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Flerspråkiga elevers upplevelse statusskillnader i olika språk 

Jaana Åkerblom 

Sammanfattning 

Denna studie handlar om språk och statusskillnader mellan språken. Syftet var att ta 
reda på om flerspråkiga grundskoleelever upplever att deras olika språk har olika status. 
Undersökningen är deskriptiv till sin karaktär. Sex stycken respondenter från åk 9 blev 
intervjuade. Intervjun består av två delar en skriftlig del och en muntlig del. Resultatet 
visar att respondenterna betraktade sina språk olika viktiga. Slutsats var att 
undersökningen trots vaga resultat indikerar att elever i denna studie upplever att det 
finns statusskillnader mellan sina olika språk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Flerspråkighet, språk, status och grundskola 

 



 

 

Language and status 

Multilingual pupils and their experiences of the status distinctions between languages 

Abstract 

This study is about language and status distinctions between languages. The purpose 
was to find out if multilingual pupils’ experiences that their different languages have 
different status. The characteristic of this study is that the study is descriptive. Six 
respondents from the 9th year of the compulsory school were interviewed. The interview 
was divided into two different parts written and oral. The result of this study shows that 
respondents considered that their language differs in importance. The conclusion of this 
study is that in spite of vague results the study indicates that pupils experiences that 
there is status distinctions between languages. 
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1. Inledning 

1.1 Val av problemområde 
Många elever i Sverige är antingen två- eller flerspråkiga. Enligt Håkansson (2003) fanns det 
vid millennieskiftet ungefär 140 språk representerade i svenska skolor och i hela värden 
pratas det mellan 5000 och 6000 olika språk. När det talas om hur viktigt det är med 
språkkunskaper, då talar man oftast om det svenska språket, engelskan samt moderna språk 
och då menar man franska, spanska och tyska. Utbildningsministern Lars Leijonborg hade en 
debattartikel i Dagens Nyheter (21.02.2007). Enligt honom är det problematiskt i 
internationella sammanhang att svenskar inte behärskar mer kvalificerad engelska. Han vill 
premiera gymnasieungdomar som väljer att läsa mera avancerade kurser och flera språk. Om 
det nu är viktigt med språk, varför inte ta tillvara på två- och flerspråkiga elevers språkliga 
kunskaper? 

Parszyk (2002:38) skriver att [...] ”om elever får läsinlärning på ett språk de inte behärskar 
kan det skapa luckor i elevers språkliga och kognitiva erfarenheter.” Hon skriver även att lära 
sig det svenska språket kan ta mellan fem och sju år om en andraspråkselev får adekvat 
undervisning. Utöver att lära sig svenska, ska andraspråkseleven samtidigt lära sig andra 
ämnen som matematik, samhällsämnen och främmande språk. De ska lära sig alla andra 
ämnen i skolan med ett språk som de inte förstår som en infödd gör. Enligt Ladberg (2003) är 
det mycket krävande att studera på ett språk man inte behärskar. Barn som studerar på ett 
andra språk måste göra dubbelt arbete jämfört med majoritetsbarn. De måste lära sig både 
språket och stoffet samtidigt och det tar längre tid (Ladberg, 2003). Det finns då en risk att 
många andraspråkselever får inlärningssvårigheter om kunskapshämtningen endast sker på 
svenska. Om andraspråkselever får sin skolundervisning parallellt både med sitt modersmål 
och med det svenska språket (tvåspråkig undervisning), torde inlärningen blir effektivare, 
eleverna bli mera motiverade och självförtroendet bättre. Jag tror inte att 
modersmålsundervisning någon timme i veckan räcker, varken för att stödja 
kunskapsinhämtning eller för att stödja eleven i dennes utveckling i modersmålet. 

Jag tror att olika språk har olika status i det svenska samhället. Barn och ungdomar kan vara 
medvetna om detta. Den här undersökningen syftar till att ta reda på om grundskoleelever 
upplever att språken de använder har olika status. Den är riktad till beslutsfattare och 
skolpersonal speciellt rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare. Detta för att alla som 
arbetar med barn, behöver vara medvetna om att barn som upplever att deras modersmål är 
olika värda eller mindre värda, kan få problem med sitt självförtroende (Ladberg, 2003). Jag 
tror även att brist på självförtroende kan påverka inlärningen negativt. Min förhoppning är att 
fler förstår att tvåspråkig undervisning och barnens rätt till alla sina språk, är bra både för den 
enskilde individen och för samhället. En elev som känner att hans eller hennes kulturella 
identitet har lika värde, har en större möjlighet att bli en välmående individ och en stor 
tillgång för det svenska samhället. 
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1.2 Begrepp 
Begreppen skiljer sig åt beroende på vem som definierar. Olika forskare har olika definitioner 
och skolverket har sina definitioner. I möjligaste mån har jag försökt använda 
nationalencyklopedins definitioner. 

 
• Andraspråk: språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt 

förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i 
naturlig kommunikation. Andraspråket skall kunna tillfredställa individens alla 
kommunikationsbehov (Nationalencyklopedin1).  

• Flerspråkig: är användning eller behärskning av flera språk. Flerspråkigheten kan gälla 
samhällen eller individer. Flerspråkighet och tvåspråkighet är principiellt samma 
fenomen (Nationalencyklopedin2). 

• Invandrarspråk: är ett språk som talas av en individ som har invandrat till Sverige och 
som inte har svenska eller något av de inhemska minoritetsspråken som modersmål 
(uppsatsskrivarens definition).  

• Majoritetsspråk: är ett språk som i ett flerspråkigt samhälle används av den 
dominerande befolkningsgruppen (Nationalencyklopedin3). 

• Minoritetsspråk: i Sverige används termen endast om inhemska minoriteter inte om 
invandrarspråk. I Sverige finns fem nationellt erkända inhemska minoritets språk: 
finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani och jiddisch 
(Nationalencyklopedin4). 

• Modersmål: är det språk som barn lär sig först (förstaspråk). I tvåspråkiga familjer kan 
barn tillägna sig två olika modersmål samtidigt (Nationalencyklopedin5). 

• Modersmålsundervisning: är ett ämne i grundskolan och i gymnasiet (Myndigheten för 
skolutveckling6). 

• Status: kan vara en persons eller en grupps ställning i samhället. Status kan bero på 
individens eller gruppens börd, kön, ålder, etnicitet eller ras (Nationalencyklopedin7). 

• Statusspråk: Enligt Lange & Westin (1981) är språket intimt knippad med etnicitet. 
Eftersom en individs eller en grupps status kan bero etnicitet och språket är en tydlig 
markör för etnicitet, har olika språk olika ställningar, status i samhället 
(uppsatsskrivarens definition).  

• Tvåspråkig: är användning eller behärskning av två språk. Tvåspråkigheten kan gälla 
individer eller samhällen. Tvåspråkighet och flerspråkighet är principiellt samma 
fenomen (Nationalencyklopedin8). 

                                                
1
 Nationalencyklopedin www.ne.se 2007-04-11 

2
 Nationalencyklopedin www.ne.se 2007-04-11 

3
 Nationalencyklopedin www.ne.se 2007-05-14 

4
 Nationalencyklopedin www.ne.se 2007-05-14 

5
 Nationalencyklopedin www.ne.se 2007-04-11 

6
 Tema modersmål http://modersmal.skolutveckling.se 2007-04-02 

7
 Nationalencyklopedin www.ne.se 2007-06-19 
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• Tvåspråkig undervisning: undervisning där delar av undervisning anordnas i 
umgängesspråket (modersmålet). Högst hälften av undervisningen får anordnas på 
modersmålet ( grundskoleförordning 2 kap 7§9). 

1.3 Förförståelse 
Jag anser att barn och ungdomar lär sig bäst med sitt modersmål oavsett om modersmålet är 
svenska eller något annat språk. Forskare är överens om att modersmålsundervisning är av 
stor betydelse för tvåspråkiga elevers andraspråksutveckling och skolframgång. Tvåspråkiga 
elever kommer efter i sin kunskapsutveckling om de inte får fortsätta att utveckla sina 
hemspråk parallellt med svenskan (Språkvård nr 4, Myter om tvåspråkighet 10). Jag tror att om 
barn och ungdomar får möjlighet till tvåspråkig undervisning och om de ges 
modersmålsundervisning i alla sina språk, kommer eleverna att utvecklas till individer med 
gott självförtroende och bli en värdefull tillgång för samhället. Att det inte satsas mera på 
undervisning på elevers modersmål beror delvis på ekonomiska aspekter, men det kan också 
handla om makt, majoritetsbefolkning kontra minoritetsbefolkning. Samhället vill ha 
välutbildade individer och vikten av språkkunskaper poängteras i samhället. Men de individer 
som är två- eller flerspråkiga är inte etniskt svenskar. Det är både en mänsklig rättighet och ett 
slöseri med resurser att inte ta hand dessa språkliga kunskaper som redan finns i det svenska 
samhället. Enligt Ladberg (2003) har individer som redan kan flera språk, även lättare att lära 
sig nya språk. 

1.4 Syfte 
Syftet är att ta reda på om flerspråkiga grundskoleelever upplever att deras olika språk har 
olika status.  

2. Bakgrund 

Litteratur till examensarbetet har sökts från Lärarhögskolans bibliotek, databaser som Google 
Scholar, Libris och Skolverket samt från Tema Modersmål. Sökord som språk, flerspråkighet, 
identitet, status samt language, multilingualism och identity i olika kombinationer har 
använts. En del av litteratur handlar om tvåspråkighet trots att forskningens fokus ligger på 
flerspråkighet. Men eftersom tvåspråkighet och flerspråkighet är principiellt samma fenomen, 
anses relevansen vara hög. Olika styrdokument, som grundskoleförordning, läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och skollagen, har undersökts för att se hur staten 
reglerar modersmålsundervisningen och den tvåspråkiga undervisningen. 

                                                                                                                                                   
8
 Nationalencyklopedin www.ne.se 2007-04-11 

9
 Grundskoleförordning 1994:1194 www.skolverket.se 2007-05-09 

10
 Språkrådet (2002) http://www.sprakradet.se/minoritetsspråk 2007-05-01 
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2.1 Styrdokument 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 

I Lpo 94 står det att skolan är ansvarig för att en elev ”behärskar det svenska språket och kan 
lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo 94:19). I samma 
styrdokument står det att skolan är ansvarig för att en elev ” kan kommunicera i tal och skrift 
på engelska” (Lpo 94:20).  Om främmande språk (det samma som moderna språk) står det att 
skolan ska sträva mot att en elev ”lär sig att kommunicera på främmande språk” (Lpo 94:19). 
Men i Lpo 94 står det ingenting om modersmålsundervisning. Det står att alla i skolan ska 
stödja elever med särskilda behov. I vid tolkning kan det tänkas att elever med annat 
modersmål än svenska ingår i den kategorin. Eftersom det inte definieras i Lpo 94 vad det 
innebär att elever har särskilda behov, kan man inte utesluta möjligheten att grundskoleelever 
med annan språklig bakgrund ingår i kategorin elever med särskilda behov. 

Grundskoleförordning 

Enligt grundskoleförordningen får en kommun anordna en tvåspråkig undervisning i 
årskurserna 1-6. Om eleverna är finskspråkiga kan sådan undervisning anordnas även i 
årskurserna 7-9. För att eleverna ska ha en möjlighet till tvåspråkig undervisning, ska de prata 
dagligen med en eller båda vårdnadshavarna på sitt modersmål. Undervisning på ett annat 
språk än svenska får högst anordnas hälften av studietiden. En elev som dagligen pratar ett 
annat språk än svenska med en eller båda vårdnadshavare har rätt till 
modersmålsundervisning, om eleven har grundläggande kunskaper i språket och om eleven 
vill ha sådan undervisning. Undantag är elever som pratar samiska, meänkieli, romani eller 
elever som är adopterade. Dessa har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte 
talas dagligen hemmet. Modersmålsundervisning får inte omfatta mera än ett språk. Om 
eleven får sin modersmålsundervisning efter skoltiden, har han rätt att få 
modersmålsundervisning sammanlagt under 7 år under sin skoltid inom det offentliga 
skolväsendet. Begränsningen gäller inte för vissa officiella minoritetsspråk och nordiska språk 
(Grundskoleförordning11). 

Utifrån grundskoleförordningen, kan man se att olika språk har olika status både när det gäller 
tvåspråkig undervisning och modersmålsundervisning. Minoritetsspråk har flera rättigheter än 
invandrarspråken. Finska språket har det bäst ställt när de gäller den tvåspråkiga 
undervisningen inom den kommunala skolan. När det gäller modersmålsundervisning, har 
vissa minoritetsspråk och nordiska språk mera rättigheter, högre status än invandrarspråken. I 
grundskoleförordningen står det ingenting om flerspråkighet, men det står att en elev inte får 
ha modersmålsundervisning mera än i ett språk. Om en elev har två modersmål hemifrån, 
minoritets- eller invandrarspråk, måste denne välja i vilket språk eleven vill ha 
modersmålsundervisning. Det står ingenting i grundskoleförordningen om de fristående 
skolornas rätt att anordna tvåspråkig undervisning eller modersmålsundervisning. Men genom 
att läsa grundskoleförordningen kan man indirekt förstå att möjligheten till tvåspråkig 
undervisning är större om en elev studerar i en fristående skola. 

                                                
11

 Grundskoleförordning 1994:1194 www.skolverket.se 2007-05-09  
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Kursplaner och betygskriterier 

I kursplaner och betygskriterier för modersmålsundervisningen i grundskolan står att ett 
modersmål är viktig för en elevs identitet och för den intellektuella och emotionella 
utvecklingen. En elev kan också få en bättre självkänsla om denne får utvecklas i sitt 
modersmål. Det står även att om en elev får modersmålsundervisning får denne bättre 
inlärning i svenska språket. Syftet med modersmålsundervisningen är att främja flerspråkiga 
elevers utveckling till flerspråkiga individer. Detta visar på en motsättning mellan kursplanens 
intention att främja elevers utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet och 
grundskoleförordningens regel att eleverna inte har rätt till modersmålsundervisning i mera än 
i ett språk (Kursplaner och betygskriterier)12. 

2.2 Forskningsanknytning 
Tarja Laaksonen (1999) belyser i sin avhandling ”Tvåspråkighet utifrån och inifrån” 
tvåspråkighet från ett psykologiskt perspektiv. Enligt Laaksonen bedöms personer olika 
beroende på vilket språk de pratar. Maktförhållanden mellan majoritetsbefolkning och 
minoritetsbefolkning kan påverka, vilket språk en tvåspråkig väljer att använda. Detta 
maktförhållande kan föra med sig att tvåspråkiga känner olust, när de använder sitt 
modersmål och byter ut sitt modersmål mot majoritetsbefolkningens språk. Hon anser att det 
är viktigt att individer får fortsätta utvecklas i sitt modersmål eftersom modersmålet är en 
viktig del av en individs identitet. Trots att man kan sitt andra språk bra, är det ändå med sitt 
modersmål som man uttrycker sig nyanserat. Att inte kunna uttrycka sig på andra språket 
tydligt eller nyanserat är stressande för individen och påverkar hälsan. Hon anser att den 
psykologiska betydelsen av språkets roll i samhälleliga sammanhang inte kan överskattas. 

Två amerikaner Thomas & Collier (2002)13 har gjort en studie om tvåspråkiga elevers 
skolframgång, där de har följt tvåspråkiga elever under 20 år. Enligt forskarna var den 
starkaste framgångsfaktorn för barnens skolresultat i vilken utsträckning deras modersmål 
användes i ämnesundervisningen. Om en elev inte fick stöd i sitt modersmål och placerades i 
en vanlig klass med engelsktalande visade det sig att dennes kunskaper i läsning och 
matematik minskade. Dessa elever tog aldrig igen det de hade tappat kunskapsmässigt. Det 
största antalet elever som hoppade av skolan kom just från den här gruppen av elever. De barn 
som fick tvåspråkig undervisning, klarade sig bäst i skolan. Enligt författarna är det bästa 
sättet för en andraspråkselever att lära sig andraspråket (engelska) att få utbildning i sitt första 
språk (modersmålet). Desto mera utbildning på första språket desto bättre kan eleven sitt 
andra språk. Om en elev får tvåspråkig undervisning kan denne jämföras kunskapsmässigt 
med enspråkiga elever efter att andraspråkseleven har fått undervisning mellan 4 och 7 år 
(Thomas & Collier, 2002). 

                                                
12

 www.skolverket.se 2007-05-09 

13
 Thomas & Collier (2002) www.crede.ucsc.edu/research/llaa/1.1_final.html 2007-05-27 
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2.3 Litteratur 

Språkpolitik 

Enligt regeringens utredning, Rätten till mitt språk14 (SOU 2005:40) erkände Sveriges riksdag 
i december 1999 samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar som nationella 
minoriteter och deras språk som nationella minoritetsspråk. December 2005 antog riksdagen i 
sin språkpolitik fyra huvudmål. Det sista målet handlar om minoritetsspråkens ställning: ”Alla 
ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det 
egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande 
språk” (Språkrådet15). Samtidigt föreslog regeringen att man ska satsa på mer och bättre 
undervisning i svenska för de som har svenska som andraspråk. Att man ska förbättra 
modersmålsundervisningens status för dem som har ett annat modersmål än svenska och att 
undervisning i främmande språk ska få starkare ställning. 

Enligt Språkrådet talas det och skrivs ungefär 150 olika språk i Sverige. De största 
invandrarspråken i Sverige är arabiska, turkiska, persiska, spanska, grekiska och ex-
jugoslaviska språk. 

Språk och status 

Gunilla Ladberg (2003) skriver i sin bok ”Barn med flera språk” att olika språk har olika 
status. Världsspråk som spanska och engelska har hög status internationellt men det svenska 
språket har hög status inom landet. Lågstatusspråk blir påverkade av de språk som har högre 
status. Därför finns det många engelska låneord i svenska språket exempel på engelska 
låneord är mejla och stress. Att ett språk värderas högt eller lågt visar på maktförhållandena 
mellan språken. Hon tar som exempel det finska språket. När det fanns brist på arbetskraft i 
Sverige och hög arbetslöshet i Finland, flyttade många fattiga finländare till Sverige för att 
arbeta. Finländarna kom automatisk att tillhöra de fattigaste grupperna i sitt nya hemland och 
därför har många svenskar automatiskt gjort en koppling mellan finska och underklass. Det 
har fört med sig att många finska barn inte vill prata finska högt på allmänna platser och 
hyssjar ner sina föräldrar eftersom de inte ville knippas med sitt finska ursprung. När nya 
invandrargrupper har immigrerat till Sverige, har finska språket åkt upp i hierarkin. Nu är det 
bland annat turkiska, arabiska och somaliska som är dagens nya lågstatusspråk. Värderingar 
av språk reflekterar vad som är ekonomiskt användbart i samhället och vad som ger status och 
inflytande (Ibid.). 

Barn är väldigt känsliga för olika uttryck av värderingar. När ett barn upptäcker omgivningens 
negativa reaktioner, finns det en möjlighet att denne börjar undvika eller slutar att prata sitt 
modersmål. Men även om man inte uppmärksammar ett barns språk, familj eller ursprung, 
talar man om för barnet att hon eller han inte är värd någonting. Barn lär sig fort när det finns 
någonting att skämmas för och när det finns någonting att vara stolt över. Språket är intimt 
förknippat med en individs identitet. Om ett barn känner sig osäker och mindre värd än 
svenskspråkiga, kan barnet få svårigheter i kontakter med omvärlden och med språken. Om 
ett barn växer upp i en miljö där dess språk betraktas som sämre eller mindre värt, kan barnet 
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 SOU (2005:40) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/44987 2007-05-20 
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 Språkrådet www.sprakradet.se/minoritetspråk 2007-05-01 
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inte undgå att bli påverkad av samhällets inställning. Det finns människor som låtsas att de 
inte kan ett språk som har en låg status (Ibid.). 

Seija Wellros (1998) skriver i sin bok ”Språk, kultur och social identitet”, att redan små barn 
förhandlar om status och identitet. Hon tar som exempel mamma-pappa-barn leken. I leken 
hör oftast även en hund till. Innan barnen börjar leka fördelas rollerna. Rollerna med den 
högsta statusen har mamma och pappa sedan kommer barnet och sist underordnad av alla i 
familjen kommer en hund. Den mest självsäkra och dominanta av barnen får rollen som 
mamman. Nästa roll som är nästan lika åtråvärd som mammarollen är papparollen och sedan 
kommer barnrollen. Det är oftast de tysta och osäkra barnen som får hundrollen, men de är 
nöjda eftersom de får vara med och leka. Genom lek lär sig barnen beteendemönster inför 
vuxenlivet men även sin plats i hierarkin. Risken finns att ett barn känner sig trygg i sin roll 
och fortsätter att ha samma typ av roller i andra barn- och ungdomsgrupper. Rollen och status 
blir en bestående del av ens självbild och identitet. Eftersom skolan är samhället i miniatyr, 
speglar sig omgivningens statusskillnader även i klassrummen. Genom språket kommer den 
hierarkiska strukturen fram tydligaste. Genom uttalet och sättet att välja ord markerar man sin 
utbildningsnivå och klasstillhörighet (Wellros, 1998). Detta kan få effekten att en individ med 
ett annat språk eller en brytning, som är påtaglig för en lyssnare, för med sig en risk att denna 
klassificeras till en mindre åtråvärd kategori så som invandrare eller inhemsk minoritet. 

Ingmar Söhrman (1997) har skrivit boken ”Språk, nationer och andra farligheter”. Enligt 
honom reagerar de flesta positivt när de får höra sin egen dialekt eller språk, men att attityder 
mot andra dialekter eller språk inte är lika positiva. Att kalla ett språk för ett minoritetsspråk, 
kan i vissa fall få individer som pratar minoritetsspråk att känna att deras språk och kultur 
nervärderas. Minoriteter själva betraktar ofta sitt språk och sin kultur som mindre värda. Som 
exempel nämner han tornedalsfinska, som under långa tider inte har betraktats som riktig 
finska. Språket är enligt honom psykologiskt fundamentalt för den egna identiteten. 
Majoritetsbefolkningens ovilja mot mindre språk bygger på en inbillad eller verklig känsla av 
hot mot majoritetens makt eller identitet. Eftersom språket är en tydlig markör används det 
därför ofta att dela in grupper i oss och dem. Enligt författaren finns det stor risk att 
minoritetsbarn som inte använder sitt modersmål längre upp i åldrarna under sin utbildning, 
aldrig lär sig mera avancerat språkbruk. 

”Om ett minoritetsspråk används i skolor och i officiella sammanhang innebär ju detta att majoriteten 

visar respekt och kanske rent av värdesätter den mångkulturella verkligheten, medan avvisandet och 

osynliggörandet av minoritetsspråk klart visar statsmaktens negativa inställning till språket och i 

praktiken till existensen av en minoritet” (Söhrman, 1997:102ff ). 

Tove Skutnabb-Kangas (1986) skriver, i sin bok Minoritet, språk och rasism, att den status 
som ett språk har i skolan, återspeglar språkets status i samhället. Om en elev inte har rätt 
eller inte får använda sitt modersmål i skolan, ifrågasätter majoritetssamhället rätten att 
tillhöra en minoritet. Om man endast får lära sig majoritetsbefolknings kultur och inte den 
egna eller föräldrars, lär man sig inte uppskatta den egna kulturen. Hon nämner exempel på 
barn som inte avslöjar att de kan ett språk eller att de anger ett annat namn än det egna för att 
bli accepterad i skolan. Enligt författaren beror det finska språkets låga status i Sverige på det 
gamla kolonialförhållandet mellan Sverige och Finland (Skutnabb-Kangas, 1986). Finland 
hörde till Sverige i nästan 800 år innan Sverige förlorade Finland till Ryssland i början av 
1800-talet. Skutnabb-Kangas (1986) fortsätter att, om ett barn inte får använda sitt språk i 
förskolan, skolan eller inte får möjlighet till undervisning med sitt modersmål genom hela 
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skoltiden är det ett uttryck av institutionell rasism. Skolan är en av institutionerna som är 
delaktig i att återskapa samhällets maktstrukturer (Skutnabb-Kangas, 1986). 

Enligt Tim May (2001) kan det faktum att en viss typ av kunskap dominerar i ett samhälle, 
bero på den makt som vissa grupper har. Det är den dominerande gruppen som definierar vad 
som är rätt eller fel. 

Modersmål 

Gisela Håkansson (2003) skriver i sin bok ”Tvåspråkighet hos barn i Sverige” att flera studier 
har påvisat att de få timmar som modersmålundervisning bedrivs i svenska skolan är alldeles 
för lite för att eleven ska ha nytta av modersmålsundervisningen. Oftast ges inte mer än två 
timmars modersmålsundervisning i veckan på grund av bristande ekonomi. Hon skriver 
vidare att syftet med invandrarelevernas språkundervisning är att vara ett stöd för den 
tvåspråkighet som finns, inte göra eleverna till tvåspråkiga och att skolan anser att en elev ska 
fortsätta att utveckla sitt modersmål utanför skolan. Under 1990 talet minskade 
modersmålsundervisningen och orsakerna utöver ekonomiska svårigheter var även 
organisatoriska och osäkerhet om vilka metoder som skulle användas i undervisningen. Andra 
svårigheter att åstadkomma ordentlig undervisning kan vara exempelvis att läromedel är 
beställda från ursprungsländer och inte anpassade till elevernas situationer i Sverige och 
därför har eleverna svårt att ta till sig materialet (Håkansson, 2003). Skutnabb-Kangas (1986) 
beskriver modersmålet som vår hud, en del av personlighet och andra språk som kläder som 
vi kan ta på oss och ta av oss. Kläder kan vara bekväma, snygga och behövliga men de 
ersätter inte huden. Enligt henne kan en individ behärska andra språket väl till och med känna 
att hon eller han kan andra språket bättre än modersmålet, men andra språket går inte lika 
djupt in i känslorna. Modersmålet är känslospråket, bärare av jaget. Om man ifrågasätter ett 
barns rätt till modersmålet, ifrågasätter man barnets hela personlighet, föräldrar, grupp och 
kulturarv (Skutnabb-Kangas, 1986). 

Språk och inlärning 

Enligt Ladberg (2003) är det mycket påfrestande att studera på ett språk som man inte kan 
ordentligt. Barn som inte studerar på sitt modersmål utan på ett andraspråk, behöver lägga 
mycket mera tid på studierna än ett majoritetsbarn. Det är i modersmålet som man vilar. 
Utöver att kunna kommunicera med flera språk så har man även lättare att lära sig nya språk 
och de nya språkens grammatiska system, när man redan har flera grammatiska system i 
hjärnan. Samma ord i olika språk har inte exakt samma innebörd och genom att kunna flera 
språk och de olika innebörderna i orden, får man tillgång till olika kulturers kunskap. De 
flesta enspråkiga tror att det är svårt att lära sig språk, att det ryms begränsad mängd av språk 
i hjärnan och att man måste vara intelligent för att lära sig många språk. Författaren berättar i 
sin bok om en kvinna som kan sex eller sju språk varav hon lärde hon sig fem före skolåldern. 
Enligt författaren har att lära sig flera språk ingenting med intelligens att göra utan det beror 
på behovet. Om ett barn har behov av att lära flera språk, så lär sig det flera språk. Hur långt 
man utvecklas i språken, kan ha med begåvning att göra (Ladberg, 2003). 

Enligt Lange & Westin (1981), som har skrivit boken ”Etnisk diskriminering och social 
identitet”, socialiseras en individ i ett språkligt umgänge. När ett barn lär sig ett språk lär sig 
barnet även innebörden i orden och känslorna som är förknippade med orden. Språket 
fastställer en individs föreställningar, övertygelser, värderingar, normer, roller och attityder. 
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Ett språk är en etnisk markör som gör skillnad mellan etniska grupper, mellan den egna och 
andras. Enligt Ladberg (2003) ligger mycket av den språkliga kommunikationen i det 
underförstådda. När en individ lär sig ett nytt språk tar de orden bokstavligt och förstår inte 
den underliggande innebörden (Ibid.). 

2.3 Forskningsfråga 
Följande forskningsfråga kommer att belysa syftet. 

Upplever flerspråkiga elever, i grundskolan i årskurs 9, att det finns en statusskillnad mellan 
de olika språken. 

2.4 Avgränsningar 
På grund av den begränsade tidsramen intervjuades sex respondenter. Respondenterna valdes 
från en grundskola i Stockholms län för att minimera det geografiska avståndet mellan 
uppsatsskrivarens bostad och respondenterna. En ytterligare begränsning är att flerspråkiga 
respondenter valdes eftersom man då fick man flera språk i undersökningen. 

2.5 Hypotes 
Flerspråkiga elever upplever att det svenska språket har högre status än modersmålen, samt att 
de olika modersmålen i sin tur har olika status sinsemellan. 

3. Metod 

3.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningen är deskriptiv det vill säga beskrivande till sin karaktär. Dessutom har 
undersökningen ett intensivt upplägg med få fall. 

3.2 Metoder och tekniker 
Undersökningen består av två olika delar, en skriftlig del som kallas för statusskala (bilaga 1) 
och en intervju del (bilaga 2). Statusskalan är uppbyggd på följande sätt. Respondenterna 
svarar på frågan: Hur viktig är det ... språket för dig? Därefter markerar de i statusskalan, som 
har tio steg, ett värde mellan 1 och 10. Värdet 1 betyder lite viktig och 10 mycket viktig. 
Statusskalans fråga är både en öppen fråga och poängterar att uppsatsskrivarens intresse ligger 
i att veta vad respondenten tänker och upplever. Den ifyllda statusskalan användes som en bas 
under intervjun. Intervjudelens frågor utformades som öppna frågor för att minimera påverkan 
på respondenterna samt att ta reda på respondenternas upplevelse av sina tre språk. 
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3.3 Genomförandesteg 
För att vara säker på att få fram flerspråkiga respondenter togs kontakt med en fristående 
Sverigefinsk grundskola som bedriver tvåspråkig undervisning och erbjuder 
modersmålsundervisning. Kontakt togs med skolans rektor (bilaga 3). Kontakten skapades 
genom e-post. Han gav sitt medgivande till att intervjua elever i årskurs 9. Han hänvisade 
därefter till den arbetslagsledare, som är ansvarig för eleverna i årskurserna 6-9, för att 
planera detaljerna. Kontakt med arbetslagsledaren togs genom e-post. Även informationsbrev 
till elever och föräldrar (bilaga 4) e-postades till arbetslagsledaren. Hon delade ut breven till 
målgruppen. Efter överenskommelse med arbetslagledaren bokades tid för intervjuerna. 
Sammanlagt intervjuades sex stycken respondenter i två omgångar under två veckor. 
Undersökningen genomfördes i respondenternas skola. Respondenterna fick fylla i var sin 
statusskala. Därefter intervjuades respondenterna. Intervjuerna blev inspelade på en mp3 
spelare och tog mellan sex och fjorton minuter. 

3.4 Tillförlitlighet 
Olika ord har prövats för att få fram den nuvarande formuleringen i statusskalan. Först 
prövades ordet ”status” på en tvåspråkig femtonårig grundskoleelev. Hon förstod inte 
innebörden av ordet ”status”. Att använda ordet ”rang” övervägdes men det förkastades 
eftersom meningen med undersökningen inte är att rangordna språken utan att få fram 
respondenternas upplevelser. I nästa steg prövades ordet ”viktig”. Eftersom ordet var 
begriplig för testpersonen valdes den nuvarande formuleringen i statusskalan. Den färdiga 
statusskalan prövades på testpersonen. Formuleringen i statusskalan gav respondenterna 
möjlighet att ge samma värde till alla språk. Meningen, ”hur viktig är det ... språket för dig”, 
gav respondenterna möjlighet att tänka efter, hur betydelsefull varje språk var för just den 
respondenten. Genom att respondenterna själva fick välja vilket språk de ville skriva i det 
tomma utrymmet i statusskalan, minskades påverkan för rangordning av språket. 

Intervju delens frågor utformades som öppna frågor i två avseenden. För det första att 
minimera intervjuarens påverkan på respondenterna och för det andra att vara ett stöd för 
intervjuaren under själva intervjutillfället. Meningen med intervjufrågorna, frågeområdet, var 
aldrig att de skulle följas ord för ord utan att de skulle locka respondenterna att berätta om 
sina tankar och upplevelser om det svenska språket och modersmålen. 

Resultatet från statusskalan är noggrant kontrollerad och intervjuerna har uppsatsskrivaren 
flera gånger jämfört med resultatbeskrivningarna för att kontrollera att ingenting väsentligt är 
glömt. Uppsatsskrivaren har försökt hålla sig objektiv till materialet. 

3.5 Etiska ställningsstaganden 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer16 och dess fyra huvudkrav har följts. 

                                                
16

 Vetenskapsrådet http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  
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1. Informationskravet: Respondenterna tilldelades ett brev där syftet med 
undersökningen förklarades. Respondenterna upplystes om att deltagandet var 
frivilligt och kunde avbrytas när respondenten så ville. 

2. Samtyckeskravet: Rektorn i skolan tillfrågades om respondenterna fick intervjuas. 
Respondenterna tillfrågades om de ville delta i undersökningen. 

3. Konfidentialiteskravet: Respondenternas uppgifter bevarades på ett säkert sätt som 
endast intervjuaren hade tillgång till. När uppsatsen var färdig behandlad, förstördes 
all information om respondenterna. Respondenterna är anonyma och kan inte 
identifieras. Uppsatsen är en offentlig handling som kan läsas av alla. 

4. Nyttjande kravet: Insamlat material har använts endast i forsknings ändamål. 

3.6 Bearbetning och analys av resultatdata 
Resultaten från statusskalan presenteras i form av en tabell. Statusskalorna lästes av och 
värden fördes över till en tabell. Olika sätt prövades att presentera resultatet, men nuvarande 
strukturen i tabellen ansågs vara den tydligaste. Resultaten från statusskalan beskrevs även i 
löpande text efter tabellen och sammanfattades. Resultatet från alla intervjuerna avlyssnades 
och skrevs ner. Vissa delar av intervjuerna har valts att inte skrivas ner, eftersom texten inte 
hade relevans för undersökningen. Exempel på detta är upprepningar av samma meningar och 
i en intervju berättade respondenten om studier i tyska språket, vilket var intressant men 
eftersom det inte var respondentens modersmål fanns det ingen relevans för studien. 
Intervjuresultaten beskrevs i löpande text. Varje respondent har beskrivits separat. Dessa 
resultatbeskrivningar har sedan sammanfattats. Resultatbeskrivningar har analyserats och 
kopplingar till litteratur har gjorts under analys. 

4. Resultat 

Undersökningens resultat belyses på två olika sätt. Statusskalans resultat presenteras som en 
tabell och en förklarande text. Resultaten från intervjuerna beskrivs i löpande text en 
respondent i taget. Resultatet från tabellen och intervjuerna sammanfattas. Respondenterna 
som blev intervjuade var sex stycken till antalet, tre flickor och tre pojkar från åk 9 i 
grundskolan. Alla respondenterna talar tre språk. Utöver svenskan talar samtliga 
respondenterna modersmålet finska. Det andra modersmålet skiljer sig mellan 
respondenterna. De modersmål som är representerade i undersökningen är engelska, finska, 
persiska, ryska och spanska. 

4.1 Resultat från statusskalan 
Respondenterna informerades om muntligt att de hade valts till undersökningsdeltagare på 
grund av deras flerspråkighet. Därefter bad intervjuaren respondenterna markera i varje skala 
en siffra som visar hur viktigt ett språk är för dem. För att tillmötesgå konfidentialiteskravet är 
respondenternas namn fingerade. 
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Tabell: Resultat från statusskalan 

Språk/respondent svenska  finska persiska spanska engelska ryska  

Alice 10 9 10    

Daniela 9 10 10    

Christian 10 8  10   

Filip 10 9  9   

Elin 10 9   9  

Bea 10 8    4 

 Värdet 1 betyder lite och värdet 1o mycket viktigt. 

Fem av sex respondenter svarade att det svenska språket var mycket viktig (10) och en av sex 
gav svenska språket värdet 9. En av respondenterna gav värdet 10 till det finska språket, 
hälften av respondenterna gav det nio och två gav det värdet åtta. Respondenterna som har 
persiska som modersmål ansåg båda två att språket var mycket viktig för dem (10). Av 
respondenterna som hade spanska som modersmål, gav den ena värdet 10 och den andra 
värdet 9 till sitt modersmål. Respondenten som hade engelska som modersmål gav det värdet 
9 och respondenten som hade ryska som modersmål gav värdet 4 till sitt modersmål. 

4.2 Intervjuerna 
Har nedan följer i koncentrerad form intervjuerna i löpande text en respondent i taget. 
Därefter sammanfattas intervjuresultaten. 

Alice 

Alice säger att för henne är svenskan och persiskan mycket viktigare än finska språket. Att 
hon gav 10:an till det svenska språket beror på att hon bor i Sverige och att hon måste tala 
svenska för att klara sig. Hon säger att svenska språket är viktigare än persiskan och att hon 
talar svenska dagligen. Hon talar svenska i skolan och bland svenskspråkiga vänner och i 
samhället allmänt. Av alla språken talar hon mest svenska. Svenska lärde hon sig när hon 
började på skolan. 

Finska talar hon med sin mamma, sina syskon, släktingar från Finland och även med 
kompisar. Finska språket känns inte lika viktig eftersom hon klarar sig redan med svenskan 
och för att hennes mamma kan svenska. Även en del av släkten i Finland är tvåspråkiga. Hon 
känner sig inte som finsk utan mera som att hennes mamma är finsk. Hon började tala finska 
när hon började på dagis. 

Persiska talar hon med sin pappa, med släkt från Iran och hon går i persisk skola på fritiden. 
Språket känns som en utmaning eftersom hon har lärt sig skriva och läsa på persiska. Det 
persiska språket och kulturen är viktiga för henne. De är en del av henne och visar vem hon är 
som person. Hon berättade att persiska var det första språket hon talade. När hennes mamma 
talade finska med henne, svarade hon på persiska. Hon säger att hon inte tänker sig själv som 
en svensk. När någon frågar vilket land hon kommer ifrån, då svarar hon Iran. 
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Daniela 

Svenska språket är väldigt viktig för Daniela, eftersom hon har talat språket hela sitt liv. Men 
svenskan är inte lika viktig som finskan och persiskan, eftersom hon talar svenska dagligen. 

Finska är mycket viktig för henne eftersom hon bor i Sverige och för att det inte finns samma 
möjligheter att tala finska. Finska talar hon med mamman, med släktingar och på finska 
lektioner. Hon tycker att det är roligt att åka till Finland och tala finska. Hon känner sig 
hemma där. 

Persiska är väldigt viktig för henne eftersom hon inte talar språket flytande. Hon talar persiska 
med pappa, med släktingar och på modersmålslektioner. Ibland talar hon svenska med pappa, 
men för det mesta talar hon persiska. Hon lyssnar mycket på persiska och är intresserad av 
den persiska kulturen, eftersom hon inte har mycket kontakt med den. Hon vill åka till Iran 
och lära sig tala flytande persiska. 

Persiskan och finskan känns mera som hennes språk, eftersom föräldrarna kommer från 
Finland och Iran. Hon tycker väldigt mycket om sina språk och hon tycker om att läsa språk. 
Hon säger att på ett annat sätt är alla tre språk lika viktiga, men att hon värdesätter lärandet av 
finskan och persiskan mera. 

Christian 

Christian anser att svenska är viktigt att kunna för att kunna diskutera med kompisar och för 
att han har vuxit upp i Sverige. Svenska använder han mest i skolan och med kompisar. Han 
tänker hålla uppe svenskan eftersom man aldrig vet när det kommer till användning. 

Finskan är inte lika viktig för honom eftersom han bara talar finska med släktingar, men att 
det ändå är viktigt att kunna. Han säger att det är utvecklande att kunna det finska språket. 
Ingen talar finska på skolgården eller utanför skolan om man inte är helt finsk. 

Spanskan är viktig för honom för att han kan diskutera med pappan som har flytta till 
Spanien. Pappan vill att han ska tala spanska med honom. Han uttrycker att spanska språket är 
ett stort språk och att han kommer att få användning av språket i framtiden. Han säger att 
eftersom hans pappa bor i Spanien så bor han där också i princip. Han går i skolan i Sverige 
och är i Spanien på somrarna. Han talar spanska med spanskspråkiga kompisars föräldrar här i 
Sverige. 

Han säger att han älskar språk och att det är bra att kunna flera språk. Han säger även att när 
man kan språk, är det lättare att lära sig nya språk. Han uttryckte att det kan vara svårt att 
kommunicera på engelska, eftersom vissa inte kan det engelska språket. Han upplevde att han 
fick mera respekt i Spanien när han talade spanska i stället för engelska. Han var välkommen i 
kompisgänget och det var enklare och roligare att kommunicera på spanska. 

Filip 

Filip säger att han måste kunna svenska eftersom han bor i Sverige. Det viktigaste för honom 
är att han kan det svenska språket. Det är det språk som han använder mest. När han har talat 
svenska hela dagen, händer det att det slinker in svenska ord när han talar något av sina 
modersmål. 

Finska talar han i skolan, med mamma och med mormor och morfar när de kommer på besök. 
Han talar även finska med finskspråkiga grannar. 
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Spanska talar han med sin pappa, med chilenska släktingar här i Sverige och med pappas 
kompisar. Han talar även spanska med sin gamla modersmålslärare. Han slutade att gå på 
modersmålslektioner eftersom lektionerna låg så sent på dagen. 

Filip sa att han inte var medveten om, hur viktiga hans modersmål är för honom. Att nu när 
han tänkte efter ordentligt, vad mycket han kan använda modersmålen till. Han tror att när 
han söker jobb kommer han att få användning av sina språk. Om han blir chef och ringer runt 
i hela världen, då är det bra att kunna flera språk. Han anser att det är lättare att kommunicera 
med folk om man kan flera språk. 

Elin 

För Elin är det svenska språket viktigaste. Hon har vuxit upp med svenskan. Hon säger att hon 
måste kunna språket ordentligt eftersom hon bor i Sverige. Hon använder mest svenska. Hon 
talar svenska med kompisar även med kompisar som också kan finska. 

Finska är hennes starkaste språk. Hon talar språket hemma med sin mamma, sina syskon och 
med finska släktingar. Vissa kompisar talar hon bara finska med. 

Engelska talar hon med sin pappa och med släkt när familjen åker till Skottland eller till 
Kanada. Hon tycker att det är bra att kunna engelska. 

Hon anser att det inte är viktigt att kunna det grammatiska, varken på finska eller på engelska. 
Båda hennes modersmål är viktiga eftersom hon använder språken med sin släkt. Utöver 
familjen bor alla släktingar utomlands. Hon säger att hon inte är bra på att lära sig språk. Och 
det gäller även hennes två syskon. 

Bea 

Det svenska språket är viktigaste för henne. Det betyder mer för Bea, eftersom hon bor i 
Sverige, har bott hela sitt liv i Sverige och för att allt är på svenska. Hon använder svenska i 
skolan, bland kompisar och i samhället allmänt. Hon kan det svenska språket och ”det är det 
man har koncentrerat sig på”. 

Finskan är viktig, men inte lika viktig. Hon talar finska med sin mamma, med släktingar i 
Finland och ibland med finska kompisar för att kunna utesluta andra från samtalet. 

Bea tar ryska lektioner och hon uttrycker att det är nästan bara då hon talar ryska. Det ryska 
språket inte är så viktig för henne. Förut åkte hon ofta till Ryssland, men nu är det länge 
sedan. Senare tillägger hon att hon känner många ryska människor i Sverige och att hon talar 
ryska med dem. Hon talar ryska med sin pappa och med släktingar när de ringer från 
Ryssland. Hon uttrycker en gång till att hon nästan bara då talar ryska. Enligt henne är det 
ryska språket svagare eftersom hon inte talar det så ofta och eftersom hon inte har fått vara i 
Ryssland. Hon talar ryska med sin pappa men ibland när hon inte kan något ord då talar hon 
svenska med honom. 

Sammanfattning av intervjuerna 

Respondenterna använder det svenska språket i skolan, med kompisar och i samhället. Alla 
anser att det svenska språket är viktig eftersom de har vuxit upp med språket och bor i 
Sverige. 
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Finska talar alla respondenterna med ena föräldern och med släktingar. Vissa av 
respondenterna nämnde att de pratar finska med grannar, kompisar och på lektioner. En av 
respondenterna säger att finska språket inte känns viktig för henne eftersom hon klarar sig 
med svenskan. Fem av respondenterna nämner att det finska språket är viktig. Elin säger att 
finska är hennes starkaste språk och Daniela säger att språket är mycket viktig för henne 
eftersom hon bor i Sverige och inte har samma möjligheter att tala finska. Christian säger att 
ingen talar finska på skolgården eller utanför skolan men Elin, Bea och Alice nämner att de 
talar finska med kompisar. 

Det finns fyra olika modersmål utöver finskan som respondenterna talar: persiska, spanska, 
ryska och engelska. Alla talar sitt modersmål med den ena föräldern. De talar även sina 
modersmål bland annat med släkt, med förälderns kompisar, med en gammal 
modersmålslärare och på modersmålslektioner. Fem av sex respondenter anger att deras 
modersmål är viktiga för dem. Respondenterna anger olika anledningar till varför deras 
modersmål är viktiga för dem. Elin säger att båda hennes modersmål är viktiga eftersom hon 
använder språken med släktingar. Alice säger att persiska språket och kulturen är en del av 
henne och visar vem hon är som person. För Daniela är lärandet av persiskan viktigt eftersom 
hon inte talar språket flytande. Christian säger att spanskan är viktigt eftersom han kan 
diskutera med sin pappa. Filip blev medveten hur viktiga båda hans modersmål och vad 
mycket han kan använda modersmålen till. Bea som talar ryska är den enda som anger att 
hennes modersmål inte är viktig. Hon anger att hennes ryska är svag och att det beror på för 
att hon använder språket sällan och att det är länge sedan hon har besökt Ryssland. 

5. Analys 

5.1 Resultatanalys 

Högstatusspråk  

Enligt Ladberg (2003) har svenskan nationellt hög status och spanskan och engelskan 
internationellt hög status. Det svenska språket har fått höga värden i statusskalan och 
intervjuresultaten bekräftar siffrorna i statusskalan. Fem av respondenterna uttrycker att det 
svenska språket är det viktigaste för dem. En av respondenterna värdesätter lärandet i 
modersmålen högt och har därför gett höga värden till båda modersmålen. Men på ett annat 
sätt värdesätter hon svenska språket lika högt som sina modersmål. Två av modersmålen som 
respondenterna talar är internationellt stora språk. Engelskan är ett obligatoriskt skolämne och 
spanskan hör till de så kallade moderna språken (spanska, tyska och franska). En elev måste 
göra ett språkval utöver engelskan i grundskolan och då måste det bli ett av dessa moderna 
språk. En av de spansktalande respondenterna, påpekar att spanskan är ett stort språk. 

Det persiska språket fick även det höga värden. Båda respondenterna talar om det persiska 
språket och kulturen. Ingen av de andra respondenterna använder ordet kultur. Den ena 
respondenten uttrycker klart att språket och kulturen är viktiga för henne och att de är en del 
av henne och att det visar vem hon är som person. Hon säger även att hon går på en persiska 
skola på fritiden (inte modersmålslektion). Den andra respondenten uttrycker att hon är 
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intresserad av den persiska kulturen och att hon går på modersmålslektioner. Båda flickornas 
ena förälder kommer från Iran. I Iran är majoritetsspråk persiska och att persiska talas i flera 
länder i mellanöster. I samma källa står det även att den persiska kulturen är över 2500 år 
gammal(Nationalencyklopedin 17). Kan det vara så att det persiska språket och kulturen har 
hög status i mellanöstern och bland iranier i Sverige? Persiskan är även ett av de största 
invandrarspråken i Sverige (Språkrådet18). 

Lågstatusspråk 

Finskan har också fått tämligen höga värden. Både Ladberg (2003) och Skutnabb-Kangas 
(1986) säger att det finska språket inte har någon hög status i Sverige. Men om man tittar på 
tabellen sidan 14, kan man se att finskan har fått relativt höga värden. Intervjuerna ger 
hänvisning till att det finns respondenter som anser att finskan är viktig och andra som anser 
att finskan inte är lika viktig som svenskan och andra modersmålet. Kan en förklaring till 
detta att respondenterna upplever det finska språket som rätt så viktig vara att det finska 
språket blev ett inhemskt minoritetsspråk år 1999 och har höjt sin språkliga status eller kan 
det handla om att respondenterna får tvåspråkig undervisning i en Sverigefinska skola? 

Ryska språket är det enda av språken vars resultat tydligaste avvek från de andra språken. 
Respondenten tar modersmålslektioner och hon talar språket sällan enligt sin egen utsago. 
Respondenten uttrycker tydligt att hon kan det svenska språket och ”det är det man har 
koncentrerat sig på”. Hon uttrycker tydligt i den här meningen att det svenska språket är det 
viktigaste och enligt min tolkning ett uttryck för statusskillnad mellan svenskan och hennes 
övriga modersmål. 

Maktförhållanden och styrdokument 

Enligt Laaksonen (1999) kan maktförhållanden mellan majoritetsbefolkningen och 
minoritetsbefolkningen påverka vilket språk en tvåspråkig väljer att använda. Bea är den 
respondent som tydligaste tar avstånd från sina modersmål genom att uttrycka hon har 
koncentrerat sig på att lära sig det svenska språket. Men även Christians kommentar att ingen 
använder det finska språket om man inte är helt finsk kan vara ett uttryck för det 
maktförhållande som finns mellan det svenska språket och finskan. Det är Bea och Christian 
som ger lägsta värden i finska språket. 

Enligt Skutnabb-Kangas (1986) kan den status som ett språk har i skolan återspeglar språkets 
status i samhället. Svenska, engelska och spanska språket har hög status i samhället och 
skolan. Språken är reglerade i styrdokumenten. Svenskan, engelskan och spanskan nämns i 
Lpo 94. Spanskan går under beteckningen främmande språk. Respondenterna som talar 
engelska och spanska värdesätter sina språk högt. De regler som gäller för 
modersmålsundervisning tas upp i grundskoleförordningen. Det finska språket nämns i 
grundskoleförordningen, vilket borde antyda att det finska språket har högre status än både 
ryskan och persiskan. Vilket inte styrks av resultaten. 

                                                
17

  Nationalencyklopedin www.ne.se 2007-05-18 

18
 Språkrådet www.sprakradet.se 2007-05-18 
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Stolthet och skam  

Enligt Ladberg (2003) lär sig barnen när det finns någonting att skämmas för eller vara stolt 
över. Enligt samma författare är det så att om ett barn känner att det finns någonting att 
skämmas för kan denne undvika att tala språket. Att Bea använder det ryska språket lite och 
värdesätter det lågt kan bero på att hon skäms över sitt ryska ursprung. När man lyssnar på 
nyheter eller läser i dagsnyheter, är det ingen positiv bild massmedia målar upp av Ryssland. 
Enligt Ladberg (2000) kan negativa nyheter och massmedians bild av en etnisk grupp eller 
kultur föra med sig att en individ börjar skämmas för sitt ursprung. Det som beskrivs är ofta 
elände, fattigdom, kriminalitet och katastrofer men denna bild är alldeles ofullständig. Alla 
länder har kultur, natur eller någonting annat en individ kan vara stolt över. Även 
läroböckerna ger ofta en ensidig bild av vissa länder. En annan möjlig tolkning kan vara att 
Bea har dåligt kontakt eller lite kontakt med den föräldern som hon talar ryska vilket kan göra 
att hon inte får bruk på ryska språket ofta och därför upplever att språket inte är viktig. Lite 
modersmålsundervisning efter skolan en gång i veckan kompenserar inte ett dagligt 
användande av ett språk. Hon är även en av de två respondenter som har värdesatt det finska 
språket lägst och hon är en av de av respondenterna som tydligaste har uttryckt att det är 
svenska som gäller. Ladberg (2003) uttrycker även att barn känner när det finns någonting att 
vara stolt över. Det kan man se tydligaste i det persiska språkets resultat. Båda respondenterna 
anser att det persiska språket och kulturen är viktiga. En av respondenterna identifierar sig till 
och med som iranska och inte som svenska. 

5.2 Diskussion av hypotes 
Följande hypotes ställdes i uppsatsen. Flerspråkiga elever upplever att det svenska språket har 
högre status än modersmålen, samt att de olika modersmålen i sin tur har olika status 
sinsemellan. 

Som helhet om man jämför svenskan mot alla modersmål och tar hänsyn till både tabellen och 
resultatbeskrivningarna värdesätter respondenterna mera det svenska språket än sina 
modersmål. Om man jämför svenskan med varje modersmål separat finns det större variation. 
Persiskan har fått bättre resultat från statusskalan än svenskan men intervjuerna stödjer 
aningen mera det svenska språket. Tvärtom är det med ryska språket. Respondenten är väldigt 
tydlig med att det är det svenska språket som är det viktigaste. Andra respondenterna 
värdesätter mera svenskan om man ser till intervjuerna men siffrorna i statusskalan antyder en 
mindre skillnad mellan det svenska språket och språken finska, engelska och spanska. 
Statusskillnaderna mellan svenskan och modersmålen om man jämför statusskalan och 
intervjuerna tillsammans ger en svag antydan om att respondenterna upplever att det svenska 
språket har högre status än modersmålen. 

Hälften av respondenterna värderar sitt andra modersmål högre än finskan och hälften 
värdesätter båda modersmålen lika mycket (tabell). Intervjuerna stödjer tabellens resultat. 
Som helhet uppskattar respondenterna alla sina modersmål högt utom respondenten med 
ryska som modersmål. Det finns statusskillnader mellan de olika modersmålen men de är 
vaga. 
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6. Slutsatser 

Följande forskningsfråga har ställts i uppsatsen. Upplever flerspråkiga elever, i grundskolan i 
årskurs 9, att det finns en statusskillnad mellan de olika språken. Det finns skillnader hur 
respondenterna uppskattar det svenska språket och de olika modersmålen. Statusskillnader 
finns där men de är inte tydliga med ett undantag för respondenten med ryska språket. Där 
kan man se att det svenska språket har högre status än de andra modersmålen och detta 
bekräftas av resultaten från både statusskalan och intervjun. I den här undersökningen med de 
respondenter och de resultat som undersökningen har genererat och om man tar i beaktande 
att statusskillnader är vaga med ett undantag, verifieras forskningsfrågan. 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Det kan finnas en koppling mellan Sverigefinska skolans styrdokument och de höga värden 
som respondenterna har gett under resultat. Skolan är en friskola som har som målsättning att 
eleverna ska blir tvåspråkiga. Svensktalande personal i skolan ska ha kunskaper i båda 
språken och finsktalande personal ska vara tvåspråkiga. En annan målsättning är att eleverna 
ska förvärva och behålla en positiv attityd till både finska och svenska språket. Att 
respondenterna överhuvudtaget går i den skolan ger en antydan om att deras föräldrar är 
aktiva i barnens språkliga utveckling. Genom att föräldrarna har valt en tvåspråkig 
undervisning, har eleverna fått möjlighet till modersmålsundervisning även på det andra 
modersmålet, vilket inte är möjligt i en vanlig kommunal skola. Denna attityd att alla språken 
är viktiga, kan ha gjort att de skattade värden under resultat delen blev så höga. 

Det är möjligt att tydligare statusskillnader skulle ha framträtt om man hade använd ett annat 
ord än ”viktig” i statusskalan och använt andra frågor i frågeområdet. Men hur det skulle ha 
sett ut då har jag inga förslag på. Det är även möjligt att resultatet skulle ha varit tydligare om 
jag som uppsatsskrivare hade varit mera erfaren som intervjuare. 

7.2 Metoddiskussion 
Hur mycket har jag som uppsatsskrivare under intervjutillfällen påverkat på respondenterna, 
kan bara diskuteras. Genom att vistas i samma rum och genom att ställa frågor, har jag 
påverkat på respondenterna. Som vuxen har jag en större makt gentemot ett barn och denna 
makt kan ha påverkat på resultatet. Men även det att jag är en finska och har finska som 
modersmål, har kunnat påverka respondenterna. Det är möjligt att respondenterna har tolkat 
mina försök att hitta orsaker i skillnader mellan språken som kritik mot dem, vilket aldrig var 
min avsikt. Även platsen där jag gjorde intervjuerna har kunnat påverka resultatet. 
Intervjuerna genomfördes i ett litet utrymme strax överför trapporna på andra våningen. Det 
fanns två bord och ett antal stolar i utrymmet. Det fanns ingen möjlighet att avskärma sig från 
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omgivningen. På båda sidor om utrymmet fanns klassrum och trappan användes ofta. Det är 
möjligt att respondenterna inte kunde uttrycka sig fritt på grund av att det inte fanns möjlighet 
till enskildhet. 

I denna undersökning har det inte använts någon teori. Jag har inte funnit någon teori som 
passar in i undersökningen. Detta trots att många teorier som bland annat tangerar 
socialpsykologi, etnicitet och utbildningssociologi har undersökts. Även många sökningar på 
internet har gjorts. 

7.3 Diskussion om framtiden 
Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie. En studie där man jämför flerspråkiga 
grundskoleelever i en vanligt kommunal skola med flerspråkiga grundskoleelever i en 
tvåspråkig skola. Statusskillnaderna i undersökningen borde då bli större än i denna 
undersökning. En aspekt i undersökningen skulle kunna vara att inkludera föräldrarna i 
undersökningen. Om det finns attitydmässiga skillnader föräldrar i mellan, beroende på om 
deras barn studerar på en vanlig grundskola eller i en tvåspråkig grundskola? Det skulle även 
vara intressant att göra en jämförelse mellan de största invandrargrupperna och de inhemska 
minoriteterna för att se hur vuxna i dessa grupper upplever majoritetsbefolkningens attityd 
gentemot olika språkliga grupper. Att ta reda på om det finns skillnader i olika språkgruppers 
upplevelse? Det skulle även vara intressant att ta reda på hur mycket myndigheterna 
informerar föräldrar till förskolebarn och grundskoleelever, om barnens rätt till 
modersmålundervisning. 
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Bilaga 1: statusskala 
 
 
Markera en siffra mellan 1 och 10, där siffran 1 betyder lite viktig och siffran 10 betyder 
mycket viktig. 
 
 
 
 
1. Hur viktig är det .......................språket för dig?  
 
 
___________________________________________________  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
 
 
 
 
 
 
2. Hur viktig är det .......................språket för dig?  
 
 
___________________________________________________  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
3. Hur viktig är det .......................språket för dig?  
 
 
___________________________________________________  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Bilaga 2: frågeområden  
 

Jag vill att du tittar på skalorna.  

 

• Vad väcker det för tankar hos dig? 
• Du gav siffran S till språk X i skalan Y. Vad är det som gör att språk X är så viktig för 

dig? 
• Vad är det som gör att du har gett siffran S till språket X? 
• Jag ser att språket SS har högre/längre siffra än S. Vad beror det på? 
• I vilka sammanhang använder du dina olika språk? 
• Beskriv ett tillfälle där du använder språket X, XX och XXX. 
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Bilaga 3: Brev till rektorn 
(e-post den 23 mars 2007, vecka 12) 
  
Hej! 

 

Tack att ni svarade så omgående och berättade om den första Sverigefinska gymnasieskolan i 
Stockholm och i hela Sverige. 

Som jag berättade i första e-post meddelandet så planerar jag inför examensarbete. Jag 
studerar på Lärarhögskolan i Stockholm till studie- och yrkesvägledare. Som mitt tema till 
undersökningen har jag valt flerspråkighet och identitet. Jag skulle vilja intervjua flerspråkiga 
elever i årskurs 9 i er skola. Jag är intresserad att ta reda på hur de flerspråkiga upplever att de 
blir bemötta av sin omgivning som flerspråkiga individer.  Er skola är av speciellt intresse 
eftersom ni ger undervisning till tvåspråkiga elever parallellt på två språk, finska och svenska 
samt att ni har elever som ha modersmålundervisning på ett tredje språk. 

Jag skulle vilja ha er tillåtelse att intervjua flerspråkiga niondeklassare i er skola. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jaana Åkerblom 
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Bilaga 4: brev till elever och deras föräldrar 
Information till elever och deras föräldrar 

Hej! 

Jag är en studie- och yrkesvägledarstuderande från Lärarhögskolan i Stockholm. Inför mitt 
examensarbete söker jag flerspråkiga elever från årskurs 9 för att bli intervjuade. 
Intervjupersonerna ska utöver svenskan ha två andra språk hemifrån. 

Syftet i mitt examensarbete är att belysa flerspråkiga grundskoleelevers upplevelser när de 
använder sina olika språk. 

Elever som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma. Deras namn eller skolans 
namn kommer inte att nämnas i examensarbetet. Eleven i fråga kan avbryta sitt deltagande när 
hon eller han vill. Undersökningen kommer att resultera i ett examensarbete som är en 
offentlig handling vilket i sin tur betyder att alla intresserade får tillgång till examensarbetet.  

Om du eller dina föräldrar har frågor får ni gärna ta kontakt med mig.  

 

Hälsningar 

Jaana Åkerblom 

Mob: 076-2772 642 

e-post: jaana.akerblom@student.lhs.se



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
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