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1. Inledning 

I takt med ökad globalisering har fysiska avstånd blivit mindre betydelsefulla. Det blir allt vanligare 

och smidigare att resa eller migrera till en ny miljö. Människor möter nya utmaningar och möjligheter 

när de startar ett nytt liv. Det är många som tror att världen har blivit en liten by under inflytandet av 

globalisering. Det stämmer nog när det enbart gäller det fysiska avståndet. När det gäller 

språkanvändning och språkinlärning, ”har världen inte blivit en by, utan ett oerhört komplext nätverk 

av byar, städer, grannskap som knyts samman av materiella och symboliska band, oftast i 

oförutsägbara sätt” (Blommaert 2010, s. 1).  Det är därför svårt att förutse eller påpeka ett fast mönster 

i språkanvändning och språkinlärning hos olika individer. Människor har större frihet och möjlighet att 

välja vilka språkvarieteter de vill använda eller bli exponerade för beroende på deras språkideologier, 

det vill säga åsikter, uppfattningar och känslor om olika språkvarieteter. Detta resulterar i att varje 

individ har möjlighet att forma sin egen språkrepertoar som en semiotisk resurs, alltså en väg att skapa 

meningar, som kombineras av olika register i olika språkvarieteter. 

Under min tid i Sverige som en kinesisk förstaspråkstalare har jag också träffat många andra 

kinesiska förstaspråkstalare som strävar efter att lära sig svenska i deras olika livsfaser, för att bland 

annat öka möjligheten att hitta ett jobb i Sverige. De flesta som kommer från Kina, speciellt de yngre, 

har redan genomgått en lång utbildning i engelska som ett främmande språk och pratar oftast engelska 

i vardagen i Sverige. Många hävdar därmed att de använder engelska som ”referens” vid inlärning av 

svenska. När engelska inte räcker till, används kinesiska. En anledning kan vara att engelskan rent 

typologiskt är mer lik svenska än kinesiska. Men förklaringen är nog mer komplex, då de också har 

olika idéer om vad som är bra eller dåligt för inlärningen av svenska. Hur kinesiska och engelska 

används i olika utsträckning och av vilka skäl är dock svårt att fastställa genom att bara analysera 

några få ord från mina kinesiska förstaspråktalande kompisar. Det behöver därför studeras på ett 

vetenskapligt sätt med lämpliga metoder. Det är vad jag gör i denna uppsats.  

2. Syfte och frågeställningar 

I modern sociolingvistik ses alla medel för att kommunikation, till exempel olika språkvarieteter, 

diskurser, register, språknormer och socio-kulturella kompetenser, som delkomponenter i en 

språkrepertoar hos varje individ (Blommaert & Backus 2013, s.12). Detta perspektiv sätter fingret på 

vad som numera framstår som allt vanligare: att människor redan har olika former av språkliga 

resurser i sina repertoarer vid inlärningen av ett nytt språk, eller med andra ord vid expanderingen av 

sina repertoarer. Hur svenska L3-inlärare använder sina befintliga språkvarieteter som semiotiska 

resurser står i fokus i den här studien. 

I den här uppsatsen står förstaspråk (L1) för språkvarieteter som man har lärt sig först, andraspråk 

(L2) är språkvarieteter som inläraren har tillägnat sig efter förstaspråket och tredjespråk (L3) är 

språkvarieteter som inläraren håller på att lära sig. I den här studien är informanternas L1 kinesiska, 

L2 engelska och L3 svenska. Syftet med studien är att studera hur kinesiska L1-talares befintliga 

språkkunskaper används som en resurs i inlärningen av svenska, för att därigenom öka den 

sociolingvistiska förståelsen för språkanvändnings roll i språkinlärning. Frågeställningarna är följande: 

1. Hur beskriver och bedömer kinesiska L1-talare sina språkrepertoarer? 

2. Hur används engelska som L2 och kinesiska som L1 vid inlärning av svenska som L3? 

3. Vilka språkideologier påverkar inlärares användning av språkrepertoarer vid inlärning av svenska 

som L3, och vilka erfarenheter har gett upphov till dessa? 
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3.  Teoretisk bakgrund  

3.1 Tidigare forskning om språkanvändning i 

språkinlärning 
Tidigare forskning om språkanvändning i språkinlärning har ofta utförts i relation till begreppet 

transfer- det vill säga att man praktiserar tidigare tillägnade språkkunskaper på ett annat språk (Sayehli 

2013, s. 4). Forskning har visat att psyko-typologi, språkfärdighet och övergeneralisering bidrar till 

transfer från L2 vid inlärning av L3. Till exempel visar Odlins och Jarvis forskning att finska L1-

talares L2-svenska transfererar på olika språknivåer beroende på dessa faktorer (Odlin & Jarvis, 2004, 

s. 138). Williams och Hammarberg har därtill kommit fram till att L1 kan spela en väldigt annorlunda 

roll än L2 vid inlärning av L3, när inlärare har en hög språklig kompetens i L2 (Williams & 

Hammarberg 1998). Båda studierna fokuserar på påverkan från språktypologi, språkfärdighet och 

inlärningsordning, det vill säga de objektiva faktorer som kan leda till transfer. Inom dessa objektiva 

faktorer finns egentligen en subjektiv sida som inte berörs; till exempel när det gäller psyko-typologi 

handlar det om individens egen uppfattning av likhetsgrad mellan olika språk. När det gäller 

språkfärdighetens inflytande, kan också individens självbedömning av sin språkfärdighet vara 

relevant. 

Bardel och Falk belyser att transferteori i grund och botten bygger på att tillägnandet av ett nytt 

språk kan vara annorlunda beroende på inlärares L1, medan icke-transfer-teori förutser att inlärning av 

ett språk kommer att se mer eller mindre lika ut (Bardel & Falk 2007, s. 462). Det vill säga att 

transferteori bygger på synen på språkinlärning, vilket tyder på att grunden för transferteori också är 

ideologiskt belagd. Bardel och Falk argumenterar för att det finns en kvalitativ skillnad mellan 

tillägnande av ett riktigt L2 (a true L2) och ett främmande L3 (non-native L3), vilket pekar på 

bedömningens roll i transfer. Bardel & Falk hävdar att L2-språkets status spelar en viktigare roll än 

språktypologi i L3-inlärning. L2 fungerar som ett filter som gör L1 otillgänglig i L3-inlärning (Bardel 

& Falk 2007, s. 480). Definitionen av ett riktigt L2 är dock inte explicit i Bardel och Falks studie. De 

menar mer eller mindre att befintlighet av L2 i sig har en stor betydelse i L3-inlärning. Falk och 

Bardel påpekar i en senare studie att L1 och L2 har olika roller i L3-inlärning, antingen som en 

instrumentell roll (instrumental role) eller som leverantör (supplier) (Falk & Bardel 2010).  

Inom dessa nämnda studier framhålls sällan informanternas subjektiva språkideologier eller 

användningen av språkrepertoarer vid språkinlärning som faktorer. Språkideologier hos inlärare, till 

exempel självdefinition och självbedömning av L2, och synen på språkinlärning, kan ha en betydande 

roll i språkanvändning. Det kan vara ett medvetet val att använda ett språk på ett visst sätt vid 

inlärning av L3. Inträffande av transfer kan alltså ha sina grunder i språkideologier om inlärares 

befintliga språkrepertoarer.  

Kramsch (2006) argumenterar för att språkinlärning är identitetsskapande och reflekterar inlärares 

positionering i samhället: ”as a symbolic system, language creates and shapes who we are as subjects” 

(Kramsch 2006, s. 100). Fokus i Kramschs studie ligger dock på språkinlärning och dess betydelse för 

människor som en helhet istället för själva inlärningsprocessen. Som Dewaele hävdar finns också 

talrika studier som fokuserar på språkinlärares emotionella utvecklingar och emotionella 

ordanvändningar under inlärningsprocessen (Dewaele 2007, s. 102). I sin avhandling ”Narrativa 

identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv” visar Ahlgren (2014) att de informanter 

hon studerade utvecklade olika kommunikativa strategier i svenska beroende på deras positionering 

som andraspråkstalare i samhället och identitetskapande. Hur informanternas övriga språkvarieteter i 

sina repertoarer användes i inlärningsprocess var dock inte i fokus i Ahlgrens studie. Trots detta 

illustrerar dessa studier att språkinlärning inte bara är ett objektivt tillägnande av ett eller flera språk, 

utan också ett subjektivt tillägnande av identiteter och tillämpning av språkideologier. 

Den här studien kan därför bidra till ett sociolingvistiskt perspektiv på användning av 

språkrepertoarer genom att undersöka sambandet mellan inlärares språkideologier och användning av 

L1 och L2 i L3-inlärning.  
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3.2 Språkrepertoarer och ett poststrukturalistiskt 

perspektiv 

Språkrepertoar är ett begrepp som är fundamentalt för den här studien. Begreppet språkrepertoar 

användes först av Gumperz (1964) som summan av språkliga resurser i en given gemenskap, vilka 

överskrider grammatiska gränser (Busch 2012, s. 504). Sedan dess har begreppet utvidgats och 

modifierats för att passa in i en superdivers värld, där en språkrepertoar ses som konventionaliserade 

semiotiska resurser för agerande och meningsskapande som praktiseras av en individ (Busch 2012, s. 

50). Detta markerar en skiftning från struktur, system och regelbundenhet till fluiditet och kreativitet i 

språkpraktik, enligt Busch (Busch 2012, s. 506). Perspektivskiftet kan också ses som en skiftning av 

två paradigm i sociolingvistik, där det senare alltmer fokuserat på språk i en superdivers värld 

(Blommaert & Rampton, 2012). Begrepp såsom kodväxling och transfer befinner sig till exempel i det 

första paradigmet, där språk ses som en sorts bunden, namngiven enhet som har sina rötter i sin 

grammatiskstruktur (Busch 2012, s. 507; Blommaert 2010, s. 4). Det betyder dock inte nödvändigtvis 

att det första paradigmet är ogiltigt numera, utan snarare att det befinner sig i förändring mot ett 

poststrukturalistiskt perspektiv.  

I ett poststrukturalistiskt perspektiv ses subjekt som konstituerade i och genom språk och diskurs 

(Busch 2012, s. 510). I den här studien tillämpas ett poststrukturalistiskt perspektiv i så måtto att även 

om en traditionell språkdefinition och hierarkier ges inflyttande, så finns det stora möjligheter till 

förändringar i strukturen genom individers agerande. Blommaerts (2010) bok ”Sociolinguistics of 

Globalization” återspeglar ett sådant poststrukturalistiskt perspektiv. Han hävdar att under inflytandet 

av internet och teknik, blir spatiala avstånd mellan olika länder och dess språkvarieteter mindre 

betydelsefulla för individens val och användning av olika språkvarieteter i sin vardag. Det betyder 

dock inte att gränser mellan länder och språkvarieteter inte längre finns, utan snarare att en större 

personlig möjlighet ges när det gäller val och användning av språkvarieteter i sin förändrande 

språkrepertoar (Blommaert 2010, s.8). Under inflytande av den traditionella strukturen förvärvar och 

integrerar individer olika språkvarieteter och diskurser beroende på deras livsupplevelser och 

språkideologier, vilket i sin tur leder till en individuellt anpassad, dynamisk och mångfaldig 

språkrepertoar som möjligen kan leda till pågående och framtida förändringar i sociolingvistisk 

struktur i samhället.  

 

3.3 Språkideologier, identitet och språkanvändning 
Språkideologier är ett viktigt begrepp för denna studie. Enligt Blommaert och Verschueren (1998) är 

ideologier ”en uppsättning av fundamentala eller allmäneniga normativa idéer och attityder som är 

relaterad till aspekter av vad som uppfattas som sanningar i samhället” (1998, s. 25). Språkideologier 

är ett kulturellt system av idéer och känslor, normer och värderingar, som informerar om hur 

människor tänker om språk (Weber & Horner 2013, s. 16). Genom studier inom bland annat 

strukturalism, pragmatism, interaktionell sociolingvistik och kommunikationsetnografi, har 

språkantropologer påvisat att språkideologier är starka multiskalariska fenomen som kopplar ihop 

social och lingvistisk struktur (Rosa & Burdick 2016; Kroskrity 2004). Språk förkroppsligar och 

artikulerar erfarenheten av social kamp, och följaktligen ses ett givet lingvistiskt tecken som djupt 

ideologisk (Blommaert 2006, s. 511). 

Bourdieu och Thompson antyder också att osynliga kollektiva språkideologier återspeglar olika 

språkvarieteters symboliska kapital och status i samhället och ger upphov till individers egna 

språkideologier som sedan förkroppsligas och produceras i form av habitus (Bourdieu & Thompson 

1991). I diskussion om språkstatus i samhället används begreppet legitimerat språk som är viktigt för 

att analysera individers språkideologier i förhållande till maktrelationer i samhället (Bourdieu & 

Thompson 1991, s. 43-66). Heller sammanfattar Bourdieus begrepp legitimerat språk som ett språk 

som används av en rätt talare på ett rätt sätt i ett rätt sammanhang (Heller 1996, s. 140). Vad som 

anses som ett legitimerat språk, vem som anses som en legitimerad talare och vad som anses vara ett 

legitimerat sammanhang är exempelvis viktiga komponenter av språkideologier. Förkroppsligade 
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språkideologier uttrycker sig sedan i form av habitus som är ett sätt av disposition som vägleder 

agenter att agera eller reagera (Bourdieu & Thompson 1991, s. 12). Detta antyder att individens 

språkanvändningar kan vara ett fönster till hens språkideologier. 

För att kunna studera språkideologier är det alltså viktigt att undersöka språkanvändning och dess 

anledningar. Blommaert hävdar att språkanvändning är normativ, eftersom varje handling av 

kommunikation är föremål för bedömning utifrån allmändelade komplexa indexikaliteter som ger 

upphov till talgemenskap (Blommaert 2006, s. 520). Salö & Hanell (2014) ser dessutom 

språkideologier som ”en uppsättning av övertygelser om språk som rationaliserar och rättfärdigar dess 

användning” (2014, s.15). Det är alltså möjligt att studera språkideologier genom att undersöka 

metapragmatiska påståenden som visar på hur individen reflekterar över sina anledningar för att en 

viss form används på ett visst sätt (Salö 2015, s. 513; Shibamoto-Smith & Chand 2013, s. 36). Det är 

därför såväl teoretiskt fruktbart som praktiskt att undersöka informanternas språkideologier genom att 

undersöka deras skäl till deras språkval och språkanvändning.  

Språkideologier har också en komplex och djup relation med identitet vilket Song (2010) påvisar i 

sin artikel ”Language ideology and identity in transnational space: globalization, migration, and 

bilingualism among Korean families in the USA”, att koreanska familjerna valde olika 

språkutbildningsstrategier för sina barn utifrån sina egna språkideologier som är förankrade i deras 

identiteter (2010, s. 24).  Hertzog och Ross (2017) hävdar också att idéer om språk inte enbart är 

representationer av språk, utan också komplexa representationer av människor, deras förhållande och 

bakgrunder (2017, s. 2). Hymes (1974) påpekar vidare att hur människor pratar om sina språk är 

ofrånkomligt bundet till bildning och underhållning av identitet (1974). Ens språkideologier kan alltså 

reflektera ens identitet, och också vara en del av identitet. Ens identitet påverkar också bildning av 

språkideologier.  

Norton (2013) hävdar att identitet i ljuset av poststrukturalistisk teori kan definieras som sättet en 

människa förstår hennes förhållande till världen (2013, s.4). Norton (2013) hävdar därmed att det finns 

en föreställd identitet och en föreställd gemenskap som återspeglar en föreställd samhällsgemenskap 

som en människa strävar efter och som hen förhåller sig till i språkinlärningsprocessen (2013, s. 8). 

För att kunna åstadkomma den föreställda identiteten investerar språkinläraren i sin språkinlärning på 

olika sätt (Norton 2013, s. 44-51). Investering är ett begrepp som introduceras av Norton (2013)  för 

att ersätta det traditionella begreppet ”motivation” i språkinlärning (2013, s. 50). Investering, istället 

för motivation, innehåller konnotation för framtida belöningar och förmåner (Norton 2013, s. 50). 

Inlärares investeringar i målspråket kan vara komplicerade enligt Norton (2013, s. 51). Exempelvis 

argumenterar McKay och Wong (1996), i en studie om kinesiska vuxna invandrarelever i USA, för att 

investeringar i hörförståelse, tal, läsande och skrivande kan vara väldigt selektiva, och för att olika 

förmågor kan ha olika värde för inlärares identiteter (Norton 2013, s.51; McKay & Wong 1996). 

Angelil-Carter (1997) hävdar i sin studie om utveckling av akademisk engelska i sydafrikanska 

universitet att investeringar i litteracitet, skriftformer eller talformer som omstruktureras över tid och 

plats kan ha en kraftfullt främjande eller hindrande roll i tillägnandet av nya diskurser (Norton 2013, 

s.51; Angelil-Carter 1997). Dessa studier tyder alltså på att de investeringar som inlärare gör påverkar 

deras språkanvändning vid språkinlärning.  

Språkideologier som har sin grund i ens identitet vägleder följaktligen ens investeringar i olika 

språkförmågor i olika språkvarieteter och resulteras i förändringar i språkanvändning. Genom att 

undersöka informanternas skäl till deras språkval och språkanvändning kan informanternas 

språkideologier avslöjas. Genom att undersöka informanternas identitet förtydligar därtill deras 

investeringar som styrs av deras språkideologier. På så sätt kan mönster eller val i språkanvändning 

som orsakas av språkideologier förtydligas och urskiljas. 

4. Metod  

I tidigare studier om språkanvändning i språkinlärning används oftast fältexperiment och observation 

som forskningsmetod (Odlin & Jarvis 2004; Bardel & Falk 2007; Sayehli 2013). Fältexperimentet och 
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observationer är lämpliga när det finns ett stort antal personer som kan vara informanter. Forskaren 

kan manipulera variabler och observera om de resulterar i förväntade resultatet. Fältexperiment och 

observationer har hög trovärdighet när man kan få många informanter och stor mängd av data. Man 

kan också få en tydlig bild av orsakssamband mellan variablerna och resultatet. Experiment har 

dessutom möjlighet att upprepas och har därför hög precision (Denscombe 2014). Nackdelen med 

experiment och observationer är att själva omständigheten och uppsättningen kan påverka deltagarens 

beteende, till exempel att man vill anstränga sig och presterar extra bra för att inte göra bort sig, 

alternativt tvärtom, att man presterar slarvigt för att man vill klara experimentet så snabbt som möjligt. 

Det finns också en tendens i experiment och observationer att fokusera på observerbara resultat, vilket 

försummar den subjektiva påverkan från deltagare (Denscombe 2014). Deltagarnas inställningar och 

attityder som kan påverka resultatet är mer osynliga i experimentet, eftersom de inte observeras och 

bearbetas.  

Intervju är en metod för datainsamling som använder människors svar på forskarens frågor som 

datakälla, vilket är lämpligt för att undersöka subtila inställningar och attityder – det vill säga 

ideologier (jfr Denscombe 2014, s. 263). Användning av repertoarer och språkideologier kan vara 

subtila och svåra att upptäcka genom kvantitativa undersökningar såsom enkäter, vilket gör intervju 

till en lämplig metod i denna studie för att fördjupa samtalet och samla ihop så mycket data som 

möjligt. Utöver ovanstående anledningar är valet av intervju också beroende på att jag är medveten om 

att det finns ett begränsat antal informanter som jag kan ta kontakt med.  

På basis av sådana överväganden valdes intervju som metod i den här studien, med förhoppningen 

att bidra till ett nytt metodiskt perspektiv genom kvalitativ intervju med fokus på informanternas 

språkideologier, språkrepertoar och språkanvändning. Intervjuerna har tagit cirka 40 till 50 minuter. 

Innehållet i vardera intervjun bestod av två delar, en språkbakgrundsundersökning och en uppmaning 

till att beskriva en bildserie. Samtalet spelades in för senare analys. Genom att samla ihop 

informanternas språkideologier och  analysera deras språkanvändning kan vi få en bild av huruvida 

språkideologier har påverkan på användningen av repertoarer. 

 

4.1 Urval och forskningsetiska överväganden 
Sex informanter har valts ut utifrån språkbakgrund. Alla informanter har kinesiska som L1, engelska 

som L2 och svenska som L3. Deras språkfärdigheter i kinesiska är så hög så att det betraktas som ett 

L1, enligt deras självbedömning, medan deras färdigheter i engelska och svenska varierar.  

Att hitta helt obekanta informanter som ville delta i studien var väldigt svårt. Informanterna som 

valdes känner mig redan på förhand innan denna studie. Det faktum att jag känner till deras 

språkbakgrund underlättade urvalet av informanter. Det är emellertid inte optimalt att intervjua 

bekanta informanter för att få ideala objektiva data (Blichfeldt & Heldbjerg 2011, s.28). Objektivitet är 

dock inte avgörande i denna studie, eftersom språkideologier i sin grund oftast är subjektiva.  

Maktförhållanden mellan en bekant forskare och informanter kan också påverka informanternas 

prestation under intervjun. Det kan leda till att deras medvetenhet om min status som forskare i studien 

och till deras överprestation i intervjun, särskilt i början (Blommaert & Jie, 2010, s.43). Exempelvis 

kan det påverka hur och vad informanterna väljer att svara mig. De föredrar kanske att berätta om sina 

”styrkor” istället för om sina ”svagheter” i deras språkrepertoarer eller undviker vissa frågor för att 

inte svara ”fel”. Denna problematik kan dock kvarstå även om man intervjuar obekanta informanter. 

Problematiken med överprestation kan förbättras och reduceras genom att skapa en bekväm miljö för 

samtal (O'Reilly, 2008, s.127).  

Att känna informanternas bakgrund kan å andra sidan gynna studier där informanternas uttalanden 

behöver tolkas, eftersom det ökar öppenhet, tillit och ärlighet (Blichfeldt & Heldbjerg 2011, s.30). 

Tolkningen av informanternas uttalanden är viktigt för studien, vilket gör intervjuerna med bekanta 

informanter till en fördel. Informanternas medvetenhet om min roll som kinesisk modersmålstalare 

med kunskap i såväl engelska som svenska är också viktigt för studien, eftersom detta möjliggör 

informanternas språkanvändning i dessa språkvarieteter.  

Intervjuerna har genomförts efter en kort introduktion av studien och intervjun. I samband med 

detta fick informanterna även lämna ett medgivande till sitt deltagande i studien (se bilaga 2). 
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Innehållet av intervjun består av två delar, en språkbakgrundsundersökning och en uppmaning att 

beskriva en bildserie (se bilaga 1). Samtalet spelades in för senare analys. Alla namn anonymiserades 

och viktiga informationer doldes därefter för att skydda informanternas identitet och öka deras 

trygghet och bekvämlighet under intervjuerna (Blommaert & Jie, 2010, s. 34). Informanterna 

informerades också om att insamlade data endast utnyttjas för denna studie (se bilaga 2). Dessa 

åtgärder infördes för att uppfylla de vetenskapliga etiska principer som krävs av Vetenskapsrådet: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2002). 

Exempelvis, informeras i bilaga 2 om studiens syfte och innehåll, användningsområde för den 

insamlade informationen, och om att informanterna får lämna studien utan konsekvens och förklaring. 

Studien utfördes således med medvetenhet om att vissa metodiska nackdelar förelåg, och aktiva 

åtgärder genomfördes för att skapa en bekväm och lämplig intervjumiljö, för att på så vis undvika 

brister i intervjuerna.  

 

4.2 Intervjufrågor 
Intervjufrågorna i första delen rör för det första informanternas grundläggande persondata: ålder, kön, 

tid i Sverige, språkbakgrund, självbedömning av språkfärdighet. Sedan undersöktes informanternas 

språkanvändning, inlärningsstrategi och språkideologier. Intervjufrågorna har konstruerats på förhand 

och består både av generella, öppna frågor såväl som mer detaljerade frågor. Under intervjuerna 

ändrades och modifieras frågorna ibland för att anpassa till situationen och informanternas uttalanden. 

Att följa den på förhand utarbetade frågelistan fullständigt och att läsa innantill undveks under 

intervjuerna, eftersom det kan orsaka stress och obekvämhet hos informanterna (Blommaert & Jie, 

2010, s.45). Intervjufrågorna är också semistrukturerade med flexibilitet för att öka deltagande och 

produktivitet (Blommaert & Jie, 2010, s.44-49; O'Reilly, 2008, s.125-130). Informanterna hade 

dessutom möjlighet att välja intervjuspråk när information om deras grundläggande bakgrund var 

insamlad på kinesiska. Informanterna informerades också om att de kan byta språkvarietet eller blanda 

olika språkvarieteter när de känner för det för att öka frihet av språkanvändning. Både innehållet av 

svaret och kommunikativa strategier som deltagarna använde iakttogs, inspelades och antecknades i 

intervjun, med deltagarnas medgivande. 

4.3 Användning av bildserien 

I intervjuerna har jag använt olika tekniker för att stimulera informanternas språkanvändning. 

Exempelvis kunde informanterna välja intervjuspråk för att undersöka informanternas aktuella 

språkval och språkanvändning under intervjuerna. En del av informanter valde dock att enbart använda 

kinesiska som intervjuspråk och använde inte svenska. Det är dock också viktigt för studien att kunna 

undersöka informanternas språkanvändning i svenska. Därför infördes en uppmaning att berätta vad 

som händer på en bildserie (se bilaga 1). Genom att analysera deras uttalanden kan vi få en bild av 

språkanvändning i svenska. Denna uppgift fungerar enbart som komplettering för att samla data om 

deras språkanvändning i svenska, inte för att kontrollera deras objektiva språkförmågor.  

Fördelen med att använda den tecknade bildserien är att forskaren har förkunskap om innehåll och 

handlingen, att informanternas uttalande eller berättelse är jämförbara, att de som har svårt med att 

prata fritt om ett ämne kan ha något att prata om och att innehållet i berättelsen kan manipuleras enligt 

Bardovi-Harlig (2000). Sayehli påpekar att nackdelen med metoden uppstår oftast i längden av 

informanters berättelse och antal typer och symboler av fenomen som undersöks (Sayehli 2013, s. 49). 

Bildserien består av fyra bilder i tidssekvens av tecknaren Jan Romare. Informanterna fick berätta 

om vad som hände på bilden utan något krav på talslängd eller förberedelse. Sayehli (2013) använde 

också samma bildserie i sin avhandling ”Developmental perspectivs on transfer in third language 

aquisition” för att undersöka deltagares användning av tidsadverbial och topikalisering i svenska 

(Sayehli 2013). Sayehli hävdar att uppsättningen av bildserien kan stimulera och uppmuntra 

deltagarnas användning av tidsadverbial och topikalisering (Sayehli 2013, s. 49). Den här studien 

fokuserar dock inte på tidsadverbial, topikalisering eller objektiv bedömning av informanternas 
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svenska utan enbart på spår och mönster av användning av språkresurser i deras språkrepertoarer i 

användning av svenska. 

 

4.4 Kartläggning och självbedömning av språkrepertoar 
Informanternas bakgrund och självbedömning av språkförmågor är viktiga komponenter för att förstå 

informanternas språkideologier som kan påverka deras val och användning av språk. Inom forskning 

om transfer, är språkfärdighet också en variabel som bidrar till transfer (Odlin & Jarvis, 2004, s. 138). 

Den språkfärdighet som studeras i studier om transfer är dock enbart den objektiva språkfärdigheten. 

Det vill säga att ett objektivt bedömningskriterium tillämpas för att kontrollera informanternas 

språkfärdighet i studien om transfer. Informanternas självbedömning och självbedömningskriterier 

utelämnas. Att studera om självbedömning av språkfärdighet eller språkförmågor också kan inverka 

vid val och användning av språkvarieteter i språkinlärning, kan därför också vara relevant för denna 

studie. 

Kartläggning och bedömning av ens språkliga förmågor och repertoar är extremt komplext, enligt 

Blommaert & Backus (2013, s. 23). Blommaert & Backus utvecklade en tabell, och i den framgår både 

produktiva och receptiva förmågor i såväl formellt som informellt tal och skrift, detta för att kartlägga 

och förtydliga informanternas språkförmågor och språkrepertoar (2013, s.24). I denna studie tillämpas 

innehållet av Blommaert & Backus tabell med en modifiering av tabellens struktur, för att bättre 

demonstrera informanternas olika förmågor i olika språkvarieteter utifrån informanternas egna 

bedömningar och reflektioner. Informanternas språkliga förmågor bedöms inte på något objektivt sätt, 

eftersom det nästan är omöjligt att få en objektiv bild av informanternas språkanvändning i alla deras 

språkvarieteter med den begränsade data från intervjuerna. Definitionen av formellt och informellt 

språk är också viktig för studien. Blommaert & Backus hävdar att formellt språk tillägnades och 

används oftast i skolrelaterade sammanhang som betraktas som någon form av kunskap, medan 

informellt språk är associerat med familjer, vänner, populärkultur och andra informella sammanhang 

(Blommaert & Backus 2013, s. 9-10). I ljuset av denna definition kategoriseras formella 

språkförmågor som skolrelaterade, men inte begränsade till skolan som användningsmiljö. 

Exempelvis, kan kunskap om att skriva ett formellt brev tillämpas i vardagen. Informella 

språkförmågor omfattar register som används med vänner, familjer, i populärkultur och andra 

informella sammanhang.    

Informanterna blev uppmanade att bedöma sina språkförmågor generellt och sedan gå djupare in i 

detaljer. Detta gjordes på grund av att informanterna kan ha olika kriterier och idéer som påverkar 

deras generella självbedömning. Dessa kriterier och idéer kan påverkas när en detaljerad undersökning 

utförs med tydliga bedömningskategorier. I intervjuerna används inte exakt likadana ord som används 

i tabellen på grund av att, till exempel, ”receptivt” och ”produktivt” kan vara abstrakta och svåra för 

informanterna för att förstå. Därför används andra ord så som ”hörförståelse” och ”läsförståelse”, för 

att underlätta kommunikationen. 

 

4.5 Metoddiskussion 
I detta avsnitt reflekteras över metoden som tillämpas i studien som helhet och den problematik som 

uppstod.  

I denna studie valdes kvalitativ intervju som forskningsmetod. Fördelen med kvalitativa intervjuer 

är att de är praktiska att genomföra för att få de djupgående data som behövs (Denscombe 2014, s. 

263). Nackdelar kan vara att det är svårare att få en generaliserad bild av resultatet, det vill säga att om 

resultatet kan gälla för alla som har liknande förutsättningar kan ifrågasättas. Validiteten i data är inte 

heller lika hög jämfört med metoder såsom observation och experiment, eftersom informanterna kan 

välja vad de vill säga.  

Uppgiften om bildserien hjälpte också studien för att få exempel på språkanvändning i svenska 

som komplettering till intervjun. Det som dock inte tas hänsyn till i den här metoden är vikten av 
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visuell litteracitet. Uppgiften om bildserien är genomförbar när deltagaren har förkunskap i tecknade 

bilder och berättelser. Läsare av tecknade berättelser behöver lära sig för att kunna läsa och utveckla 

sin förmåga i den här typen av visuell litteracitet (Tiemensma 2009, s. 3). Visuell litteracitet är alltså 

viktig för att informanterna ska förstå uppgiften. En av informanterna i den här studien, Hui, hade 

svårighet i att förstå och begripa innehåll och uppsättning av bildserien, vilket försvårade hennes 

berättelse. Jag behövde förklara syftet av uppgiften och till och med vad som ritas på bilden på 

kinesiska, vilket kan ha påverkat Huis berättelse. Huis berättelse om bildserien är dock inte central för 

resultatet i studien. Hennes intervju med svenska som huvudspråk har dessutom bidragit med 

tillräckligt data för studien. Påverkan av denna incident är därför minimal för studien. 

 

5. Dataanalys 

I detta avsnitt presenteras den data som samlades in genom intervjuerna. Först presenteras i avsnitt 5.1 

informanternas bakgrund och deras självbedömningar av sina språkrepertoarer, vilket besvarar första 

frågeställningen. I 5.2 följer sedan den insamlade data om språkanvändning som besvarar andra 

frågeställningen, och i avsnitt 5.3 behandlas språkideologier som besvarar tredje frågeställningen. 

5.1 Självbedömning av språkförmågor 
I detta avsnitt presenteras informanternas bakgrund, en generell självbedömning av språkrepertoar och 

en detaljerad självbedömning av språkrepertoar i form av Blommaert och Backus tabell (2013).  

 

5.1.1 Eva  
Eva är 27 år gammal. Hon kom till Sverige när hon var 12 år gammal och bodde i en fosterfamilj som 

pratar svenska. Hon har varit i Sverige i 15 år och har gått ut gymnasiet, där hon även pluggade 

engelska. Eva pratar kinesiska mandarin, kinesiska qingtian, svenska och väldigt lite engelska i sin 

vardag. Qingtian betraktas som en dialekt i Kina, fastän qingtian är väldigt svårt att begripa för de som 

enbart förstår mandarin. Hon hävdar att hennes kinesiska är bäst av alla hennes språk. Hennes svenska 

är sämre än kinesiska men hon klarar det mesta i arbetet och vardagen på svenska. Hennes engelska är 

inte bra, menar hon, och hon hade väldigt svårt när hon pluggade. Hon vill snarare säga att hon inte 

kan engelska. Just nu jobbar hon på en sushirestaurang, samtidigt som hon studerar till konditor på en 

yrkesutbildning. Hennes detaljerade självbedömning av sin språkrepertoar är som följande:  
Tabell 1: 

Språkrepertoar  Talproduktion Talreception Skriftproduktion  Skriftreception  

Svenska Formell 

 

Begränsad: Kan 

berätta och tala 

framför alla i 
klassituationer om 

skolämnen, men 

inte på avancerad 
akademisk nivå 

Genomsnittlig: 

Kan förstå formellt 

språk inom 
skolvärlden och på 

nyheter. 

Begränsad: Kan 

producera enklare 

texter för att klara 
skoluppgifter och 

vardagsärenden. 

Genomsnittlig: Kan läsa 

formella texter i skolämnen 

och vardagsärenden. 

Informell Genomsnittlig: 

Kan prata om olika 
informella ämnen 

med vänner.  

Avancerad: Kan 

förstå de flesta 
informella 

uttalanden.    

Genomsnittlig: Kan 

producera informella 
textmeddelanden 

självständigt. 

Genomsnittlig: Kan förstå 

mycket informella texter i 
vardagliga ämnen. 

Kinesiska 

mandarin 

Formell Väldigt 

begränsad: Har 
sällan pratat på 

formellt språk.   

Begränsad: Kan 

förstå formell 
kinesiska på TV-

program.  

Frånvarande: Har inte 

skrivit något på 
formell kinesiska. 

Begränsad: Kan förstå 

ungefärligt på formell 
kinesiska i skrift.  

Informell Avancerad: 
Kan prata om olika 

ämnen informellt. 

Avancerad:  
Kan förstå de 

flesta informella 

uttalanden. 

Genomsnittlig: Kan 
skriva informellt, till 

exempel 

textmeddelanden. 

Genomsnittlig: 
Kan förstå informella texter 

i de flesta sammanhang. 

Kinesiska Formell Frånvarande Frånvarande Frånvarande Frånvarande 
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qingtian Informell Avancerad: Kan 
prata om olika 

ämnen informellt 

Avancerad: 
Kan förstå de 

flesta informella 

uttalanden. 

Frånvarande Frånvarande 

Engelska Formell Begränsad: Kan 

producera 

förberedda tal för 
att klara 

skoluppgifter. 

Väldigt 

begränsad: 

Förstår väldigt lite 
formell engelska 

Väldigt begränsad: 

Kan skriva formellt 

med hjälp från vänner. 

Väldigt begränsad: 

Kan läsa formell engelska 

med lexikon.  

Informell Begränsad: kan 

producera enklare 
ord och meningar. 

Begränsad: 

Kan förstå enklare 
konversationer. 

Väldigt begränsad: 

Skriver sällan 
engelska. 

Väldigt begränsad: Läser 

sällan informella engelska 

    

 

5.1.2 Ning 
Ning är 30 år gammal. Han kom till Sverige för 8 år sedan efter högskolestudie på kandidatnivå i Kina 

och började arbeta på en kinesisk restaurang. Han sa att han inte hade chans att lära sig svenska de 

första två åren, eftersom arbetsbelastningen var för hög och han behövde inte använda så mycket 

svenska i sin arbetsmiljö. Sedan kunde han plugga svenska för invandrare (sfi) då och då på fritiden, 

när han flyttade till en annan stad och hade ett lugnare arbete. Ning sa att han läste svenska mest 

genom att prata med kompisar. Senaste kursen han har haft i svenska var sfi C. Han driver nu sin egen 

restaurang. Ning pratar kinesiska mandarin, kinesisk Hangzhoudialekt, engelska och svenska. 

Hangzhou, liksom qingtian, används väldigt sällan i skrift.  Ning hävdar att hans kinesiska är utan 

problem och han kan svenska för att klara viktiga delar av arbete och livet. I kandidatprogrammet läste 

Ning också kurser i engelska. Ning tycker dock inte att hans engelska är så bra, men han kan ändå lite 

engelska. Hans detaljerade självbedömning på sin språkrepertoar är följande: 
Tabell 2 

Språkrepertoar  Talproduktion Talreception Skriftproduktion  Skriftreception  

Svenska Formell 

 

Frånvarande: Har 

aldrig producerat 
formellt tal.  

Väldigt 

begränsad: Kan 
gissa sig fram till 

innehållet av 

formellt tal. 

Frånvarande: Har inte 

skrivit formella texter. 

Väldigt begränsad: Kan 

förstå formell text med 
hjälp av översättning. 

Informell Begränsad: Kan 
prata informellt om 

vardagliga ämnen 

med kompisar. 

Genomsnittlig: 
Kan förstå de 

flesta informella 

uttalanden.    

Begränsad: Kan 
producera enkla 

informella 

textmeddelanden 
självständigt. 

Genomsnittlig: Kan förstå 
mycket informella 

textproduktion i vardagliga 

ämnen. 

Kinesiska 

mandarin 

Formell Genomsnittlig: 

Kan prata formellt 
med förberedelse.   

Avancerad: Kan 

förstå formell 
kinesiska i olika 

genrer.  

Genomsnittlig: Kan 

skriva formellt för att 
klara skoluppgifter och 

byråkratiska ärenden 

Avancerad: Kan förstå 

formellt kinesiska i olika 
genrer.  

Informell Avancerad: 

Kan prata om olika 
ämne informellt. 

Avancerad:  

Kan förstå 
informella 

uttalande i olika 

genrer. 

Avancerad: Kan 

skriva informellt i 
olika genrer. 

Avancerad: 

Kan förstå informella texter 
i olika ämne och genrer. 

Kinesiska 

Hangzhou 

Formell Frånvarande Frånvarande Frånvarande Frånvarande 

Informell Avancerad: Kan 

prata om olika 

ämnen informellt 

Avancerad: 

Kan förstå de 

flesta informella 
uttalanden. 

Frånvarande Frånvarande 

Engelska Formell Begränsad: Kan 

producera 
förberedda tal för 

att klara 

skoluppgifter. 

Begränsad: 

Förstår lite formell 
engelska 

Väldigt begränsad: 

Kan skriva formellt 
med hjälp från vänner. 

Väldigt begränsad: 

Kan läsa formell engelska 
med lexikon.  

Informell Begränsad: kan 

producera enklare 

ord och meningar. 

Begränsad: 

Kan förstå enklare 

konversationer. 

Väldigt begränsad: 

Skriver sällan 

engelska. 

Väldigt begränsad: Läser 

sällan informella engelska 

 

5.1.3 Hui 
Hui, 24 år gammal, kom till Sverige med sina föräldrar för 6 år sedan när hon avslutade sin 

gymnasieutbildning i Kina. Hon började plugga svenska direkt när hon kom och avklarade kursen 

svenska som andraspråk 3 efter två år. Hui tog precis examen i ett kandidatprogram som undervisas i 

svenska. Just nu jobbar hon på en flygplats som informatör och kundtjänst. Samtidigt pluggar hon en 
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fristående kurs i skrivande i svenska för att förbättra sin svenska. Hon pratar kinesiska mandarin, 

kantonesiska, engelska och svenska. Hon tycker att hennes mandarin är det starkaste språket. Sedan 

följer kantonesiska. Engelska tycker hon att hon kan prata ganska bra. Hon tycker dock att hennes 

svenska är bättre än hennes engelska nu. Följande är hennes detaljerade självbedömning av sin 

språkrepertoar: 

 
Tabell 3: 

Språkrepertoar  Talproduktion Talreception Skriftproduktion  Skriftreception  

Svenska Formell 
 

Genomsnittlig: 
Kan producera 

formellt tal 

självständigt med 
förberedelse. 

Avancerad: Kan 
förstå formellt tal 

i olika ämne och 

genrer. 

Genomsnittlig: 
Kan producera 

formella texter i de 

flesta ämnen. 

Avancerad: 
Kan förstå formella texter 

i olika genrer och ämnen.  

Informell Avancerad: 

Kan prata 
informellt om olika 

ämnen med vänner. 

Avancerad:  

Kan förstå 
informella 

uttalanden i olika 

ämnen och 
genrer.  

Avancerad: 

Kan producera 
informella texter i 

olika ämnen och 

genrer 

Avancerad: 

Kan förstå informell text i 
olika ämnen och genrer 

Kinesiska mandarin Formell Avancerad: Kan 

prata formellt med 

kort förberedelse.   

Avancerad: Kan 

förstå formell 

kinesiska i olika 
ämnen och 

genrer.  

Genomsnittlig: Kan 

skriva formellt i de 

flesta ämnen och 
genrer 

Avancerad: Kan förstå 

formell kinesiska i olika 

genrer och ämnen.  

Informell Avancerad: 
Kan prata om olika 

ämnen informellt. 

Avancerad:  
Kan förstå 

informella 

uttalanden i olika 
genrer. 

Avancerad: Kan 
skriva informellt i 

olika genrer. 

Avancerad: 
Kan förstå informella 

texter i olika genrer. 

Kinesiska 

kantonesiska 

Formell Frånvarande Frånvarande Frånvarande Frånvarande 

Informell Avancerad: Kan 

prata om olika 
ämnen informellt 

Avancerad: 

Kan förstå de 
flesta informella 

uttalanden. 

Frånvarande Frånvarande 

Engelska Formell Genomsnittlig: 

Kan producera ett 
formellt tal med 

förberedelser. 

Avancerad: 

Förstår formellt 
tal i olika genrer  

Genomsnittlig: 

Kan skriva formell 
engelska i de flesta 

genrer. 

Genomsnittlig: 

Kan läsa formell engelska 
i de flesta genrer.  

Informell Genomsnittlig: 
kan prata informellt 

i de flesta 

situationer. 

Avancerad: 
Kan förstå 

informellt tal i 

olika genrer. 

Genomsnittlig: Kan 
skriva engelska 

informellt i de flesta 

genrer. 

Avancerad: 
Kan förstå informell 

engelska i olika genrer. 

 

5.1.4 Fei  
Fei, 24 år gammal, kom till Sverige för 20 månader sedan. Hon kom till Sverige för att studera ett 

masterprogram efter sin kandidatutbildning i Kina. Hon valde att hoppa av programmet och började 

plugga svenska efter första terminen. Detta är beroende på att hon har träffat en svensk kille och vill 

stanna i Sverige. Hon anser att svenska är viktigt för att hitta ett arbete i Sverige. Nu läser hon kursen 

svenska som andraspråk 1, ett intensivt program. Hon pratar kinesiska mandarin, kinesiska Shanxi 

”dialekt”, engelska och svenska. Hon tycker att hennes kinesiska är bäst och sedan hennes engelska. 

Nu tycker hon att hennes engelska har blivit sämre, särskilt i skrift, på grund av att hon inte använder 

engelska så ofta. Hon tycker att hennes svenska är ok och nu håller hon bli bättre på att prata svenska. 

Hennes detaljerade självbedömning av sin språkrepertoar är följande:   

 
Tabell 4: 

Språkrepertoar  Talproduktion Talreception Skriftproduktion  Skriftreception  

Svenska Formell 

 

Väldigt 

begränsad: Kan 

producera formellt 
tal i klassen med 

mycket 

förberedelse. 

Begränsad: Kan 

förstå en del 

formellt tal i 
skolan och 

vardagen. 

Begränsad: 

Kan producera 

formella texter i skolan 
med hjälp från lexikon 

eller vänner. 

Begränsad: 

Kan förstå formellt text med 

hjälp av översättning.  

Informell Begränsad: 
Kan prata 

informellt om olika 
ämnen med vänner. 

Begränsad:  
Kan förstå 

informella 
uttalande i olika 

ämne och genrer.  

Begränsad: 
Kan producera 

informella texter i 
vardagen och skolan. 

Genomsnittlig: 
Kan förstå mycket informella 

texter i olika ämnen och 
genrer 
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Kinesiska 
mandarin 

Formell Avancerad: Kan 
prata formellt med 

kort förberedelse.   

Avancerad: Kan 
förstå formell 

kinesiska i olika 

ämnen och 
genrer.  

Avancerad: Kan 
skriva formellt i olika 

ämnen och genrer. 

Avancerad: Kan förstå 
formell kinesiska i olika 

genrer och ämnen.  

Informell Avancerad: 

Kan prata om olika 
ämnen informellt. 

Avancerad:  

Kan förstå 
informellt tal i 

olika genrer. 

Avancerad: Kan 

skriva informellt i 
olika genrer. 

Avancerad: 

Kan förstå informella texter i 
olika genrer. 

Kinesiska 

Shanxi 

Formell Frånvarande Frånvarande Frånvarande Frånvarande 

Informell Avancerad: Kan 
prata om olika 

ämnen informellt 

Avancerad: 
Kan förstå de 

flesta informella 

uttalanden. 

Frånvarande Frånvarande 

Engelska Formell Avancerad: Kan 

producera ett 

formellt tal med 
kort förberedelse. 

Avancerad: 

Förstår formellt 

tal i olika genrer  

Avancerad till 

genomsnittlig: 

Kan skriva formellt 
engelska i de flesta 

genrer, men håller på 

att bli sämre. 

Avancerad: 

Kan läsa formell engelska i 

olika genrer och ämnen.  

Informell Avancerad: kan 
prata informellt om 

olika ämnen. 

Avancerad: 
Kan förstå 

informellt tal i 

olika genrer. 

Avancerad: Kan 
skriva engelska 

informellt i olika 

genrer. 

Avancerad: 
Kan förstå informellt engelska 

i olika genrer. 

 

5.1.5 Ailin 
Ailin, 24 år gammal, kom till Sverige för två år sedan för att studera ett masterprogram med 

undervisningsspråk i engelska. Innan dess pluggade hon i Hongkong, där lärde hon sig kantonesiska 

flytande. Hon började lära sig svenska för invandrare direkt efter ankomsten vid sidan om 

universitetsutbildning. Ailin hade till och med en sommarkurs på heltid i A2-nivå som motsvarar sfi C 

i svenska. Ailin tycker att hennes svenska inte är så bra, eftersom hon bara kan förstå lite när man 

pratar. Hon är uppvuxen i Shanghai och betraktar kinesiska mandarin som sitt modersmål och sitt 

starkaste språk. Kantonesiska tycker hon att hon behärskar väl. Hon kan förstå till och med 

shanghainesiska, fastän hon inte kan prata så mycket. Hon kan också förstå lite wenzhou, en dialekt, 

eftersom hennes mamma är från en plats där wenzhou talas och brukar prata wenzhou med sina 

vänner. Ailin pluggade till och med japanska på fritiden sedan gymnasiet utifrån sitt intresse. Hon sa 

att hon behärskar japanska på en medium nivå eftersom hon klarade N2-testet. Följande är hennes 

detaljerade självbedömning av sin språkrepertoar: 

 
Tabell 5: 

Språkrepertoar  Talproduktion Talreception Skriftproduktion  Skriftreception  

Svenska Formell 

 

Begränsad: Kan 

berätta och tala 

framför alla i 

klassituation med 
förberedelse. 

Begränsad: Kan 

förstå formellt 

språk i läromedel 

med stöd av 
översättning. 

Begränsad: Kan 

producera enklare 

formella texter för 

att klara 
skoluppgifter. 

Begränsad: Kan läsa 

formella texter med hjälp av 

översättning och stöd. 

Informell Väldigt 

begränsad: Kan 
prata enstaka 

meningar och ord.  

Begränsad: Kan 

förstå informella 
uttalanden i 

vardagsärenden.    

Väldigt begränsad: 

Kan svara på enklare 
informella 

textmeddelanden. 

Begränsad: Kan förstå 

informell textproduktion 
från sociala medier. 

Kinesiska mandarin Formell Genomsnittlig: 

Kan hålla ett tal på 
formellt språk med 

förberedelse.   

Avanserad: Kan 

förstå formell 
kinesiska i olika 

sammanhang.  

Genomsnittlig: Kan 

producera formellt 
språk i bekanta 

ämnen och genrer. 

Avancerad: 

Kan läsa och förstå formell 
kinesiska i olika genrer. 

Informell Avancerad: 
Kan prata om 

olika ämnen 

informellt. 

Avancerad:  
Kan förstå 

informella 

uttalanden. 

Avancerad: Kan 
skriva informellt i 

olika genrer. 

Avancerad: 
Kan förstå informella texter i 

olika genrer. 

Kinesiska 

kantonesiska 

Formell Frånvarande Frånvarande Frånvarande Frånvarande 

Informell Genomsnittlig: 

Kan prata om 

vardagliga ämnen 
informellt 

Avancerad: 

Kan förstå de 

flesta informella 
uttalanden. 

Frånvarande Frånvarande 

Engelska Formell Avancerad: Kan 

producera 
förbredd tal och 

presentation på 

avancerad nivå. 

Avancerad: 

Förstår formell 
engelska på 

akademisk nivå. 

Avancerad: 

Kan skriva formellt 
på akademisk 

engelska. 

Avancerad: 

Kan läsa formell engelska på 
akademisk nivå.  
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Informell Avancerad: Pratar 
ofta engelska 

informellt med 

vänner.  

Avancerad: 
Kan förstå 

informell engelska 

i olika genre. 

Avancerad:  
Skriver ofta 

informella texter till 

vänner. 

Avancerad: 
Förstår informella texter i 

olika genrer. 

Japanska Formell Frånvarande Väldigt 

begränsad: 

Kan förstå lite 
grann i formellt 

tal.  

Frånvarande: Begränsad: Kan förstå 

formellt skrift med lexikon. 

Informell Begränsad: 

Kan prata 
informellt om 

vardagliga ämnen. 

Genomsnittlig: 

Kan förstå vanliga 
konversationer. 

Begränsad: 

Kan skriva enkla 
informella texter.  

Genomsnittlig: 

Kan förstå vardagliga 
informella texter.   

Kinesiska  
Wenzhou 

Formell Frånvarande Frånvarande Frånvarande Frånvarande 

Informell Frånvarande Väldigt 

begränsad: Kan 

förstå enstaka ord 
och fras. 

Frånvarande Frånvarande 

 

5.1.6 Maimaiti 
Maimaiti, 31 år gammal, har bott i Sverige i 7.5 år. Han kom till Sverige för att studera ett 

masterprogram med undervisningsspråk i engelska, sedan blev han kvar efter studien. Han är 

uppvuxen i Xinjiangprovinsen i Kina och är en uyghur. Han ser uyghur som sitt modersmål, och som 

det starkaste språket. Han började studera kinesiska mandarin i förskolan och ser kinesiska som sitt 

näst starkaste språk. Engelska började han lära sig sedan lågstadiet. Han började aktivt lära sig svenska  

2016. Just nu har han avklarat kursen sfi D vid sidan om sitt deltidsjobb på en sushirestaurang. Han är 

också stolt över att han behärskar kinesiska mandarin på en hög nivå. Engelska tycker han också är ett 

av hans starkare språk. Svenska tycker han är svårt och tidskrävande att prata och förstå. Därför anser 

han sig inte bra på svenska. Följande är hans detaljerade självbedömning av sin språkrepertoar: 
Tabell 6: 

Språkrepertoar  Talproduktion Talreception Skriftproduktion  Skriftreception  

Svenska Formell 
 

Begränsad: Kan 
berätta och tala 

framför alla i 

klassituationer med 
förberedelse. 

Begränsad: Kan 
förstå formellt 

språk i läromedel 

med stöd av 
översättning. 

Begränsad: Kan 
producera enklare 

texter för att klara 

skoluppgifter. 

Begränsad: Kan läsa 
formella texter med hjälp av 

översättning och stöd. 

Informell Begränsad: Kan 

prata informellt om 

enklare och 
vardagliga ämnen.  

Begränsad: Kan 

förstå informella 

uttalande i 
jobbsituationer.    

Begränsad: Kan 

producera enklare 

informella 
textmeddelanden. 

Begränsad: Kan förstå 

informell textproduktion på 

jobbet. 

Kinesiska 

mandarin 

Formell Genomsnittlig: 

Kan hålla ett tal på 
formellt språk 

flyttande med 

förberedelse.   

Avancerad: Kan 

förstå formell 
kinesiska på olika 

sammanhang.  

Genomsnittlig: Kan 

producera framför allt 
formellt språk i 

skolkontext. 

Avancerad: 

Kan läsa och förstå formell 
kinesiska i olika genrer. 

Informell Avancerad: 
Kan prata om olika 

ämnen informellt. 

Avancerad:  
Kan förstå 

informella 

uttalande. 

Avancerad: Kan 
skriva informellt på till 

exempel, 

textmeddelanden. 

Avancerad: 
Kan förstå informella texter i 

olika genrer. 

Uyghur Formell Begränsad: 

Formellt uyghur 

används inte ofta. 

Genomsnittlig: 

Kan förstå 

formellt språk på 
skolan och i 

massmedia. 

Begränsad: 

Skriver sällan formellt. 

Genomsnittlig: Kan förstå 

formellt språk i olika genrer. 

Informell Avancerad: Kan 

prata om olika 
ämnen informellt 

Avancerad: 

Kan förstå de 
flesta informella 

uttalanden. 

Avancerad: Kan 

skriva informellt i 
olika sammanhang. 

Avancerad: 

Kan förstå informella texter i 
olika genrer. 

Engelska Formell Avancerad: Kan 
producera förbredd 

tal och 

presentationer på 
avancerad nivå. 

Avancerad: 
Förstår formell 

engelska på 

akademisk nivå. 

Avancerad: 
Kan skriva formellt på 

akademisk engelska. 

Avancerad: 
Kan läsa formell engelska på 

akademisk nivå.  

Informell Avancerad: Pratar 

ofta engelska 
informellt med 

vänner och sin 

mosters söner som 
är uppvuxen i 

Sverige.  

Avancerad: 

Kan förstå 
informellt 

engelska i olika 

genrer. 

Avancerad:  

Skriver ofta informella 
texter till vänner. 

Avancerad: 

Förstår informella texter i 
olika genrer. 
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I avsnitt 5.1 ovan har presenterats informanternas livserfarenheter som handlar om deras 

språkinlärning och livet i Sverige som ger studien en bakgrund och ett sammanhang för att sedan 

kunna analysera deras språkideologier. Genom att studera informanternas generella självbedömningar 

på sina språkfärdigheter och detaljerade självbedömningar som styrs av kriterier av Blommaert och 

Backus tabell, kan det synas att informanternas självbedömningar inte alltid är konsekventa i generella 

självbedömningar och i detaljerade självbedömningar i tabellen. Denna inkonsekvens kommer att 

analyseras mer utförligt i avsnitt 5.2 och 5.3. 

5.2 Språkanvändning  
I detta avsnitt presenteras två typer av data om språkanvändning från intervjuerna: informanternas 

berättelse om deras språkanvändning, informanternas aktuella språkanvändning vid intervjun inklusive 

informanternas språkanvändning i uppgiften om bildserien. Genom att undersöka informanternas 

språkanvändning i aktuella situationer och deras reflektioner på språkanvändning, kan vi få en bättre 

förståelse på huruvida deras reflektioner instämmer deras aktuella språkanvändning. Detta avsnitt 

besvarar frågeställning 2. 

 

5.2.1 Berättelse om språkanvändning i språkinlärning 
Informanterna använder sina befintliga språkresurser vid inlärning av svenska. Extrakt 1 redovisar hur 

de olika informanterna svarade när jag ställde frågan. Informanternas olika svar har sammanställs för 

att underlätta jämförelse av deras språkanvändningar, trots att intervjuerna utfördes individuellt. Detta 

redovisningssätt tillämpas också i de extrakt som presenteras därefter.   

Extrakt 1: Intervju  
Zhiyin: Vilka språk använder du för att hjälpa till när du lär dig 

svenska?  

Eva: Jag brukar kolla upp ords betydelse i kinesiska när jag inte 

förstår. Jag brukar också översätta ord från kinesiska till 

svenska när jag vill prata om något som jag inte vet 

(översatt från kinesiska). 

Ning: Jag använder bara svenska. Men när jag inte förstår 

översätter jag svenska ord till kinesiska. (översatt från 

kinesiska) 

Hui: Om jag inte kan ordet på svenska, tänker jag först ordet på 

engelska. Om jag inte kan ordet på engelska måste jag 

översätta till mandarin. 

Fei: Jag använder mest engelska, speciellt i grammatik. Inte så 

mycket på kinesiska. När jag lärde mig nya ord översätta jag 

till engelska. Om det inte funkar försöker jag med kinesiska. 

Ailin: Jag använder mest engelska. Kinesiska använder jag mest för 

att förstå betydelse. Engelska använder jag mest för att 

förstå grammatik. På ”Folk University”, använder lärarna 

engelska för att förklara också. Jag använder också ”google 

translate”. Jag kollar först på engelska. Om det verkligen 

inte går kollar jag på kinesiska, eftersom översättningen på 

kinesiska brukar ha stor skillnad mot den egentliga 

betydelsen. (Översatt från kinesiska). 

Maimaiti: Jag använder direkt engelska när jag inte kan säga ett 

ord på svenska. När jag lärde mig kinesiska använde jag mest 

Uyghur. När jag lärde mig engelska använder jag mig av 

kinesiska.  Men engelska använder jag mest när jag lär mig 

svenska, eftersom grammatik på engelska är nära svensk 

grammatik. (Översatt från kinesiska). 

  

Från extrakt 1 kan vi se att alla informanter använder sina befintliga språkrepertoarer, speciellt för 

att förstå nya ord, när de lär sig svenska. Eva och Ning använder enbart kinesiska som stöd när de inte 
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förstår ord i svenska och nämner inte alls engelska i den här frågan. Hui, Fei, Ailin och Maimaiti 

prioriterar att använda engelska för att förstå nya ord.  Hui, Fei och Ailin hävdar att när engelska inte 

räcker till används kinesiska. Hui, Fei, Ailin och Maimaiti som anser sig behärska bra engelska 

generellt prioriterar att använda engelska för att lära sig och förstå ord på svenska (se tabell 3–6). 

Dessutom säger Fei, Ailin och Maimaiti som har haft kurser på masternivå att de använder engelska 

för att hjälpa till vid grammatikinlärning (Se tabell 4–6).  

Falk och Bardel hävdar att L1 och L2 tar antingen en instrumentell roll eller en leverantörsroll i 

L3-inlärning (2010, s.189–190). En instrumental roll innebär att språket används i pragmatisk 

funktionell språkväxling som stödjer kommunikationen och tillägnandet genom ordframkallning eller 

metalingvistik. En leverantörsroll innebär att språk levererar material, uttrycksmönster, ord eller 

morfem (Falk & Bardel 2010, s.190; Cenoz, Hufeisen & Jessner 2001, s.36). Alla informanter 

berättade att de använder kinesiska eller engelska för att förstå eller lära sig nya ord. Enligt 

definitionen, tyder informanternas berättelse på att de använder deras L1-kinesiska och/eller L2- 

engelska i en instrumentell roll i inlärning av svenska. Fei, Ailin och Maimaiti som anser sig behärska 

bra engelska använder specifikt engelska för att lära sig syntax, vilket tyder på att de utnyttjar engelska 

som leverantör. Kinesiska L1 tenderar att användas som en grundlig instrumental roll när L2- engelska 

tycks vara otillräcklig.  

Informanternas användning av befintliga språkresurser är därför individuellt. Enligt Salö och 

Hanell (2014) kan informanternas metapragmatiska påståenden avslöja deras språkideologier som 

påverkar deras språkanvändning (2014). Det som kan spekuleras här är att informanternas användning 

av engelska kan ha sin grund i deras självbedömning av engelska, trots att informanterna inte uttrycker 

det explicit. De som bedömer sin engelska som bra påstod att de använder engelska som leverantör.  

Kinesiska används i en instrumentell roll av alla förutom Maimaiti som inte påstod något om detta i 

extrakt 1. I avsnitt 5.3 kommer språkideologi som möjligen gav upphov till informanternas 

språkanvändning att undersökas djupgående. 

Extrakt 2 som visas nedan är en komplettering till frågan som ställdes i extrakt 1 med förhoppning 

att undersöka informanternas användning av befintliga språkvarieteter som metaspråk i tänkandet. 

Extrakt 2: Intervju 
Zhiyin: Vilket språk tänker du med när du lär dig svenska? 

Eva: Jag tänker mest på kinesiska först. Sen tänker jag på svenska. 

Ning: Jag tänker på kinesiska (översatt från kinesiska). 

Hui: I början är det kinesiska, sen på engelska, nu på svenska när 

min svenska är bättre. När jag tänker på kinesiska eller 

engelska känner jag ibland att… ”man säger inte så här på 

svenska”. Det handlar om språkkänsla. Om det är svårt på 

svenska, tänker jag lite på engelska. 

Fei: Engelska. Nej inte så mycket kinesiska. Om jag tänker på 

kinesiska kommer jag göra fel, eftersom det är så olika. 

Ailin: Ibland engelska, ibland kinesiska. Det beror på om ordet 

liknar engelska. Om det är nära tänker jag på engelska. Men 

när det gäller ord som inte liknar engelska, använder jag inte 

engelska. Exempelvis, ”biljett” har inte något med engelska 

att göra, men ”station” har likhet med engelska (översatt från 

kinesiska). 

Maimaiti: Jag tänker på engelska. Tänker inte på andra språk, 

eftersom engelska är nära svenska (översatt från kinesiska). 

Extrakt 2 ger viss inblick i vilka språkvarieteter som informanterna använder i tänkandet, till 

exempel, när de formulerar innehåll av ett tal eller en text, och när de reflekterar över en text. Det kan 

också vara metalingvistiska kommentarer som informanterna gjorde för att reflektera över om de sa 

eller skrev rätt. Enligt extrakt 2 är det individuellt när det gäller språk i tänkandet. Eva och Hui sa att 

de tänker först på kinesiska och till slut tänker de på svenska. Hui som anser sig behärska bra engelska, 

har engelska som en övergång i tänkandet (se tabell 3 i 5.1.3). Detta kan bero på att hon bedömer att 

hon har blivit bättre på svenska. Fei och Maimaiti använder enbart engelska, medan Ailin använder 

både kinesiska och engelska beroende på om det finns något ord som hon kan relatera till ett visst 

språk. Maimaiti sa också att han enbart använder engelska när han lär sig svenska på grund av att 

engelska är nära svenska. Odlin och Jarvis hävdar att psyko-typologi är en orsak till transfer (Odlin & 

Jarvis, 2004, s. 138). Psyko-typologi visar snarare att hur man själv uppfattar närhet mellan språk har 
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aktivt orsakat val av språk i tänkandet som instrumental roll i inlärning av L3. Maimaiti anser sig 

behärska engelska på avancerad nivå och är villig att använda engelska. Inverkan av uppfattningen av 

språktyp och språkdistans kan därför gälla enbart när man bedömer sig som behärska språket bra. 

Självbedömning av språkförmåga och uppfattning av språkdistans är således två påtagliga faktorer 

som påverkar informanternas val av metaspråk i tänkandet. 

Genom att analysera extrakt 1 och extrakt 2, kan ses att alla informanter använder sin L1-kinesiska 

och/eller L2-engelska i en instrumentell roll i olika grader beroende på olika omständigheter i 

informanternas språkrepertoarer. Engelska tenderar att användas som leverantör när färdighet i 

engelska tycks vara hög. L1-kinesiska används aktivt som en semantisk källa för att förstå 

ordbetydelse speciellt när L2-engelska tycks vara svagt. L1-kinesiska och/eller L2-engelska används 

aktivt som ett metaspråk beroende på hur informanterna uppfattar och bedömer sina språkrepertoarer.    

 

5.2.2 Språkval och språkanvändning i intervjuerna 

samt bildserien 
Under intervjun hade informanterna möjlighet att välja en språkvarietet för att kommunicera. Extrakt 3 

visar hur informanterna individuellt valde intervjuspråk. Sedan beskrivs deras språkanvändning på ett 

mer detaljerat sätt med stöd av informanternas uttalande. 

Extrakt 3: Intervju  
Zhiyin: Vilket språk vill du välja att prata i intervju? 

Eva: Svenska går bra. 

Ning: Kinesiska kan vi ta. (översatt från kinesiska) 

Hui: Vi kan blanda lite (översatt från kinesiska) 

Fei: Vi kan prova svenska (översatt från kinesiska) 

Ailin: Självklart kinesiska (översatt från kinesiska) 

Maimaiti: kinesiska går bra (översatt från kinesiska) 

Eva och Fei valde svenska som intervjuspråk. Ning, Ailin och Maimaiti valde kinesiska som 

intervjuspråk. Hui valde att blanda lite med språk. I intervjuerna har de flesta använt den språkvarietet 

som de bestämde sig för. Användning av språkresurser i andra språkvarieteter varierar.  

Eva använde både kinesiska och svenska i satsnivå, det vill säga att hon väljer att antingen besvara 

en fråga på svenska eller på kinesiska. Exempelvis när jag frågade henne vilket språk hon ville välja 

som intervjuspråk frågade jag henne på svenska. Sedan frågade jag vilka språk hon pratar, och hon 

svarade på kinesiska. Hon växlade till kinesiska två gånger under intervjun. Det är dock svårt att 

bevisa om hennes växling till kinesiska har något kommunikativt syfte, eftersom det skedde naturligt 

mellan olika frågor och ämne. Anledningen till att hon växlade kan vara för att hon tänkte på kinesiska 

(se extrakt 2). För att förstå syftet och instruktionerna för uppgiften om bildserien valde hon också att 

använda kinesiska, vilket stämmer överens med hennes påstående att hon tänker på kinesiska. När hon 

berättade om bildserien använde hon enbart svenska. 

Ning använde enbart kinesiska genomgående under hela intervjun och enbart svenska när han 

berättade om vad som hände på bildserien.  

Hui använde svenska för det mesta, men hon använde också engelska och kinesiska på olika sätt.  

Hon använde både svenska och kinesiska ord som betyder samma för att försäkra sig om att jag 

förstod vad hon sa, till exempel: ”… som jag minns på första året 一年级(årskurs 1) på grund 

skolan…”. Hui använde också fasta uttryck på kinesiska för att effektivisera kommunikationen, till 

exempel: ”… för att lära sig ordföljd är det bara 死记硬背 (att komma ihåg det utantill mekaniskt).” 

Hon använde också kinesiska och engelska som leverantör för att leverera uttrycksmönster och lexikal, 

till exempel: ”… Det finns många fraser som jag inte kan. 就是那些 (det är de där)… metafor och 

kanske gammal svenska sådana saker, eller när de försöker make a joke (skämta). ” (Cenoz, Hufeisen 

& Jessner 2001). Hon använde kinesiska fyra gånger och engelska en gång under intervjun. När hon 

inte förstod uppgiften om bildserien frågade hon specifikt på kinesiska. När hon berättade vad som 

hände i bildserien använde hon enbart svenska. 

Fei valde också att pröva sin svenska som intervjuspråk, men hon använde också kinesiska och 

engelska. Fei använde kinesiska mest för att komplettera sina svar, till exempel: ”… Svenska nyheter 

läser jag också, efter det ska jag läsa en engelsk bok för att ta det tillbaka 以前专八都会的现在要找
回来 (förut kunde jag professionell engelska nivå 8, nu måste jag hitta tillbaka det)…”. ”Professionell 
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engelska nivå 8” är en typ av engelskspråktest som inte finns i Sverige, vilket ledde till användning av 

ordet på kinesiska. Fei använde kinesiska sex gånger i intervjun på liknande sätt.  

Fei använde också engelska ord under intervjun, till exempel: ” … och det är ett bra sätt att improve 

(förbättra) engelska om du bara använder engelska … för mig tycker jag att det viktigaste är 

vocabulary (ordförråd).” Hon repeterade sedan ordet i fortsättningen av intervjun. Hon tenderar alltså 

att använda ord på engelska och kinesiska direkt när hon saknar det på svenska. När hon blev 

uppmanad att berätta om bildserien gjorde hon det på svenska. 

Ailin valde kinesiska som intervjuspråk, men hon använde också svenska och engelska ord i 

intervjun. Exempelvis sa hon: ” …兴趣最重要的，自学语言要 passionate (… intresse är viktigaste, 

att studera ett språk själv behöver man vara passionerad.). ”. Hon använde svenska ord och fraser 

fem gånger på liknande sätt, och engelska ord åtta gånger. När hon berättade om bildserien använde 

hon också engelska ord ”snake” och ”dotted” istället för ”orm” och ”prickig” Dessutom bildade hon 

ett nytt ord med hjälp av engelska. Hon sa till exempel att: ”Han dryar den snake.”. ”dry” som 

betyder ”torr” på engelska används som ett morfem i ”dryar” som skulle betyda ”torka”. Detta är ett 

tydligt bevis på att engelska används som leverantör (Falk & Bardel 2010).  

Maimaiti valde kinesiska som intervjuspråk och han använde också kinesiska genomgående under 

intervjun. När han berättade om bildserien använde han engelska ord ”snake” och ”circle” för att 

uttrycka betydelse av “orm” och “prick”, till exempel, ”… då börjar han målar den snake med circle”.  

Genom att analysera informanternas aktuella språkanvändning under intervjuerna ser vi att Eva 

och Ning som anser sig ha otillräcklig engelska och svenska, inte använde engelska i intervjun. Deras 

kinesiska och svenska används på ett mer separat sätt mellan satser och ämne. Hui, Fei, Ailin och 

Maimaiti som anser sig ha bra engelska använde ord, fraser och morfem i engelska, kinesiska och 

svenska på ett mer integrerat sätt.  

I avsnitt 5.2 ser vi att informanternas självbedömningar av sina språkrepertoarer påverkar deras 

användning av sina kunskaper i kinesiska och engelska vid inlärning av svenska och i användning av 

svenska i inlärningsprocessen. Kinesiska används ensamstående som instrumentell roll när engelska 

bedöms som otillräcklig och kinesiska bedöms som bra. Språkkunskap i kinesiska och engelska 

används mer aktivt och integrerat i inlärning av svenska och användning av svenska som både 

instrumentell roll och leverantör när både kinesiska och engelska bedöms som bra. Informanternas 

uppfattning av språkdistans påverkar också deras val och användning av språkvarieteter vid inlärning 

av svenska, men enbart när språkvarieteten bedöms som tillräcklig eller bra till användning. 

Självbedömningens roll i språkval och språkanvändning kan därför vara mer betydande. I avsnitt 5.3 

kommer informanternas språkideologier att studeras. Exempelvis studeras vilka kriterier 

informanterna använt för sina självbedömningar, och informanternas identiteter som inverkar på 

bildningen av språkideologier studeras också, för att försöka förstå hur språkanvändning påverkas av 

språkideologier och hur språkideologier bildades.  

 

5.3 Språkideologier i språkinlärning 
I detta avsnitt presenteras data som fokuserar på informanternas språkideologier om vad som anses 

som viktigt för att anse sig behärska språkvarieteten och hur informanterna ser på sig själva som 

språkinlärare i förhållande till samhället.  

 

5.3.1 Kriterier för självbedömning 
Genom att analysera tidigare presenterade data om självbedömning och språkanvändning i 5.1 och 5.2, 

kan det hävdas att informanternas självbedömning har påverkan på deras språkanvändning. Eva och 

Ning bedömer sina kunskaper i engelska som otillräckliga i sin generella bedömning, trots att de har 

haft en grundläggande utbildning i engelska och har mindre begränsade receptiv förmåga (se tabell 1 i 

5.1.1 och tabell 2 i 5.2.2). Eva berättade till och med att hon snarare vill säga att hon inte kan engelska. 

Eva berättade också att hon behärskar kinesiska väldigt bra, trots att hon har begränsade formella 

språkförmågor i kinesiska (se 5.1.1 och tabell 1). Ning som har haft kurser i engelska på kandidatnivå i 

Kina berättade att han inte kan så mycket engelska, medan Hui som har haft engelska på gymnasienivå 
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i Kina berättade att hon kan ganska bra engelska. Detta tyder på att utbildningsbakgrund i engelska 

eller den objektiva bedömningen inte nödvändigtvis stämmer överens med informanternas egna 

känslor och uppfattningar av deras språkförmågor. Informanterna har sina egna kriterier när det gäller 

bedömning av sina språkvarieteter. Extrakt 4 som presenteras nedan visar vad informanterna tycker är 

viktigast för att behärska en språkvarietet. 

Extrakt 4: Intervju 
Zhiyin: Vilken del av språk är viktigaste att lära sig för att 

behärska språket? 

Eva: Att prata 

Ning: Ord, utan ord kan man inte kommunicera med andra. 

(översatt från kinesiska) 

Hui: Ord kanske, för att kunna prata och förstå. 

Fei: Ord. (översatt från engelska) 

Ailin: Grammatik är viktigt. Det kommer att göra ditt tal ”make 

sense”, men ordförråd kan man samla ihop gradvist. 

Grammatik är något som är väldigt viktigt för att göra dig 

förstådd (översatt från kinesiska). 

Maimaiti: Hörförståelse, tal, läsandet, skrivandet, alla är 

viktiga (översatt från kinesiska). 

Extrakt 4 visar att Eva, Ning, Hui och Ailin tycker att förmågor som möjliggör kommunikation 

med folk, särskilt informell verbal kommunikation, är viktigaste för att behärska språket. Alla 

språkliga förmågor som de nämnde tycktes vara viktiga för kommunikation med andra. Detta förklarar 

också varför Eva och Ning tycker att deras engelska och svenska inte är så bra, eftersom deras 

informella språkförmågor i engelska inte anses vara bra (se tabell 1 och tabell 2).  

Informanterna tenderar alltså att värdesätta sina språkvarieteter i förhållande till kommunikationen 

med andra. Detta kan ha sin grund i informanternas erfarenheter av kommunikationer med andra. 

Känslor och upplevelser från kommunikation med andra kan ha bidragit till att informanterna 

värdesätter kommunikativa förmågor. Agha hävdar att den lägsta nivån av social praktik, normer blev 

överförda genom ”tal-kedjan” (speech chains), där människor växlar kommunikativa roller – från 

talare till lyssnare eller vice versa. Detta skapar möjlighet till kommunikation och till förbestämda 

normer (2003, s. 246). Varje samtal och kommunikation meddelar alltså normer och sociala regler 

som möjliggör kommunikation och interaktion i fortsättningen. Vardagliga samtal är därför väldigt 

viktigt för att förstå samhället. Detta kan vara anledningen till varför att kunna prata med andra 

värdesätts extra av informanterna. Denna språkideologi påverkar i sin tur deras språkanvändning 

genom habitus (Bourdieu & Thompson 1991).  

Dessutom, finns det många språkvarieteter som informanterna behärskar som saknar formellt 

skriftspråk som används aktivt. Exempelvis, kantonesiska, Hangzhou ”dialekt”, Shanxi ”dialekt” och 

Qingtian ”dialekt” används mest i vardagliga verbala situationer. Hui, till exempel, frågade till och 

med: ”Räknas kantonesiska som ett språk?”, vilket återspeglar dess svaga formella status. Detta har 

dock inte påverkat hur hon bedömde sin kantonesiska. I detta fall finns det enbart verbala och 

informella språkförmågor som kriterier för bedömning. 

I avsnitt 5.3.2 presenteras analys och förklaringar som har anknytning med informanternas 

självbedömning. 

5.3.2 Identitet i språkinlärning 
I detta avsnitt analyseras informanternas identiteter och eventuellt deras föreställda identiteter som gav 

upphov till deras språkideologier i språkinlärningsprocessen. För att analysera informanternas identitet 

i språkinlärning presenteras extrakt 5, där informanterna berättade en pinsam upplevelse när de lär sig 

svenska. Detta eftersom upplevelsen av en pinsam händelse ofta påverkar ens identitet negativt, det 

vill säga att hur personen förhåller sig till världen och samhället ifrågasättas eller utmanas i en pinsam 

händelse.  Detta tema framgår i extrakt 5: 

Extrakt 5: Intervju 
                    Zhiyin: Händer det något pinsamt när du använder dina språk? 

Eva: Ja. En gång försökte jag fråga min lärare på yrkesutbildning 

en fråga. När jag var klar, hörde jag en annan elev som är 

svensk småskrattar tillsammans med läraren. Det kändes 

pinsamt, eftersom jag trodde att de skrattar åt min svenska. 
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Jag blev lite arg och jag vände till dem och frågar: ”Vad 

skrattar ni för? Skrattar ni åt min svenska? Det är inte 

okej!” Jag vet att jag är en invandrare som inte pratar så 

bra svenska som dem, men man får inte göra så. Sedan sa de 

att de inte skrattade åt mig. Jag tror inte på dem. Men de 

skrattar inte längre i alla fal. Läraren blev tillslut 

snällare mot mig. Det var konstigt, eftersom han inte brukar 

prata så mycket med oss elever som är invandrare. 

Ning: När jag pratar med andra och när de inte förstår mig kommer 

de skratta åt mig. En gång försökte jag köpa en biljett i 

tunnelbanan. Han som satt bakom glasskivan som också är 

invandrare skrattade åt mig eftersom jag pratade långsamt. 

Jag var lite arg.(översatt från kinesiska) 

Hui: Det som jag kom ihåg är att, en gång i klassrummet jag ville 

försöka säga champagne, men jag blandade ord med 

champinjoner. När man säger ”har du problem”, trodde jag att 

det betydde att man har nåt psykiskt problem, eftersom på 

kinesiska betyder det så. Jag ville därför alltid svara nej 

och blev lite småledsen när de frågar mig. Men när jag 

förstod det kände jag lite pinsam. Jag brukar försöka glömma 

såna pinsamma saker. 

Fei: Självklart, vi vet att på svenska pussa betyder kyssa, men på 

engelska pussy betyder något annat. En gång träffade mig min 

pojkväns familj ville jag säga pussa men jag sa pussy. 

Pinsamt eller inte vet jag inte då, men sen sa min pojkvän 

till mig efteråt, då vet jag. 

Ailin: När jag försökte beställa mat på svenska i början, 

skrattade servitrisen åt mig. Jag tror att hon kanske tyckte 

att jag pratade långsamt. Men jag tycker inte det är något 

roligt. Det är bara en fas i inlärningsprocessen. När jag 

lärde mig kantonesiska möte jag också folk som inte ville 

prata kantonesiska med mig för att jag inte kunde prata så 

bra, men det blev bättre senare. (översatt från kinesiska). 

Maimaiti: När personalen på butiken inte förstår mig när jag 

försökte prata svenska med dem känner jag mig pinsam. Jag 

kunde bara säga: ”förlåt att jag tränar svenska just nu”. 

Jag känner mig pinsamt också när jag missförstår 

instruktioner på tentamen.(översatt från kinesiska). 

Extrakt 5 visar att pinsamhet tar sig uttryck i form av en typ av meta-kommentarer som 

informanterna lägger på sig själva. De pekar på en konflikt mellan deras uppfattning om hur 

handlingen skulle ha gått till väga och hur det har gått i verkligheten. Eva, Ning, Hui, Fei, Ailin och 

Maimaiti ville inte att folk ska skratta åt deras svenska för att de kanske har uttalsavvikelser, långsam 

talhastighet, fel i ordanvändning eller missförstånd, men ”de andra” gjorde det eller har möjlighet att 

göra det. Detta återspeglar en internalisering av synen på vad som anses som ett legitimerat språk och 

en legitimerad talare i förhållande till samhället (Heller 1996; Bourdieu & Thompson 1991). 

Eva antyder att hon accepterar att ”svenskar” pratar bättre svenska än ”invandrare” och hon som en 

invandrare pratar därför mindre bra svenska. Trots detta tycker hon inte att det är okej när hon blev 

skrattad åt vilket tyder på att vara ”invandrare” för henne inte betyder att hon är mindre värd i 

samhället. Ning och Ailin tycker att de blev skrattade åt för att de pratade långsamt. Detta tyder på att 

de inser att prata i ”normal” takt är något som präglar ett legitimerat språk i samhället (Heller 1996). 

Ailin insåg dock att det är bara en fas i språkinlärningsprocessen utifrån sin tidigare 

inlärningserfarenhet. Hon sa att det kommer att bli bättre senare. Det är förmodligen denna insyn som 

gjorde henne mindre arg eller ledsen än Ning. Fei tycker att det var pinsamt när hon använde ett fel 

och oartigt ord av misstag, eftersom hon inte ser sig själv som en oartig person. Maimaiti bad, till 

skillnad från Ning och Eva som blev arga, om ursäkt när han blev skrattade åt. Detta antyder att han 

accepterar sin roll som en språkinlärare som inte pratar ”bra” svenska. Enligt Norton (2013) 

återspeglar detta också en föreställd identitet som informanterna har i språkinlärning (Norton 2013). 

De som har en föreställd identitet som siktar på att vara en person som pratar felfri, flytande, ”normal” 



19 

 

svenska känner sig frustrerade när de inte når sina förväntningar, trots sina tidigare investeringar i 

målspråket. 

Att se sig själv mer som en språkinlärare än som en språkanvändare samt att se språkinlärning som 

inlärning av enspråkiga modersmåltalares språknormer som de flesta av informanterna gör är 

problematiskt och påverkar språkinlärning negativt (Kramsch 2012 s.108). Berättelserna av Eva, Ning, 

Hui och Maimaiti återspeglar detta synsätt. Detta gör att språkinlärare alltid känner sig ”dåliga” på 

målspråket och har således lägre status i samhället, vilket hindrar språkinlärare ifrån att investera i sina 

föreställda identiteter, eftersom de är begränsade av föreställda normer och narrativ som språkinlärare 

accepterar (Norton 2013, s. 6–25). Om man exempelvis ser sig som en invandrare som strävar efter 

svenska i modersmålnivå kommer man snabbt inse att det nästan är omöjligt och slutar sin strävan. 

Om man däremot placerar sin identitet i en pågående inlärningsprocess som kan leda till framsteg i 

målspråket och utvidgning av sin språkrepertoar som Ailin antyder, blir man mindre påverkad av 

negativa känslor som orsakas av det traditionella synsättet. Norton hävdar dessutom att språkinlärares 

identiteter och investeringar i sin tur strukturerar deras engagemang för texter i skrift, tal eller 

multimodalitet (Norton 2013, s. 24–26). Detta tyder på att informanternas identitet och investering i 

språkinlärningsprocessen i sin tur påverkar hur de använder sina språkrepertoarer. De som har ett 

traditionellt förhållningssätt tenderar att använda sina språkrepertoarer mindre aktivt än de som inte 

har det. 

 

6. Slutsatser och diskussion 

I avsnitt 5 analyseras insamlade data djupgående för att besvara frågeställningarna. I detta avsnitt 

presenteras generella slutsatser och diskussion om möjlighet till fortsatta studier.  

6.1 Slutsatser 
Sammanfattningsvis visar denna studie att informanternas språkrepertoarer kan beskrivas och 

presenteras på ett detaljerat och utförligt sätt genom att sammanställa informanternas språkrelaterade 

livserfarenheter och självbedömningar av sina språkrepertoarer med hjälp av en generell bedömning 

och Blommaert och Backus detaljerade tabell (2013). Tillsammans med presentationer av 

informanternas språkbakgrund kunde deras formella och informella språkförmågor i olika 

språkvarieteter redovisas utförligt, vilket underlättar och gynnar dataanalys i studien. 

Språkanvändning i inlärning av svenska varierar individuellt beroende på hur informanterna 

bedömer sina språkvarieteter. De informanterna som bedömer sig som dåliga på L2-engelska och bra 

på kinesiska, använder inte engelska i inlärning av svenska. De tenderar dessutom att använda 

antingen kinesiska eller svenska separat beroende på ämne och krav utan att använda olika 

språkresurser i olika språkvarieteter samtidigt i en mening. De som bedömer sig som ”bra” på 

engelska och kinesiska, tenderar däremot att aktivt använda bland annat ord, fraser, fasta uttryck, 

uttrycksmönster och morfem i både engelska och kinesiska samtidigt i satsnivå och över olika ämnen.  

Informanternas språkideologier avgör deras självbedömningskriterier. Informanternas generella 

bedömning av deras språk som ”bra” eller ”dåligt” är partiskt. Informella, verbala och kommunikativa 

förmågor i språkrepertoarer värdesatts extra på grund av att informanterna tycker att kommunikationen 

med andra är viktigt. Detta har sin grund i informanternas identiteter, det vill säga, hur informanterna 

förhåller sig till samhället. Genom att analysera informanternas pinsamma upplevelser, kunde 

informanternas identiteter och föreställda identiteter i språkinlärning avslöjas. Det traditionella 

förhållningssätt som enbart ser språkinlärare som inlärare av enspråkiga modersmålstalares 

språknormer begränsar informanternas möjlighet till investeringar och engagemang i språkinlärning 

och leder därmed till negativa känslor i kontakt med andra. Ett öppet förhållningssätt som ser 

språkinlärning som en pågående process i expandering av språkrepertoar med utvecklingsmöjlighet, 
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erkänner och värdesätter ens multilingvistiska språkrepertoar som en helhet, och minskar negativa 

känslor i kontakt med det traditionella förhållningssättet.  

 

6.2 Möjligheter till fortsatta studier  
Resultatet av studien visar ett komplext samband mellan språkanvändning, självbedömning, 

språkideologier och identitet. En stark kausal relation av dessa begrepp är dock svår att bevisa genom 

enbart sex informanter. Det kan spekuleras i att ens identitet i språkinlärning påverkar hur man 

upplever samhället. Dessa upplevelser och känslor ger sedan upphov till språkideologier som påverkar 

ens bedömning av sin språkrepertoar. Ens bedömning av sin språkrepertoar påverkar i sin tur ens 

engagemang i sin språkrepertoar, vilket kan resultera i mer eller mindre användning av olika 

språkvarieteter i olika språknivåer. Denna spekulation behöver studeras ytterligare med möjligen flera 

informanter i fortsättningen. 
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Bilaga 

Bilaga 1: Riktlinje till intervjufrågor 

Bakgrund 

1. Ålder, Kön, Arbete, Studie, Utbildning, Tid i Sverige, Tid och frekvens i inlärning av svenska, val 

av intervju språk?  

2. Hur många språk pratar du?  

3. Vilket/ vilka är ditt förstaspråk eller modersmål? 

4. Vad är ditt andraspråk (språk som är näststarkaste än ditt förstaspråk)? 

5. Hur bedömer du din färdighet i engelska? 

6. Varför lär du dig svenska?  

Språkanvändning 

7. Vilka språk använder du för att hjälpa till när du lär dig svenska? Använder du både kinesiska och 

engelska? 

8. Vilket språk använder du i tankandet när du lär dig svenska? Vilket använder du oftare? (Vilket 

språk tänker du med?) 

Inlärningsstrategi 

9. Vad brukar du göra när du hittar att det verkar vara svårt att förstå en instruktion eller information i 

svenska?  

10. Vilka problem stötte du på när du lär dig svenskgrammatik? Är det något som är förvirrande i 

grammatik? Vad gör du för att förstå det bättre?  

11. Vad gör du när du har det svårt att komma på något ord i svenska? Använder du dina andra språk 

som stöd? 

12. Vad är svåraste med svenska och hur gör du för att klara det? 

Språkideologi 

13. Hur lärde du dig engelska? Brukade du använda kinesiska som stöd? Vilka inlärningsmetoder 

tycker du är bra? 

14. Är det bra eller dåligt att använda ett annat språk som stöd när du lär dig svenska? 

15. Upplever du att det är liknande att lära dig svenska, jämför med när du lärde dig engelska. Vad är 

skillnader eller likheter? 

16. Vilken del av språk är viktigaste att lära sig för att behärska språket? 

17. Vilket språk är viktigaste bland kinesiska, engelska och svenska? Varför?’ 

18. Händer det något pinsamt när du använder dina språk?  

19. Känner du dig bekvämt när du pratar svenska? Varför? Är engelska bekvämare att använda?  

Språkprofil 

Tal, hörförståelse, skrivning, läsning, formel informell, kompetent i vilket språkområde.  

Bildserie 
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Bilaga 2: Mall av Medgivande 

Samtycke till deltagande i studie 同意书 

Information: 

Den här studien utförs av Zhiyin Zhang under handledning av språkforskare Dr. Linus Salö, vilket är 

ett självständigt arbete inom ämnet svenska som andraspråk. Studien handlar om kinesiska 

förstaspråkstalares erfarenhet av språkinlärning och användning av engelska och kinesiska vid 

inlärning av svenska. 

Som deltagare kommer du behöva svara på frågorna som ställs i intervju om din uppfattning av hur du 

använder engelska och kinesiska vid inlärning av svenska. Du behöver inte förbereda något inför 

intervju. Vid slutet av intervju behöver du berätta om en bildserie i svenska. Intervju tar ungefär 30 

minuter.  

    Alla insamlade data kommer att användas endast för denna studie och kommer att anonymiseras.  

本研究是在语言学者 Linus Salö 的指导下由 Zhiyin Zhang 发起的有关于瑞典语学习的调查研究。

调查研究的主要内容是中文为第一语言者的语言学习经历和他们在学习瑞典语时运用英语和中

文的情况。 

在这个采访中你将会被问及你在学习瑞典语时如何运用中文和英文来帮助学习。你不需要为了

回答这些问题而做任何准备。在采访的最后你会需要用瑞典语描述一个系列图片 

所收集的所有相关的数据仅供本研究所用，且是匿名的。 

 

Medgivande  

Jag har läst och tagit del av informationen kring studien och vill delta i studien med förståelse i att jag 

har rätt att lämna studien när som helst utan förklaringar och konsekvenser.  

我已经阅读和了解了关于这个研究的信息，愿意参与配合这个研究。我了解我能随时退出这个

研究没有任何后果，也无需解释。 

 

Namnteckningar 签名 

 

 

Ort & Datum 地点&时间 

 


