjälp av personer som kan målspråket eller kommer 
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från det specifika landet menar samtliga. De sverigefödda eleverna ger som förslag att 

lyssna på låtar, använda sig av Google translate samt utöka ordförrådet genom svårare 

och svårare ord allt efterhand. De utlandsfödda hänvisar specifikt till ordet ”språkskola” 

för att utöka sitt språkliga kapital. 

7.1.2 Inställningar till flerspråkighet 

De allra flesta eleverna är överens om att flerspråkighet skall ses som positivt och 

poängterar att många bland personalen talar flera språk samt har en bakgrund i en annan 

kultur än den svenska. De utlandsfödda eleverna utvecklar sina svar något mer och menar 

att lärarna ibland brukar fråga om ord och uttryck på modersmålen, men också uppmuntra 

dem till att ta hjälp av sitt modersmål i skolarbetet. Detta sker dock främst på svenska 

som andraspråkslektioner. Ur ett elevperspektiv råder det delade meningar bland de 

utlandsfödda. Vissa hävdar att klasskompisarna har en negativ inställning då de upplever 

ett visst utanförskap medan andra påstår att klasskompisarna är positiva och nyfikna på 

deras modersmål och kultur. Ett antal sverigefödda elever poängterar att det är bra om de 

som kommer hit lär sig svenska så att man kan prata med dem och på så vis förstå 

varandra. 

7.1.3 Modersmålets användande 

Eleverna menar att modersmålet används när man pratar, skriver, läser och tänker, således 

hela tiden. Modersmålet behövs när man pratar med andra, vid samtal med föräldrar, 

hemma, och med kompisar. De utlandsfödda eleverna poängterar dock, till skillnad från 

de sverigefödda, att modersmålet aldrig eller ytterst sällan används under skoldagen. 

Endast en flicka uttrycker att hon emellanåt använder sitt modersmål när hon pratar med 

sin lillasyster i skolan.  

7.2 Sammanfattande diskussion 

Som går att utläsa av svaren ovan är såväl sverigefödda som utlandsfödda elever språkligt 

medvetna och nämner samtliga förmågor enligt kursplanen till vilket man använder sitt 

språkliga kapital (Skolverket 2019). Eleverna är också medvetna om att det finns olika 

språk och att det krävs tid och energi för att lära sig det. Kommentaren ”Kunna 10 ord 

samt prata rent” visar att det finns en uppfattning gällande gräns, alltså att det inte räcker 

att kunna exempelvis fem ord för att säga att man kan ett språk och detta överensstämmer 
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med forskning. För att behärska ett språk är ordkunskap basen, samtidigt som man måste 

veta hur man kombinerar orden till meningsfulla yttranden (Wedin 2017:25). 

Lärares attityder till flerspråkighet upplevs som positivt av samtliga elever. De 

utlandsfödda är mer beskrivande i sina svar än de sverigefödda vilket kanske kan bero på 

en känsla av uppmärksamhet eller intresse från lärarens sida. ”Ibland hälsar en lärare på 

mig på mitt språk. Det är kul”. Klasskompisarnas attityder råder det dock delade 

meningar om. Ett antal sverigefödda elever nämner att ”Det är bra om de som kommer 

hit lär sig svenska” så att man kan prata med/förstå varandra.  

Modersmålet används medvetet som resurs men främst hemma eller i samtal med 

kompisar från samma land och kultur. I skolan används modersmålet för att hjälpa 

varandra eller för att förtydliga/tänka ut en strategi att ta sig an uppgifter. Detta synliggörs 

ofta i klassrummet både mellan sverigefödda och utlandsfödda elever. ”Jag kan fråga om 

jag inte förstår allt meningen” och ”När vi lär oss engelska hjälper vi varandra”. Ingen 

elev tar upp sin egen modersmålsundervisning som resurs. Varför är svårt att besvara. 

Kan det vara för att modersmålet är så självklart för de som har ett annat modersmål än 

svenska? Eller behövde de bara en följdfråga? Historiskt har man under en rätt lång tid 

fråntagit elever rätten att använda sitt modersmål i skolan (Garcia och Lin 2016:4 och 

Outakoski 2014:134). Detta har lett till sämre resultat men även inverkat på elevens 

sociala kapital (Outakoski 2014: 128 och Svensson 2017:31). Statens rädsla för att 

”smittas” av (andra) modersmål innebär alltså ett hinder för flerspråkiga individer. Elever 

som får använda allt sitt språkliga kapital (däribland sitt modersmål eller andra språk de 

förvärvat sig) blir duktigare på målspråket (Garcia 2012) så förhoppningsvis kan eleverna 

lära sig att falla tillbaka på sitt modersmål i större utsträckning. Eleven som svarar” Inte 

i skolan” behöver boostas till att nyttja allt sitt språkliga kapital. Kan man exempelvis 

använda engelska, teckenspråk, film, musik, Google, ja alla de inlärningsstrategier som 

eleverna själva nämner? Ett ”vi och dem-tänk” går alltså att urskilja, liksom hos de 

utlandsfödda eleverna som nämner att ”När jag var ny ville bara mina arabiska kompisar 

leka med mig för jag kunde inte svenska då”. Ett ”vi och dem-tänk” (negativa attityder 

till mångfald) går långt tillbaka i tiden till då kolonialvälden styrde världen och även om 

Sverige inte var ett sådant har studier visat att såväl andraspråksämnet som 

modersmålsämnets status farit illa av vilket inverkat negativt på elevernas identitets- och 

kunskapsutveckling (Svensson 2017:31). Motfrågan: Vad kan du göra för att prata 
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med/förstå en nyanländ elev som inte kan svenska? hade varit intressant att ställa till de 

sverigefödda eleverna. Alltså försöka få dem att inse att man kan hjälpas åt att 

kommunicera och att det inte endast är den nyanlända elevens ansvar att lära sig svenska 

för att kunna samverka.  

7.3 Djupintervjuer – bakgrundsinformation 

Malgorzata från Polen, Vlora från Albanien, Adam från Tjetjenien och Tibe från Eritrea 

har bott i Sverige ungefär lika länge. Vlora har bott i Tyskland ett antal år också men är 

nu åter i Sverige. Samtliga talar svenska nästintill obehindrat vilket gör att intervjuerna 

flyter på bra utan större pauser. Ingen av de fyra klassas (som tidigare nämnt) som 

nyanländ och ingen av dem studerar aktivt sitt modersmål. 

7.3.1 Språkligt kapital 

Informanterna resonerar gällande sina språkkunskaper samt definitionen av språk.  

jag kan tre språk idag # polska, svenska och lite engelska # polska är en lite större del av 

mig för jag kan lite mer ord på polska (Malgorzata) 

 

vad jag pratar # typ albanska, svenska # för att många sa till mig att hur många språk pratar 

du? därför att då tänker jag att om någon säger språk till mig betyder det för mig e # vilket 

språk jag pratar (Vlora) 

 

jag vet vad språk är # m # att några pratar på något annat språk # typ em ## några pratar på 

engelska och några pratar på svenska (Adam) 

 

jag kan mitt språk och svenska och lite lite engelska # jag förstår engelska ibland # jag vet 

inte mer språk än dom här tre (Tibe) 

 

Det som går att urskilja i svaren är uppräknandet av antalet språk som de kan, samt att det 

är skillnad på olika språk. Språk har att göra med vad man kan tala samt vad man kan 

förstå. Tibe använder sig av uttrycket ”mitt språk” när hon talar om modersmålet. 

Malgorzata hänvisar till sitt modersmål genom att benämna polskan som en större del av 

henne. Informanterna använder sig därmed av socialpsykologiska definitioner då 

gruppens normer och värdesystem har tillägnats genom de olika språkens 

socialisationsprocess (Skutnabb-Kangas 1981:23, Krumm 2010:16).  

 

Att kategorisera språk i modersmål, första- och andraspråk är som nämnt inte helt lätt 

(Thomas & Collier 1997:43) Språk bör nämligen inte ses som vare sig räknebara eller 

avgränsade företeelser då en elevs språkanvändning kan vara mer komplicerad än så då 

man kan ha en uppväxt präglad av rörlighet och språklig mångfald (Wedin 2017:22f).  
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det var ju krig ## han # pappa # i Albanien och när han var 20 år så flyttade han till Tyskland 

10 år så var han 30 år och sen flyttade han igen till Albanien då var han 40 # ja # år # och 

nu är han 49 och jag är 9 och mamma är 45 år och mamma var mest i Albanien för att hon 

var nästan å # 20 år i Albanien tror jag (Vlora) 

 

Vlora som nyligen bott och gått i skolan i Tyskland förklarar varför hon utöver albanskan 

anser att även tyska är hennes modersmål. Då pappan bott i Tyskland i många år är tyskan 

nämligen deras dagliga umgängesspråk i hemmet utöver albanskan. Detta visar att 

elevens språkliga register (Garcia 2012:104, Krumm 2010:16) utvecklats till hög grad i 

Tyskland vilket är något som pappan fortsättningsvis valt att lägga ner arbete på, trots att 

både han och mamman är födda och uppvuxna i Albanien.  

 

Samtliga informanter valde färger som går att associera till hemlandet och Sverige vid 

ifyllnaden av språksiluetten.  

för röd färg finns med i Polens flagga och blå färg finns med i Sveriges flagga # i Sverige 

talar man svenska och i Polen talar man polska (Malgorzata) 

 

blått för svenska # ja för Sverige # svenska kan jag inte så mycket som albanska och tyska 

och därför målar jag svenska lite mindre än dom andra # albanska och tyska # svart är den 

första färgen i tyskas flagga # jag målar händerna armarna och lite magen # tyska är mitt 

starkaste språk ## nu tar jag för Albanien röd # för att Albanien har mycket röd och jag 

älskar röd (Vlora) 

 

grön färg är min favoritfärg # blå är i Rysslands flagga # jag ville ha många färger till 

engelska # ljusblå till svenska språket (Adam) 

 

För vi har lite grön i våran vad heter det ## i våran flagga (Tibe) 
 

Ovan citat visar dels att man kopplar samman språk och flagga, men även att det finns en 

medvetenhet gällande språkgränser. Att informanterna skulle använda sig av färger som 

går att associera till hemlandets språk var ingen överraskning då hela klassens 

språksiluetter uppvisade detta som en genomgående trend. Då flera informanter hänvisar 

till att färgen man valt är en favoritfärg går identitetsperspektivet också att urskilja 

(Edwards & Pritchard Newcombie 2006:145, Krumm 2001).  

 

Nedan formuleringar uppkommer när det talas om hur informanterna upplever sina 

kunskaper och styrkor i respektive språk.  

jag är bra på polska för att min mamma började ju lära mig när jag var typ nyfödd ## jag 

kan bokstäverna också och då är det mycket lättare ## mamma har nog lärt mig att läsa # 

men jag kan bara skriva sådär (Malgorzata) 
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bara i dagis här # jag pratade mycket svenska # och sedan när vi flyttade till Tyskland jag 

glömde allt svenska # vi studerade ingen svenska där # vi studerade bara engelska och 

spanska och sånt […] mellan albanska och tyska är tyska mitt starkaste språk ## alltså jag 

kan förklara tyska bättre än albanska och svenska # för att i Tyskland pratade jag 

jättemycket alltså hela dagen # jag pratade med mina kompisar och var ute hela tiden och 

pratade # vi hade många gånger möte på tyska och därför lärde jag mig mycket bättre # 

och sedan släppte jag lite albanska och tog lite mer tyska och svenska kunde jag inte (Vlora) 

 

tjetjenska är det gröna # det blåa är ryska # jag kan dom lika bra # vi pratar mm # tjetjenska 

hemma men ibland ryska också # alla i min familj pratar tjetjenska # Jag mamma pappa M 

M E S # alla som kan tjetjenska kan ryska men jag vet inte varför det är så # jag kan läsa 

och skriva på tjetjenska […] jag har kusiner som pratar tjetjenska # jag pratar tjetjenska 

med dom # ibland pratar vi ryska (Adam) 

 

Kunskapsnivåer i språk är något som diskuterats i utbildningssammanhang sedan 1960-

talet och görs så än idag (Wedin 2017:40). Citaten visar tydligt att såväl Malgorzata, 

Vlora och Adam har en språklig medvetenhet då de kan motivera såväl sina 

språkkunskaper som sin språkanvändning (Krumm 2001, 2010). Informanternas 

uttalanden visar också vikten av att språk måste vara levande för att man skall lära sig 

och kunna använda det och det gäller såväl tal- som skriftspråk. Adam har inte reflekterat 

över varför alla som kan tjetjenska kan ryska trots att han är införstådd med att det är två 

olika språk och han dessutom är uppvuxen i Tjetjenien, men kanske är frågan om ryskan 

som regionalt språk endast till för vuxna. 

 

Det blir tydligt utifrån språkdomänschemat att modersmålet och den språkanvändningen 

är något som främst är förankrat till hemmet, släkt och vänner. En sådan kategorisering 

är vanlig då barns språkliga repertoarer är präglade av deras vardag och sociala relationer 

(Krumm 2010:19, Laursen 2015:44 och Musk och Wedin 2010:11). 

jag har ju två kompisar som pratar polska # det är ju N och den där grannen V ## och 

hemma pratar vi bara polska # allihop # jag M D mamma pappa Y och M (Malgorzata) 

 

jag pratar bara med mina föräldrar med några kompisar som bor här albanska och med V 

# hon kan också albanska (Vlora) 

 

jag pratar tjetjenska med mamma # ibland ryska # typ när jag inte förstår eller när jag kan 

inte säga ett ord på mitt språk # då använder jag ryska # jag pratar tjetjenska och ryska 

med pappa # som med mamma # med mina syskon samma # jag pratar tjetjenska när jag 

vill # och ryska när jag vill # men mest tjetjenska (Adam) 

 

Tigrinja pratar jag med mamma och min moster # hela familjen # och min lillasyster och 

låtsasbror […] jag har pappa men han bor inte med oss e # för dom har skilt sig ## jag 

pratar inte med pappa för han pratar något annat språk # jag kan inte den där språket # 

arabiska (Tibe) 
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Modersmålets användande är något som är djupt rotat i varje enskild individ och för de 

flesta människor som har invandrat till ett land är modersmålet det som hjälper till att 

hålla fast vid det som känns som tryggt och hemma (Skutnabb-Kangas 1981:55, Krumm 

2010:14). Vidare blir det uppenbart att barnens språkliga register färdas mellan olika 

sfärer; samhället och hemmet. 

 

Även grannar är en stor del av den dagliga kommunikationen och informanterna visar att 

de vet vilket språk de skall tala med vilka personer.  

jag har en polsk granne # med henne pratar jag polska men med dom andra svenska 

(Malgorzata) 

  
med grannar svenska # också svenska med kompisar som bor nära # lite svenska lite 

tyska # alltså mest svenska än tyska med kompisar (Vlora) 

 
jag pratar svenska med mina grannar för jag förstår inte doms språk och dom förstår inte 

mitt # några pratar på ett annat språk som jag inte vet (Adam) 

 

Förmågan att kunna bedöma vilket språk som passar i vilka situationer kan återigen 

härledas till barnens språkliga register. Oftast sker kommunikationen på modersmålet per 

automatik just för att det är något som man förknippar med de personer som kan tala 

samma språk som en själv (och därför är identitetsbundet), men informanterna ger även 

exempel på att andra språk kan används med personer som har samma modersmål som 

de själva. Nedanstående citat är således goda exempel på kodväxling (Musk och Wedin 

2010:33). Kodväxling är en växelvis användning av två eller flera språk i samma yttrande 

eller samtal (Krumm 2010:19, Musk och Wedin 2010:127). Informanterna gör detta 

dagligen eller ofta.   

jag måste dela på denna för att ibland med D och M pratar jag svenska ibland men med M 

och Y pratar jag bara polska och med domma lite svenska ## jag vet inte riktigt varför # 

för att M går på dagis fortfarande och D kan mer svenska än polska (Malgorzata) 

 
min syster kan alla språk men jag pratar mest med henne tyska också för att svenska kan 

hon inte så bra # albanska pratar hon inte mest med mig hon pratar det mest med mamma 

och med pappa # för att hon kan bättre tyska så därför pratar vi det (Vlora) 

 

när jag träffar min lillebror på rasten pratar jag tjetjenska # men när jag träffar K då pratar 

jag ryska # men jag pratar också svenska med dom (Adam) 

 

e # jag brukar ibland prata # det finns en liten tjej som är min lillasyster kompis och hon 

är från samma land som jag # vi pratar ibland blandat # engelska ibland lite tigrinja 

svenska blandat (Tibe) 
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Diskussionerna huruvida kodväxling inverkar positivt eller negativt på 

språkanvändningen går isär. Kodväxlings negativa inverkan motiveras genom att inget av 

språken blir ”helt”, således att man inte skulle kunna något av språken tillräckligt bra. 

Främst förespråkas dock kodväxling som något positivt då man klassas ha väldigt hög 

språkkompetens för att kunna kommunicera på detta vis (Musk och Wedin 2010:128).   

 

Det finns självklara förklaringar till att man måste använda rätt språk på rätt plats. 

 
när jag ska köpa något då # typ på Ica eller i V # då använder jag svenska # jag kan ju inte 

typ säga: Chcę kupić parę butów i ile to kosztuje? [Jag vill köpa ett par skor och hur mycket 

kostar det?] (Malgorzata) 

 

för att i skolan fattar inte # fattar inte några vad jag säger för att dom pratar på svenska så 

jag så jag pratar också på svenska med dom # och hemma när jag inte förstår nåt # när jag 

inte kan säga nåt ord på mitt språk # tjetjenska # då säger jag det på ryska (Adam) 

 

Språk används således som ett kommunikationsmedel för att göra sig förstådd. 

Informanterna kan bedöma situationer för sin språkanvändning och är medvetna om att 

det inte är någon mening med att använda sig av något annat språk i de situationerna. 

Adams uttalande nedan förstärker teorin om användandet av medveten språkanvändning 

och därmed hög språkkompetens (Musk och Wedin 2010:128).  

jag gillar att göra mycket saker # jag gillar att leta efter insekter och jag gillar att leta efter 

massa djur […] jag pratar mitt språk # tjetjenska # när jag visar för mamma eller pappa ## 

i skolan pratar jag svenska (Adam) 

 

Malgorzata, Vlora, Adam och Tibe ger många förslag på hur man kan lära sig språk. 

Svaren är relativt allmänna, dock ges många exempel på var och hur man kan börja. 

man kan typ börja lära sig alfabetet när man ska lära sig ett nytt språk ## man kan spela 

spel # man kan prata också (Malgorzata) 

 

jag läser # från biblioteket har jag många böcker som är på den språket jag vill lära mig 

nu # jag tar engelska bok från biblioteket och läser nästan två timmar hemma tre gånger i 

veckan (Vlora) 
 
typ om dom säger hello # då kan man säg # då räcker man upp handen sen säger man vad 

det betyder på svenska (Adam) 

 

då skulle jag gå till biblioteket och låna böcker och läsa fast jag kan inte läsa arabiska ju 

så då kan jag kanske ta sådan här som förklarar # uppe är svenska och nere är arabiska # 

då kan svenskan förklara för mig # man kan prata med en kompis (Tibe) 

 

Malgorzata hänvisar till vad man skulle kunna kalla traditionell språkundervisning. Först 

behöver man lära sig alfabetet för att kunna gå vidare så att man lär sig ljuden och kan 

använda det nya språket. Detta stämmer såklart i skolsammanhang och är oftast så 
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inlärningen ser ut gällande andraspråk. Tibe hänvisar till lexikon men även till böcker 

precis som Vlora. Adam har ett mer praktiskt tillvägagångssätt, att översätta det som sägs 

till modersmålet. Sett till strategier använder sig informanterna sig av såväl tekniker, 

taktiker som problemlösningsprocedurer. Nämnda strategier är inte fallet vid inlärning av 

ett modersmål. Då pratar man endast, för att sedan ta sig an skriftspråket när man skall 

börja lära sig läsa och skriva.  

 

Adam hänvisar till hur hans mamma lär sig språk för att sedan ge förslag på hur forskaren 

kan göra om hon skulle flytta till Ryssland.  

min mamma har en liten bok # en röd # där står det svenska ord # och sen # e # står det står 

det på ryska vad det betyder […] kan du engelska? nå # några kanske kan engelska på 

Ryssland så du kunde kanske ha frågat dom vad det ordet betyder som dom säger # eller 

så kunde du ha lärt dig […] du kan skriva på datorn eller telefonet hur man lär sig ryska ## 

och då kanske det stog på den # telefonen några ord # ryska # så vissa skriver då vad det 

betyder # så står det så (Adam) 

 

Adam visar på en medvetenhet om lärandestrategier och en uppfattning om att man 

behöver utsättas för språk för att lära sig. Eleven har en möjlig, medveten plan samt 

strategier för inlärningen. 

7.3.2 Upplevelser gällande flerspråkighet 

Samtliga är överens om att flerspråkighet är något som är positivt och hänvisar till hur 

det skulle vara om man kom till ett annat land. 

typ om jag ska typ flytta till ett annat land och man kan inte det språket så vad händer då # 

då kan man ju inte ens prata typ när man ska köpa # då kan man ju inte säga jag vill ha ett 

äpple och så förstår ju inte den andra (Malgorzata) 

 
då tycker jag att om en elev kommer kan hon bara förklara med kroppen men jag kan 

förklara med språk om jag kan samma som den nya eleven (Vlora) 

 

det är bra att kunna många språk för att om du kan typ spanska # om du flyttar till Spanien 

då kan du prata med dom det # så du förstår vad dom säger och dom förstår vad du säger 

(Adam) 

 

språk är bra tycker jag för att då om dom andra kommer från ett annat land så kan man 

förstå vad dom andra säger om man kan många olika språk (Tibe) 

 

Alla informanter har erfarenhet av hur det är att komma till ett annat land vilket märks i 

deras uttalanden. Eleverna ger exempel på såväl strategier för kommunikation som 
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förklaringar gällande varför det är viktigt att kunna språk. Underförstått säger de att 

känslan att förstå och kunna göra sig förstådd är a och o när man kommer ny till ett land. 

 

Vlora och Tibe ger vidare exempel på hur en lärares flerspråkighet kan hjälpa 

andraspråksinläraren i klassrummet.  

dom vill ju också att elever ska lära sig em # mycket […] dom tycker att a # barnen kan 

många språk för kanske tror dom också att det är från e # läraren man har lärt sig mycket 

## jag lärde mig mycket tyska från min lärare och min lärare var jätteglad på det (Vlora) 

  

språk är bra # om hon skulle kanske kunna många språk # då skulle hon # dom som kom # 

kanske från dom dom andra språk # e # från dom andra land # om dom förstår kanske inte 

henne då kunde hon förklara till dom på deras språk om hon kunde deras språk (Tibe)  

 

Genom förklaringar kommer man vidare och det skulle underlätta om läraren kunde 

kommunicera på ett språk som båda förstår. Läraren bör alltså i den mån det är möjligt 

möta upp den nya eleven genom att kommunicera tillsammans med honom eller henne 

på modersmålet. Att ta eget ansvar och lära sig målspråket är också viktigt, menar 

flickorna.  

 

På frågan om hur man kan hjälpa flerspråkiga elever i klassrummet ger Vlora och Adam 

följande förslag.  

då skulle dom försöka förklara nåt # nåt för den nya eleven ## typ # försöka förklara # ja 

# visa ## jobba med kroppen (Vlora) 

 

när jag flyttade till Sverige då kunde jag först inte svenska men mm # några sa vad det vad 

mm # vad det ordet betyder som de säger # och då började jag förstå # jag kan fortfarande 

inte några ord på svenska men ibland säger några vad det betyder # klasskompisar och 

lärare hjälper mig ## så är bra att göra (Adam)  

 

Det är viktigt att visa sig aktiv och hjälpsam. Genom kroppsspråk samt förklaringar 

upplever informanterna att de skulle hjälpas i sin inlärning. Strategier som de själva 

förmodligen använt och använder i sin kommunikation ibland. 

 

Tibe menar att man som lärare kan ta hjälp av de olika språkens skriftsystem för att 

förklara för eleverna.  

svenska är ju sån här # nåt annat bokstäver och alla länder har ju olika bokstäver och dom 

är inte lika samma ## man förstår ju inte # dom arabiska har till exempel de har så sen har 

dom en streck sen har dom uppe så och då förstår man inte vad det står så det är därför ## 

det är också bra # m # att man kan också få hjälp av tigrinja # att man kan läsa tigrinja 

(Tibe)  



31 
 

Som vuxen och som lärare förväntas man alltså ha strategier för att ta emot och lära ut till 

eleverna som kommer. Tibe föreslår att olika språks lexikon skall finnas i klassrummet. 

Detta kan vara en strategi som hon anammat från sin mamma då det är vanligt 

förekommande på vuxenutbildning, men även en idé som vaknat från lärobok som Tibe 

poängterar ovan.  

 

Om informanterna upplever att lärarna aktivt förespråkar flerspråkighet och förstärker 

elevernas kulturella identitet i skolan svarar de nej eller enligt nedan. 

lärarna frågar inte om kultur eller mitt språk # vi har bara gjort ett sådant blad en gång när 

vi kom från skolan typ och att jag hämtar lillebrorsan och det # då frågade lärarna om 

hemma (Malgorzata) 

  

lärare tycker att språk är bra men jag brukar inte få jobba med tjetjenska i skolan (Adam) 

 

Att eleverna inte upplever intresse eller engagemang från lärarna gällande deras språkliga 

kapital och bakgrund kan bidra till att de i större utsträckning skiljer på de sociala 

arenorna för sin språkanvändning istället för att ena dem vilket vore en motsägelse till det 

som forskningen inom flerspråkighet och andraspråksinlärning förespråkar. Detta kan 

medföra försvagande av modersmålet, speciellt sedan de inte deltar i 

modersmålsundervisning. Metoden som används för att ena elevens språkliga kapital är 

transspråkande (1994). Det är en krävande metod som tar tid att uppnå. Med tanke på hur 

elevomsättningen kan se ut på skolor kanske läraren har svårt att engagera sig till den 

grad som transspråkande som metod innebär. För att nå en framgångsrik 

andraspråksinlärning behöver man dock börja där, genom att möta upp med såväl social 

justice som social training (Garcia 2012:104). Endast då kan andraspråkselever få fullt 

utlopp för sitt språkliga kapital och uppnå en fullgod språkbehärskning. Skolor som 

arbetar utifrån metoden kan bekräfta hur fruktbart arbetssättet är för de flerspråkiga 

eleverna, men även för de ”inhemska” barnen (Cummins 2006, Svensson 2017). 

7.3.3 Modersmålets användande 

Användandet av modersmålet i skolan ger upphov till nedan uttalanden.  

jag använder det knappt något dugg # bara när det finns något jag inte kan på svenska # 

jag tänker typ ## vad heter det? (Malgorzata) 

 

jag brukar bara fråga V om jag inte förstår något på svenska (Vlora) 
 
jag pratar aldrig det i skolan för ingen förstår det språket (Adam)  
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jag tänker bara på svenska i skolan i klassrummet (Tibe) 

 

Citaten visar att informanterna ej använder sig av allt sitt språkliga kapital i skolan. Då 

eleverna visat goda prov på sina språkkunskaper tidigare kan man undra varför de så 

uppenbart bromsar sin språkanvändning i klassrummet? Uppmuntras de inte tillräckligt 

av lärarna så att de vågar ta hjälp av sitt modersmål i den övriga inlärningen eller upplevs 

klasskompisarnas inställningar till flerspråkighet som negativ? Kanske har de inte 

strategier för transspråkande och vad beror det i sådana fall på? 

 

Ingen av eleverna går på modersmålsundervisning, får studiehandledning eller har 

tillgång till läxhjälp. Endast Tibe gör ett längre utlägg kring dessa punkter på 

språkdomänschemat under intervjun med anledningen av att hon ibland fått besök av en 

brobyggare i klassrummet.  

när N kommer till mig # sen lyssnar hon och så förklarar hon till mig på tigrinja # det är 

bra men det var längesedan nu […] då kan hon förklara för mig lite eftersom jag kan inte 

förstå all svenska ## det skulle vara bra med modersmålslärare # min mamma ville att jag 

skulle börja och min lillasyster också men dom måste vara från första klassen för att börja 

och då måste man vara sex också # sex barn # det är vi inte än ## nu när det inte finns 

läxhjälp här går jag till Philadelphia-kyrkan då istället # många lärare hjälper mig där 

(Tibe) 
 

Som vi kan urskilja i Tibes svar är det tydligt att mamman vill bibehålla modersmålets 

styrka då det verkar vara något som är svårt att upprätthålla ensam. Lagar och regler 

ställer till det för familjen som dock medvetet söker hjälp från andra samhällsinstanser. 

Tibe uttrycker att det är bra när hon får hjälp på modersmålet då hon inte förstår all 

svenska. Således inser hon modersmålets roll och styrka för andraspråksinlärningen. 

(Svensson 2017, Skutnabb-Kangas 1981, Garcia 2012, Krumm 2010).  

 

Tibe menar att andraspråket är på väg att ta över vilket kan vara anledningen till 

mammans oro.  

eftersom jag pratar svenska # em # med kompisarna så glömmer jag bort min språk # em 

# och det är svårt för mig när mamma frågar mig någonting # då svara jag inte # jag säger 

vad säger du # jag fattar inte # e # så # ja # jag kan inte ens läsa någonting från våra em # 

såna här böcker ## det är några ord som jag lär mig nu # som jag inte har lärt mig innan # 

både på svenska och tigrinja # jag säger jag fattar inte mamma # då får hon förklara # och 

så säger hon glöm aldrig din språk! 
 

Att barnet skulle förlora en del av sin kulturella identitet och etnicitet genom att 

andraspråket tar över är något som man som vårdnadshavare ofta inte vill, vilket 



33 
 

exemplifieras tydligt ovan (Musk och Wedin 2010:51). Tibe själv uttrycker också en 

vånda över att inte kunna prestera väl på modersmålet och inför sin mamma. Hennes 

språkinlärning skulle kunna gynnas av att använda sig av monitorhypotesen för att 

medvetandegöra styrkor och svagheter. Det skulle även vara fruktbart att ta reda på hur 

Tibes affektiva filter fungerar för att utveckla en strategi för modersmålet framöver 

(Abrahamsson 2009, Krashen 1982). 

 

Vlora å andra sidan menar att modersmålsundervisning är något som hon inte behöver. 

Flickan anser att hon redan kan sitt modersmål och därför inte behöver utveckla det 

vidare.  

nej # jag kan albanska och albanska behöver jag inte prata så mycket # det är ju bara med 

mina föräldrar # med min mamma mest för att hon kan inte så bra svenska eller tyska och 

därför brukar jag prata mycket mer albanska med mamma än pappa […] nej för att 

albanska pratar jag hela tiden # hela tiden # a # mina kusiner # jag pratar mycket med 

mina kusiner och därför behöver jag ingen albanska # jag känner att jag kan albanska 

redan (Vlora) 

 

Vlora har en negativ inställning till modersmålsundervisning. Här krävs en diskussion 

med vårdnadshavarna och eleven så att de kan förstå den positiva inverkan ett ännu 

starkare modersmål kan ha på övrig inlärning i skolan men även utifrån ett 

framtidsperspektiv (Musk och Wedin 2010: 206 och Svensson 2017:50). Exempelvis kan 

man påvisa arbetsmarknadens positiva inställning till flerspråkiga personer men för det 

krävs hög språkförmåga och den måste man arbeta för att kunna behålla (Edwards & 

Pritchard Newcombie 2006:145f.). 

7.3.4 Språkanvändning utifrån språkdomänschemat 

Med en snabb blick på elevernas språkdomänscheman blir det tydligt att modersmålet är 

det som dominerar på hemmaplan medan svenska språket dominerar i skolan.  
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I skolan märks det att svenska är det språk som nästintill uteslutande används med såväl 

personal som vänner. Det är en enspråkig och monokulturell dominans som kännetecknar 

kunskapsförmedlingen där (Svensson 2017:16), även om det finns vissa situationer där 

eleverna använder sina modersmål.  
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det kommer nog vara mest blåa saker i skolan # jag brukar leka ta och spela fo # spela 

bandy och åka stjärtlapp # då använder jag svenska # jag brukar oftast spela bandy på 

rasterna och då pratar jag svenska # matsalen är det bara pyttelite rött för ibland kommer 

N och pratar med mig och då pratar vi ju polska # med lärare pratar jag svenska # på 

fritids är det lite rött # N går ju också på fritids och ibland pratar vi ju polska ## det finns 

lite engelska också # att jag kan vissa ord och vissa ord inte ## på lektionerna och när jag 

spelar ett spel som är på engelska på ipaden (Malgorzata) 

 
med V pratar jag albanska ibland och med U bara på svenska # i matsalen pratar jag bara 

med L och med E och med den nya frun ## jag pratar bara svenska # jag pratar ingen 

arabiska eller somaliska eller sånt # på fritids bara svenska # inget annat # ja # då pratar 

jag bara svenska # jag leka prata # jag pratar hela dagen […] på raster pratar jag tyska 

med J albanska med ingen och svenska med alla mina kompisar # vi har många svenska # 

M är polska och jag kan ingen polska och vi har många arabiska men jag kan inte 

arabiska heller så vi måste använda svenska # på lektionen använder vi svenska och 

engelska # för engelskan tar jag vitt (Vlora) 

 

mm ## i matsalen då pratar jag svenska och ryska för att K sitter jämte mig och A och 

några andra # M och H och A och K och A vi satt i samma bord # men A har slutat ## 

innan gick jag alltid på fritids men nu går jag bara ibland # det är bara svenska där # med 

mina lärare pratar jag svenska # vi pratar svenska men när vi eller när vi har engelska då 

pratar vi engelska och svenska (Adam) 

 

Som citaten visar finns det en medvetenhet hos informanterna kring denna 

språkanvändning vilket är varför de är säkra på denna kategorisering. I situationerna som 

Malgorzata, Vlora och Adam använder sina modersmål verkar deras identitetsbegrepp 

dock överbrygga den sociala språkarenan som är skolan (Cummins 2006:60, Krumm 

2010:14).  

 

Följdfrågans svar resulterar i att i skolan använder vi svenska. 

ja vet inte vilket språk som är starkast i skolan # hemma är det polska # i skolan kanske 

svenska ## jag tänker inte med polska i skolan bara på svenska # hemma tänker jag på 

polska ## skriva är bäst på svenska och läsa också # prata det är samma # jag pratar lika 

bra på båda (Malgorzata) 

 

  i skolan? jag pratar läser och skriver svenska # bara svenska # inte tigrinja (Tibe) 

 

Vare sig Malgorzata eller Tibe har kommit så pass långt i sin språkliga medvetenhet att 

de aktivt använder transspråkande som metod för att stärka inlärningen av andraspråket 

(Garcia 2012, 2015, 2016, Svensson 2017). Istället är de relativt låsta till sina 

språkdomänscheman där indelningen är modersmål hemma och svenska i skolan eller 

andra offentliga miljöer. Då flickorna har så pass goda kunskaper i modersmålet är detta 

något som borde förändras framöver. Läraren behöver lyfta flerspråkighet och 

implementera social justice och social training som begrepp för dem (Garcia 2012:104). 
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Det skulle bidra till en ökad språklig medvetenhet såväl som öppenhet hos alla elever, 

inte bara svenska som andraspråkseleverna (Hélot & Young 2006:85). 

 

Malgorzata visar dock prov på att medvetet använda sig av modersmålet för 

kommunikation i skolan. 

om typ jag inte kan säga något på svenska som jag vill säga eller om N inte vill att någon 

annan ska veta om det då pratar jag polska (Malgorzata)  
 

Detta skulle kunna vara en implikation på att transspråkande är möjligt men metoden 

måste som sagts lyftas och medvetandegöras för eleverna så att de strategiskt kan använda 

allt sitt språkliga kapital i lärandet och inte endast ur ett ”hemlighetsperspektiv” som 

ovan. Eleverna behöver således bli uppmärksammade på hur man på ett ”effektivt” sätt 

använder sig av sitt modersmål. Många gånger menar informanterna nämligen att de inte 

talar sitt modersmål i skolan även om det finns flera situationer där de gör det, till exempel 

på fritids eller vid lek under rasten. Användandet av modersmålet faller sig naturligt för 

dem vilket är varför lärarna borde utnyttja detta även under lektionstid. 

 

Utöver kommunikation används modersmålet eller andra språk än svenska i stor 

utsträckning vid multimodalt användande 

Tv # bara polska # vi har inte svensk # film också ## jag kollar på sådana där slime-

videosar på engelska på internet så den måste vara vit (Malgorzata) 

 

internet har jag många […] em men där kollar jag dom tre # alltså albanska tyska och lite 

svenska ## ibland på olika musiker # typ mest # em # för att jag hörde aldrig såna tyska # 

jo jag hörde men dom var # vad säger man # e # för gammal och så ## och då lyssnar jag 

mest albanska för det finns många albanska sånger (Vlora) 

 
tv:n är på massa språk […] man kan skriva på vilken språk man vill ha den ## om man 

skriver på ryska är den på ryska eller svenska då är den på svenska eller massa andra 

språk […] internet har jag […].den kan man stänga av och sätta på […] den är också som 

tv:n man kan ta vilka språk man vill (Adam) 

 
filmerna jag tittar är på allt som vi har är engelska som är filmer men när vi tittar på 

barnkanalen är det svenska # jag tittar mycket på tv # och barnkanalen ## internet? det är 

olika språk # det kan vara olika # jag vet inte vilka men oftast är den engelska (Tibe) 

 

Att det multimodala användandet (med undantag Barnkanalen) inte är på svenska kan 

vara en strategi från föräldrarnas sida, men även oavsiktligt. Barnen verkar inte reflektera 

över varför de inte ser på svensk film, exempelvis. Troligtvis för att sfären man befinner 

sig i är modersmålets (Krumm 2010, Skutnabb-Kangas 1981, Wedin 2017). 
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När det multimodala användandet är på svenska handlar det oftast om böcker. 

mest svenska fast bara en bok är på polska # det är en sådan där bok som när man öppnar 

den så kommer det ut en tiger (Malgorzata) 

  
det är olika # alltså jag läser tyska # svenska också mycket mycket  
 

jag har en bok hemma som # som handlar om en gruffalon # det står en gruffalon på den 

[…] jag gillar den boken # ibland läser jag till mamma # den är på svenska # mm # vi 

hittar inga böcker på mitt språk i Sverige (Adam) 

 

jag läser böcker på svenska # på biblioteket vi måste ta svenska böcker istället # kanske 

dom vill att vi ska lära oss det (Tibe) 

 

Att läsa böcker är något som lärs in från barnsben i de allra flesta kulturer och som sedan 

sitter i ryggraden. Biblioteket är en mötesplats för elev och bok och är kanske varför 

böckerna hemma är på svenska. Lärare brukar vilja att man lånar hem böcker men att gå 

till biblioteket är en rätt så typisk aktivitet för invandrade familjer då biblioteket erbjuder 

flertalet olika språkaktiviteter. Vidare är läxböckerna på svenska vilket också kan vara 

varför svenska böcker dominerar i hemmet. Adam tror inte att det finns böcker på 

tjetjenska på biblioteket och Tibe poängterar att personalen vill att man väljer svenska 

böcker när man är där. Att introducera barnen för böcker på deras respektive modersmål 

skulle kunna fungera som en brygga mellan de båda sociala arenorna hemmet och skola. 

Att visa acceptans och intresse för elevernas ursprung öppnar också upp för samarbete 

mellan hem och skola (Hélot & Young 2006: 82, Svensson 2017). 

 

Vlora använder dock multimodala texter som inlärningsstrategi för att stärka sitt svenska 

språk.  

film? mest # mest svenska # tv också svenska # så jag blir duktig på det igen ## nu är jag 

i Sverige och det kommer ingen tyska tidning # jag läser ingen tidning men om jag skulle 

göra det skulle jag läsa på svenska (Vlora) 

 

Uttalandet att bli duktig på svenska igen visar på ansvarstagande för sin inlärning samt 

förståelse för att språket är nyckeln till skolframgång (Bourdieu 1999, Skutnabb-Kangas 

2004, Krumm 2010). 

 

Malgorzata tar självmant upp tankar om hemlandet under intervjun. Kanske för att det 

snart är sommar och dags att åka dit?  

det känns bra i Polen # jag saknar Polen # ibland säger jag att jag vill bo i Polen # för att # 

vad heter det ## alltså det är så tråkigt typ # att vänta ett helt år för att åka och träffa släkten 
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och det # jag åker inte på sportlovet för att mamma och pappa måste jobba ## bara på 

sommaren (Malgorzata) 

 

Citatet demonstrerar kärleken till hemlandet som säkert byggs upp av föräldrarna, men 

även av övrig släkt och vänner (Krumm 2010). Citatet är även ett exempel på avstickare 

som är vanliga när man använder sig av en fenomenologisk forskningsstrategi (Kvale 

1997). 

7.4 Sammanfattande diskussion 

Djupintervjuerna visar att språkligt kapital är att kunna kommunicera och att förstå. Detta 

gör man genom att prata samt använda sig av de personer som finns i den närmaste 

omgivningen i ens vardags- och samhällsliv. De inlärningsstrategier som Malgorzata, 

Vlora, Adam och Tibe använder sig av är att fråga familj och vänner, ta hjälp av lexikon, 

lära sig nya ord i skolan, multimodalt användande, att spela spel samt utsättas för språkligt 

in- och utflöde. Modersmålet spelar stor roll främst på hemmaplan och i de situationer 

man träffar sina landsmän. I skolan och utanför hemmet är modersmålets användande 

ytterst begränsat. Avsaknaden av modersmålsundervisning, studiehandledning samt 

läxhjälp är en stor bidragande faktor till att man som elev inte använder allt sitt språkliga 

kapital i skolan då man uppenbarligen inte är medveten om hur användandet av 

modersmålet stärker övrig språkinlärning. Endast Tibe resonerar lite kring detta och det 

främst för att modern ser hur modersmålet försvagats. Inställningen att man redan är 

duktig på sitt modersmål samt att man bara behöver det hemma och i kommunikationen 

med släktingar leder till en bortprioritering vilket påverkar inställningen till att 

flerspråkighet är något som inte alltid är positivt. Även om inställningen till flerspråkighet 

i klassrummet uppfattas som positivt av eleverna påverkas deras språkdomänscheman 

ändå till den grad att svenska nästintill uteslutande används i skolans miljö. Man hamnar 

i en enspråkig norm. Alla förstår att språk är något som är bra men man får inte tillgång 

till metoder och man vet inte hur man skall arbeta med att förstärka sin språkanvändning 

så att andraspråket svenska inte tar över istället för att uppnå en välutvecklad 

tvåspråkighet.   
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8 Didaktiska implikationer 

I en grekisk sagobok stötte jag för inte så längesedan på uttrycket ”alla skrattar på samma 

språk”. Så vackert och enkelt uttryckt i en värld där språk många gånger hjälper eller 

stjälper en människa. Ett uttryck värt att komma ihåg i vårt mångkulturella samhälle där 

fruktbar kommunikation inte alltid är självklar, vilket uppmärksammats av mina 

informanter. Denna studie har visat att alla barn, oavsett ursprung, har språkligt kapital 

som de är fullt medvetna om och som de på sina alldeles egna vis använder och utvecklar. 

Sverigefödda barn är något mer restriktiva med hur mycket de anser sig kunna medan 

utlandsfödda barn tar ut svängarna något. Kanske för att de geografiskt rest mer och 

vistats i fler länder än de sverigefödda rent tidsmässigt, samtidigt som de konstant talar 

sitt modersmål hemma eller med vänner och bekanta.  

 

Utifrån ett skolperspektiv visar min studie att flerspråkighet behöver bemötas som 

positivt, modersmålet skall ses som en resurs och språk, språkinlärning samt språkligt 

kapital har inga begränsningar. Utmaningen är att implementera detta förhållningssätt hos 

samtliga elever så att de stärks i sin identitet, självtillit och uppnår empowerment oavsett 

ursprung. För att lyckas med detta behöver hemmet involveras och man behöver få till ett 

fruktbart samarbete mellan skola och bostad. Det ska vara viktigt att vara duktig på sitt 

modersmål oavsett om det är svenska eller något annat. Skolan måste dessutom ta sitt 

ansvar och se till att de elever som behöver få studiehandledning och eller 

modersmålsundervisning får det. Det är även viktigt att man står stark tillsammans som 

kollegium och ser till att ett språk- och kunskapsutvecklande förhållnings- och arbetssätt 

genomsyrar hela skolan som en röd tråd under hela grundskoletiden. Detta vinner 

nämligen alla på i längden. 

 

Språkdomänschemat konfirmerar att svenska skolan är en relativt enspråkig miljö och 

inte mångkulturell som den skulle eller borde kunna vara. Läxhjälp, studiehandledning 

och modersmålsundervisning i kombination med kvalitativ svenska som 

andraspråksundervisning skulle stärka elevernas språkinlärning. Att ovannämnda 

kategorier dessutom får till ett samarbete mellan sig gynnar samtliga på skolan då man 

bildar en helhet kring varje individ så att han eller hon kan nå så långt som möjligt utifrån 

sina förutsättningar och behov.  
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Framöver hade det varit intressant att utveckla min studie genom djupintervjuer med en 

hel klass för att förstärka eller eventuellt ifrågasätta den bild denna uppsats skapat. Det 

hade också varit intressant att gå djupare in på elevernas kulturella tillhörighet och 

identitetsperspektiv och fokusera på den nu när modersmålet som resurs inte infann sig 

så stark som jag hade hoppats på under intervjuerna. En studie om transspråkande som 

arbetssätt i klassrummet hade också varit intressant att genomföra. 
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Bilaga 1 

Krumm språksiluett 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 

 

Bakgrund 

 

Språk 

Modersmål 

Språk: ___________________________ Språk: _____________________ 

Pratar  [ ]  Pratar [ ] 

Läser  [ ]  Läser [ ] 

Skriver  [ ]  Skriver [ ] 

Haft undervisning i: Nej Ja, __ år  Haft undervisning i: Nej Ja, _ år 

 

  

Övriga språk: 

Modersmål 

Språk: ___________________________ Språk: _____________________ 

Pratar  [ ]  Pratar [ ] 

Läser  [ ]  Läser [ ] 

Skriver  [ ]  Skriver [ ] 

Haft undervisning i: Nej Ja, __år  Haft undervisning i: Nej Ja, _ år 

 

  

Skolgång 

Antal år i skolan: _____________________________ Land: ______________________ 

Regelbundet [ ]   Tidsperiod: ________ Oregelbundet [ ]     Tidsperiod: _____________ 

 

Mitt/mina starkaste språk i skolsammanhang: 

______________________________________________________________________ 
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Uppfattningar 

 

Språk för mig är: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Strategier 

För att lära sig ett nytt språk kan man: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Jag brukar: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Modersmål 

Jag använder mig av mitt modersmål för att lära mig saker i och till skolan! 

Ja 

Nej 

 

När, hur och till vad använder du ditt modersmål? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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Flerspråkighet 

Attityder till flerspråkighet i skolan 

 

Flerspråkighet tycker mina lärare är: 

Positivt 

Negativt  

Varför? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Flerspråkighet tycker mina klasskompisar är: 

Positivt 

Negativt 

Varför? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Inställning till flerspråkighet i skolan 

Att kunna flera språk är bra för att: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Det är dåligt att kunna många språk 

Ja 

Nej 

 

Varför är det dåligt att kunna många språk? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

Språkdomänschema 
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Bilaga 4 

Missivbrev 

 

Hej!  

Georgina Charisis heter jag och är student vid Umeå universitet. Detta läsår skriver jag 

mitt examensarbete i språkdidaktik vilket är varför Ni får detta brev. 

Studiens syfte är att undersöka elevers uppfattningar om språk och flerspråkighet samt 

hur elever med ett annat modersmål än svenska använder sitt språkliga kapital i 

inlärningen av ett andraspråk.  

 

I arbetet kommer jag att genomföra ifyllnad av figurer, en mindre enkätundersökning 

samt djupintervjuer. Ifyllnad av figur 1 kommer att genomföras under en ordinarie 

svensklektion då man även får svara på ett par enkätfrågor. Ifyllnad av figur 2 görs i 

samband med intervjuerna. Detta moment kommer att ske vid ett senare tillfälle efter 

skoltid och beräknas ta max en timme. Intervjuerna kommer att spelas in.  

 

Studien genomförs med hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 

innebär att samtliga formulär samt svaren i intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas om så 

önskas.  

Om Ditt barn vill och får delta i studien önskar jag få detta dokument signerat av Dig som 

vårdnadshavare. Dokumentet lämnas in till Ditt barns klasslärare som vidarebefordrar till 

mig! 

 

(   ) Ja, mitt barn vill och får delta i studien. 

(   ) Nej, mitt barn vill/ får inte delta i studien. 

 

Namnunderskrift: _________________________________ 

Namnförtydligande: _________________________________ 

Namnunderskrift:  _________________________________ 

Namnförtydligande: _________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________ 

 

Tack på förhand!  

Georgina Charisis 

Vid eventuella frågor nås jag via mail:  

Georgina.charisis@skola.vaxjo.se 

 

Observera! På grund av studiens omfattning och utifrån tidsaspekten kommer jag 

tyvärr inte att kunna djupintervjua alla barn. 

 


