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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine bilingualism, multilingualism and language attitude of 

deaf students in gymnasium. The study will also investigate the similarities and differences 

between student’s attitudes regarding their multilingualism. The questions asked are: Do they 

feel bilingual or multilingual? What’s their attitude to their languages? Do they feel proud 

having known several languages? The methods used are qualitative interviews as data 

gathering method, specifically focused on phenomenology. The seven deaf individuals from 

gymnasium were interviewed for this study. Because the method of phenomenography was 

used, the focus was on the empirics rather than theories. The analysis will be mainly focused 

on phenomes rather than the students themselves. The main results from this study includes 

that the students did not pride in their bilingualism or multilingualism but instead they 

believed they learned because of their environment. In addition, they highlighted judgements 

they received for being deaf such as not believing they had the capacity of learning several 

languages. Deaf people are often stereotyped by hearing people as being dumb and not being 

able to write or read. Other areas found are communication, opportunities and code shifts are 

greatly of importance for their multilingualism. They find multilingualism overall positive 

and it may give them opportunities that other might not have. My hope is that my study can 

outline what are the attitudes of bilingualism, multilingualism and languages among deaf 

people.  
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1 Inledning 
 

Mitt liv har präglats av flerspråkighet där jag bl.a. använder svenskt teckenspråk, irländskt 

teckenspråk, engelska, svenska och kroatiska i vardagen.  Detta bidrog till att jag funderade på 

min flerspråkighet och därmed undersökte vidare hur nuvarande forskning ställer sig till det. 

De senaste åren har begreppet translingualism blivit allmänt förekommande i forskningen 

(Garcia & Wei 2014), vilket bidragit till att nyansera flerspråkighet på ett helt nytt sätt. Detta 

handlar om hur elever använder sina språk till sin fördel genom att anpassa sig utifrån den 

nuvarande situation. Detta gäller inte bara elever som har ett annat modersmål och svenska som 

andraspråk, utan även döva elever med teckenspråk som modersmål. Invandringen i Sverige 

under de senaste åren har ökat och bidragit till mångfald och det har lett till att gymnasieelevers 

flerspråkighet i Sverige varierar. Skolorna runt om i Sverige har fått ta emot elever med utländsk 

bakgrund vilket har resulterat i att antalet elever med svenska som andraspråk i skolorna har 

ökat markant. Detta aktualiseras ytterligare med att elever har tillgång till sociala medier och 

därmed får tillgång till det svenska språket på ett helt annat sätt än tidigare generationer döva 

elever har fått. Under 80-talet och 90-talet var teckenspråket enligt döva ett självklart språk och 

någonting som de bar med stolthet. I arbetet som lärare har jag mött detta fenomen och kommit 

till insikt att något har förändrats, eleverna tenderar att inte vara lika stolta över sina modersmål, 

svenskt teckenspråk eller deras andraspråk som tidigare generationer. Efter djupdykning i olika 

diverse forskningsområden stötte jag på begreppet språkattityd. Vilka språk kan döva idag? 

Vilka resurser ser de i sin vardag? Känner de stolthet över att kunna fler språk? Bidrar samhället 

till att de numer värderar sina språk på olika sätt? Detta är anledningen till att jag valde att 

undersöka flerspråkighet ytterligare i min studie.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur två- eller flerspråkiga döva elever upplever 

sin två- eller flerspråkighet. I studien ligger fokus på elevernas attityder och vilka för- eller 

nackdelar som framträder.  Min studie avgränsas mot elever som går på gymnasiet för döva och 

hörselskadade.  

 

Mina frågeställningar är:  

 Hur ser gymnasieelevers flerspråkighet ut och hur används det? 
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 Vilka attityder har döva gymnasieelever till sin två- eller flerspråkighet?  

 

1.2 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med att jag presenterar tidigare forskning inom olika områden som studien 

berörs av.  Därefter följer ett kapitel om studiens metoder, urval och mina tillvägagångssätt, 

resultat och analysmetod som sin tur utgör grunden till min studie. Studiens resultat redovisas 

i flera områden som även ska besvara mina frågeställningar. Resultatet sammanfattas i en kort 

diskussion där en analys även ingår. I diskussionen lyfts resultatet fram i förhållande till 

forskning och metodkritik.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera två delar. I det första avsnittet tas teckenspråk upp 

och i det andra avsnittet diskuterar jag tvåspråkighet, flerspråkighet och språkattityd. Jag 

ämnar lyfta fram dagens forskning för att visa på hur utvecklingen har gått fram gällande 

tvåspråkighet, flerspråkighet och språkattityder.  

 

2.1 Teckenspråk 

 

Svenskt teckenspråk har kommit en lång väg och anses numera som ett riktigt språk. Sedan 

1981 har svenskt teckenspråk utvecklats och intagit nya områden just inom lingvistik och 

sociolingvistik. Ett exempel där svenskt teckenspråk särskiljer sig från det svenska språket är 

framförallt grammatiken. Som ett exempel visar Bergman (1995) i sitt kompendium hur 

teckenspråket skiljer sig i meningsbyggnad. Här följer ett exempel på hur det kan se ut: 

 

 

           t 

HUS PEK-f POSS-c PAPPA BYGGA 

2.  

Huset byggde min pappa.  

 

Språket liknar inte varandra vid ett första ögonkast. I svenskt teckenspråk skrivs alla ord i 

grundform och i stora versaler. Det understrecka med bokstaven t (topik) hänsyftar till 

tidsperioden där ögonbrynen lyfts för att göra en markering på ett begrepp. I detta fall är det 

under tiden HUS PEK-f POSS-c tecknas som ögonbrynen ska lyftas. PEK-c betyder JAG och 

PEK-f innebär att man pekar ut något, i detta fall huset. POSS-c avser ”min/mitt” på svenskt 

teckenspråk. Liknande konstruktioner är vanligt förekommande i svenskt teckenspråk. Tanken 

bakom detta är att svenskt teckenspråk ska få fram ett flyt som fungerar vilket inte fungerar 

tillsammans med det svenska språket utan bryta ner meningarna till ord som har ett innehåll 

eller en betydelse. De olika grammatiska strukturerna bidrar till att döva under uppväxten får 

arbeta med två skilda språk. 

 

Grosjean (2008) beskriver att teckenspråket har en gynnsam roll i dövas inlärning eftersom 

den säkerställer en kommunikation som är naturlig och fullständigt utvecklad. Han menar att 

teckenspråket bidrar till tidig kommunikation, kognitiva förmågor, social utveckling och 

allmän kunskap om världen. Vidare skriver han även att ha teckenspråk som förstaspråk är 
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gynnsamt för döva elever när de ska lära sig talspråk. Detta för att förstaspråket bidrar till att 

döva får kognitiva förmågor och social kompetens vilket understödjer talspråk. När barn inte 

får lära sig teckenspråk tidigt skapas det stora problem för barn att lära sig andraspråk, 

framförallt när förstaspråket inte är tillräckligt (Grosjean 2008).   

 

2.2 Tvåspråkighet och flerspråkighet 

 

Tidigare har tvåspråkighet refererat till individer som har ett förstaspråk och ett andraspråk 

som komplement. Men på senare år har begreppet bilingual omvärderats och setts som en 

dynamisk relation mellan två språk. Garcia och Wei (2014) menar att tvåspråkiga inte kan ses 

som monolingual (enspråkiga) utan att de kan behärska två språk på ett dynamiskt sätt. De är 

alltså med andra ord inte jämförbara utan ska komplettera varandra på ett komplext sätt.  

Traditionellt används begreppet bilingual (tvåspråkighet) av forskarna. Dock har begreppet 

multilingualism dykt upp på senare år och Lindahl (2015) menar att begreppet flerspråkighet 

föredras eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle där allt fler individer kan fler än två 

språk. Johanne Paradis (2007) beskriver att det finns olika typer av inlärning gällande 

tvåspråkighet, som kan sorteras i två olika typer, stimulaneous och sequential bilingualism. 

Individer som har en simultan tvåspråkighet växer upp från barnsben med två språk som de 

behärskar parallellt vilket också utgör den primära språkkällan för barnet. Detta gäller även 

inhemsk befolkning som har minoritetsspråk som förstaspråk i sitt hemland.  Sekventiell 

tvåspråkighet har starka kopplingar till barn som växer upp i en familj med ett modersmål 

som dominerar hemmet vilket är vanligt förekommande hos människor med utländskt 

ursprung och som befinner sig inom två olika kulturella områden och därmed behöver båda 

språken för kunna bli en del av familjen och samhället. Grosjean (2008) menar att det inte går 

att dela upp tvåspråkighet i två språk utan att de ska ses som en helhet. Idag förekommer det 

ofta orimliga förväntningar på tvåspråkiga. Tvåspråkiga kan inte jämföras med enspråkiga 

rent kunskapsmässigt. En tvåspråkig är bred i sin kunskap men saknar ofta djupet som finns 

hos enspråkiga. Grosjean (2008) menar att en viktig del av en tvåspråkig individs liv är kultur. 

En person som har två olika kulturer i sitt liv, plockar delar från båda kulturer och skapar en 

egen unik kulturell värld. Vi kan dra paralleller till dövas världsbild som Grosjean tar upp 

senare i sin bok. En döv lever i samma land men har två olika världar, hörandes värld och 

dövas värld. I den hörande världen dominerar talspråket och skriftspråket medan den dövas 

värld domineras av teckenspråket vilket gör att tvåspråkiga behöver anpassa sig för att kunna 

ta del av båda världar (Grosjean 2008).   
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2.2.1 Teckenspråkig tvåspråkighet och undervisning 

 

Garcias & Coles (2014) bakgrund som hörande flerspråkig respektive döv flerspråkig upptäckte 

att tvåspråkighet mellan döva och hörande skiljer sig åt eftersom hörande har två separata 

komponenter i form av oral (det muntliga och att lyssna) och literacy (att läsa och att skriva). 

Hos döva finns det en tredje komponent som de kallar för signacy. Signacy innebär att den som 

tecknar inte bara använder sig av lexikala tecken utan även skapar egna tecken och även förstår 

nya tecken utan att behöva leta upp betydelsen av tecknen. Garcia & Cole (2014) beskriver 

vidare att dövas kapacitet av Signacy är större eftersom de använder en större variation av 

semiotiskt ordförråd genom att lära sig visuella rörelser, lokalisation av tecknet, ansiktsuttryck, 

rörelsen av handen och riktningen av handen som även kan användas dynamiskt. Dövas 

möjligheter till tvåspråkighet varierar eftersom det finns många faktorer som kan påverka deras 

möjlighet, bland annat vilket språk som talas i hemmet, förutsättningar i skolan, omgivningens 

språk. För hörande är det framförallt talspråket som utvecklas i hemmet och i samhället medan 

det skriftliga språket lärs ut framförallt i skolan. Döva har olika förutsättningar beroende på 

vilket språk som används hemifrån, döva lär sig teckenspråk i skolan när talspråket dominerar 

i deras hem. Samtliga språk som döva har till sitt förfogande bidrar till att de kan uttrycka sig 

på ett rikare sätt genom att låna in begrepp från de olika språken.  

 

Enligt Svartholm (2006) ägde flera diskussioner rum om hur svenskt teckenspråk skulle 

användas och lyftas fram som ett språk i undervisningen. År 1984 ändrades Läroplanen för 

grundskolan 1980 med ett tillägg om teckenspråk i undervisningen. Detta var dock inget som 

var nytt i undervisningen utan ett säkerställande att döva elever skulle få sin utbildning på 

teckenspråk med betoning på tvåspråkighet. Detta var en naturlig konsekvens av att år 1981 

blev svenskt teckenspråk erkänt som ett språk (Svartholm 2006). Hon betonar dessutom även 

om diskussionerna ägde rum var det inte självklart att teckenspråket skulle bli ett 

undervisningsspråk. Under den tiden sågs teckenspråket som ett tillägg till det svenska 

talspråket. Lindahl (2015) menar att innan 1981 var det inte helt klart vilka språk som var 

huvudspråk i undervisningen eftersom oralismen styrde undervisningen till en stor del under 

1900-talet. Dock var Sverige pionjärer vad gäller teckenspråket i undervisningen och därmed 

långt före andra länder som hade oralismen djupt inrotad i skoltraditionen (Svartholm 2006). 

 

En studie som skrevs av Lindahl (2015) förklarar att teckenspråk i undervisningen innebär att 

teckenspråket utgör ett undervisningsspråk tillsammans med skriven svenska. Dock menar hon 
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även att språken skiljer sig från hörandes tvåspråkighet, i och med att teckenspråket används 

som motsvarighet till svenskans talspråk. Likväl är båda språken integrerade i undervisningen 

genom att eleverna använder sig av olika multimodala tekniker. Till exempel teckenspråk via 

videosamtal, vlogg (videobaserade bloggar) och genom att följa instruktioner på teckenspråk. 

Svenska används bland annat när elever läser nyheter, böcker eller skriftliga material. Hon 

fortsätter även att med teckenspråkig tvåspråkighet kan se olika ut beroende på elevens 

bakgrund, bland annat att många döva och hörselskadade exempelvis talar svenska. Andra har 

svenska som förstaspråk och har tillägnat sig teckenspråk senare i livet när de har insett att de 

behöver teckenspråket. Det finns alltså med andra ord många konstellationer i hur 

teckenspråkig tvåspråkighet kan se ut (Lindahl 2015).  

 

Allard (2013) menar att förmågan att kunna tänka strategiskt i växlingen mellan det svenska 

språket och det svenska teckenspråket är ett viktigt verktyg för döva eftersom den skrivna 

svenskan är språket som används i det svenska samhället, vilket är ett nödvändigt ont för att 

kunna vara en del av samhället. Tvåspråkigheten är speciell hos döva eftersom de har både 

svenska som skriftspråk och teckenspråk som kommunikationsmedel. Hörande har möjlighet 

att jämföra talspråken och skriftspråken, detta finns inte på samma sätt hos döva (Allard 2013). 

 

Schönströms (2010) avhandling visar att dövas förstaspråk och andraspråk har starka samband. 

I detta fall använde Schönström Labovs teori som han senare tillämpade på döva barn. 

Resultatet visade att det fanns ett samband mellan språken. Låg färdighet i teckenspråk gav låg 

färdighet i svenska och vice versa. (2010:185–187). 

 

Roos (2008) förklarar att problematiken med tvåspråkigheten för döva och hörselskadade är att 

det inte alltid är självklart för döva och hörselskadade att få det utrymme de behöver för att få 

igång sin utveckling och tvåspråkighet. Skolorna för tvåspråkiga skiljer sig åt från andra 

dövskolor genom att undervisningen är byggd på två språk, svenska skriftspråket och svenskt 

teckenspråk. Hon menar att den tvåspråkiga undervisningen för döva och hörselskadade skiljer 

sig åt från andra tvåspråkiga när språken talas. De tre punkter som gör situationen speciell är 

språkens komplexa situation mellan skriftspråket och det tecknade, att det saknas ett skriftspråk 

i det ena språket och att döva och hörselskadade barn inte automatiskt har ett självklart 

förstaspråk. Hon betonar att majoriteten av alla döva elever har familjer med talad svenska som 

förstaspråk vilket gör att familjen får svenskt teckenspråk som andraspråk. Detta medför att 

inlärningen hos barnen med talad svenska som förstaspråk sker långsammare än motsvarande 
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hörande barn. I avhandlingen skrivs det även om att dövas låga resultat inom skrift och 

läsförståelse i skolan ofta blir en måltavla för specialpedagoger och forskare, det har bidragit 

till att forskare tittar på hörselnedsättningen som en anledning till det. Dock misstänker hon att 

det bara är en av flera faktorer till varför en stor andel döva får låga resultat i skolan. Hon menar 

att vi även måste se på helheten som omfattar en döv individ på samhällsnivå och gruppnivå 

(Roos 2008). 

 

2.2.2 Attityder till flerspråkighet 

 

Ellen Bijvoet (2013) är lektor vid Uppsala universitet och har forskat på modersmål och 

attityder kring modersmål. Begreppet attityd är enligt Bijvoet (2013) svårfångat. Enligt 

psykologin är det ett fenomen som är inlärt snarare än medfött. Detta kan gälla företeelser, 

beteende med flera. Dock beskriver hon att sociolingvistikerna är överens om att attityd har en 

komplex sammansättning. De delar upp attityder i tre olika områden som sin tur är en helhet 

av begreppet attityd, en kognitiv komponent, en affektiv komponent och en konativ komponent. 

Den första handlar om uppfattningar och föreställningar om ett fenomen. Den affektiva 

komponenten fokuserar på känslor som kopplas till uppfattningarna och föreställningarna. 

Den konativa komponenten innebär att en individs föreställning och värdering medför att vara 

beredd att handla. Bijvoet (2013) menar att det kan kopplas till en skala där individer kan 

placera sig mellan fullständig positivitet eller fullständig negativitet. Denna del är vad 

forskare betraktar som centrum i forskningen kring attityd. Den sista handlar om hur och 

vilket beredskap individen har i sina föreställningar och värderingar. Hon menar att samtliga 

delar inte behöver vara representativa för alla. Attityder är starkt förankrade med begrepp som 

vanor, värderingar, stereotyper, fördomar och åsikter. Hon beskriver senare i sitt avsnitt att de 

närmaste kretsarna i individens liv är de som bidrar indirekt eller direkt till en specifik attityd. 

Föräldrar och vuxna står ofta för den påverkan på individens attityd. Den sekundära gruppen 

som står för påverkan är skolan, andra jämnåriga, massmedier och vänner. Individer som har 

fått attityder under sin barndom är ofta mer motståndskraftigare än de som har fått attityder 

under vuxenlivet. Bijvoet (2013) hänvisar till en forskare som menar att attityders funktion är 

att hjälpa individen att förstå vardagen genom att förenkla och organisera individens värld. 

Språkattityder beskriver hon är ett sätt att uttrycka vem man är som person. Språket avslöjar 

vem personen är, genom det har de ofta en stark grupptillhörighet, som exempel nämns 

språkliga variationer. Just genom grupptillhörigheten kan språkattityden avgöras av beroende 

på vilken grupp en tillhör. En minoritetsspråkstalare (meänkieli, romani chib, jiddsich, finska 
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och samiska) tenderar att ställa sig emot att alla i Sverige bör lära sig svenska. De yngre 

informanterna i Biljvoets studie anser att bevarandet av minoritetsspråken är viktig (Bijovet 

2013). 

 

Francois Grosjean (2008) är en erkänd professor inom tvåspråkighet. I sin bok skriver han ett 

kapitel om döva och deras tvåspråkighet. Han beskriver att dövas värld har många likheter 

med hörandes tvåspråkiga värld i synnerhet invandrare. Dock är skillnaden att döva är bofasta 

i sitt land och får det officiella språket från början. Skillnader kan urskiljas i flera olika 

områden där döva länge har setts som enspråkiga i många år. Först nu under 1980-talet har de 

fått status som tvåspråkiga. En annan stor skillnad är att döva kommer vara tvåspråkiga hela 

livet på grund av sin funktionsnedsättning. De har teckenspråket för att kunna kommunicera 

med andra teckenspråkiga och skriftspråket för att klara sig i det stora samhället. På grund av 

regelbunden användning av språken vårdar de språken hela livet. Detta fenomen är inte lika 

tydlig hos andra minoritetstalande människor. En tredje skillnad är att de kanske inte kommer 

lyckas lära sig det officiella språket på grund av sin funktionsnedsättning. De kan eventuellt 

inte lära sig tala, det finns flera fall av att döva har lagt ner många timmar utan 

tillfredsställande resultat. Grosjean menar att deras värld består av två olika världar där döva 

rör sig mellan dövsamhället och hörandes samhälle. Teckenspråket har länge utsatts för 

missuppfattningar bland annat att det inte är ett riktigt språk. Detta har lett till en stor skada 

för dövsamhället. Grosjean menar även att dövkulturen har en viktig roll för bevarandet av 

deras identitet. För döva är teckenspråket ett nödvändigt ont för att kunna utveckla sina 

sociala kompentenser och identitet.  

 

Sign language must be the first language (or one of the first two languages) acquired by 

children who have severe hearing loss. It is a natural, fully developed language that 

ensures complete and full communication.  

(Grosjean 2008, s 233).  

 

Grosjean är övertygad om att teckenspråket är ett fullständigt språk. Teckenspråket har en viktig 

roll i och med att det ger döva en fullständig kommunikation och därmed bidrar till att få ett 

språk som i sin tur ger ett socialt samspel, identitet och kognitiv förståelse. Han beskriver vidare 

att det är tydligt att de som har fått teckenspråket tidigt klarar sig betydligt bättre än de som har 

fått teckenspråket sent i livet. Talspråket för döva är enligt Grosjean inte ett alternativ då det är 

omständligt och tidskrävande och ger dåliga resultat i de flesta fall. Dessutom kan inte alla döva 

tala eller läsa på läppar vilket visar att talövningar är baserad på ren chansning eftersom få döva 

lyckas med det. Teckenspråk har i andra sammanhang fördel i att döva kan kommunicera med 
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varandra utan att gissa. Slutligen är teckenspråket ett sätt för döva att hitta sina likasinnade och 

skapa en gemensam identitet vilket är gynnsamt för deras välmående. Han menar att 

tvåspråkighet för döva innebär att de kan två eller tre språk. Beroende på vilken modalitet som 

används. För att lyckas som döv krävs talspråk vilket många forskare är överens om, dock 

hamnar döva i en situation som gör det näst intill omöjligt att lyckas med talspråket. Detta 

betyder att om man sätter döva i en situation där de förlitar sig på talspråket på grund av 

teknikens framgång kan det liknas med att slå vad om de kommer lyckas lära sig talspråket. 

Med det menar han att döva utsätts för stora risker för förlust av deras kognitiva, språkliga, 

personliga utveckling och förnekande av deras rättmätiga värld om de inte lyckas lära sig tala. 

Tidig inlärning av både teckenspråk och talspråk ger dem alternativ att senare i livet göra ett 

beslut som passar dem (Grosjean 2008).  
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3 Metod och material 
 

I detta kapitel avser jag att beskriva följande delar: fenomenografiska ansatsen och kvalitativa 

intervjuer, urval, reliabilitet och validitet, analysmetod och bearbetning och slutligen etiska 

överväganden.  

 

3.1 Den fenomenografiska ansatsen 

 

Det centrala med en kvalitativ metod är att etablera ett sökande efter att finna kategorier, 

beskrivningar eller modeller som i allra högsta grad kan visa en beskrivning av olika 

fenomen. En kvantitativ metod försöker snarare etablera en beskrivning av omvärlden genom 

redan påvisade resultat (Larsson 1986). Därför finns det ett antal metodologiska ansatser som 

jag kan utgå från eftersom det finns en naturlig koppling mellan ansatsen och den kvalitativa 

studien. Därmed är det också viktigt att välja en metod som är lämplig för mina 

frågeställningar. Lars Owe Dahlgren & Kristina Johansson (2009, s.122–135) menar att den 

fenomenografiska ansatsen möjliggör analys av intervjumaterial som kan bidra till att belysa 

variationerna i informanternas utsagor. Eftersom jag är intresserad av att synliggöra 

variationen av uppfattningar av ett fenomen, så ser jag den kvalitativa fenomenografiska 

analysmetoden som en fruktbar metod. Fokus inom denna forskningsansats ligger på 

variationerna på uppfattningar och inte på likheter eller olikheter. Det är just av den 

anledningen jag har bestämt mig för att utgå från den fenomenologiska ansatsen som 

kvalitativ metod i min studie.  En av de grundläggande utgångspunkterna är att dessa fenomen 

och innebörd har olika betydelser för olika människor. Forskningsansatsen söker därmed olika 

uppfattningar av samma fenomen och det är det vi ska titta på närmare i denna studie (Larsson 

1986). 

 

3.1.1 Urval 
 

Subjektivt urval lämpade sig väl för min studie eftersom den undersöker erfarenheter av 

tvåspråkighet och i synnerhet kopplat till teckenspråkig tvåspråkighet/flerspråkighet. Därmed 

har eleverna valts ut utifrån deras relevans för min studie, eftersom deras kunskap och 

erfarenhet om tvåspråkighet gör det möjligt för mig att komma fram till viktiga insikter om de 

fenomen jag undersöker (Denscombe 2016). Av den anledningen avgränsar jag mig till att 

intervjua elever på skolor med tvåspråkighet som profil, då min förhoppning är att dessa 
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elever har intressanta erfarenheter kring tvåspråkighet eller flerspråkighet. Jag eftersträvar att 

ha elever med varierande bakgrund för få ett rikare resultat.  

 

3.1.2 Reliabilitet och validitet  
 

Kvale & Brinkmann (2014) förklarar att det är svårt att definiera vad som är reliabilitet och 

validitet i en kvalitativ forskningsstudie då många olika forskare tenderar att ha olika åsikter 

om hur det ska genomföras. Reliabilitet och validiteten ger en möjlighet till att i kvantitativa 

studier säkerställa att studien har gått rätt till. Vissa kvalitativa forskare menar att begreppen 

bara stör och hindrar dem från att göra sitt arbete medan andra forskare försöker anpassa dem 

så att det passar kvalitativa studier. 

 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att det även går att ge en kvalitativ studie trovärdighet 

genom att vidta några mått och steg. I mitt fall säkerställer jag att mina frågor inte är ledande 

och även att jag inte påverkar på ett sådant sätt att informanternas svar ändras. Informanterna 

ska också ha en bakgrund som genomsyras av flerspråkighet vilket dock inte utgör någon 

fullständig garanti för att min studie blir felfri. För att ytterligare säkerställa att min studie är 

trovärdig och hållbar får informanterna en möjlighet att ta del av studien för att ge sin syn på 

den.  

 

3.2 Kvalitativ intervju 

 

En kvalitativ intervju är ett samspel mellan två individer och i och med en fenomengrafisk 

ansats är det mitt ansvar att balansera maktbalansen mellan informanten och intervjuaren.  

Intervjuerna inleds med att studiens syfte diskuteras med informanten, och samtidigt förklaras 

det att jag bara kommer att använda materialet till min studie. Jag förklarar vidare att jag inte 

kommer att visa materialet för någon annan samt att jag kommer att radera det så snart jag 

erhållit mitt betyg i kursen. Jag frågar också efter samtycke till intervju samt samtycke till att 

spela in informanterna. Jag avslutar med att förklara för informanten att denne har rätt att 

avsluta intervjun när som helst (Kvale & Brinkmann 2014). 

Genomförandet av datainsamlingen sker genom semistrukturerade intervjuer med elever på 

gymnasienivå. Intervjun består av tio öppna frågor och beräknas att ta cirka tjugo till trettio 

minuter.  Sju informanter valdes ut. Miljön skulle säkerställa att eleverna tryggt kunde 
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genomföra intervjun utan yttre påverkan och att informanterna kunde svara utan att bli störda. 

Frågorna formulerades så att informanterna fick möjlighet till att besvara dem på olika sätt.  

3.3 Analys 

I min fenomenologiska analys utgår jag från sju olika steg som förklaras av Dahlgren & 

Johansson (2009). Första steget går ut på att läsa genom intervjumaterialet flera gånger. Andra 

steget är att jag som forskare ska försöka gallra ut de olika uppfattningarna som är av 

betydelse för min studie. Tredje steget går ut på att jämföra innehållet gällande likheter och 

olikheter. Fjärde steget handlar om att gruppera likheterna till en kategori och andra i andra 

kategorier. Femte handlar om att hitta essensen i de olika kategorierna som upptäckts. Sjätte 

steget är att ge kategorierna olika namn. Sista steget är att kontrollera alla kategorier och 

utifrån kategorierna bildas studiens resultat (Dahlgren & Johansson 2009).  

När samtliga intervjuer har transkriberats har jag gjort några inläsningar och några 

genomläsningar. Utifrån de olika intervjuerna försökte jag hitta likheter och olikheter. Steg 

två inleddes med att använda olika färgpennor där olika färger representerar olika kategorier. 

Det gav mig en helhetsbild som var betydligt större och lättare att överblicka. De olika 

delarna klipptes ut och jag kunde därmed få fram liknande uppfattningar och även olika 

uppfattningar utifrån de olika transkriptionerna. De som hörde tillsammans klumpade jag ihop 

alla för att få fram olika kategorier. Kategorierna namngav jag och som sista steg kontrolläste 

jag styckena för att se om de möjligen kunde tillhöra andra kategorier.  

Genom detta genomförande kunde jag urskilja nio kategorier av uppfattningar som på olika 

sätt kan knytas till flerspråkighet och informanternas attityder till den egna flerspråkigheten. 

Ytterligare ett övergripande tema kunde upptäckas i form av identitet. Detta är något som jag 

inte väljer att ta upp eftersom denna studie ämnar fokusera på språk och attityd som fenomen.  

3.4 Etiska överväganden 

I samband med intervjuerna har jag valt att utgå från Vetenskapsrådets (2002) fyra olika 

forskningsetiska principer. Det innebär att min studie inte ska göra någon skada för 

informanterna vare sig fysiskt eller psykiskt.  

Rektorn på gymnasiet gav mig tillåtelse att intervjua eleverna. Samtliga elever är äldre än 18 

år vilket innebär att de själva väljer om de vill delta frivilligt. Således är kraven för 
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information och samtycke uppnådd. Informanterna är anonyma och inspelningarna och 

anteckningarna finns endast tillgängliga hos mig och kommer att raderas när betyget erhållits. 

Anonymitet garanteras genom att deras namn är fingerade och utbytt mot andra påhittade 

namn. Konfidentialitetskravet är också uppnått då det inte ska gå att ta reda på vilken skola 

det rör sig om.  

3.5 Litteratursökning 

 

För att hitta litteratur till denna studie har jag sökt i databaserna LIBRIS och DIVA. 

Tidskrifter söktes i Örebro universitets egen databas för tidskrifter samt via sökmotorn 

Google och upptäckt svenska och internationella vetenskapligt godkända artiklar. Jag har 

också använt mig av snöbollsurval, när jag i en uppsats eller avhandling hittat referenser som 

verkar intressanta och därmed gått vidare till primärkällan. Internationella vetenskapliga 

artiklar har gett mig betydligt mer material att utgå från och därför har jag använt engelska 

ord som sökord bl.a. bilingualism, mulitlingualism och language attitude vilket resulterade i 

en rad relevanta vetenskapliga böcker som passade min studie.  

 

Sökord som använts är bland annat: teckenspråk, tvåspråkighet, flerspråkighet, sociolingvistik 

och språkattityd. 
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4 Resultat 
 

Resultatet inleds med en kort beskrivning av varje informant för att ge en bild av dem. Första 

delen utgår från informanternas syn på flerspråkighet och deras attityder. Andra delen blir en 

fördjupad analys där fenomenografisk ansats som metod tillämpas. För att få fram en 

tydligare helhet skapas en figurbild i analysdelen. Där tas olika kategorier upp för att upplysa 

vilka olika uppfattningar som finns inom flerspråkighet och språkattityd. För att ge ytterligare 

förtydligande har informanterna vid intervjun valt att besvara frågorna på svenskt 

teckenspråk.  

 

4.1 Informanter och deras tvåspråkighet/flerspråkighet 

 

Informanternas bakgrund sorteras styckvis för att vi på ett enkelt sätt kan överblicka deras syn 

på flerspråkighet. Deras familjer och hur skolan ser ut är viktiga komponenter för att skapa en 

förståelse för hur de uppfattar sin egen flerspråkighet.  

 

Klara är döv och 20 år gammal. Familjen använder svenskt teckenspråk som hemspråk då 

hennes syster är döv vilket har gjort att hon har fått en naturlig uppväxt med mycket 

teckenspråk runt om sig. Språken har i viss mån påverkat varandra eftersom föräldrarna 

använder en typ av svenskpåverkat teckenspråk, detta innebär att föräldrarna använder svensk 

grammatik och det gör att hon tecknar betydligt sämre. Hennes syster har bidragit till att hon 

behärskar språket och det har lett till att de kan kommunicera med varandra utan större 

ansträngning. Trots detta är hon glad över att familjen trots deras begränsande färdighet inom 

teckenspråk använder det eftersom det säkerställer att hon får kommunicera med dem utan 

problem.  

 

Emanuel är 19 år gammal och döv. Emanuel växte upp i en familj som hade flera språk bl.a. 

arabiska, franska, svenskt teckenspråk och svenska. Som yngsta barnet i syskonskara på sex 

barn fick han mycket språkande från sina syskon vilket medförde att Emanuel fick lära sig 

mycket teckenspråk tidigt i åldern. Dock använde familjen inte så mycket svenska vilket 

Emanuel kände var synd eftersom det dröjde tills han var 15 år gammal innan svenskläraren 

på högstadiet tvingade honom att läsa några böcker. Läsningen förbättrade svenskan hos 

Emanuel på mycket kort tid. Engelska är ett språk som han prioriterar mindre eftersom han 
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kan använda svenskt teckenspråk, franskt teckenspråk och svenska för att tillgodose sina 

behov i samhället. Engelskan fyller inte den funktionen för honom.  

 

Christer är 19 år gammal och född i Danmark, som barn flyttade han tillsammans med sina 

två syster till Sverige när han var sex år gammal. Christer är själv hörselskadad vilket innebär 

att han använder två olika språk samtidigt. Hans föräldrar är döva vilket gör att språket 

hemma blir danskt teckenspråk. Han menar dock att han även talar när han är själv med sin 

syster som är hörande men där sker kommunikationen växelvis mellan danska och svenskt 

teckenspråk. Den andra systern är döv och med henne använder Christer svenskt teckenspråk.  

 

Marie är 19 år gammal och döv. Hela hennes familj är döv vilket innebär att deras 

teckenspråk är fullt naturligt. Hennes familj bestämde sig för att flytta till Sverige när 

Danmarks dövskolor lades ner vilket resulterade i att familjen kände att framtiden inte var 

trygg för döva barn i Danmark.  Hon har under sitt liv lärt följande språk svenskt teckenspråk, 

svenska, danskt teckenspråk, danska, amerikanskt teckenspråk och även engelska. Något som 

hon märkte var att hon hade lätt för det svenska språket när hon hade lärt sig svenskt 

teckenspråk. Hon kämpade med engelskan i många år tills hon kom till USA som 

utbytesstudent. Där lärde hon sig amerikanskt teckenspråk och blev betydligt bättre i engelska 

när hon kunde jämföra språken med varandra.  

 

Katrina är 18 år gammal och kommer från Lettland. Sedan tvåårstid har hon bott här i 

Sverige. Hennes språk utgjorde innan hon kom hit lettiska, lettiskt teckenspråk och engelska. 

Under hennes två år i Sverige har hon upplevt en snabb utveckling inom svenska och svenskt 

teckenspråk. Hon känner sig inte begränsad vad gäller svenskt teckenspråk utan kan fritt 

diskutera både djupa och vardagliga ämnen. Hon tror att det har med tryggheten att göra, att 

hon har ett förstaspråk som tydligt ger henne förståelse för svenska ord och svenska tecken. 

Engelskan ger henne fördelar eftersom många lärare behärskar engelska vilket gör att de kan 

ge henne motsvarigheten till svenskan på engelska. Idag anser hon att hon kan sex olika språk. 

Utöver de som nämns är amerikanskt teckenspråk en av dem.  

 

Chen är 20 år gammal, adopterad och ursprungligen från Kina. Hennes familj består av döva 

föräldrar vilket har medfört att hon tidigt fick svenskt teckenspråk. Som barn hade hon svårt 

för språk eftersom hon inte fick något språk tidigt. Hon var trotsig och arg som barn vilket 

gjorde att hon valde att ignorera teckenspråket. Först när hon började på grundskolan insåg 
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hon att det var till hennes fördel. Kommunikationen förbättrades i familjen och till slut blev 

hon inte lika upprörd som tidigare. Hennes familj består av en blandning av olika 

nationaliteter bl.a. Indien, USA, Sverige och Kina. Hemmaspråket är svenskt teckenspråk.  

 

Tara är 20 år gammal och hörselskadad men behärskar svenskt teckenspråk fullt ut. Hela 

hennes familj använder kurdiska som det primära språket. Hon har en syster som hon umgås 

med hela tiden på svenskt teckenspråk men i övrigt är det kurdiska som gäller. Hon är född 

och uppvuxen i Sverige så hon ser sig som andragenerationsinvandrare.  För henne är svenska 

språket en självklarhet eftersom hon använder svenska överallt i olika sammanhang till 

exempel med vänner, i skolan och i formella sammanhang.  

 

Något som samtliga informanter behärskar till en viss del är internationellt tecken, ett 

pidginspråk som är byggt på teckenspråkigas hemlandsspråk. Internationellt tecken är snarare 

byggt på kommunikation än språk. De menar att det fungerar mer som kroppsspråk och lider 

av att det är svårt att kommunicera på ett djupare plan. Detta är anledningen till att det kallas 

för internationellt tecken och inte internationellt teckenspråk. Därför är ett fullständigt 

teckenspråk att föredra. Något annat som samtliga pratade om var talspråk, de beskriver det 

som att de inte behöver det i lika hög grad när de har teckenspråket att tillgå. Två av 

informanterna, Christer och Tara använder sig av talspråk eftersom de fortfarande har hörsel 

kvar och därmed vill använda talspråket i syfte att kunna kommunicera med fler människor.  

 

4.2 Flerspråkighet och dess användning 

 

I detta avsnitt undersöker jag hur de har lärt sig språken och i vilka sammanhang de används. 

Några informanter diskuterar även om språken på något sätt kan påverka varandra.  

 

Klara anser att hon behärskar svenskt teckenspråk, svenska, engelska och i viss mån 

amerikanskt teckenspråk. Hennes familj talar svenskt teckenspråk och det har bidragit till att 

hon värderar sina språk högt. Hon anser att hon behärskar sina språk fullt ut utom engelska 

och amerikanskt teckenspråk. Svenskt teckenspråk lärde hon sig när hon var liten och svenska 

språket utvecklades mycket mer när hon gick i förskolan. Engelskan lärde hon sig i 

mellanstadiet.  
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Emanuel förklarar att samtliga av hans språk är starkt förankrade till språkmiljön. De olika 

språkmiljöer han befinner sig i har gett honom en möjlighet att lära sig och förvärva språken. 

Exempelvis att hans föräldrar är döva ger honom en teckenspråkig miljö. Likadant sker när 

han är med sina kusiner i Frankrike, via dem får han franskt teckenspråk och grundläggande 

skriftspråk i franska. I hans fall är han starkt beroende av vilka miljöer han befinner sig i. 

Läppavläsning är något annat som han berättar i intervjun att det ofta förekommer fördomar 

att döva är skickliga på att läsa läppar. Han menar att det går men i längden är det för 

ansträngande för att det ska fungera. Svenska språket hade Emanuel svårt för eftersom han var 

ointresserad av skriftliga arbeten under en lång tid. Detta märker han nu när han har gått på 

gymnasiet i tre år. Läsningen har minskat drastiskt sen han blev tvingad att läsa böcker. Det 

har resulterat i att hans svenska har blivit sämre.  Bland teckenspråken upplever Emanuel att 

hans förmåga att se visuellt hjälper honom att förstå språken på mycket kort tid. För att lära 

sig att kommunicera på ett språk behöver han några dagar för att förstå hur språket ser ut. 

Enligt Emanuel är det tydligt att alla språken påverkar varandra på både gott och ont. Delvis 

blir han mer beskrivande, målande i hur han uttrycker sig. Emellertid är grammatiken ett 

område som han anser sig ha svårt för, delvis på grund av omfånget på grammatiken.   

 

Christer anser att hans moderspråk är danskt teckenspråk då han fick det språket från att han 

var två år gammal. Han upplever att likheterna mellan svenska och danska underlättar mycket 

eftersom det blir lättare för honom att dra paralleller mellan språken. När han får ett ord på 

svenska hittar han snabbt motsvarigheten i danska. Amerikanskt teckenspråk fick han genom 

en språkresa som han gjorde under nästsista året på grundskolan. Deltaganden på olika 

internationella läger har även gett honom en stor utveckling inom det amerikanska 

teckenspråket. För Christer är det självklart att danskt teckenspråk utgör det primära språket i 

hemmet eftersom samtliga i familjen klarar av att använda danskt teckenspråk trots olika 

hörselgrad. Svenska och svenskt teckenspråk kommer från att då han började på grundskolan i 

Sverige. I dagsläget använder han sig av danska, danskt teckenspråk, svenska, svenskt 

teckenspråk, engelska och amerikanskt teckenspråk. Christer använder svenskt teckenspråk 

och svenska när han är med sina döva vänner. I hemlandet är det danska och danskt 

teckenspråk som används. Beklagande beskriver han även att kontakten med sina danska 

vänner har minskat drastiskt vilket har medfört till att han upplever understimulans av danskt 

teckenspråk. I dagsläget är det svenskt teckenspråk som står för den stora delen av hans 

kommunikation. Engelskan känner han att han får mycket via Youtube, nyheter och liknande 

medier eftersom han upplever att utbudet är betydligt större än den svenska motsvarigheten.  
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Marie menar att samtliga språk används beroende på vilken situation hon befinner sig i. Hon 

upplever sina språk som utvecklade. Svenskt teckenspråk var ett språk som hon utvecklade 

via grundskolan eftersom föräldrarna inte kunde det svenska teckenspråket. För att ge dem en 

bra chans i Sverige fick barnen lära föräldrarna svenskt teckenspråk. Engelska var ett språk 

som hon hade svårigheter med eftersom grundskolan i Sverige ansåg att hennes svenska inte 

var tillräcklig, just av den anledningen satsade skolan på att ge henne extralektioner i svenska. 

När hennes svenska var tillräckligt bra fick hon möjlighet att läsa engelska. Hennes engelska 

utvecklades långsamt till en början. När en lärare bestämde sig för att hon skulle läsa en bok 

på engelska upplevde hon det som svårt men lyckades läsa igenom boken. Efteråt utvecklades 

hennes engelska på kort tid och idag är hon tillfreds med sin engelska.  

 

Katrina menar att just lettiskt teckenspråk och engelska gav henne stora fördelar i inlärningen 

av det svenska språket och svenskt teckenspråk. Hon hittade snabbt motsvarigheter och kunde 

därmed jämföra. Något som hon har kämpat med under två år är grammatiken som hon 

upplever är svår. Dock känner hon att hennes engelska har blivit stundtals sämre eftersom hon 

lägger all hennes energi på att lära sig svenska. Det svåra enligt henne är att hitta en bra 

balans mellan både svenska och engelska. Det intressanta upplever hon är att hon känner att 

lettiskt teckenspråk försämras ju mer hon använder svenskt teckenspråk och vice versa. Hon 

använder sina engelska för att berätta för sina döva föräldrar vad som händer i världen via 

engelska textade nyheter. Hon upplever att hon får ta tungt ansvar i hemmet eftersom hennes 

föräldrar inte fick liknande utbildning som hon själv fick. För föräldrarna är hindren betydligt 

större eftersom de bara har två språk, lettiska och lettiskt teckenspråk.  

 

Chen förklarar att hon behärskar ett flertalet språk eftersom hon har närstående som använder 

dessa språk. Språkmiljöerna för henne är avgörande för hur pass utvecklade hennes språk är, i 

dagsläget är svenskt teckenspråk det överlägset mest använda språket på grund av att hon bor 

i Sverige. Utomlands blir det andra språk som används. Hon upplever att hennes olika 

teckenspråk påverkar varandra på olika sätt.  

 

IC: Känner du att språken påverkar varandra? Jag funderar på att du har många olika språk. 

ASL, svenska, engelska... 

C: Ja… till exempel… att jag tecknar till såhär färdig på svenska och det ser okej ut. Men när 

jag är i USA och ser tecknet finish är deras variant mycket coolare. Då brukar jag använda den i 

svenskt teckenspråk även om vi redan har en. Jag tror att det är för att deras version stämmer 

bättre med hur jag vill uttrycka mig.  
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Hon tittar på vilka tecken som ser och passar bäst till ett ändamål. Då använder hon även ett 

annat lands teckenspråk om det ser bättre ut. Hon använder sig av beskrivningar eller former 

för att förstå ett begrepp. Eftersom hon är flerspråkig kan hon byta språk på ett dynamiskt sätt 

för att starta en process för att bearbeta ett begrepp som hon inte förstår. Hon beskriver ett ord 

på teckenspråk för att till slut förstå ett ord. För henne är det en fördel att få ord förklarat på 

teckenspråk då hon upplever att synonymer inte alltid räcker till för att fånga ett ords 

innebörd. 

 

Tara fick sina språk genom att kommunicera med sina vänner utom engelska som hon fick i 

skolan. Genom att umgås med sina vänner utvecklar hon sin flerspråkighet. Men skolan har 

en viktig roll då de hjälper till att finslipa hennes färdigheter på språklig nivå. Hon blir då 

medveten om vad som inte fungerar och vad som fungerar. Som exempel tar hon upp 

grammatiken där hon upplever en viss osäkerhet. Då är det skönt att ha skolan i närheten som 

kan hjälpa henne att förstå innebörden av grammatik.  

 

4.3 Attityder till den egna flerspråkigheten 
 

I avsnittet ovanför har det konstaterats att många har olika uppfattningar om vad 

flerspråkighet innebär och hur de ser ut hos informanterna. Attityderna till deras 

flerspråkighet är olika. I det analyserade materialet har det visat sig att alla har olika syn på 

sin flerspråkighet. Därför har jag valt att rangordna intervjuerna efter informant steg för steg 

för att presentera varje informants attityd till sin flerspråkighet.  

 

Klara har upplevt att många värderar henne högre eftersom hennes skriftliga svenska är 

välutvecklad.  Det har visat sig genom att många visar förvåning över att hon behärskar det 

svenska språket. Hennes förmåga har sitt ursprung i uppväxten då hon läste många böcker 

samtidigt och att föräldrarna förklarade på teckenspråk vad samtliga ord betydde. Hon känner 

dock samtidigt att den uppskattande språkattityden förminskar henne på ett sätt eftersom den 

visar att synen på döva är att de anses ha dålig svenska.  

 

IC: Vad är dina erfarenheter gällande dina språk? Känner du att du har upplevt positiva eller 

negativa kring dina språk? Förstår du vad jag menar? 

K: Ja, jag fattar… det finns… jag tror att jag har ett exempel... det finns ett uttryck hos döva... 

hörande har fördomar om döva. I detta fall är det att döva har jättedålig svenska. De har i förväg 

bestämt sig för att döva har dålig svenska. Och ja, självklart är det många döva som har dålig 

svenska och det betyder att jag har mött på många som säger… Du är så duktig på svenska, hur 
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är det ens möjligt att du är döv? Det är ju helt omöjligt. Då säger jag, joo men jag är döv och bra 

på svenska... det är inte så många som är det... Och jag känner mig urless på att lyssna på 

hörande som försöker förstå hur vi känner oss. Till exempel när jag ska chatta med andra 

människor och när jag avslöjar att jag är döv. Då skrattar alla och säger nej du skämtar väl? Det 

är ju helt omöjligt för döva att ha så bra svenska säger de. Den synen känner jag är ganska 

jobbig. Det är en avvägning, ska jag ta det som en komplimang för att jag är så bra på svenska? 

Men det jobbiga är att vi döva måste alltid bekämpa stereotyperna och att döva finns och syns. 

Och att det finns många jätteduktiga döva skribenter och det är bara att döva skriver svenska 

med teckenspråksgrammatik. Det betyder inte automatiskt att man är sämst på svenska utan 

svenska är väldigt personligt. Ja... det är väl det som satt sig i mitt huvud de senaste åren.  

 

Klara tar strid mot normen om att en döv människa inte kan svenska. Dock menar hon även 

att teckenspråkiga kan också visa en liknande syn. Eftersom hon kommer från en hörande 

familj och döva från döva familjer blir ofta förvånande över att hon behärskar teckenspråket 

så väl. Med sina vänner, familjen och i skolan använder hon svenskt teckenspråk, svenska får 

hon användning för i vardagliga aktiviteter som chatt i sociala medier, skriva uppgifter, läsa 

texter av olika slag och engelskan används i sin tur framförallt utomlands. Trots att hon 

behärskar tre olika språk känner hon att hon inte är flerspråkig eftersom svenska och 

teckenspråk mer eller mindre hör ihop. Viljan av att lära sig fler språk har hon inte eftersom 

hon kan röra sig fritt överallt genom att använda dessa tre olika språk i olika situationer. Hon 

har enbart positiva erfarenheter av att flerspråkighet bidrar till att hon kan delta i olika världar 

utan problem. Hennes språk är välutvecklade vilket gör att hon upplever att inte ha några 

problem med kommunicera med alla.  

 

Trots att Emanuel behärskar ett antal språk anser han sig inte vara flerspråkig eftersom han 

tycker att kunna ett språk är att kunna tala, skriva och läsa. I hans fall handlar det om svenska 

och engelska vilket är tvåspråkighet enligt honom. Han beskriver sig som medveten kring hur 

språken ser ut. Han är säker på sitt förstaspråk vilket är svenskt teckenspråk och när han lär 

sig ett ytterligare språk kan han jämföra och se vilka skillnader som finns i svenska språket. 

Dock poängterar han att han av bristande motivation inte tagit tid på sig att gå igenom 

svenska språket grundligt. Ett exempel på vad han lärde sig på lektioner var hur man ska 

övertyga folk.  

 

IC: Känner du att språken påverkar varandra? Att det ena språket påverkar det andra språket?  

 

E: Ja... Jag märker att det intressanta är att teckenspråk och svenska… Eller jag tycker att  

svenska skriftspråket påverkar svenskt teckenspråk något mer för att jag behärskar svenskt 

teckenspråk fullt ut och jag känner att jag redan har uppnått allt av hur jag uttrycker mig. Men 

vad jag kan bli bättre är hur jag uttrycker mig när jag ska säga något och när jag ska ta paus… 

använda min övertalning, att övertyga folk... Det känner jag påverkar teckenspråket från det 

svenska språket. Men när det är tvärtom då känns det inte som att det hjälper… för att det är två 

helt olika språk… Svenska språket kan inte härma svenskt teckenspråk. Dock kan svenska 
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språket påverka hur man använder ordval och dylikt…när… och så... för mig känner jag mig 

själv när jag ska uttrycka mig på teckenspråk. Jag ser mer självsäker ut. 

 

 

Där märkte han snabbt att han hade en fallenhet för att uttrycka sig på svenskt teckenspråk 

och i svenska blev det stelt och ryckigt. Han anser att språken inte påverkar varandra eftersom 

det handlar om två helt separata språk. Snarare handlar det om ordval och hur han ska 

uttrycka sig. Det upplever han som positivt.  

 

Christer är övertygad om att kunna fler språk är fördelaktigt eftersom det bidrar till öppenhet 

och förståelse för olika kulturer. Han ser inga nackdelar med att använda olika språk. Just de 

tre olika teckenspråken gör att han upplever sig som visuellt medveten om vilka tecken som 

fungerar bäst i olika sammanhang. Vissa svenska tecken upplevs som otydliga och danska 

tecken upplevs som mycket bättre vilket gör att ibland väljer han att blanda språken. 

Flerspråkighet för honom är självklart eftersom begreppet ofta är kopplat till invandrare. 

 

Marie har goda erfarenheter av att använda flera olika språk. Framförallt ser hon positivt på 

det eftersom hon får tillgång till flera kontakter genom språken. Hon kan tänka sig att flytta 

till USA tack vare sina goda färdigheter i amerikanskt teckenspråk. Just att vara flerspråkig 

menar hon är enbart positivt eftersom hon kan växla på ett mycket dynamiskt sätt mellan 

språken för att bemöta olika människor på bästa sätt. Genom det förvärvar hon kunskaper som 

finns specifikt hos olika människor. Marie menar även att livet som döv har underlättat 

mycket för flytten till Sverige eftersom hon hittar snabbt andra som delar liknande identitet. 

Detta bidrog till att hon kunde smälta in i Sverige på ett snabbt sätt. Hon har dock stött på 

människor som visade oro över att hon inte skulle kunna skaffa sig nödvändiga kunskaper på 

grund av att hon lärde sig för många språk. De oroade sig över att hon inte skulle få plats med 

övriga kunskaper som krävs för att klara sig i samhället. 

 

Katrina känner att hon får många möjligheter via språken. Hennes sociala nätverk har växt allt 

större och vid behov kan hon uppsöka folk som kan hjälpa henne med skolsysslor. Hon 

känner även att flerspråkigheten ger henne en starkare identitet och därmed vågar göra saker 

som många inte gör till exempel att tala inför människor eller att säga fel ord. Eftersom hon är 

medveten om att hennes förstaspråk är starkt vågar hon ta ut svängarna ännu mer i skrivandet 

och hur hon uttrycker sig. Om det är fel eller rätt spelar ingen roll för henne eftersom det 

viktiga för henne är att våga för att göra det på rätt sätt. Hon menar om hon bara hade ett 
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språk skulle hon vara orolig eftersom hon inte har något annat språk som hon kan luta sig 

mot.  

 

Chen känner sig likgiltig inför att hon är flerspråkig. Språken är där eftersom hon växte upp i 

olika miljöer som gav henne möjlighet att lära sig dem. Hon menar att hon skulle känna sig 

glad om hon valde ett språk som hon inte har någon relation till. Detta märker hon framförallt 

när hon reser utomlands. Hon är betydligt mer nyfiken på andra språk som är främmande för 

henne. Svenskt teckenspråk är något som hon behärskar fullt ut vilket gör att hon vet många 

tecken för olika ord, ibland vet hon inte motsvarigheten i svenska språket. Slutligen är 

språken för henne bara ett verktyg för att kommunicera.  

 

För Tara är det första som kommer upp grammatiken. Eftersom hon använder fyra olika språk 

som har helt olika grammatik vilket gör att hon upplever sig som osäker på hur hon ska 

använda språket på ett korrekt sätt. Språken ger trots svårigheter med grammatik ger de 

många möjligheter att kunna kommunicera med olika människor. Exempelvis ger det 

kurdiska språket en bra möjlighet för henne att kommunicera med familjen men även inom 

områden där kurder dominerar. Hon får en annan typ av bemötande när hon använder 

kurdiska. Härnedan ger hon ett exempel på hur hon kan växla från ett språk till ett annat. 

IC: Ja... Vad är det bästa med att kunna flera språk? 

T: Att det ger möjligheter att kunna kommunicera med flera människor. Jag har ju till exempel 

kurdiska… och det är mycket användning av språket ... typ när... nu ska jag säga något roligt 

exempel… hm...  som när jag gick till en pizzeria och många pizzeriors ägare är ofta kurder och 

ibland kommer jag dit och träffar pizzabagare. När de inte förstår vad jag vill säga byter jag bara 

språk till kurdiska och kommunicerar med det språket. Då märker jag att pizzabagaren får lättare 

att förstå mig. Jag brukar få lite gratis mat på grund av det hahaha…för att han ”känner” mig via 

kurdiska språket.  

 

Språket är en del av hennes liv hur i hon bemöter andra. Hon får olika reaktioner från hörande 

när hon använder svenskt teckenspråk, men detsamma händer när hon talar svenska. Bland 

döva blir det ofta att många tror att hon har ett språk som är överlägset döva. Hon upplever att 

flerspråkighet är tufft eftersom det krävs att man vårdar språken för att behålla nivån. Ett 

språk tenderar att bli sämre när det inte används under en lång tid. Hon ser sig som flerspråkig 

tack vare det kurdiska språket. Utan det kurdiska språket skulle hon uppleva sig som 

tvåspråkig. Hon menar dock att hon är färgad eftersom hon har en föreställning om att 

invandrare är de enda som kan kallas för flerspråkiga.  
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4.4 Fördjupad analys av resultatet 

 

I den fördjupade analysen ser vi på fenomen snarare än på informanterna. Detta för att lyfta 

fram olika kategorier som kunde upptäckas från informanternas utsagor. Analysen består av 

en figur där informanters resultat ska visa olika områden som flerspråkighet tar upp. Tanken 

med analysen är även att man ska kunna överblicka och se några gemensamma nämnare 

mellan informanterna. Här nedan tar jag upp olika områden. 

 

Figur 1: Redovisning av övergripande teman i svart och underliggande kategorier i grått 

 

Teckenspråk och flerspråkighet 

 

Tonen hos informanterna upplevs som positiv i stora drag. De uttalar sig som kulturellt öppna 

och medvetna om sin flerspråkighet. Fler språk ger fler fördelar gällande möjligheter i livet, 

inte minst arbetsmässigt och utbildningsmässigt. Teckenspråkets roll är även oumbärlig för 

deras liv både socialt och kommunikationsmässigt. Detta beror på att teckenspråket är det 
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enda språket för dem som fungerar direkt som tvåvägskommunikation snarare än som 

envägskommunikation som övriga talspråken är för dem. Läppavläsning är något som ingen 

riktigt behärskar och i kommunikationen upplever de att de inte är på samma nivå i samtalet. 

Teckenspråket i teorin ger dem möjligheten att kommunicera på samma nivå.  Just kontakten 

med familjen och vänner visar att teckenspråket haft en framträdande roll i deras liv. Vissa 

informanters liv påverkas positivt eftersom de kan uttrycka sig på ett avslappnat sätt. Detta 

gör att de uttrycker en viss stolthet över sina språk dock finns det andra sätt att se på detta som 

exempelvis, informanten Emanuel i studien menar att det beror på vem man frågar: 

 

Egentligen från början hade jag andra tankar om flerspråkighet men nu vet jag lite bättre vad 

flerspråkighet innebär. Att tala flera språk innebär flerspråkighet. För några år sedan föreställde 

jag mig att det var endast för talat talspråk och svenska talspråk. ….. det lustiga är att jag inte 

såg teckenspråk som en av de talspråken. Jag tyckte snarare att svenska och engelska tillhörde 

dem. Franskt teckenspråk och amerikanskt teckenspråk har jag inte heller tänkt som en del av 

min flerspråkighet. Jag använder ju bara skriftspråk. I hörandes ögon känner jag att jag inte är 

flerspråkig. Att jag bara är tvåspråkig, svenska och engelska. Men i dövsamhället är jag 

flerspråkig. Det är så jag upplever.  

 

I deras värld är de olika teckenspråken viktiga och de upplevs likvärdiga som de andra stora 

språken. Utan dövvärlden när de befinner sig i hörandes värld är det få som kan 

teckenspråken vilket medför att de inte värderar teckenspråken lika högt som exempelvis 

svenska och engelska som i sin tur är möjligt att använda överallt. Som konsekvens av det 

prioriterar de språken som är viktigast för dem på grund av möjligheterna i Sverige när det 

handlar om arbete och utbildning.  En av informanterna beskrev såhär:   

 

 I skolan fokuserar vi så mycket på att skriva och läsa svenska och ibland när jag ser ett ord på 

engelska så tänker jag svenska istället för lettiska. Jag märker även att min engelska har blivit 

sämre. Det är bara för att vi fokuserar hela tiden på svenska och svenskt teckenspråk istället för  

andra språk. Det svåra är inte att lära sig språken, utan att hitta en balans mellan språken.  

 

Prioriteringen av språken gör att de känner att det är svårt att vårda och bevara samtliga språk. 

En nyckel är att ha kvar regelbunden användning av olika språk i olika sammanhang. Trots 

olika uppfattningar är de flesta ense om att flerspråkighet är något som hjälper snarare än 

stjälper.  
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Inlärning och skolan 

 

Inlärningen varierar kraftigt i vår studie. Något som flera har gjort är att de har lärt sig 

teckenspråk i tidiga åldrar och det beror på att fem av sju informanter har döva familjer vilket 

gör att inlärningen sker naturligt. När det gäller svenska språket sker det väldigt olika, några 

får det först på grundskolan och några får det redan simultant hemma med det svenska språket 

och svenskt teckenspråk. En informant beskriver sin uppväxt som väldigt orolig och 

förvirrande på grund av bristande kommunikation.  

 

När jag flyttade hit då lärde mamma mig tecken och då var jag inte helt förtjust i teckenspråk. 

Förut hatade jag faktiskt teckenspråk, jag var väldigt trotsig och ville absolut inte lära mig språk, 

då och då kunde jag springa in under bordet och gråta för att det var så jobbigt. Till en början 

försökte jag med kroppsspråk, genom att peka ut olika saker i rummet och min mamma förstod 

inte vad jag ville. Senare kunde det vara en fågel där uppe och jag tecknade fel tecken för fågel 

(visar eget exempel på fågel), och det var så mycket såhär i början. Många påhittade tecken och 

det tog lång tid innan jag började teckna rätt. Cykel tecknade jag såhär cykel (eget varianttecken 

på cykel) och katt (påhittad) och så. Efter ett tag blev det betydligt bättre och till slut kunde vi 

kommunicera.  

 

Många upplever sin barndom som väldigt tryggt eftersom de hade språken redan för från 

början och därmed kunde få ett stort försprång jämfört med döva barn som har hörande 

familjer. I deras fall tog det längre tid för döva barn med hörande föräldrar att lära sig och att 

anpassa sig och komma in i skolan. Först i skolan lärde sig några av informanterna svenska 

eftersom deras familjer inte alltid kunde behärska det svenska språket väl. Skolan tog den 

rollen att ge barnen svenska språket. Samtliga fick de även engelska språket i skolan och en 

majoritet känner att de inte är lika bra i engelska som i svenska och teckenspråk. De menar att 

de redan har haft stora svårigheter med svenska språket vilket har medfört att man har 

prioriterat bort engelska för att deras svenska ska utvecklas. Några menar att inlärningen av 

alla språken bör ske simultant istället för att lära sig språk för språk. Några upplevde det som 

att de inte fick så mycket tid med det engelska språket innan de började på gymnasieskolan. 

Lärarna ansvarade för att utveckla deras svenska till en god nivå innan de fick fortsätta lära 

sig det engelska språket. En annan typ av inlärning av det engelska språket är genom sociala 

medier där engelska språket är vanligt förekommande, detta gäller även Youtube, hemsidor 

och liknande medier. Detta beror på att utbudet är större än den svenska motsvarigheten. En 

informant menar att Youtube har precis implementerat en funktion där filmklipp utan 
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undertexter kan få texter via Speech-to-text vilket är en mjukvara som omvandlar tal till text. 

Översättningen är dock inte felfri men att det till stor del går att följa och förstå vad som 

pratas i filmerna. Den har medfört att tillgängligheten har ökat och möjlighet till kunskap är 

större idag. 

 

En annan inlärningsmetod är att många upplever att böcker är ett mycket effektivt sätt att 

använda för att förbättra sin läsförståelse och skrivförmåga. Dock är det inte utan svårigheter, 

många upplever att deras färdigheter i svenska är låga att de behöver få mycket stöd i början i 

läsförståelse för att senare kunna läsa på egen hand. Framförallt handlar det om att läsa mellan 

raderna och ord med flera olika betydelser. Trots svårigheterna är böcker något som samtliga 

håller med är nödvändiga för att bli bättre inom sina språk och i synnerhet svenska och 

engelska.  

 

Språkmiljön  

 

Språkmiljön är något som nästintill alla tar upp, grunden till deras flerspråkighet grundar sig 

på var de befinner sig. Familjer, vänner, utomlands och skolan är olika miljöer som de 

befinner sig i och avsaknaden av kommunikationen gör att de tar steget för att lära sig språken 

och därmed kunna kommunicera med andra människor. Som ett exempel lärde flera 

informanter sig amerikanskt teckenspråk, som är motsvarande det engelska språket i världen. 

Deras miljöer är då olika internationella läger eller att de befinner sig i USA. Andra elever har 

lärt sig arabiska, franskt teckenspråk, danska eller kurdiska på grund av deras härkomst och 

det ger dem en känsla av att behöva lära sig språken för att kunna kommunicera med 

närstående personer. Just av de olika språken har en informant gett ett exempel på hur de kan 

använda sig av kodväxling. Chen använder sig av kodväxling eftersom de olika teckenspråken 

kan komplettera genom att de har olika tecken för samma begrepp. Ibland använder de sig av 

ett annat teckenspråks tecken för att det bättre visar tydlighet i vad de vill uttrycka.  

 

… till exempel… att jag tecknar till såhär färdig på svenska och det ser okej ut. Men när jag är i 

USA och ser tecknet finish är deras variant mycket coolare. Då brukar jag använda den i svenskt 

teckenspråk även om vi redan har en. Jag tror att det är för att deras version stämmer bättre med 

hur jag vill uttrycka mig.  
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Samtliga menar att språkmiljön är avgörande hur bra de blir i sina språk. När de har döva 

föräldrar hemma så får de ett teckenspråk som är fullt naturligt snarare än ett som är inlärt i 

skolan. 

 

Kommunikation  

 

Kommunikationen är något annat som är viktig för informanterna. De är av natur beroende av 

att kunna kommunicera. Utan kommunikation upplever de att inte är delaktiga i samhället. 

Roos (2008) förklarar att deras utveckling i skolorna är inte alltid gynnsamt eftersom det är 

starkt beroende av att få möjligheten att bruka språken i skolan.  Språken ger dem möjlighet 

att kunna skapa en egen karriär och även knyta kontakter. Utan svenska och engelska 

avgränsas deras chanser till ett fullvärdigt liv avsevärt. De ser språk som många möjligheter 

till att hitta ett jobb som passar dem. Genom att kunna flera språk har de större chanser till det 

jobb de vill ha.  

 

4.5 Attityd till deras flerspråkighet 

 

I frågan om attityd till sin flerspråkighet finns det tre kategorier som kan lyftas fram. Utifrån 

den fenomenografiska ansatsen har jag fått fram likheter som har resulterat i fördomar, 

möjligheter och balans i sin flerspråkighet.  

 

Fördomar  

 

Normen hos samhället är att döva rent generellt har sämre svenska och engelska. Detta 

innebär att döva ofta har dåligt självförtroende i sina språk. Bland informanterna finns ett fåtal 

som tycker att deras svenska och engelska är tillräcklig för att få hörande att bli överraskade 

över deras nivå. Döva upplever att många kommer med förutfattade åsikter om deras språk. 

När en döv uppvisar en tillräcklig nivå i språknivån berömmer många hörande deras svenska. 

Något som många upplever irritation över är om en hörande befinner sig på samma nivå så 

skulle hörande människor inte ge samma beröm. De vill inte bli särbehandlade på grund av 

deras hörselnivå. Bland de som har hörande familjer får de liknande reaktioner från döva när 

de uppvisar ett teckenspråk som är på samma nivå som döva med döva familjer.  
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Möjligheter 

 

Trots fördomarna är samtliga övertygade om att det inte finns några nackdelar med att lära sig 

fler språk eftersom flera världar öppnar upp sig för dem. Detta är extra tydligt när de befinner 

sig i det stora samhället eller utomlands där de kan kommunicera utan större problem. Deras 

kontaktnätverk sträcker sig långt utanför deras lokala område. Många beskriver det som att de 

har flera kontakter som de kan besöka just tack vare deras språkkunskaper. En annan aspekt är 

att på grund av deras härkomst underlättar det deras inlärning av svenska och teckenspråk då 

de kan jämföra med sina modersmål och på så sätt lära sig på ett helt annat sätt. Språken är 

starkt förankrade till kulturen vilket gör att de snabbt smälter in i miljön och får snabbt vänner 

och kan därmed assimilera sig i svenska samhället på kort tid. Tara menar att hon kunde 

talspråken tidigt men fick teckenspråk senare i livet. Eftersom hon behärskar samtliga språken 

får hon kontakter genom döva, svenskar, kurder och även människor utomlands. Utan de 

språken skulle hon inte få de kontakterna hon har idag. Hon ser fördelar eftersom hon 

upplever sig som hörselskadad men har insyn i hur döva lever och även hörande. På så sätt 

kan hon skapa sin egen identitet och hoppa mellan de olika världarna beroende på sin 

livssituation. En annan punkt som några tar upp är att förmågan att växla mellan språken. De 

upplever det som fördelaktigt eftersom de kan agera mellanperson i samtal där flera språk 

används.  

 

Balans i sin flerspråkighet 

 

Svårigheterna med att bevara och vårda sina språk är något annat som samtliga menar är det 

svåraste. Eftersom skolan lägger tyngd på svenska och engelska upplevs det som att 

teckenspråket inte är likvärdiga de olika språken som finns hos informanterna. På grund av 

det så satsar de mer på svenska och teckenspråk och därmed blir deras andra språk sämre med 

tiden. Det avgörande är att språken kräver näring i form av att informanterna befinner sig i de 

olika språkmiljöer som kräver att de använder just de olika språken. När de får utöva sina 

språkfärdigheter regelbundet får de behålla sina språk. Några informanter upplever att deras 

engelska har blivit sämre i skolan eftersom de inte prioriterar det på samma sätt som det 

svenska språket.  

 

 



29 

 

5 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet med tidigare forskning. Slutligen görs en sammanfattning 

för att besvara på frågorna i den mån det går.  

 

5.1 Bakgrund avgör flerspråkigheten 

 

I denna studie kan vi se att uttalanden från informanterna gällande flerspråkighet är positiva. I 

synnerhet teckenspråk som samtliga elever upplever ger en trygghet. Skillnaden ligger i att 

det sker tvåvägskommunikation snarare än envägskommunikation. Med andra språk blir det 

svårt för eleverna att klara av att kommunicera lika obehindrat. I elevernas svar finner vi att 

alla inte är överens om att kalla sig flerspråkiga trots att de behärskar flera olika språk. 

Språket som de känner sig stolta över är inte i majoritet. En annan aspekt är att samtliga 

elever med dövfamiljer har en stark tillit till sitt förstaspråk. Lindahl (2015) beskriver i sin 

studie att det finns olika typer av tvåspråkighet. Bland informanterna kunde det urskiljas att 

alla har olika tvåspråkighet. Några fick språken genom stimulaneous biligualism att de 

använder sig av två språk som de lär sig tidigt i åldern. Hos dessa tenderar språken vara på 

god nivå.  Andra fick språken genom sequential bilingualism vilket innebär att de lär sig olika 

språk vid olika tillfällen. Detta är något som stämmer överens med Schönströms (2010) 

avhandling om barn som får tidigt tillgång till språken tenderar att ha höga färdigheter i sina 

språk.  

 

En annan aspekt vilket är viktigt att ta med beräkningen är att våga använda språken man har 

till sitt förfogande. Det finns en osäkerhet över att använda språket beroende på hur bra de är 

på sina språk. Döva upplever en viss osäkerhet över grammatiken i svenska och hur man 

konstruerar en mening. Detta förstärker deras rädsla över att människor i allmänhet ska 

komma med fördomar om deras språknivå. När eleven har låga färdigheter inom sitt 

förstaspråk vågar de inte göra fel i andra språk. Ett starkt förstaspråk ingjuter mod i dem att 

våga använda språket och laborera med ord. De har en föreställning om att flerspråkighet ofta 

inkluderar språk som inte hör till deras språkliga miljö. Därför kallar de sig tvåspråkiga. 

Samtliga döva med dövfamiljer får teckenspråket sen de föddes vilket ger dem en stor fördel 

då de har ett språk som de kan kommunicera obehindrat tidigt i åldrarna. Vissa familjer 

använder både teckenspråk och skriftspråk tidigt för att ge dem alla fördelar de kan få när de 

växer upp. För andra som är hörselskadade är detta inte självklart i och med att föräldrarna 
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behöver lära sig teckenspråket parallellt med barnet som senare i livet hinner ikapp 

föräldrarnas teckenspråk. Talspråket är ingen garanti precis som Grosjean (2008) uttrycker det 

i sin bok eftersom de upplever att själva starten till att lära sig tala är omständligt och lång. 

Här är alla ense om att skolan har en viktig roll i att ge dem språk som de kan använda senare 

i livet. Deras inlärning av olika språk sker på ett ungefär samma tid. Vid tre årsålder får de sitt 

förstaspråk, nästa språk får de vid sju årsålder och vid tolvårsålder får de engelska. Deras 

språkutveckling hämmas av att de inte har samma förutsättningar i och med deras bakgrund 

med familjer.  

 

5.2 Flerspråkighet ger möjligheter 

 

I denna studie kan vi se att uttalanden från informanterna gällande flerspråkighet är positiva. I 

synnerhet teckenspråk som samtliga elever upplever ger en trygghet. Skillnaden ligger i att 

det sker tvåvägskommunikation snarare än envägskommunikation. Med andra språk blir det 

svårt för eleverna att klara av att kommunicera lika obehindrat. Grosjean (2008) menar att en 

naturlig teckenspråkig miljö är oumbärlig för deras utveckling både kognitivt och för att 

säkerställa en fullständig kommunikation. Deras drömmar att få ett bra arbete eller att resa 

utomlands kräver ett bra språk som även hörande kan ta del av. De är medvetna om att språk 

är ett sätt att kunna hävda sig idag. Läsningen ses som ett sätt att kunna utvecklas inom ett 

språk dock är första steget till att läsa en hel bok omständligt. Förmågan att kunna växla 

språket på ett dynamiskt sätt upplevs som fördelaktigt. Många beskriver att de får en visuell 

förmåga och kan därmed lära sig ett teckenspråk utan större ansträngning.  

 

5.3 Attityder till flerspråkighet 

 

I elevernas svar finner vi att inte alla är överens om att kalla sig flerspråkig trots att de 

behärskar flera olika språk. Detta beror på att de har en föreställning att teckenspråket ersätter 

talspråket i svenska språket och därmed är inte lika mycket värt som ett talspråk med 

skriftspråk. Dock visar resultatet även att flerspråkighet upplevs som något väldigt positivt. 

Framförallt att det ger stora möjligheter till att kunna kommunicera med fler människor. I 

dövvärlden är döva få till antal vilket kan kännas begränsande och för dem är svenska och 

engelska ett sätt att nå till andra människor. Däremot är vikten av att använda samtliga 

språken viktig eftersom kunskapen om språken försvinner ju längre tid de inte använder det. 

Roos (2008) visar att det finns många faktorer att ta hänsyn till för att säkerställa att de får den 
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utbildning de behöver. Språkmiljön är något som lyfts fram i resultatet och samtliga elever har 

lärt sig språken genom att vara i den rätta miljön för att lära sig ett nytt språk. Exempelvis när 

de är med sina familjer, hemlandet eller utomlands. Var de befinner sig är avgörande för deras 

intresse för det språk som talas. På ett sätt kan språken i deras fall ses som funktionella.  

 

5.4 Sammanfattning 

 

I detta avsnitt besvarar jag frågorna som har lyfts fram som syfte i denna studie. Elevernas 

flerspråkighet ser olika ut beroende på vilken bakgrund de kommer från. Flera faktorer 

påverkar deras flerspråkighet och det kan exempelvis vara kultur, familj, skola, vänner och 

utomlands vilket gör att samtliga elever får fram ett rikt utbud av språk – flerspråkighet. 

Användningen av språket varierar starkt beroende på behovet och var de befinner sig. 

Språkmiljön utgör en viktig faktor till att de får använda sina språk regelbundet. 

Flerspråkighet är inte utan svårighet, att hitta en balans i sin flerspråkighet är något annat som 

lyfts fram, när ett språk blir prioriterat blir ett annat språk generellt lite sämre. Detta ses som 

något som är krävande och tufft. Attityder till sin flerspråkighet varierar från person till 

person beroende på vilken föreställning de har om sina egna språk. Definitionen av 

flerspråkighet är inte alltid självklar för dem. Fördomar om döva förekommer ofta och detta 

gör att döva upplever irritation om människors okunskap om döva.  Trots allt är tonen bland 

informanterna att flerspråkighet något positivt eftersom den ger möjligheter till att uppnå 

olika saker i livet som kräver en viss språkkunskap att genomföra. Sammanfattningsvis är 

kommunikation en nödvändighet för informanterna att känna trygghet och att kunna uttrycka 

sig. Skolverket behöver kanske fundera på om att införa teckenspråk för alla dvs. föräldrar, 

lärare och ledningen, så att framtida hörande föräldrar kan kommunicera med sina döva barn. 

Därmed ges alla liknande förutsättningar och en trygghet i att kommunicera med varandra 

utanför skolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

6 Metoddiskussion 
 

Vid det tillfälle när jag bestämde mig för att välja intervju som metod kändes det som att det 

skulle ge ett djup i besvarandet kring mina frågor. Resultatet var så variationsrikt vilket gjorde 

det svårt att hitta bra kategorier. De frågor som jag ställer mig är: Är resultatet möjlig att 

tillämpa på andra undersökningar? Mitt svar på detta är, jag vet inte. Skulle det bli annorlunda 

om jag valde en annan metod? Förmodligen skulle det bli annorlunda men om det skulle bli 

bättre är jag inte helt säker på. Undersökningen skulle kunna få större tyngd med intervju med 

lärare som förmodligen besitter stor kunskap kring dessa frågor. Med ett urval av elever och 

lärare kunde det ha gett ett bättre resultat. I synnerhet med olika lärare med olika kompentens 

bl.a. dövkompentens och hur de upplever undervisningen med sina döva elever. Tanken var 

att ge informanterna en röst i hur de upplever sin flerspråkighet. Tiden var för knapp för att 

hinna göra fler intervjuer. Intervju som metod anser jag var rätt väg att gå men urvalet tål att 

diskuteras. Frågorna kunde formuleras på ett annat sätt på för att få fram större förståelse. 

Ibland blev det lite spretigt för eleverna eftersom frågorna var öppna. Reflektionerna efter 

intervjuerna gav mig funderingar på om jag borde ha styrt intervjun ytterligare för att leda 

dem till områden som studien är intresserad av.  

 

I resultatet inser jag att jag skulle velat intervjua några döva elever med hörande familjer för 

att få ett ytterligare varierat urval. Svårigheten i detta har varit att veta i förväg och på ett 

godtagbart selektivt sätt få fram ett resultat som är intressant. Fem av de olika intervjuade har 

en familj som består av döva, detta kan i sin tur att resultatet upplevs som obalanserat.  
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7 Nya forskningsfrågor 

I föreliggande studie har fokus varit elever på gymnasieelever. Det var ett medvetet val och en 

tydlig avgränsning. Som tidigare nämnt skulle en studie på lärare kring språkattityder kunna 

ge intressanta aspekter kring undervisningen.  Det skulle även vara intressant att se en 

jämförande studie i annan åldersgrupp. Hur upplever de sina språk? Framförallt mot vuxna i 

arbetslivet. Några av dessa frågor skulle kunna utvecklas ytterligare med aspekt på 

välbefinnandet hos döva eller hörselskadade. Förslaget skulle kunna fördjupa och få fram data 

som är generaliserbar eller jämförande. Det vore önskvärt att analysera i samband med 

translangualism. Något annat skulle kunna tillföras till studien är begreppet bicuturalism som 

i sin tur är starkt förankrat till flerspråkighet.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

INFORMATION 

 Syftet (arbetsprocessen I en till en) frågor? 

 Inspelning via video eller ljudinspelning 

 Anonymitet 

 Rätten att inte svara på frågor och möjlighet till att avbryta 

 Inget förhör, ingen bedömning och ingenting som läraren tar del av.  

BAKGRUND & SPRÅK 

 Berätta lite om dig själv 

 Hur länge har du varit tvåspråkig eller flerspråkig?  

 Vilka språk kan du just nu? 

 Hur lärde du dig språken?  

 Vilka språk använder du mest? 

 Känner du att språken påverkar varandra?  

ATTITYD 

 I vilka sammanhang använder du de olika språken?  

 Vad är det bästa med att kunna flera språk?   

 Vad är dina erfarenheter gällande dina språk? 

 Får du möjlighet att använda språken regelbundet? I skola eller privat? 

 Flerspråkighet – vad får du för tankar?  

 

FÖLJDFRÅGOR  

I avsikt att få eleven att precisera och göra sina ställningstaganden konkreta, används dessa 

frågor fortlöpande i intervjun.  

 Vad menar du? 

 Hur menar du?  

 Hur tänker du om det? 

 Kan du beskriva/förklara lite närmare? 

 Kan du utveckla det lite mer så jag förstår hur du menar? 


