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Syftet med denna studie är att undersöka vilket förhållningssätt några till 
frågade flerspråkiga elever har till sin egen flerspråkighet. Det är även av 
intresse att undersöka hur lärare ser på flerspråkighet för att kunna jämföra 
med elevernas svar. Resultatet visar bland annat att det förekommer positiva 
inställningar till flerspråkighet bland elever och lärare. Samtliga anser 
exempelvis att flerspråkighet är en fördel i samhället. Resultatet visar också att 
det bland eleverna även förekommer motsägelsefulla attityder till den egna 
flerspråkigheten. Samtidigt som de anger att flerspråkiga är attraktiva på 
arbetsmarknaden så undviker de medvetet att använda sin flerspråkighet när de
själva arbetar. En kvalitativ metod har använts och sex semistrukturerade 
intervjuer har genomförts varav fyra med elever och två med lärare. Den 
hermeneutiska ansatsen har tillämpats vid analys av resultatet. Slutsatsen som 
dras är att flerspråkiga elever är positiva till flerspråkighet men reflekterar inte 
över hur den kan användas för att gynna deras språkutveckling.
Nyckelord: Attityder, flerspråkighet, gymnasieelever, modersmål, 
transspråkande
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1 Inledning

Flerspråkighet är ett aktuellt ämne i ett mångkulturellt land som Sverige. Det är 
också ett begrepp som är intressant för den globala värld som vi lever i idag. Jag 
betraktar mig själv som flerspråkig då jag talar svenska, arabiska, engelska och 
assyriska dagligen. I en och samma konversation kan jag använda alla dessa 
språk om den jag talar med också behärskar språken så klart. Men det här är 
inget jag har tänk på innan jag började studera till lärare. Under mina studier på
högskolan har jag blivit uppmärksammad på flera olika intressanta begrepp om 
flerspråkighet och andraspråksinlärning. Det jag har lärt mig är att 
flerspråkighet är positivt för inlärningen men detta stämmer inte överens med 
den bild som jag hade växt upp med.

I skolan var det viktigt att man inte talade sitt “hemspråk” i klassrummet för 
den som gjorde det blev utskälld av läraren. Man skulle bara prata svenska 
eftersom vi bor i Sverige och andra som inte förstår mitt språk kanske skulle ta 
illa upp. Jag som gjorde som jag blev tillsagd började prata svenska även 
hemma med mina syskon. Att jag använde det svenska språket hela tiden har 
bidragit till att jag idag talar svenska utan brytning. Dock har mitt modersmål 
arabiska fått lida och jag behärskar inte mitt modersmål lika bra som jag 
behärskar svenskan. 

Idag avfärdar forskningen det som forskare innan 70- och 80-talet menade, 
nämligen att modersmålet kan störa inlärningen av andraspråket (Lindberg, 
2002). Skollagen (SFS 2010:800) och språklagen (SFS 2009:600) är två 
exempel på lagar som finns till för att bland annat stötta flerspråkigheten i 
Sverige. När jag har varit ute på skolorna har jag mött många lärare som 
använder flerspråkighet som resurs i klassrummet. Lundberg (2018) har 
genomfört en studie om lärares övertygelser om flerspråkighet där resultatet 
bland annat tyder på att lärare ser nyttan av flerspråkighet i klassrummet. 
Haglund (2005) har gjort en etnografisk studie som tyder på att ungdomar som 
lever i flerspråkiga områden är medvetna om det svenska samhällets negativa 
syn på flerspråkighet och positiva syn till standardsvenska. Studien visar också 
att eleverna försöker ifrågasätta denna språkhierarki. Min uppfattning har likt 
Lundberg (2018) och Haglund (2005) varit att de flesta lärare tycker att 
flerspråkighet är något positivt särskilt för språkinlärningen, men att eleverna 
inte riktigt är övertygade. 

Jag har mött många elever som bara vill prata svenska “för då blir man bättre på
det”. För mig som framtida lärare och för skolan som utbildningsorganisation är
det av intresse att se hur elevernas uppfattning av den egna flerspråkigheten är 
och huruvida den kan betecknas i positiva eller negativa termer. Resultaten av 
en sådan undersökning kan användas av lärare för att få en bättre förståelse för 
elevernas uppfattning av flerspråkighet. Detta för att lärarna i sin tur ska kunna 
ge eleverna bättre redskap som de kan använda för att lyckas med sina studier. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor

Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever i en gymnasieklass 
uppfattar sin flerspråkighet. Fokus ligger på huruvida elevernas attityder till den
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egna flerspråkigheten är positiva eller negativa. Det är även av intresse att 
undersöka om eleverna har olika attityder till flerspråkighet i formella 
respektive informella sammanhang. För att få ytterligare ett perspektiv kommer
denna studie även syfta till att belysa även lärares uppfattning av flerspråkighet 
i klassrummet och på skolan. En del fokus kommer därmed också ligga på 
likheter och skillnader mellan lärares och elevers attityder till flerspråkighet. 
Tydligare kännedom om elevers attityder till den egna flerspråkigheten samt 
skillnader mellan elev- och lärarperspektiv kan hjälpa lärare att få en bättre 
förståelse för elevperspektivet. Detta kan i sin tur leda till att lärare utformar sin
undervisning på ett sådant sätt att det kan hjälpa eleverna att använda sin 
flerspråkighet för att lyckas bättre med sina studier. För att uppnå syftet 
besvaras följande forskningsfrågor:

1. Vilka uppfattningar har fyra gymnasieelever om sin flerspråkighet? 
2. Hur ser fyra gymnasieelever på att använda sin flerspråkighet i formella 

respektive informella sammanhang?
3. Vilka uppfattningar har två SV/SVA-lärare på gymnasiet om 

flerspråkighet? 
4. Vilka likheter och skillnader finns mellan lärarnas och elevernas 

uppfattningar av flerspråkighet?
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2 Bakgrund och tidigare forskning

Nedan presenteras bakgrunden till studien. I avsnitt 2.1 beskrivs flerspråkighet 
och hur det definieras. Avsnitt 2.1.1 handlar om hur en person kan bli 
flerspråkig och begreppen simultan och successiv språkinlärning beskrivs. I 
avsnitt 2.1.2 belyses Sverige och flerspråkigheten både idag och hur det har sett 
ut genom tiderna. Avsnitt 2.2 handlar om modersmål och vilka rättigheter till 
modersmålsundervisning flerspråkiga elever har i Sverige. I avsnitt 2.3 
beskriver skolans syn på flerspråkighet följt av 2.4 som beskriver 
transspråkande. I det sista avsnittet, 2.5, tas tidigare studier upp. 

2.1 Flerspråkighet

Skolverket (2019a) skriver att flerspråkighet alltid har funnits globalt men “…i 
takt med att människor, information och produkter rör sig allt mer och 
snabbare över världen har flerspråkighet kommit att ägnas större 
uppmärksamhet, inte minst i forskningen”. I dagens mångkulturella och globala
samhälle blir det vanligare att folk är flerspråkiga. Många vill gärna också bli 
flerspråkiga eftersom det kan gynna dem i arbetslivet. Flerspråkiga personer är 
av intresse på arbetsmarknaden eftersom många företag har internationella 
kontakter som kräver flerspråkig personal. 
Men vad innebär flerspråkighet egentligen? Skolverket (2019a) skriver att det 
kan verka enkelt att beskriva flerspråkighet men begreppet är mer 
svårdefinierat än vad man inledningsvis kan tro. Olika teoretiska perspektiv 
beskriver flerspråkighet på olika sätt och “beroende på definitionen kan 
antingen väldigt många eller mycket få komma att betraktas som flerspråkiga.” 
(Skolverket, 2019a). En del perspektiv menar att frekvensen av användandet av 
olika språk och när de används gör en person flerspråkig. Medan andra anser 
att en talares kunskaper i språket gör denne flerspråkig. Det finns också de som 
anser att en person är flerspråkig om denne identifierar sig eller blir identifierad
som flerspråkig av andra. Flerspråkighet kan även betraktas ur ett 
samhällsperspektiv men också ur ett individperspektiv (Skolverket, 2019a. 
Skutnabb-Kangas, 1981).

2.1.1 Simultan och successiv språkinlärning
Människor kan bli flerspråkiga på olika sätt. Arnberg (2004) beskriver två 
inlärningsformer; simultan och successiv inlärning. Simultan språkinlärning 
innebär att ett barn upp till tre år lär sig två eller flera språk samtidigt. Ett 
exempel är när föräldrarna har olika modersmål och väljer att tala sina egna 
modersmål med barnet. Successiv språkinlärning innebär att man har ett 
modersmål och sedan någon gång efter tre års ålder lär sig ett eller flera andra 
språk. Ett vanligt exempel på successiv språkinlärning är när ett barn lär sig ett 
språk från födseln och sedan får lära sig engelska i skolan. Det förekommer även
andra begrepp som belyser samma sak som simultan och successiv 
språkinlärning, ett exempel är de begrepp som Einarsson (2009) tar upp; 
kulturell- och naturlig inlärning. Kulturell inlärning syftar liksom successiv 
inlärning på att man lär sig ett/flera språk senare i livet exempelvis i skolan. 
Naturlig inlärning syftar liksom simultan inlärning på språk som man lär sig i 
en naturlig miljö exempelvis hemma av sina föräldrar. 
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2.1.2 Sverige och flerspråkighet
Sverige kan anses vara ett flerspråkigt land eftersom det idag talas ungefär 200 
olika språk i landet (Institutet för språk och folkminnen, 2014). En hel del av 
befolkningen växer upp med flera modersmål och det finns undervisning i både 
engelska och moderna språk i skolan som gör att alla barn som går i den 
svenska skolan kan sägas bli de facto flerspråkiga. I en artikel i Sydsvenskan 
skriver Magnusson (2019) att Sverige är Europas mest flerspråkiga land med 
hela 96,6 procent av befolkningen mellan 25 och 64 år som förutom svenska 
också behärskar ett främmande språk.  Sverige är också ett land där lagen 
gynnar flerspråkighet och stärker dess ställning. Vi har exempelvis språklagen 
(SFS 2009:600) som ger Sveriges invånare rätt att lära sig och utveckla det 
svenska språket, minoritetsspråken och sina modersmål. Modersmålet stärks 
ytterligare av skollagen (SFS 2010:800) som innebär att alla elever som har 
minst en förälder eller vårdnadshavare som talar ett annat språk än svenska har 
rätt till modersmålsundervisning i skolan. Skolverket (2019a) skriver att talare 
av minoritetsspråken dessutom inte har några restriktioner angående 
användandet av deras modersmål, de har alltså starkare rättigheter till 
modersmålsundervisning. 
Men Sverige har inte alltid varit eller ansett sig vara ett flerspråkigt land. 
Otterup (u.å.) skriver att Sverige “...under lång tid har sett sig som enspråkigt, 
där det varit självklart att svenska är det språk som talas och som används i alla 
sammanhang.” (s.1). Otterup (u.å.) menar att Sverige har varit tvunget att 
acceptera ett flerspråkigt land och anpassa sig efter det. Författaren skriver att 
Sverige anammade flerspråkigheten ganska sent med tanke på att det redan 
innan svenskan talades inhemska språk såsom samiska och finska i Sverige.
Under 70-talet ökade invandringen till Sverige och allt fler människor med flera 
språk flyttade hit. Otterup (u.å.) skriver att detta hade inverkan på många delar 
av samhället och “...inte minst på den svenska skolan.” (s.1). I en artikel på 
forskning.se skriver Niclas Abrahamsson (2017), professor i svenska som 
andraspråk vid Stockholms universitet, att det under 70- och 80-talet fanns 
många forskare som ansåg att invandrade barn inte borde tala sitt modersmål i 
skolan eftersom detta kunde göra att de inte lärde sig svenska ordentligt. Men 
forskningen har idag avfärdat detta synsätt eftersom det finns starka belägg för 
att modersmålet är vägen till ett nytt språk (Abrahamsson, 2017).

2.2 Modersmål, modersmålets betydelse och 
modersmålsundervisning

Modersmålsbegreppet är oundvikligt vid tal om flerspråkighet men det är inte 
så lättdefinierat som många kan tro. På grund av olika synsätt och perspektiv 
kan man definiera modersmål på olika sätt. Håkansson (2003) skriver till 
exempel att modersmålet är det språk som en person behärskar bäst i 
jämförelse med övriga språk som personen i fråga kan. Einarsson (2009) 
beskriver modersmål som det språk en person lär sig först av exempelvis sina 
föräldrar. Detta är en mer traditionell definition som många använder och syftar
på när de talar om vilket modersmål de har.
Skutnabb-Kangas (1981) definierar tvåspråkighet utifrån fyra kriterier som alla 
kan anses vara korrekta sett ur respektive kriteriums egna perspektiv. 
Ursprungskriteriet innebär att en person har lärt sig två språk från barnsben av 
exempelvis sina föräldrar. Kompetenskriteriet innebär att en person behärskar 
två språk lika bra. Funktionskriteriet innebär att en person använder två språk, 
här kan det vara så att även om personen inte alltid använder båda språken så 
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anses denne vara flerspråkig om hen kan använda två språk när hen vill. Sen har
vi det fjärde och sista kriteriet, attitydskriteriet, som innebär att en person 
identifierar sig som tvåspråkig. Det kan också vara så att andra identifierar 
personen som tvåspråkig och då anses hen vara tvåspråkig. Utifrån sin 
definition av tvåspråkighet menar Skutnabb-Kangas (1981) att ett modersmål är
det första språket man lär sig, språket man kan bäst, språket man identifierar 
sig med och som man av andra identifieras av som talare. 
I skolan har flerspråkiga elever rätt till modersmålsundervisning. Skolverket 
(2019b) menar att modersmålet är språket som vårdnadshavare har, språket 
som omger eleven i det dagliga umgänget hemma och det språk som eleven har 
grundläggande kunskaper i. Det är dessa som utgör kravet för att en elev ska ha 
rätt till modersmålsundervisning i skolan. Det finns nästan 275 000 barn som 
har rätt till modersmålsundervisning men det är endast hälften som faktiskt 
väljer att läsa det i skolan (Thurfjell 2017). Lindberg och Hyltenstam (2013) 
menar att “Samhällets och skolans betoning av en traditionell homogen 
svenskhet kan (...) leda till att minoritetseleverna väljer att avstå från att delta i 
undervisning som kan främja deras tvåspråkighet och allmänna skolframgång.” 
(s. 126).
Lainio (2012) skriver med hänvisning till Skolverket att modersmålet utgör 
grunden för ett barns inlärningsförmåga. Modersmålet betyder mycket för 
elevernas självkänsla och identitet och gör det enklare att tillägna sig andra 
språk. Bra kunskaper i modersmålet kan även hjälpa elever att lyckas bättre i 
andra ämnen (Lainio, 2012). 

2.3 Synen på flerspråkighet i skolan

Hyltenstam, Axelsson och Lindberg (2012) skriver att forskning har visat att 
skolor kan bidra till elevernas skolutveckling om de tar tillvara elevernas olika 
resurser så som språk och erfarenheter. Forskarna menar alltså att flerspråkiga 
elever presterar bättre om de får möjlighet att exempelvis använda alla sina 
språk. Cummins (2000) skriver att aktivering av tidigare kunskaper hos 
flerspråkiga elever medför: 

• att elevernas kognitiva engagemang ökar och att nya språkliga uttryck och begrepp blir
mer meningsfulla därför att eleverna får tolka ny information mot bakgrund av vad 
eleverna redan kan; 
• att läraren får tillfälle att lära känna sina elever bättre som individer med en unik 
personlig historia, vilket gör att läraren också kan styra undervisningen efter elevernas 
individuella behov och intressen; 
• att det skapas ett sammanhang i klassrummet där elevernas kulturella kunskaper 
kommer till uttryck, delas och bekräftas, och att eleverna på så sätt motiveras till att 
investera mer helhjärtat av sig själva i inlärningsprocessen.(s. 12). 

Cummins (2000) anser att läraren är den viktigaste personen för eleven när 
eleven lär sig ett nytt språk. Han menar att läraren kan visa eleverna hur de kan 
använda sitt nya språk för att uttrycka sin personlighet. Cummins (2000) 
resonemang handlar mycket om att skolan och undervisande lärare bör och ska 
se flerspråkighet som något positivt. Han anser att lärare ska ändra på sitt 
undervisningssätt om det så behövs för att gynna flerspråkiga elevers lärande 
och utveckling i skolan.
Cummins (2000) beskriver en modell som han valt att kalla “Att utveckla en god
studiemässig förmåga” (s.9). Modellen visar att elevernas kognitiva engagemang
måste vara maximalt i interaktion med läraren för att de ska göra framsteg i 
sina studier. Samtidigt måste elevernas “...kulturella, språkliga och personliga 
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identiteter…” (s.9) bejakas för att skapa förutsättningar i klassrummet där 
eleverna helhjärtat vill satsa av sig själva i inlärningsprocessen.
Lindberg och Hyltenstam (2013) skriver att den svenska skolan inte är särskilt 
bra på att ta tillvara och se värdet av elevernas flerspråkighet, kunskaper och 
erfarenheter. Författarna menar att flerspråkigheten istället förknippas med 
problem och brister. Under skolans tidiga år och i förskolan fokuserar man inte 
så mycket på att stimulera flerspråkiga barns språk och kunskapsutveckling, 
vilket kan få mycket negativa konsekvenser för de flerspråkiga elevernas lärande
på lång sikt menar Lindberg och Hyltenstam (2013). Författarna anser att det är
lärarna som inte har tillräcklig med kunskap om hur de kan arbeta 
språkutvecklande samt tillvarata elevernas olika kunskaper på ett pedagogiskt 
sätt.
Lindberg (2002) beskriver additiv och subtraktiv tvåspråkighet som markerar 
de sociokulturella villkorens betydelse för tvåspråkiga barns språkutveckling. 
Författaren förklarar att additiv tvåspråkighet är att föredra eftersom detta 
innebär att en persons alla språk kompletterar och gynnar varandra. Den 
subtraktiva tvåspråkigheten innebär att en person lär sig ett andraspråk på 
bekostnad av sitt förstaspråk. Vidare skriver Lindberg (2002) att skolans och 
samhällets värderingar och förhållningssätt av flerspråkighet påverkar huruvida
de flerspråkiga eleverna utvecklar additiv tvåspråkighet. 

2.4 Transspråkande

Garcia (2011) beskriver transspråkande som “...the act performed by bilinguals 
of accessing different linguistic features or various modes of what are described 
as autonomous languages, in order to maximize communicative potential.” 
(s.140). Det bygger alltså på teorierna om flerspråkighet och innebär att en 
flerspråkig person kan använda alla sina språk som en resurs vid 
kommunikation med andra. 
Svensson (2018) förklarar att transspråkande kan användas som resurs i 
klassrummet. Författaren förklarar utifrån Cummins teori att flerspråkiga 
individer har en “gemensam underliggande språkförmåga” (s. 2) för alla sina 
språk. Detta innebär att språken inte är skilda från varandra på något sätt i 
hjärnan utan alla språk ingår i den så kallade “underliggande språkförmågan”. 
Svensson (2018) förklarar även att “Inom transspråkande betonas särskilt också
det ömsesidiga stödet mellan språken. Det handlar alltså inte bara om att 
förstaspråket ska stödja andraspråkets utveckling utan att både första- och 
andraspråket ska stödja varandra och utvecklas parallellt.” (s. 3). 
Svensson (2018) beskriver hur transspråkande kan användas i undervisningen 
och menar att det finns “Strategiska principer för en transspråkande 
undervisning” (s.5). Följande strategiska principer tas upp: 

Social rättvisa
● tonen i klassrummet ska vara positiv till flerspråkighet
● alla språk ska ha samma värde
● alla språk ska betraktas som en källa för lärande och för utveckling av kunskap

Social praktik, tillämpning
● långsiktigt och strategiskt arbete och läraren ska vara medveten om att 

utveckling av flerspråkighet sker över tid 
● hög kognitiv nivå som är utmanande men inte överstiger elevernas förmåga
● det ska finnas tillgång till litteratur på elevernas språk (Svensson, 2018. s.5)

Den föreliggande uppsatsen har i syfte att bland annat undersöka lärares 
attityder till flerspråkighet. Om lärarna är positiva eller negativa kan ses i hur de
förhåller sig till exempelvis användandet av andra språk i klassrummet. En 
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annan sak som kan tyda på en positiv attityd till flerspråkighet är användandet 
av transspråkande som resurs i klassrummet.

2.5 Tidigare studier om flerspråkighet i individ- och 
skolperspektiv

Mycket forskning har gjorts vad gäller flerspråkighet de senaste 4-5 
decennierna. Enligt Skolverket (2019a) är fältet för flerspråkighetsforskning 
brett och sträcker sig över flera olika ämnesområden. De väljer att kategorisera 
sex delområden som flerspråkighetsforskningen behandlar idag: 

1. Den flerspråkiga individen  
2. Utvecklingsperspektiv på flerspråkighet 
3. Flerspråkighet i skolan 
4. Flerspråkighet i familjen 
5. Flerspråkighet i samhället 
6. Flerspråkighet och funktionsnedsättningar

Den föreliggande studien knyter an till två av dessa forskningsområden; den 
flerspråkiga individen och flerspråkighet i skolan. Mycket forskning och många 
studier har gjorts om människors attityder och inställningar till flerspråkighet. 
Forskningsfältet som fokuserar på individer och deras flerspråkighet vill bland 
annat undersöka “...vilka sociala, individuella och psykologiska faktorer som 
påverkar en individs möjligheter och sätt att lära och använda flera språk…” 
(Skolverket 2019a). Den vill också undersöka fördelar och nackdelar med 
flerspråkighet samt hur människor tillägnar sig nya språk och huruvida dessa 
påverkar varandra eller inte (Skolverket 2019a). Jag kommer härnäst ge 
exempel på tidigare studier som gjorts om den flerspråkiga individen och om 
flerspråkighet i skolan. 
Forskningsfältet som undersöker flerspråkighet i skolan tar sin utgångspunkt i 
hur skolan kan arbeta för att gynna språkutvecklingen hos flerspråkiga elever. 
Här undersöks hur modersmålsundervisning och undervisning i svenska som 
andraspråk påverkar flerspråkiga elevers språkutveckling i andraspråket. Man 
undersöker också hur lärare kan arbeta och forma sin undervisning för att ge 
stöd åt nyanlända elever som lär sig svenska (Skolverket 2019a). I Sverige får 
elever även läsa moderna språk i skolan, varav de vanligaste är tyska, spanska 
och franska (Skolverket, 2020). Forskning om flerspråkighet i skolan 
undersöker även hur denna undervisning kan främja elevernas flerspråkighet 
(Skolverket 2019a). 
Natalia Ganuza,har gjort flera undersökningar om flerspråkighet med inriktning
på den flerspråkiga individen och flerspråkighet i skolan. En av hennes nyare 
studier tillsammans med Christina Hedman undersöker vilkenbetydelse 
modersmålsundervisning har för utvecklingen av andraspråket. Den visar att 
elever, i detta fall somalisktalande, som läser modersmål och får bra betyg på 
exempelvis läsförståelse även får bra betyg i motsvarande uppgifter i 
svenskämnet (Ganuza & Hedman 2019). En annan undersökning visar att 
modersmålsämnet har låg status och att modersmålslärare inte tycker att deras 
ämne är likvärdigt andra ämnen i skolan (Ganuza & Hedman 2015). Detta kan 
tyda på att det finns negativa attityder till modersmålsundervisning både på 
individ- och samhällsnivå. Modersmålet är en del i det som gör en person 
flerspråkig och forskning som exempelvis Ganuza & Hedman (2019) tyder på att
modersmålet hjälper eleverna till en bättre språkutveckling i andraspråket. 
Negativa inställningar till modersmålet kan därför medföra konsekvenser för 
eleven. 
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Tore Otterup, har gjort en studie där han undersökt vad flerspråkighet innebär 
för ungdomar med invandrarbakgrund. Resultatet tyder på att flerspråkigheten 
ger ungdomarna många val och stärker deras identitet. Ungdomarna i Otterups 
studie lever i en förort där flerspråkighet är norm. Detta har gjort att de inte 
riktigt reflekterat över sin flerspråkighet men är helt positiva till den och ser 
bara fördelar med att vara flerspråkig. Studien visar också att skolan bidrar till 
ungdomarnas flerspråkiga utveckling genom att exempelvis erbjuda 
modersmålsundervisning. Resultatet tyder även på att flerspråkiga elever som 
får möjlighet till handlingsutrymme kan lyckas bra i skolan och bli en resurs för 
det mångkulturella samhälle som vi lever i idag (Otterup 2005). Otterup (2005) 
menar dock också att samhället som dessa ungdomar lever i måste uppskatta 
och se värdet av ungdomarnas “kulturella och språkliga mångfald” (s. 230) för 
att de ska lyckas i framtiden.
Skolverket (2002) har gjort en undersökning om “...barns, elevers, lärares, 
föräldrars och skolledares attityder till modersmål och integration.” (s. 151). 
Studiens fokus låg på följande punkter:

● Attityder till modersmålsstöd och modersmålsundervisning;
● Attityder till integration, mångfald och flerspråkighet;
● Bakgrundsinformation som exempelvis uppväxt, föräldrar, språk med mera. 

(Skolverket 2002, s. 156) 
Resultatet av undersökningen tyder på att de flesta av barnen, eleverna, lärarna,
föräldrarna och skolledarna är positiva till modersmålsstöd och 
modersmålsundervisning. Det finns dock en högre grad av negativa 
inställningar bland föräldrarna jämfört med övriga informanter. 
Undersökningen visar att elever och lärare är de grupper som är mest positiva 
till modersmålsundervisning och modersmålsstöd samtidigt som de “... anser 
att integrationsprocessen bör bejaka de kulturella olikheterna.” (s.151). Med 
anledning av denna studies resultat ger Skolverket (2002) rekommendationer 
till fortsatt arbete med modersmålsundervisningens status i skolan. De menar 
att man redan under förskoletiden bör införa utbildade modersmålslärare som 
också är utbildade förskollärare. Skolverket (2002) skriver att flerspråkighet är 
en värdefull kompetens som “... bör beaktas vid meritvärdering och 
lönesättning.” (s. 23).
Lainio (2012) skriver om Wingstedts enkätstudie från 1998 där 330 personer 
svarade på olika frågor om bland annat flerspråkighet, integration och 
modersmål. Författaren menar att det finns en paradox i svaren när man jämför
dem med varandra. Han ger följande exempel: 

1. ”Det vore bra om invandrarspråken försvann – i Sverige talar vi svenska” = 43 % 
2. ”Modersmål viktigt för att uttrycka känslor” = 91,1 %
3. ”Modersmål viktigt för självvärdering och identitet” = 96,7 %
4. ”Att kunna modersmålet … viktigt för utveckling av tänkande och intelligens” = 90 % 
5. ”Att lära sig modersmålet väl är en förutsättning för att lära sig ytterligare språk” = 92,8

% (Lainio 2012 s. 81).
Här ser vi att samtidigt som hela 43% anser att invandrarspråken borde 
försvinna så anser 92,8% att utveckling i modersmålet är en förutsättning för att
lära sig nya språk. Dessa svar går alltså emot varandra och tyder på att det finns 
motsägelsefulla attityder till modersmål och flerspråkighet bland ett 
slumpmässigt urval av informanter från Sverige (Lainio 2012).
Nygård (2002) skriver i en rapport till regeringen som bygger på två 
undersökningar om attityder till olika språk i Sverige. Man genomförde en 
enkätundersökning och en intervjuundersökning för att först ta reda på vad folk 
tyckte och sedan hur de tänkte. Resultaten tyder bland annat på att människor 
har en positivare attityd till engelskan i jämförelse med andra språk såsom 
exempelvis spanska och franska. Resultaten visar även att yngre personer i 
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större utsträckning är positiva till exempelvis användningen av engelska och 
bevarandet av minoritets- och invandrarspråk.
Shameem (2004) undersökte attityder till språk i olika grundskolor på Fiji. 
Studien genomfördes på åtta grundskolor där rektorer, klasslärare och 48 
lågstadiebarn ingick i studien. Fiji är ett land med tre officiella språk; engelska, 
fijianska och hindi. Trots att alla tre språken är officiella språk så har de olika 
status bland befolkningen. Studien visar bland annat att språkattityder och 
språkanvändning är knutna till den funktionella användningen av varje språk. 
Deltagarna var också generellt sett positiva till alla språk och insåg att valet av 
språk drevs av vilket syfte kommunikationen har i den flerspråkiga kontexten. 
Man kunde dessutom se att informanterna var mest positiva till det engelska 
språket och ansåg att det borde läras in så tidigt som möjligt. Lärarna som 
deltog i studien ansåg också att standard engelska borde vara det språk som 
eleverna använder i skolan och på rasterna. Två tredjedelar av lärarna ansåg att 
standarden bland eleverna i klassrummet skulle sjunka om andra språk 
användes. Shameem (2004) menar att det verkar finnas begränsade kunskaper 
om alternativa undervisningsformer med fokus på flerspråkighet bland 
politiker. Politikernas val påverkar i sin tur hur lärare ser på och bedriver 
undervisning i skolan.
Rydenvald (2014) skriver om olika språkliga domäner som oftast “... refereras 
till som intima eller informella och officiella eller formella, där 
minoritetsspråket används i de mer informella domänerna som familj och 
umgänge med vänner, och majoritetsspråket används i de mer formella och 
officiella domänerna som arbete och skola…” (s. 20). I sin studie undersöker 
Rydenvald (2014) “…den rapporterade flerspråkigheten hos en grupp 
flerspråkiga ungdomar som har svenska som förstaspråk men som bor utanför 
Sverige.” (s. 7). De preliminära resultaten visar att det svenska språket får olika 
roller i olika domäner som informanterna befinner sig i. I hemmet talar de 
mestadels eller enbart svenska, i domänen umgänge med vänner blandar de 
språk. “Miljön styr inte deras användning av språken i samma utsträckning som
hemdomänen gör, utan deras språkval påverkas istället i högre grad av ämne, 
samtalspartner samt kommunikationssätt.” (s. 91). Vidare förklarar författaren 
att undervisningsspråket har en stor betydelse för informanternas liv eftersom 
det är det språk som de föredrar att prata och som de uppger att de använder 
mest samt behärskar bäst. 
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3 Metod

I detta kapitel kommer studiens övergripande metod att presenteras, därefter 
material och materialinsamling där jag förklarar vad materialet består av och 
hur det samlats. Sedan i avsnitt 3.3 förklarar jag hur urvalet har gått till och 
vilka informanterna är. I avsnitt 3.4 framgår hur materialet har bearbetats och 
analyserats. Avsnittet efter det belyser studiens tillförlitlighet och överförbarhet.
Det sista avsnittet presenterar de etiska aspekter som studien tagit hänsyn till. 

3.1 Övergripande metod

För denna studie har en kvalitativ metod använts. Den kvalitativa metoden 
används i studier då fokus ligger på att exempelvis undersöka sociala 
sammanhang. människors tankar och upplevelser eller vad något innebär för en
eller flera personer (Patel & Davidson 2019). Den föreliggande studien syftar till 
att undersöka förhållningssätt till flerspråkighet, vilket man i hög grad kan göra 
via kvalitativ metod. Självklart kan andra metoder även användas i ett liknande 
syfte men den kvalitativa metoden är att föredra när forskningen berör 
människors tankar och känslor.
Denscombe (2009) skriver om intervjuer som datainsamlingsmetod och menar 
att forskare kan använda intervjuer när de vill ta reda på “...människors åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter…” (s. 232). Den föreliggande studiens 
syfte är att ta reda på vilket förhållningssätt elever och lärare har till 
flerspråkighet och därför har semistrukturerade intervjuer genomförts. 
Intervjuerna spelades in på mobilens röstinspelningsfunktion och 
transkriberades vid ett senare tillfälle. Transkriptionerna har endast gjorts på så
sätt att det ska framgå vad personen i fråga sagt, det framkommer således inte 
om personen skrattar, tar en paus eller liknande övriga händelser som kan äga 
rum vid ett samtal.

3.2 Materialinsamling och material

Det empiriska materialet som ligger till grund för denna studie består av fyra 
elevintervjuer och två lärarintervjuer. Det inspelade materialet är 190 minuter 
och har efter transkription genererat 8 datorskrivna A4-sidor. Två olika 
intervjuguider har använts vid intervjuerna (se bilaga 1 och 2) där den ena 
använts vid elevintervjuerna och den andra vid lärarintervjuerna. Intervjuerna 
var semistrukturerade vilket innebar att utgångspunkten låg i frågor som var av 
det mer öppna slaget, och informanterna fick chansen att utvidga sina svar så 
mycket de önskade. Kvale (1997) menar att kvalitativ forskning handlar om att 
människor möts och samtalar med varandra, dock har forskaren (intervjuaren) 
ett stort ansvar i att föra samtalet vidare och ställa följdfrågor. I denna studie är 
samtalet ytterst viktigt och avgörande för att få fram bra resultat. 

3.3 Urval

Urvalet har begränsats till sex personer varav fyra är elever och två är lärare. 
Eleverna läser kursen svenska som andraspråk 3 och har bott i Sverige hela eller
stora delar av sitt liv. Ytterligare ett krav var att eleverna kunde fler än två 
språk. Vad gäller lärarna så valdes lärare som undervisar i svenska och/eller 
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svenska som andraspråk på gymnasiet. Ett bekvämlighetsurval gjorde att elever 
och lärare från samma skola valdes slumpmässigt ut till att delta i studien. 
Deltagarna bor i en stad i mellersta Sverige.

I tabellerna nedan presenteras deltagarna och viss information om dessa. 

Tabell 1. Eleverna i studien 

Fingerat namn Ålder Antal år i 
Sverige 

Språk 

Sara  17 17 arabiska, svenska,
engelska, 
armeniska, 
spanska

Amira 18 18 arabiska, svenska,
engelska, 
armeniska, 
spanska 

Rani 17 6 arabiska, svenska,
engelska 

Lydia 18 15 arabiska, svenska,
engelska, 
keldanska, 
spanska 

Tabell 2. Lärarna i studien

Fingerat namn Undervisnings
ämnen 

Flerspråkig 
bakgrund 

Yrkeserfarenh
et 

Anna Svenska som 
andraspråk 

Ja 5 år 

Anders Svenska/ Svenska
som andraspråk 

Nej 12 år 

3.4 Bearbetning och analys av material

En hermeneutisk ansats har valts för att analysera det insamlade materialet. 
Hermeneutiken utgår från att verkligheten utgör olika innebörder som för att 
förstås måste tolkas. Denna ansats menar alltså att det inte riktigt finns någon 
objektiv verklighet. Hermeneutiken förklarar att människan försöker förstå 
olika upplevelser i hennes livsvärld genom att tolka dem. Tolkningarna i sin tur 
grundar sig på tidigare erfarenheter, alltså människans förförståelse (Ödman 
2016). I denna studie ska tolkning av flerspråkiga elevers attityder till den egna 
flerspråkigheten och lärarnas attityder till flerspråkighet leda till en förståelse av
hur lärare kan utforma undervisning som gynnar elevernas språkutveckling.
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Inom hermeneutiken talar man om den hermeneutiska spiralen eller cirkeln 
som den också ibland kallas där förståelse och tolkning är två centrala begrepp. 
För att få en förståelse för omvärlden använder man sig av tolkningar som leder 
till ny förståelse som man sedan tolkar och som leder till en ny förståelse och så 
vidare. Man pendlar alltså från förförståelse till förståelse och från delarna till 
helheten. Den här processen är alltså ständigt i rullning. Detta innebär även att 
det inte finns en sanning eller ett riktigt sätt att se på saker utan det förändras 
hela tiden (Ödman 2016). Det empiriska materialet som ligger till grund för 
denna studie har analyserats på liknande sätt. Genom att pendla mellan 
informanternas svar på olika frågor och göra tolkningar baserade på 
förförståelse i form av tidigare forskning om ämnet och bakgrundsinformation 
om flerspråkighet, har jag försökt skapa en förståelse för de attityder som 
förekommer bland flerspråkiga elever om den egna flerspråkigheten och bland 
lärare om flerspråkighet i klassrummet. Den nya förståelsen av elevernas 
attityder har jag sedan använt för att skapa ny förståelse för hur lärare kan 
utforma undervisning som gynnar språkutvecklingen hos flerspråkiga elever. 

3.5 Trovärdighet och tillförlitlighet

På grund av studiens begränsade omfång och antalet informanter kan den inte 
anses vara representabel för en allmän förklaring eller definitiv slutsats om 
flerspråkiga elevers förhållningssätt till den egna flerspråkigheten. Den kan inte 
heller ge ett generellt svar över hur lärare kan arbeta för att gynna flerspråkiga 
elever i klassrummet. Jag har dock i största möjliga mån försökt framföra 
informanternas svar på ett sammanfattat men tydligt och detaljerat sätt. Citat 
har använts ur transkriptionen för att förtydliga olika exempel och för att 
informanternas egna ord ska vara det som genomsyrar resultatet. Den 
hermeneutiska ansatsen som används för att analysera resultatet innebär att 
personliga tolkningar har gjorts som bygger på förförståelse, något som kan 
skiljasig åt från individ till individ.

3.6 Etiska aspekter

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningskrav som en forskare 
ska tänka på och utgå ifrån när hen genomför en studie. Det första kravet 
handlar om att forskaren ska ge informanterna information om studiens syfte. 
Det andra kravet handlar om informanternas självbestämmande vad gäller 
medverkan i studien. Det första och det andra kravet har i denna studie 
uppfyllts genom det informationsbrev som skickats till berörda personer och 
informanter. I informationsbrevet meddelas deltagarna om studiens syfte och 
deras rätt att när som helst avbryta deltagandet. Det tredje kravet berör 
konfidentialitet och fjärde kravet handlar om nyttjandet av information om 
deltagarna. I föreliggande studie har detta tagits hänsyn till och allt material om 
informanterna raderas när studien är klar.
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4 Resultat
I detta kapitel kommer jag redogöra för resultatet som bygger på analys av det 
empiriska materialet i studien. Jag har delat in kapitlet i nio avsnitt som 
behandlar olika teman. Jag har använt fiktiva namn för att värna om varje 
informants identitet. I vissa fall har utdrag ur transkriptionen använts för att 
förtydliga det informanten i fråga vill förmedla. Dessa utdrag markeras med 
citattecken. 

4.1 Modersmålet - en gemensam nämnare

De flerspråkiga eleverna som intervjuats går alla sista året på gymnasiet. De 
uppger sig tala olika språk och att flesta kan uppemot fem språk. En gemensam 
nämnare är att alla har arabiska som modersmål samt engelska och svenska 
som två språk de lärt sig i skolan. Tre av eleverna har även läst spanska som 
modernt språk i skolan. Det gemensamma modersmålet arabiska har eleverna 
lärt sig sedan barnsben i hemmet. Alla informanter identifierar således sitt 
modersmål som det första språket som lärts in via föräldrarna. Under 
uppväxten har eleverna ökat sin språkrepertoar i skolan med olika moderna 
språk såsom engelska och spanska. De kan alltså sägas ha blivit flerspråkiga 
successivt. 

Antal år i Sverige är något som skiljer eleverna åt en del. Två av dem är födda i 
Sverige, den tredje flyttade hit vid tre års ålder och den fjärde vid 11 års ålder. 
Detta verkar vara en faktor som också påverkar elevernas språkkunskaper i 
svenska. De som levt i Sverige en längre tid gör sig bättre förstådda under 
intervjun. Deras svar tyder även på att antal år i Sverige kan kopplas till 
huruvida de anser att deras språk påverkar varandra på ett negativt sätt. Ju 
längre tid de varit i Sverige desto mer tenderar de att uppleva att de olika 
språken påverkar varandra på ett negativt sätt. Sara och Amira, som har levt i 
Sverige i hela sitt liv och Lydia som har levt i Sverige sedan hon var tre år anser 
att deras språk påverkar varandra på ett negativt sätt. Rani som har levt i 
Sverige kortast tid, sex år, anser också att språken påverkar varandra men han 
är också den enda som uttryckligen säger att det inte alltid behöver vara en 
negativ sak. 

Samtliga elever uppvisar positiva attityder till modersmålet och anser att 
modersmålet är viktigt. De uppger att de enbart talar arabiska i 
kommunikationen med sina föräldrar vilket kan tolkas som att det finns en 
språknorm i familjerna som handlar om modersmålet. Svaren skulle även 
kunna tolkas som att de medvetet vill bevara sitt modersmål.Vill man bevara sitt
modersmål så kan det tolkas som att man är positivt inställd till det också. 
Samtliga elever uppger också att modersmålet är ett av två språk som de 
använder mest till vardags. Arabiskan tillsammans med svenskan utgör de 
språk som eleverna menar att de använder varje dag. Det frekventa 
användandet av modersmålet tyder också på att de har ett positivt 
förhållningssätt till språket. Eftersom de har andra språk som de behärskar 
skulle de kunna undvika att använda sitt modersmål om de hade en negativ 
inställning till arabiskan, men i detta fall säger eleverna att de medvetet väljer 
att tala sitt modersmål hemma för att de inte ska glömma språket. 
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4.2 Det bästa med flerspråkighet

Alla informanter upplever att flerspråkighet är en fördel. De anser att det bästa 
med flerspråkighet är att flerspråkiga är eftertraktade på arbetsmarknaden. En 
annan fördel med flerspråkighet är att kunna kommunicera med fler människor 
jämfört med om man bara kan ett språk. Det bästa med att kunna flera språk 
enligt Rani är att det kan hjälpa när man söker jobb. Han förklarar vidare att 
språk är ett sätt för oss att kommunicera på och ju fler språk man kan och ju 
bättre man behärskar språken desto bättre kommunikation kan man ha med 
andra. Sara tycker också att det bästa med att vara flerspråkig är att man är 
attraktiv på arbetsmarknaden. Hon menar att ett företag som anställer henne 
exempelvis inte behöver anlita en tolk när det kommer till de språk som hon 
behärskar. Hon tycker också att flerspråkighet är något som för människor 
samman och definierar hur man är som person. Lydia förklarar också att det 
idag finns många arbetsuppgifter som kräver kommunikation med personer 
som talar andra språk än svenska och då har en flerspråkig person en stor fördel
att den kan flera språk. Dessa svar tolkas som positiva eftersom eleverna 
beskriver att flerspråkiga är attraktiva på arbetsmarknaden som det bästa med 
flerspråkighet. Således kan svaren tolkas som att eleverna har en positiv syn på 
flerspråkighet i allmänhet. 

4.3 Motsägelsefulla attityder

Samtidigt som eleverna kan antas vara positivt inställda till sitt modersmål 
uppger samtliga att de undviker att använda sitt modersmål i formella 
sammanhang. De förklarar att anledningen är att det kanske finns andra som 
inte förstår språket, men flera av dem tänker även på hur de kommer bli 
uppfattade av andra om de talade sitt modersmål. Omgivningens attityder till 
det främmande språket arabiska påverkar alltså elevernas förhållningssätt till 
sitt modersmål. De väljer att medvetet undvika användandet av modersmålet i 
skolan och när de arbetar. Detta samtidigt som de uppger att det är viktigt att 
inte glömma sitt modersmål. Eleverna verkar ha motsägelsefulla attityder till 
sitt modersmål eftersom de å ena sidan värnar det men å andra sidan undviker 
det. En stor risk finns att eleverna har en omedveten negativ inställning till sitt 
modersmål som grundar sig i hur omgivningen förhåller sig till språket. 
Alla elever beskriver också hur viktigt det är med flerspråkighet i arbetslivet. De 
beskriver det som en tillgång och förklarar hur olika företag är i behov av 
flerspråkig personal. Vissa av eleverna ger exempel på hur de som flerspråkiga 
kan hjälpa till på en arbetsplats bland annat genom att översätta och tolka. Men 
denna syn på flerspråkighet genomsyrar inte informanternas svar. Samtidigt 
som de anser att fler jobbmöjligheter är det bästa med att vara flerspråkig så 
uppger de att de i stor utsträckning undviker exempelvis sitt modersmål när de 
själva arbetar på helgerna. Ett exempel är eleven Sara som anser att det bästa 
med att vara flerspråkig är att man är attraktiv på arbetsmarknaden, samtidigt 
som hon på en annan fråga säger att hon undviker att använda andra språk än 
svenska när hon jobbar. Detta upprepas genomgående hos alla fyra elever och 
tolkas som att det förekommer motsägelsefulla attityder till den egna 
flerspråkigheten bland eleverna. De undviker att använda den egna 
flerspråkigheten i formella sammanhang trots att de anser att flerspråkighet är 
gynnsamt i arbetslivet. Även här bottnar elevernas inställning i hur deras språk 
uppfattas av andra i samhället och mer specifikt på jobbet. 
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4.4 Att blanda språk är ett “problem”

De mest använda språken bland informanterna är som tidigare nämnt arabiska 
och svenska. När det kommer till huruvida de upplever att språken påverkar 
varandra så svarar alla ja eftersom de anser att de ibland blandar arabiska och 
svenska när de talar det ena eller det andra språket. Sara anser att detta är ett 
problem för henne, Amira uppger att detta “ställer till det” för henne när hon 
pratar och Rani tycker att det blir ett problem när man ska använda exempelvis 
ordspråk. Lydia till exempel berättar att om hon inte kan ett svenskt ord när 
hon pratar svenska så kan hon använda det motsvarande arabiska ordet. Hon 
tycker dock att detta är problematiskt eftersom det inte är så att alla förstår 
arabiska.  
Två andra exempel på upplevda utmaningar med att vara flerspråkig illustreras 
genom Sara som tycker att hon lätt blandar språken och ger som exempel det 
arabiska ordet “jalla” som bäst översätts som “kom igen” på svenska. Hon 
menar att hon ofta säger “jalla” när hon pratar svenska trots att det är ett 
arabiskt ord. När hon pratar arabiska upplever hon att det finns svåra ord som 
hon inte kan uttala och då använder hon det motsvarande svenska ordet istället.
Hon beskriver detta som ett problem. Även Amira upplever att språken 
påverkar varandra lite. Hon förklarar att svenskan är “första språket som jag har
i hjärnan…” vilket “ställer till det” för henne ibland när hon pratar arabiska. 
Hon menar att svenskan kan påverka arabiskan på så sätt att hon använder 
svensk grammatik när hon pratar arabiska. 
Elevernas svar ger en tydlig bild av att de anser att det är fel och problematiskt 
att blanda språk. Dock är min tolkning att de transspråkar omedvetet. I detta 
fall ser jag två eventuella förklaringar till elevernas syn på att de använder alla 
sina språk när de kommunicerar; de känner till transspråkande men har en 
negativ inställning till det och väljer därför att inte utnyttja alla sina språk när 
de kommunicerar. Det kan också vara så att eleverna inte känner till begreppet 
transspråkande. De kanske aldrig har tänkt på eller lärt sig att se sina språk som
delar av en och samma förmåga. Min tolkning av deras svar får mig att tro på 
det sistnämnda alternativet. 

4.5 Modersmålet - vägen till nya språk?

I fråga om vilka sammanhang de använder respektive språk svarar alla att de 
använder svenska i skolan och på jobbet samt arabiska hemma med föräldrarna.
De undviker även medvetet att använda arabiska i formella sammanhang 
eftersom de anser att man där bör prata ett språk som alla förstår. De försöker 
på ett eller annat sätt anpassa sitt språk efter omgivningen och de tänker på hur 
andra skulle tänka och tycka om dem om de talade ett annat språk än svenska 
på jobbet eller i skolan. Eleverna verkar dock inte reflektera över hur deras 
modersmål kan hjälpa dem utveckla ett andraspråk.
Lydia känner att hon får möjlighet att använda några av sina språk i informella 
och formella sammanhang. Som exempel ger hon det svenska språket som hon 
talar i formella sammanhang såsom i skolan och på olika myndigheter men 
också i informella sammanhang som när hon är hemma och pratar med sina 
syskon. Vidare förklarar hon att hon inte riktigt kan göra samma sak med 
arabiskan. Den talar hon hemma med sina föräldrar men kan inte använda 
språket i skolan. Lydia anser inte att hon kan få användning av arabiskan i 
formella sammanhang, till exempel i skolan vilket troligtvis beror på att 
undervisningen sker på svenska. Men hon reflekterar inte över andra formella 
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sammanhang där hon kan använda sitt språk. Ett exempel kan vara i arbetslivet,
som det ser ut idag behövs arabisktalande personal i de flesta yrkesgrupper för 
bättre kommunikation med kunder, elever, brukar och så vidare. Lydias svar 
kan tolkas på olika sätt varav det ena är att hon inte reflekterar över arbetslivet 
och hur hon kan använda sitt modersmål där än. Den andra möjliga tolkningen 
är att hon inte anser att arabiska har en sådan hög status att det kan användas i 
formella sammanhang. 
Rani känner att han får möjlighet att använda sina språk i olika sammanhang. 
Till skillnad från Lydia anser Rani att han kan använda alla sina språk beroende 
på människorna i hans omgivning och vilka språk de behärskar. Som exempel 
menar han att han kan använda arabiskan i många situationer eftersom många i
hans omgivning talar språket. Men han förklarar att det också är en 
förutsättning att omgivningen kan prata samma språk för att han ska kunna 
göra det. Rani undviker dock att prata andra språk när han vill lära sig ett nytt 
språk. Han menar att man måste fokusera på ett språk för att lära sig det bra. I 
intervjun framgår det även att han inte tycker att han är särskilt bra på 
engelska. Detta trots att det talade arabiska språket innehåller en hel del 
engelska ord på grund av historiska aspekter såsom kolonialisering, vilket kan 
underlätta för arabisktalande när de lär sig engelska. Av intervjusvaren att döma
verkar Rani dock inte se hur han skulle kunna använda sitt modersmål för att 
utveckla sin engelska. Att han inte ser fördelen med sitt modersmål kan tolkas 
som att han också har en lite negativ inställning till det.   
Amira berättar att hon kan översätta enstaka ord om hon behöver men vill helst 
hålla varje språk för sig och försöka lära sig varje språk utan att ta hjälp av 
andra språk som hon kan. Hon menar att om hon hela tiden skulle översätta och
slå upp svåra ord så skulle hon inte utvecklas språkmässigt. På följdfrågan “Har 
du kunnat ta hjälp av till exempel arabiskan när du lärt dig spanska?” svarar 
Amira nej. Hon menar att hon lärt sig spanska i Sverige och i en svensk skola så 
hon kunde inte “ta in arabiskan mitt i allt”. Då likheter mellan spanska och 
arabiska är större än vad man kan tro bland annat på grund av historisk 
sammanblandning, skulle Amira kunna ha stor hjälp av sitt modersmål när hon 
lär sig spanska. Jag tolkar därför hennes svar som att hon inte reflekterar över 
hur hennes modersmål kan hjälpa henne lära sig nya språk, vilket också kan 
tyda på att hon är lite negativ inställd till sitt modersmål eftersom hon likt Rani 
inte ser nyttan av det. 

4.6 Lärarnas associationer till ordet flerspråkighet

Lärarna som intervjuades tänker på personer som kan flera språk, Sverige som 
ett flerspråkigt samhälle och personer som lär sig nya språk när de hör ordet 
flerspråkighet. Båda har personliga tankar och funderingar kring flerspråkighet 
som de väljer att dela med sig av. Min tolkning är att de har en relativt positiv 
inställning till flerspråkighet. De ser flerspråkighet som en tillgång i samhället 
och arbetar för att främja flerspråkigheten i klassrummet. 
Anna har egna erfarenheter av flerspråkighet och hur det är att vara flerspråkig. 
När Anna hör ordet flerspråkighet tänker hon på någon som inte kan språket i 
början, personen i fråga kan sitt modersmål men behöver utveckla nya språk. 
Hon tänker på sig själv när hon kom till Sverige och inte kunde det svenska 
språket. Hon förklarar att det var svårt i början men sen började hon jobba och 
kämpade mycket för att lära sig det svenska språket. Idag när hon träffar elever 
som kämpar med språket känner hon igen sig och det får henne att vilja hjälpa 
dem och “pusha” dem att bli bättre på svenska. Jag tolkar hennes svar som att 
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hon använder sina erfarenheter för att hjälpa sina flerspråkiga elever och höja 
deras motivation. Detta skulle kunna innebära att hennes elever i större 
utsträckning känner samhörighet med henne. De kan relatera till hennes 
historia och se upp till henne på ett annat sätt. 
När Anders hör ordet flerspråkighet tänker han på människor som kan flera 
språk. Han tänker att vi lever i ett flerspråkigt land eftersom nästan alla kan tala
flera språk. “Om inget så kan man svenska och engelska”säger han för att ge 
exempel på en flerspråkig person i Sverige idag. Han tänker också att 
flerspråkighet för honom är ett positivtladdat ord men att det på grund av den 
skeva medierapporteringen kanske inte verkar så i samhället i stort. Han 
förklarar att många som han känner associerar flerspråkighet med invandrare 
och invandrare hör man sällan något bra om på TV, förklarar han. Han anser 
inte att den bild som framställs av invandrare och flerspråkighet i media är 
rättvis eftersom han själv anser att både invandrare och flerspråkiga är en 
tillgång för samhället. Anders svar tyder på att han har en positiv inställning till 
flerspråkighet eftersom han ställer sig kritisk till hur media framställer dels 
flerspråkighet med också invandrare som oftast har en flerspråkig bakgrund. 

4.7 Flerspråkighet som tillgång eller hinder?

Lärarna ser flerspråkighet som en fördel eftersom de anser att vi lever i en 
global värld och ett mångkulturellt samhälle där flerspråkighet är något positivt.
Den ena läraren ser dock att det kan vara ett hinder i början när en person lär 
sig ett nytt språk.
För Anders är flerspråkighet en tillgång eftersom han ser hur världen blivit allt 
mer sammankopplad och vi tvingas att kommunicera med människor som bor i 
länder långt bort. Han förklarar att dagens ungdomar inte kommer ha endast 
Sverige som möjligt arbetsland utan de kommer kunna välja och vraka mellan 
jobb från alla världens hörn. De kommer kanske också kunna arbeta från 
Sverige men i ett företag som finns i ett annat land. Med den globalisering som 
sker idag menar “Anders” att flerspråkighet inte bara kommer vara en tillgång 
utan också ett krav. Han tror att företag kommer ställa krav på flerspråkig 
personal i framtiden eftersom arbetsmarknaden kräver en sådan kompetens. 
Anna anser att flerspråkighet både är en tillgång och ett hinder. Hon förklarar 
att det blir ett hinder i början när man lär sig ett nytt språk. Många blandar ihop
andraspråket med modersmålet och upplever att språkutvecklingen inte går 
särskilt fort. Men när man väl har lärt sig ett nytt språk så är det en tillgång, 
särskilt i ett mångkulturellt land som Sverige. För henne har flerspråkigheten 
varit en tillgång eftersom hon kunnat nå ut till fler elever genom sitt modersmål 
som är arabiska. Dock känner hon också en viss missnöjdhet eftersom hon inte 
kan alla språk och därför inte kan hjälpa eller nå ut till alla elever. Hon ger ett 
exempel från sitt eget klassrum där hon har elever som talar polska men hon 
kan inte tala polska. Hon säger att hon ibland tar hjälp av internet för att 
översätta ord till exempelvis polska så att hon kan hjälpa de eleverna också. 

4.8 Andra språk i klassrummet

Lärarna menar att de tillåter sina elever att använda andra språk i klassrummet 
men till en viss gräns och endast vid behov. De anser att svenska ska vara 
huvudspråket på svensklektionerna men förstår att elever ibland behöver 
översätta eller förklara för varandra på sitt modersmål för att förstå. Anna 
tillåter sina elever att använda sina modersmål eller andra språk i klassrummet 
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men begränsat. Hon tycker inte att det är bra när eleverna bara sitter och pratar 
på ett annat språk till exempel vänner emellan. Annas synsätt på elevernas 
användning av andra språk i klassrummet tyder på att hon inte är helt positiv. 
Hon vill att eleverna ska använda det svenska språket i så stor utsträckning som 
möjligt och jag tolkar det som att hon anser att det är rätt väg för att lära sig ett 
språk. Hon accepterar att eleverna översätter eller hjälper varandra att tolka 
enstaka ord men hon tillåter dem inte ha längre konversationer på sitt 
modersmål. Hon förklarar att det inte är rättvist mot de andra i klassrummet 
som inte förstår och att det lätt kan uppstå missförstånd. Eleverna kan få för sig 
att de pratar om varandra och börja bråka med varandra. 
Anna använder en sorts kollektiv lösning på ett mer individuellt problem. Då 
Anna har upplevt att vissa elever varit dumma mot varandra på andra språk så 
har hon bestämt att ingen ska använda ett annat språk för att ha längre 
konversationer i klassrummet. Men alla elever beter sig inte på det sättet och 
ibland behöver eleverna kanske ha en längre konversation på sitt modersmål för
att uppnå en viss förståelse. Dessa elever skulle således påverkas negativt av den
kollektiva lösningen. Annas svar skulle därför kunna tolkas som att hon både är 
positiv och negativ till användandet av flera språk i klassrummet. Hon vill att 
eleverna ska förstå genom att använda sitt modersmål men hennes tidigare 
negativa erfarenheter gör att hon använder en kollektiv lösning som kan 
påverka elever som är i behov av att använda sitt modersmål lite mer. 
Vidare förklarar Anna att om man tillåter att eleverna översätter hela tiden 
kommer de inte kämpa för att lära sig svenska. Hon anser att förstahandsvalet 
inte ska vara översättning utan att hon försöker förklara för eleverna på ett 
annat sätt. På så sätt får de kämpa lite för att förstå och det menar hon gör att 
de utvecklas språkmässigt snabbare och bättre. Anna framstår här som både 
positiv och negativ till flerspråkighet och användandet av andra språk än 
svenska i klassrummet. Hon tänker att det kan vara bra men samtidigt vill hon 
inte att de bara använder sina modersmål och hamnar i en bekvämlighetszon. 
Hennes svar kan tolkas som att hon vill begränsa användandet av flera språk i 
klassrummet i synnerhet samtidigt som hon i allmänhet är positiv till 
flerspråkighet. 
Anders tillåter sina elever att använda sina modersmål och andra språk i 
klassrummet när det behövs. Han förklarar att man inte kan sitta på svenska 
lektionen och bara prata arabiska exempelvis, men om man inte förstår så får 
man så klart använda sitt modersmål för att slå upp ett ord eller begrepp. Man 
får också hjälpa varandra om det finns en klasskamrat som kan samma språk. 
Engelska kan de ju också ta hjälp av förklarar han, även han tar hjälp av 
engelskan ibland för att förklara något som eleverna inte begriper. Det finns 
många elever med svenska som modersmål som inte alltid förstår sig på alla 
svenska begrepp som man kan stöta på i exempelvis litteraturen. Vid sådana 
tillfällen är engelskan ett bra språk att ha för ibland kan eleverna faktiskt veta 
det motsvarande engelska ordet men inte det svenska, förklarar han. Anders 
framstår som mer positivt inställd till flerspråkighet i klassrummet om man 
jämför med Anna. Han begränsar inte sina elever i hur mycket de får använda 
sitt modersmål. Hans svar kan tolkas som att eleverna kan använda sitt 
modersmål i exempelvis en timme om de är i behov av det. Att Anders tillåter 
sina elever att använda andra språk i klassrummet kan tolkas som att han är 
positiv till det.  
Anders har dessutom inte upplevt att det funnits risker med att låta elever tala 
andra språk. Han har bara sett nyttan i det men han förstår att elever ibland kan
säga dumma saker på andra språk. Det är inte acceptabelt och oftast finns det 
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någon som förstår vad eleven i fråga sagt och säger till Anders som tar en 
konversation med eleven direkt. För att gynna flerspråkigheten i klassrummet 
menar Anders att det är viktigt att som lärare vara tydlig med att alla språk är 
lika mycket värda. Att låta eleverna tala sitt språk när det är lämpligt och när det
behövs signalerar för eleven att läraren anser att språk är bra oavsett vilket 
språk det är. Här förstärker Anders den tidigare bild av honom som en lärare 
med positiv inställning till flerspråkighet. Genom att Anders tänker på sitt 
positiva förhållningssätt till de olika språk som finns i klassrummet visar han att
han är positiv till flerspråkighet också.  

4.9 Att främja flerspråkighet i klassrummet

Angående vilka insatser de gör för att gynna flerspråkigheten bland sina elever 
så svarar lärarna lite olika. Den ena har språkresurser som besöker klassen och 
hjälper eleverna på respektive språk. Den andra använder översättningar och 
låter eleverna tolka och tänka på andra språk för att nå bättre förståelse och i sin
tur utveckla sitt andraspråk.
Anna förklarar att man som lärare måste bygga på elevernas självkänsla. När de 
känner sig trygga i ett klassrum och i sina förhållanden med varandra och med 
läraren så kommer de våga mer. De kommer våga göra fel som de sedan 
kommer lära sig av. Hon förklarar sedan att på den skola där hon arbetar så 
finns det studiehandledare, som i den föreliggande skolan benämn 
språkresurser, som hjälper till i klassrummet. Varje dag kommer en språkresurs
som talar ett visst språk som eleverna har behov av i klassrummet. Eleverna får 
då möjlighet att ställa frågor och få hjälp med olika skoluppgifter. Detta med 
resurser är väldigt kostsamt menar hon, men samtidigt bra för eleverna. Alla 
elever måste känna sig viktiga, sedda och känna att deras språk är viktigt därför 
är språkresurserna till stor nytta för hennes elever som hon personligen inte kan
nå ut till genom ett gemensamt språk.
Anders använder flerspråkighet som resurs i klassrummet där han låter 
eleverna översätta, tolka och tänka på andra språk om svenskan inte räcker till. 
Han har exempelvis tillåtit elever att läsa översatta böcker på andra språk för att
eleverna skulle ta del av innehållet. Under det arbetet var det många av hans 
elever som blev så glada och intresserade att de valde att läsa samma bok på 
svenska när de var klara. På så sätt fick de en bättre förståelse för den svenska 
versionen menar han. Han avslutar med att säga följande: “Jag kan aldrig tvinga
en elev att lära sig något men jag kan försöka locka hen till att vilja lära sig och 
om modersmålet är den rätta vägen varför inte använda den?”. 
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5 Diskussion

Jag kommer i detta kapitel diskutera resultatet och svara på forskningsfrågorna.
Resultatet analyseras i avsnitten 5.1–5.1.4 med hjälp av den hermeneutiska 
ansatsen där tidigare forskning, bakgrund till flerspråkighet och egna 
erfarenheter ligger till grund för förförståelsen av det belysta ämnet. Jag 
kommer även föra en metoddiskussion i avsnitt 5.2 där jag bland annat framför 
kritik mot den egna metoden. I avsnitt 5.3 presenterar jag min slutsats. Avslutar
arbetet gör jag i avsnitt 5.4 där jag ger förslag på framtida forskning. 

5.1 Elevernas förhållningssätt till modersmål och 
flerspråkighet

Den gemensamma nämnaren för eleverna är modersmålet som refereras till 
som det första språket eleverna lärde sig, detta är i likhet med Skutnabb-Kangas
(1981) definition av tvåspråkighet och hur man enligt författaren kan bli 
flerspråkig. Einarsson (2009) beskriver också modersmålet som det första språk
en person lär sig genom exempelvis sina föräldrar. Samtliga informanter har 
efter en viss tid lärt sig andra språk. De har tillägnat sig flera språk successivt.
Eleverna uppvisar positiva attityder till sitt modersmål genom hur de beskriver 
användandet av det i hemmet. Dock uppger inte någon av eleverna att de läser 
modersmål i skolan. Forskning tyder på att modersmålet är viktigt för den 
övriga språkutvecklingen och kan faktiskt gynna den (Ganuza & Hedman 2019) 
men eleverna i denna studie har inte tagit möjligheten att läsa och utveckla sitt 
modersmål i skolan. Detta kan ha att göra med elevernas motsägelsefulla 
attityder till modersmålet, för trots att samtliga elever försöker bevara sitt 
modersmål genom att använda det i hemmet så svarar samtliga också att de 
undviker sitt modersmål i formella sammanhang. Den föreliggande studien 
tyder således på att det förekommer motsägelsefulla attityder till modersmålet 
bland eleverna. Detta resultat går i samma spår som Wingstedts 
enkätundersökning som också tydde på motsägelsefulla attityder till modersmål
och flerspråkighet bland 330 slumpmässigt utvalda informanter (Lainio 2012).
Att eleverna undviker sitt modersmål i vissa situationer kan också kopplas till de
olika språkliga domänerna (Rydenvald 2014). I den föreliggande studien kan 
språkbyten hos eleverna på grund av situation konstateras. Samtliga uppger att 
de talar sitt modersmål hemma och svenska i mer formella sammanhang. 
Rydenvald (2014) menar att detta är ett vanligt sätt att referera till de olika 
språkliga domänerna som finns. Den föreliggande studiens resultat går i samma
linje som Rydenvalds (2014) studie vars resultat tyder på att modersmålet får 
olika roller i olika domäner.
Resultatet i denna studie visar också att eleverna inte ser nyttan med sitt 
modersmål i utbildningssammanhang. Detta skulle kunna förklaras med att 
eleverna har en viss omedveten negativ attityd till sitt modersmål. Ganuza och 
Hedmans (2015) studie visade att det förekommer negativa attityder till 
modersmålsundervisning vilket också kan vara fallet i den föreliggande studien. 
Samtliga elever uppger även att de anpassar sig till omgivningen och tänker på 
hur de skulle uppfattas av andra om de talade sitt modersmål. Detta kan 
förklaras genom det som Lindberg och Hyltenstam (2013) tar upp om 
samhällets och skolans betoning av svenskhet. Författarna menar att samhället 
och skolan betonar en traditionell homogen svenskhet som alla elever inte kan 
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leva upp till. Vidare förklarar författarna att detta kan leda till att 
minoritetselever väljer att avstå undervisning som egentligen skulle kunna 
gynna deras språkutveckling.
Det som skiljer eleverna åt är bland annat antalet år de levt i Sverige. Resultatet 
visar att det antalet år de levt i Sverige kan kopplas till huruvida de anser att 
språken påverkar varandra eller inte. De som bott i Sverige längst är de som ser 
språkens påverkan på varandra som något negativ medan den som bott i landet 
kortast tid också kunde se fördelar med att språken påverkade varandra. En 
möjlig förklaring kan vara att de som levt i landet mest också har hunnit 
socialiseras in i ett tänkande som till stor del liknar den allmänna uppfattningen
av flerspråkighet i samhället. Detta är dock något som bör studeras mer (se 
förslag på vidare forskning).

5.1.1 Elevernas och lärarnas förhållningssätt till 
flerspråkighet

Informanterna i denna studie menar att flerspråkighet är bra för 
anställningsbarheten på arbetsmarknaden. Samtliga informanter uppger att det 
är bland de bästa sakerna med att vara flerspråkig. De ger också exempel på hur 
de skulle kunna gynna en arbetsplats som väljer att anställa dem.Trots elevernas
inledningsvis positiva inställning till flerspråkighet kunde även här 
motsägelsefulla attityder identifieras. Samtidigt som eleverna anser att 
flerspråkighet är en fördel på arbetsmarknaden så uppger de att de undviker att 
använda sitt modersmål när de själva arbetar. Motsatsförhållandet mellan 
elevernas attityd och praxis går också i linje med resultaten i Wingstedts 
undersökning (Lainio 2012) samt det som Lindberg (2002) tar upp om skolan 
och samhällets attityder gentemot flerspråkighet. Lindberg (2002) menar att 
samhällets attityder och värderingar av flerspråkighet påverkar de som 
identifierar sig som flerspråkiga vilket skulle kunna vara förklaringen till 
elevernas olika svar. 

5.1.2 Lärarnas attityder och handlingar

Forskning tyder på att flerspråkighet är positivt och om man tar tillvara på den 
och använder den på rätt sätt kan det ha en positiv inverkan på 
språkutvecklingen för flerspråkiga elever (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg 
2012). Detta innebär därför att lärare ute på skolorna måste arbeta mer med att 
lyfta fördelarna med flerspråkighet i klassrummet. Cummins (2000) skriver att 
läraren är den viktigaste personen för eleven som lär sig ett nytt språk. Lärare 
måste därför visa eleverna hur de kan använda sin flerspråkighet för att 
utvecklas språkmässigt. I likhet med vad Cummins (2000) menar så måste 
lärare arbeta med flerspråkighet genom att se till elevernas “...kulturella, 
språkliga och personliga identiteter…” (Cummins 2000, s. 9). 
Ett av många exempel på hur lärare kan tillvarata och gynna flerspråkighet är 
transspråkande som en resurs i klassrummet. Resultatet av denna undersökning
visar att det finns en viss okunnighet bland eleverna om hur flerspråkighet kan 
användas i klassrummet och transspråkande som resurs är ett bra exempel som 
lärare skulle kunna arbeta mer med. Svensson (2018) förklarar att 
transspråkande innebär att eleverna tar tillvara på alla sina språk är de 
kommunicerar och för att det ska vara möjligt i ett klassrum så måste läraren 
dels tillåta att eleverna använder alla sina språk, men också visa på det som 
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Svensson (2018) benämner strategiska principer. Detta kan användas av lärare 
för att utforma undervisning som belyser vikten av flerspråkighet i vårt 
mångkulturella samhälle samt medverka till en positiv bild av alla språk och 
deras egenskaper i form av en källa till kunskap. Samtidigt måste lärarna vara 
medvetna om att flerspråkighet utvecklas över tid, att hög kognitiv nivå bör 
tillämpas men som inte är högre än vad eleverna är kapabla till samt att det ska 
finnas litteratur på elevernas språk (Svensson 2018). 
Lärarna som har intervjuats visar en i allmänhet positiv inställning till 
flerspråkighet. Vissa skillnader förekommer mellan lärarna och dessa kan 
förklaras med att lärarna har olika erfarenheter både privat och yrkesmässigt 
vad gäller språk och språkinlärning. Anna har egna erfarenheter av att bli 
flerspråkig i vuxen ålder och hon använder dessa kunskaper för att hjälpa sina 
elever. Cummins (2000) menar också att läraren är den som kan visa vägen för 
eleverna och förmedla hur de kan bidra i samhället genom att behärska sitt nya 
språk. Anna bedöms vara en sådan lärare som eleverna kan relatera till och se 
upp till eftersom hon varit i samma sitts. Cummins (2000) förklarar att läraren 
ibland måste ändra på sin undervisning för att gynna flerspråkigheten och det 
är något som Anders försöker göra genom att exempelvis tillhandahålla sina 
elever litteratur på andra språk. Detta är också ett exempel på hur 
trasspråkande kan användas i undervisning som Svensson (2018) beskriver. 
Båda lärarna tillåter sina elever att använda andra språk i klassrummet men 
Anna verkar vara mer restriktiv med det jämfört med Anders. Anna menar att 
hennes elever får använda andra språk men begränsat till översättning av 
enstaka ord. Hon vill att eleverna ska använda det svenska språket mest trots 
det som t.ex. Svensson (2018) förklarar, att både första- och andraspråket 
stödjer varandra vid exempelvis transspråkande och leder till utveckling av båda
språken. Så genom att göra som Anders, att tillåta transspråkande och 
användning av andra språk i klassrummet utifrån elevernas behov, skulle 
flerspråkigheten i Annas klassrum eventuellt gynnas mer. Annas resonemang 
går till viss del i linje med Shameems (2004) studie som visade att två 
tredjedelar av de tillfrågade lärarna ansåg att standarden skulle sjunka om fler 
språk fick användas i klassrummet. 

5.1.3 Likheter och skillnader

Det finns således både likheter och skillnader mellan lärarnas och elevernas 
inställning till flerspråkighet. En likhet är att båda grupperna ser flerspråkighet 
som en tillgång i samhället. De anser att det är bra att vara flerspråkig eftersom 
det exempelvis kan hjälpa en person att få ett arbete. Skillnaderna mellan 
lärarnas inställning och elevernas inställning är att lärarna tycks se nyttan av 
flerspråkighet i undervisningen medan eleverna inte riktigt gör det. Eleverna 
verkar inte veta hur de kan använda sin flerspråkighet för att utvecklas 
språkmässigt. Detta är då något som lärarna ser och försöker på olika sätt 
främja i sina klassrum. 

5.2 Metoddiskussion

Den hermeneutiska ansatsen innebär att det saknas tydliga punkter för hur 
tolkningsprocessen ska gå till. Detta innebär att det finns möjlighet för andra 
forskare eller studenter att genomföra samma studie men att deras 
tolkningsprocess ser annorlunda ut vilket kan påverka de slutsatser som dras. 
Olika människor har olika förförståelse och denna ansats bygger på den egna 
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förförståelsen hos varje individ, detta innebär i sin tur att man kan göra olika 
tolkningar av samma fenomen. Detta i sig är dock inget problem eftersom den 
hermeneutiska ansatsen menar att det inte finns ett definitivt svar på olika 
fenomen.
Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod är bra i en kvalitativ 
undersökning som denna. Ett alternativt sätt eller en kompletterande 
datainsamlingsmetod hade kunnat vara att genomföra en enkätundersökning, 
som är vanligt förekommande i attitydstudier, men på grund av att studien varit
tidsbegränsad har detta inte genomförts. De semistrukturerade intervjuerna var
bra i detta fall eftersom både informanterna och jag kunde avvika en del från de 
skrivna frågorna. Jag kunde exempelvis ställa följdfrågor för att få en bättre 
förståelse av informantens svar. 
Studien bygger inte på någon enskild teori eftersom allt som har med språk att 
göra inte riktigt kan förklaras med enbart en teori. Språk är inte något 
oföränderligt och än mindre är flerspråkighet något oföränderligt därför anser 
jag att en teori inte räcker till för att beskriva något så dynamiskt som språk och 
attityder till språk. Detta har därför medfört att jag byggt studien på tidigare 
forskning om flerspråkighet.

5.3 Slutsats

Den föreliggande undersökningen tyder på att det finns positiva attityder till 
flerspråkighet hos både lärare och elever. Det framgår också av studiens resultat
att det finns motsägelsefulla attityder till den egna flerspråkigheten bland de 
flerspråkiga eleverna. En jämförelse mellan lärares och elevers attityder till 
flerspråkighet visar att båda är positiva till flerspråkighet men eleverna verkar 
inte se nyttan av det i undervisningssammanhang. Eleverna ser sin 
flerspråkighet som gynnsamt i ett framtida arbetsliv, men verkar inte göra 
kopplingen mellan utvecklingen av alla sina språk i nuet och framtiden. 
Studiens slutsats blir därför att flerspråkiga elever är positiva till flerspråkighet 
men reflekterar inte över hur den kan användas för att gynna deras 
språkutveckling. 

5.4 Vidare forskning

Attityder och förhållningssätt till flerspråkighet är ett viktigt och aktuellt ämne 
som det bör forskas mer om. I resultatet framgår att antalet år som en elev har 
bott i Sverige verkar ha en påverkan på elevens syn på huruvida hens språk 
påverkar varandra och om det är negativt eller positivt. Detta är ett intressant 
utfall som framtida forskning bör beakta och undersöka vidare. 
Den föreliggande studien är också småskalig i jämförelse med vad man skulle 
kunna göra. Forskare som har mer tid och resurser skulle kunna göra en mer 
omfattande studie där man intervjuar fler elever och fler lärare. Man kan också 
göra en studie där man kombinerar två datainsamlingsmetoder: 
enkätundersökning och intervjuer, för att undersöka vad människor tycker och 
hur de tänker om sin egen flerspråkighet.
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Bilaga 1 intervjuguide till intervjuer med elever

Inledande information 
● Förklara syftet
● berätta att intervjun spelas in (ljudinspelning)
● Info om anonymitet 
● Info om rätten att inte svara på frågor och avbryta intervjun

Intervjufrågor 
1. Berätta om dig själv
2.  Vilka språk kan du? 
3. Hur lärde du dig språken? 
4. Vilka språk använder du mest? Varför? 
5. Tycker du att språken påverkar varandra? Varför/varför inte?
6. I vilka sammanhang använder du respektive språk? Finns det någon 

speciell anledning till att du använder ett visst språk i ett visst 
sammanhang? (eller låter bli att använda ett språk i ett visst 
sammanhang?) 

7. Vad tycker du är det bästa med att kunna flera språk? Förklara gärna hur 
du tänker. 

8. Får du möjlighet och tar du den eventuella möjligheten att använda dina 
språk regelbundet och i olika sammanhang? I formella och/eller 
informella sammanhang? (exempelvis skola och privat).  

9. Vad tänker du på när du hör ordet “flerspråkighet”? 
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Bilaga 2 Intervjuguide till intervjuer med lärare

Inledande information 
● Förklara syftet
● berätta att intervjun spelas in (ljudinspelning)
● Info om anonymitet 
● Info om rätten att inte svara på frågor och avbryta intervjun

Intervjufrågor 
1. När jag säger “flerspråkighet” vad tänker du på då? 
2. Är flerspråkighet en tillgång eller ett hinder enligt dig? 
3. Tillåter du att dina elever använder sina modersmål eller andra språk än 

svenska i klassrummet? Varför/varför inte? 
4. Baserat på dina egna erfarenheter, har det funnits några “risker” med att 

låta elever tala andra språk i klassrummet? 
5. Forskning tyder på att flerspråkighet är något positivt och något som 

man ska värna i skolan. Vilka insatser kan man som lärare göra för de 
flerspråkiga eleverna i klassrummet? Är detta något som du tillämpar i 
ditt eget klassrum?  
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