
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsats 

Grundnivå 2 

Flerspråkighet och modermålsundervisning i Älvdalens 
kommun 
 
 
En undersökning av politikernas åsikter 
 
 

 

 

 

 

Författare: Nicole Rosenfelder Johansson 
Handledare: Jenny Rosén 
Examinator: Åsa Wedin 
Termin: HT 2014 
Program: Ämneslärarprogrammet 
Ämne/huvudområde: Svenska som andraspråk 

Poäng: 15 
 

  

Högskolan Dalarna 

791 88 Falun 

Sweden 

Tel 023-77 80 00 



Nicole Rosenfelder Johansson Uppsats Grundnivå 2 SVA/Ämneslärarprogrammet SS 2010 HT 2014 

2 
 

Abstract 
Denna studies syfte är att i Älvdalens kommun undersöka politikernas åsikter angående 

flerspråkighet och modersmålsundervisningen i den egna kommunen.  

Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer har fyra politiker från Älvdalens kommun lagt fram sina 

åsikter angående flerspråkighet och modersmålsundervisning i allmänhet och i Älvdalens kommun i 

synnerhet. 

Studien kom fram till att de intervjuade politikerna överlag har stor erfarenhet av flerspråkighet och 

är väl medvetna om flerspråkighetens betydelse för individen, men att de samtidigt inte verkar kunna 

utnyttja dessa positiva erfarenheter i samband med den allt större invandringen av personer som 

talar andra språk till kommunen. Samtidigt råder det stor osäkerhet angående organisationen av 

modersmålsundervisningen i den egna kommunen, att med andra ord flera av de intervjuade 

politikerna var osäkra om modersmålsundervisningen existerar och i så fall hur den är utformad. 

Studien visade även tydligt att älvdalskan, den talade språkvarieteten i kommunen, av de intervjuade 

politikerna anses vara ett språk.  

 

 

Nyckelord 
Flerspråkighet, modersmål, modersmålsundervisning, Älvdalens kommun, älvdalska, samiska 
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Inledning 
Det finns en kommun i Norra Dalarna där det aktivt talas både en varietet av svenskan och en variant 

av samiskan. Kommunen heter Älvdalens kommun och språkvarieteten älvdalska, som talas i 

kommunens södra del, stöds både av många invånare och av ett antal forskare i försöket att få den 

av staten klassificerat som ett minoritetsspråk. I kommunens norra del pratas det istället sydsamiska. 

Människorna i Älvdalens kommun har levt under århundraden med dessa båda 

språk/språkvarieteter, de har med andra ord existerad parallellt med det svenska språket. Samtidigt 

flyttar fler och fler människor, som har ett helt annat modersmål, till kommunen. Några av dem flyr 

från världens alla krigshärdar, andra däremot hittar en partner att leva med i kommunen eller 

bosätter sig i kommunen av diverse andra skäl. 

Ur denna situation med en redan existerande flerspråkighet sedan flera århunderaden tillbaka 

uppstår funderingen över hur de ansvariga, alltså politikerna, i kommunen hanterar dessa nya 

modersmål. Kan de ta nytta av sin vana med flerspråkighet i den egna kommunen? Kan de hantera 

de nya modersmålen på samma sätt som de språk som har funnits så länge i kommunen? Är de 

medvetna om flerspråkighetens fördelar? 

Under höstterminen 2014 har jag genomfört en studie i Älvdalens kommun med målet att undersöka 

dessa frågor närmare. Ett antal politiker har intervjuats och resultatet av dessa intervjuer presenteras 

och diskuteras här. Studien undersöker även närmare begreppen flerspråkighet, modersmål och 

modersmålsundervisning samt presenterar lämplig forskning inom ämnet. 

Bakgrund 
Den här studien handlar om politikers åsikter angående flerspråkighet och modersmålsundervisning i 

den egna kommunen. I det här kapitlet ska anledningen till studiens genomförande i Älvdalens 

kommun tydliggöras. 

Älvdalskan 
Det är viktigt att betona att samtliga klassificeringar av älvdalskan som ett språk i detta kapitel och i 

alla följande görs utifrån en politisk synvinkel, inte utifrån en språkvetenskaplig. Inom politiken görs 

olika klassificeringar för att på detta viset kunna avgöra vilka språk som kan erkännas som ett 

minoritetsspråk (Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2009), inom språkvetenskapen 

finns däremot inga sådana avgränsningar mellan språk och språkvarieteter.  
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Undersökningen är förlagt till Älvdalens kommun, som är belägen i norra Dalarna och består av tre, 

fram till 1971 självständiga socknar, nämligen Älvdalen, Särna och Idre. Älvdalens kommun utgör en 

fjärdedel av Dalarnas yta. 

 

Källa bild: Älvdalens kommuns hemsida 

I Älvdalen förekommer en språklig varietet som av många användare, inte minst av en del forskare 

och utifrån en politisk synvinkel, betraktas som ett eget nordisk språk, bl a eftersom dess ordförråd 

skiljer sig avsevärd från rikssvenskan och dessutom inte kan förstås av de flesta svenskar (Dahl 2008). 

Denna språkvarietet, älvdalska, pratas av ca 3000 människor både innanför och utanför kommunen 

(Älvdalens kommuns hemsida 2015).  

Älvdalskan har som så många andra minoritetsspråk och språkliga varieteter haft svårigheter med 

spridningen bland exempelvis ungdomarna. För älvdalskans bevarande har det på grund av detta 

inrättats olika priser för att motivera människor att läras sig språket: kulturpriset Övdals-byönn1 som 

ska belöna dem som aktivt arbetar för att främja älvdalskan samt ett ungdomspris för alla ungdomar 

som slutar nian och aktivt pratar älvdalska. Ulum Dalska2 och det Älvdalska språkrådet är 

organisationer som arbetar aktivt med att stärka älvdalskans bevarande, ett exempel är det intensiva 

arbetet med att få ett erkännande av regeringen av älvdalska som ett språk och inte enbart som en 

dialekt (Älvdalens kommuns hemsida 2015).  

Ett annat exempel på försök för att främja älvdalskan är de olika vägskyltarna och platsskyltarna som 

finns över hela södra kommundelen. Många av vägarna har en översättning till älvdalska på en egen 

skylt direkt under skylten med den svenska beteckningen. Likväl finns det ett stort antal platser i 

södra delen av kommunen vars älvdalska namn tydliggörs med hjälp av en träskylt. Just vid de 

sistnämnda platserna rör det sig om beteckningar som finns i ”folkmun” men inte på officiella kartor. 

Även införandet av en förskolegrupp med älvdalska som huvudspråk har diskuterats länge (SVT 

Nyheter 2013) men inte införts än, mycket på grund av osäkerheten kring hur dessa elevers skolgång 

sedan ska organiseras respektive hur elever med andra språk än svenska och älvdalska ska kunna 

integreras.  

                                                           
1
 Översättning enligt författaren: ”Älvdals-Björn”. 

2
 Översättning enligt författaren: ”Låt oss dalska/Låt oss prata älvdalska”. 
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Samiskan 
I Älvdalens kommun förekommer inte enbart älvdalskan utan det pratas även (syd)samiska. Denna 

situation, alltså existensen av både en språkvarietet som förespråkare vill klassa som ett språk 

(älvdalska) och ett av Sveriges minoritetsspråk (samiska), ger Älvdalens kommun en särställning som 

är intressant ur ett flerspråkighetsperspektiv3.  

Älvdalens kommun har blivit utnämnd till samisk förvaltningskommun vilket betyder att den har fått 

både ökat ansvar att stärka samt synliggöra samiskan och får statsbidrag för merkostnader 

(Samefolder/Älvdalens kommuns hemsida 2014). Detta medför i sin tur att politikerna exempelvis är 

tvingade att se till de elever som vill även får undervisning i samiska, politikerna kan med andra ord 

inte åberopa ”fem-elever-klausulen” som de har möjlighet till gällande övrig 

modersmålsundervisning (Hyltenstam m fl 2012:55).  

Enligt Minoritetsspråklagen (Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2009) har människor 

som bor i en förvaltningskommun rätt att använda sig av minoritetsspråket vid domstolar och 

myndigheter. Vidare är kommunen skyldig att tillhandaha minoritetsspråket även inom 

äldreomsorgen och i all pedagogisk verksamhet (Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

2009/Älvdalens kommuns hemsida 2015). Samiskan talas inom Älvdalens kommun framförallt i 

Sveriges sydligaste sameby, Idres sameby.  

Flerspråkighet 
Oavsett om älvdalskan utifrån en politisk synvinkel kan klassas som ett eget språk eller en 

språkvarietet kan det konstateras att många av invånarna i Älvdalen använder sig av älvdalskan i olika 

situationer (Melerska 2011:97ff).  Detta leder i sin tur, tillsammans med vetskapen om samiskans 

användning i den norra kommundelen, till slutsatsen att Älvdalens kommun kan anses vara 

flerspråkig (Hyltenstam & Stroud 1991:46f). 

Invandring av andra språk 
Sedan 2008 tar Älvdalens kommun emot flyktingar (Mora Tidning 2008) men även innan dess har det 

funnits invånare med utländsk bakgrund som av olika skäl har bosatt sig i kommunen. Även 

ensamkommande flyktingbarn kommer till Älvdalen sedan några år tillbaka (Älvdalens kommuns 

hemsida 2015). Detta innebär med andra ord att det finns barn och ungdomar med andra 

modersmål4 än svenska som i skolan behöver stöd i form av modersmålsundervisning5 för att både 

kunna ta till sig nya kunskaper och stärka sin identitet (Lahdenperä & Sandström 2011:100f). 

Centrala begrepp 
I detta avsnitt ska återkommande begrepp, som dessutom kan ha flera definitioner, förklaras 

närmare. 

Flerspråkighet 
Flerspråkighet är ett mer komplext än vad som kan anas. Flerspråkighet kan betraktas ur samhälles 

synvinkel men även ur individens synvinkel (Hyltenstam & Stroud 1991:46).  

                                                           
3
 En närmare definition av begreppet ges under rubriken Centrala begrepp. 

4
 En närmare definition av begreppet ges under rubriken Centrala begrepp. 

5
 En närmare definition av begreppet ges under rubriken Centrala begrepp. 
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Ett samhälle kan vara två- eller flerspråkigt på grund av att invånarna talar mer än ett språk i 

vardagen. Detta kan antingen lagstiftas, vilket innebär med andra ord att fler än ett språk räknas som 

ett samhällets officiella språk (t ex Finland, Kenya), men det kan även ske vid sidan om, dvs bara ett 

språk är officiellt erkänt och alla övriga språk används samt att myndigheterna möjligtvis även har en 

positiv inställning till användning av alla övriga existerande språk (t ex Turkiet). En tredje möjlighet är 

även att en stat har ett officiellt språk men erkänner ett eller flera andra språk för vissa ändamål i 

speciellt utvalda områden (t ex Kanada, Spanien) (Hyltenstam & Stroud 1991:46f). 

De olika språken används i olika utsträckningar av invånarna, oavsett huruvida språken är 

lagstadgade eller inte. Hur dessa förhållanden ser ut kan definieras med begreppen domän och 

diglossi. Domän kan beskrivas som olika typer av samtalssituationer inom familjen, på arbetet, bland 

vänner mm i vilka människorna använder sig av ett visst språk. Denna användning kan hjälpa till att 

förtydliga balansen mellan de olika språken. Med hjälp av de olika diglossi-definitionerna försöker 

man däremot att beskriva hur olika språk eller språkvarieteter används inom en stat respektive en 

enhet. Här förtydligar man språkens positioner med begreppen hög och låg, där de prestigefyllda 

”höga” språken används oftast i formella situationer medan de mindre ansedda ”låga” språken oftast 

används i skolan och på fritiden (Hyltenstam & Stroud 1991:47ff).  

Hos individen beskrivs flerspråkighet som användning av fler än ett språk. Även här finns det olika 

beteckningar som beskriver i vilken utsträckning en individ behärskar dessa språk, med andra ord kan 

en individ växa upp med två eller flera olika språk eller lära sig ett eller flera språk utöver sitt första 

språk och behärskar dem i olika grader (Hyltenstam & Stroud 1991:49ff). 

Viktigt att påpeka i detta sammanhang är identitetsbegreppet. Språket används i olika sociala 

interaktioner för att uppnå vissa syften som står i relation till exempelvis sammanhang och 

samtalspartner. I varje språkligt samspel sker förhandlingar mellan parterna, rollspel och tolkningar 

av sociala roller, vilket i sin tur medför att en sådan social interaktion alltid kan betraktas som en 

identitetshandling (Haglund 2010:363). Idag menar många forskare att identitet inte är en statisk och 

enhetlig företeelse utan man utgår ifrån att den är beroende av situation, kontext och tid och på så 

vis kan förändras i nya situationer och nya sammanhang (Haglund 2010:360f).  

Likaså är det av betydelse att förstå att flerspråkighet inte stannar vid den språkliga kompetensen 

utan även omfattar den sociokulturella kompetensen. Faktum är däremot att det är brukligt både i 

skolan gällande eleverna men även ute i ”vuxenvärlden” att reducera flerspråkiga människor till att 

inte kunna det svenska språket och inte heller veta så mycket om det svenska samhället. Det förbises 

ofta att flerspråkiga människor med multikulturell bakgrund skulle kunna bidra med andra 

perspektiv, synsätt och kunskaper och på så vis berika undervisningen i skolorna och livet i allmänhet 

(Stier & Sandström Kjellin 2013:46ff).  

Samtidigt bör inte minst lärare vara medvetna om att, även om flerspråkigheten stimulerar den 

intellektuella utvecklingen hos barn, barn som lär sig ett andraspråk behöver längre tid för att uppnå 

samma språkstandard som barn i samma ålder med det aktuella språket som modersmål 

(Lahdenperä & Sandström 2001:98f). För att stimulera litteracitetsutvecklingen, dvs utvecklingen av 

förmågan att med hjälp av språket kunna förstå och kommunicera, samt för att kunna nå 

undervisningsmålen är en utveckling av modersmålet att rekommendera (Lahdenperä & Sandström 

2001:100). 
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Modersmål 
Begreppet modersmål är inte enhetlig och uppfattas olika av olika individer. Enligt 

ursprungsdefinitionen är modersmålet det språk som man lärt sig först, vilket samtidigt innebär att 

en individ kan behärska fler än ett modersmål. Enligt kompetensdefinitionen däremot är 

modersmålet det språk man behärskar bäst, en definition som innebär att individen har möjligheten 

att byta modersmål under livets gång. En tredje definition, funktionsdefinitionen, beskriver 

modersmålet som det språk som man använder sig av mest och enligt attityddefinitionen är 

modersmål språket individen identifierar sig med (Språkens hus hemsida 2014). 

Med andra ord kan begreppet modersmål inte automatiskt definieras som moderns mål/språk. Enligt 

definitionerna ovan kan en individs modersmål även vara språket någon annan anhörig, exempelvis 

fadern eller mormodern, använder sig mest av. Av naturliga skäl kan begreppsdefinitionerna även 

komplettera varandra, med andra ord är det möjligt att det språk en individ behärskar bäst samtidigt 

kan vara det språk hen identifierar sig med och även det språk hen har lärt sig först i livet. 

I den här studien har begreppet modersmål inte heller definierats entydigt, vilket innebär att de olika 

informanterna har uppfattat begreppet på olika sätt. Men en enhetlig definition har inte varit 

nödvändigt för att kunna genomföra undersökningen. Däremot känns det av principiell betydelse att 

påpeka begreppsdefinitionens svårigheter både i forskningen och i vardagslivet.  

Det ska även påpekas att begreppet modersmål före juli 1997 betecknades som hemspråk 

(Skolverkets hemsida 2014) och att begreppen i vissa sammanhang än idag felaktigt kan användas 

synonymt. 

Modersmålsundervisning 
Precis som det konstateras i citatet rör det sig vid modersmålsundervisningen om undervisning för 

elever med ett annat modersmål än svenska. Denna undervisning styrs av paragraf 7-13 i 

Skolförordningen (2011:185, Sveriges Riksdags hemsida 2014). Enligt denna bär den aktuella 

kommunen visserligen ansvaret för modersmålsundervisningen men är enbart förpliktigat att 

genomföra den när det finns minst fem elever per språk samt en ”lämplig” lärare. Denna begränsning 

gäller däremot inte för de i Sverige officiella minoritetsspråken samiska, finska, jiddisch, meänkieli 

och romani chib. Även teckenspråket har under senare år fått en med de minoritetsspråken 

jämförbar ställning.   

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har också rätt till modersmålsundervisning, 

även om detta språk inte talas dagligen i barnets hem. Modersmålsundervisning får anordnas inom 

de olika formerna av valfri undervisning under skoltiden samt utanför den ordinarie skoltiden och 

ligger under den respektive rektorns beslutsfattande mandat (Skolförordningen 2011:185, Sveriges 

Riksdags hemsida 2014).  

Som det redan har framförts under avsnittet flerspråkighet anser forskningen att 

modersmålsinlärningen har stor betydelse både för elevens språkliga utveckling och för dennes 

identitetsutveckling. Detta i sin tur leder till slutsatsen att modersmålsundervisningen inte bara kan 

förebygga inlärnings- utan även undervisningssvårigheter. Även samvaron med modersmålsläraren 

som genom språket kan kopplas till elevens förra hemland kan ge eleven trygghet genom att stärka 

dennes självbild och bidra till en multikulturell identitet (Lahdenperä & Sandström 2001:100).  
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Problemet med modersmålsundervisningen är mycket tydligt: Visserligen finns det lagkrav på att 

modersmålsundervisningen ska ske men samtidigt ger samma lag kommunen som huvudman flera 

möjligheter till att undgå kraven. I väldigt många, små, kommuner finns idag inte fem elever med 

samma modersmål vilket innebär att kommunen har rätt att låta bli att organisera 

modersmålsundervisning för dessa elever. Även beteckningen ”lämplig” lärare ger ett stort spelrum 

för kommunen respektive rektorn som då själv kan definiera begreppet ”lämplig” och i teorin 

förvägrar eleven modersmålsundervisningen. Sist men inte minst har skolan genom rektorn 

möjligheten att lägga modersmålsundervisningen utanför den ordinarie skoldagen och kan på så sätt 

för många elever försvåra möjligheten till ett deltagande.  

Med andra ord uppstår det en tydlig krock här: På den ena sidan finns forskningens positiva rön om 

flerspråkighet och modersmålsundervisningens betydelse, på den andra sidan står kommuner med 

likviditetsbrist som med hjälp av den otydliga lagen kan frångå modersmålsundervisningen. 

Utifrån den beskrivning av språksituationen i Älvdalens kommun som getts i detta kapitel kan det 

sammanfattningsvis konstateras att Älvdalens kommun kan anses vara flerspråkig. Ett antal åtgärder 

har vidtagits och flera organisationer arbetar för att främja användandet av älvdalskan. Dessutom är 

Älvdalens kommun förvaltningskommun för samiskan vilket gör att man borde kunna utgå ifrån att 

en viss kunnighet angående hantering av flerspråkighet finns bland de beslutsfattande. Dessa 

förkunskaper borde de beslutsfattande kunna ge en viss fördel i hanteringen av de i Älvdalens 

kommun tillkomna språken. Detta är studiens utgångspunkt och i relation till detta har studiens syfte 

och frågeställningar utformats. 

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka några politikers syn på flerspråkighet och 

modersmålsundervisningen i Älvdalens kommun i Dalarna där flerspråkighet i form av älvdalskan och 

samiskan redan är en naturlig del av vardagen. 

För att kunna undersöka syftet besvaras följande frågeställningar: 

1. Hur uppfattar politikerna i Älvdalens kommun flerspråkighet? 

2. På vilket sätt definierar politikerna i Älvdalens kommun situationen med existensen av 

samiskan och älvdalskan på den ena sidan och alla övriga språk på den andra sidan? 

3. Hur definierar politikerna i Älvdalens kommun modersmålsundervisning? 

4. Hur upplever politikerna i Älvdalens kommun modersmålsundervisningen och dess 

organisation i den egna kommunen? 

Tidigare forskning 
I det här kapitlet redovisas forskning som är relaterad till flerspråkighet och identitet, modersmål i 

relation till skolan samt forskning som är relaterad till Älvdalen och älvdalskan. I kapitlet förtydligas 

inledningsvis hur urvalet av litteratur har gått till. 

Litteraturval 
Sökningar efter framförallt avhandlingar gjordes med hjälp av sökorden ”minoritetsspråk”, 

”flerspråkighet”, ”modersmål”, ”modersmålsundervisning”, ”samiska” samt ”älvdalska” på 
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internetsidorna och katalogerna avhandlingar.se., LIBRIS, DIVA, Google Scholar samt Högskolan 

Dalarnas bibliotekskatalog. Även sökningar med en blandning av sökorden 

”modersmålsundervisning”, ”flerspråkighet” och ”politiker” har genomförts.  

Urvalet skedde genom en jämförelse med undersökningens syfte att undersöka politikernas syn på 

tvåspråkighet och modersmålsundervisning i Älvdalens kommun och avhandlingarnas innehåll 

angående ovannämnda sökord. Vidare har litteratur valts genom att studera de lämpliga 

avhandlingars litteraturförteckning. Avgränsningar gjordes vid utifrån avhandlingarnas 

publiceringsdatum när innehållet i avhandlingen visade sig vara föråldrat. 

Ur Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg (2004) valdes ut vetenskapliga texter med anknytning till 

flerspråkighet, minoritetsspråk, modersmål och modersmålsundervisning ut. Urvalet av den tidigare 

forskningen presenteras tematiskt i detta kapitel. 

Älvdalen och älvdalskan  
Som tidigare nämnts utgör en viktig del i denna studie Älvdalens kommun och dess speciella 

språksituation med samiskan i den nordliga delen och älvdalskan i den södra delen av kommunen. 

Nedan återges tidigare forskning om älvdalskans status och situation i den södra delen av 

kommunen, dvs Älvdalen. 

Enligt Dorota Melerska (2011:32f) har älvdalskan ett antal kriterier som, ur ett politiskt perspektiv, 

skulle kunna klassa denna språkvarietet som ett eget språk. Skillnaderna är till och med så stora att 

en person som talar standardsvenska, men inte älvdalska, inte förstår det som sägs förrän inte 

samtalet övergår att hållas i ett av samtliga deltagare talat språk. En orsak till dessa skillnader tros 

vara språkets bevarade av ålderdomligheter som en gång även har förekommit i svenskan. 

Eftersom älvdalskan dock fortfarande klassas som språkvarietet och således inte är ett erkänt språk i 

Sverige som får minoritetsspråksstöd av regeringen, finns det, som för alla andra språkvarieteter, 

alltid en risk att den blandas ut med andra språkvarieteter och språk och att den sakteligen 

försvinner i sin ursprungsform. En annan risk är att den av olika orsaker inte längre används av 

befolkningen i muntliga samtal. Enligt Melerska (2011:84f) används älvdalskan fortfarande dagligen 

av de flesta användare men det finns en gräns där älvdalskan inte längre talas i samma utsträckning 

och denna gräns ligger vid 30-års-åldern. Älvdalskan överförs fortfarande från generation till 

generation men i mindre utsträckning än för 40 år sedan. Samtidigt fungerar den inte heller längre 

som modersmål så som det var brukligt förut. Trots att både forskare, kommunen och användare 

numera stödjer skriftspråket med hjälp av olika åtgärder (Melerska 2011:86), har enligt Melerska 

(2011:86ff) bara få av dagens älvdalstalare läs- eller skrivförmågan inom älvdalskan, vilket i sin tur är 

en annan faktor som kan bidra till att denna språkvarietet riskerar att försvinna på sikt. I offentliga 

sammanhang förekommer älvdalskan enligt Melerska (2011:85) inte heller i någon större 

utsträckning.   

Oavsett älvdalskans officiella status beskriver Melerska (2011:112f) miljön i Älvdalen som tvåspråkig, 

där alla älvdalstalande även behärskar svenska. På grund av användningen av älvdalskan och 

svenskan i olika situationer, antingen genom att de älvdalstalande växlar mellan språken i dessa 

situationer medvetet eller omedvetet, kan det konstateras att det även råder en situation av 
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kodväxling6 i Älvdalen. Ett av skälen till att de talande övergår från älvdalska till svenska i specifika 

språksituationer tros vara närvaron av minst en icke-älvdalska-talande person i samtalet i 

kombination med känslan av att vara oartig när man pratar på ett språk som inte talas av samtliga 

deltagare i samtalet (Melerska 2011:116). 

För att stärka älvdalskan inte minst i skolan infördes älvdalskan 2006 som en kurs under elevens val. 

Denna kurs blev en engångsföreteelse på grund av svikande intresse från elevernas sida, samtidigt 

som det egentliga intresset för språket verkar ha stigit bland invånarna i Älvdalen. Denna paradoxala 

situation kan förklaras med uppfattningen att svenskan har högre standard och att kunskapen av 

älvdalskan idag mera kan definieras som ett symbolisk värde för att stärka den lokala identiteten än 

som ett starkt behov (Melerska 2011:88). Trots att ”älvdalingarna”, som personer bosatta i Älvdalen 

allmänt brukar kallas, känner sig som svenskar och inte har ett egentligt behov av att stärka sin 

gruppidentitet verkar de har utvecklat en starkarare gemenskapskänsla än vad som kan sägas om 

andra grupper respektive folk i Sverige (Melerska 2010:124). 

För att ytterligare förstärka tvåspråkigheten i Älvdalen föreslår Melerska (2011:143) en ökad 

användning av älvdalskan under lektionerna, som skulle vara genomförbar på grund av det höga 

antalet ungdomar som säger sig kunna förstå älvdalska. Ett sätt att involvera även de icke-älvdals-

talande elever skulle vara en undervisning på älvdalska i utvalda ämnen samtidigt som svenska 

undervisas som ett separat ämne (Melerska 2011:143f). På detta sätt skulle även kriterierna för 

flerspråkigheten enligt den Europeiska Unionen kunna uppfyllas (Melerska 2011:144ff). 

Minoritetsspråken i Sverige 
Som tidigare nämnts finns det fem officiellt erkända minoritetsspråk i Sverige, nämligen samiska, 

finska, meänkieli, jiddisch och romani chib samt att även teckenspråket under senare år har fått en 

med minoritetsspråken jämförbar status. Talare av dessa språk har rättigheten att exempelvis kräva 

att minoritetsspråket ska talas vid en eventuell domstolsförhandling och barn som har något av dessa 

språk som modersmål har möjligheten till undervisning i minoritetsspråket. 

Utöver dessa minoritetsspråk har även engelskan en mycket stark ställning i Sverige, eftersom detta 

internationellt mycket gångbara språk undervisas från årskurs tre i svenska skolor. Enligt Hult 

(2004:183) finns det till och med risk för att högutbildade i framtiden kommer att minska sin 

användning av det svenska språket till förmån av engelskan.  

Hult (2004:196) påpekar vidare att Sverige måste hantera en svår balansgång mellan engelska versus 

svenska på den ena sidan och de i Sverige erkända minoritetsspråken versus svenska på den andra 

sidan, samtidigt som man fortfarande försöker förneka denna balansgång i Sverige. De lagstadgade 

rättigheterna till förmån av minoritetsspråken har enligt Hult (2004:196) inte haft den inverkan de 

kunde ha haft och även om det finns ett allmänt stöd för minoritetsspråken finns det även politiska 

röster som vill starta en kampanj för att rädda det svenska språket. Enligt Hult (2004:196) bevisar 

detta samtidigt att flerspråkighet är ett hett och diskuterat ämne och att denna diskussion möjligtvis 

kan öppna upp för acceptans av fler språk. 

                                                           
6
 Kodväxling kan enkelt beskrivas som byte av ett språk/en språkvariant till en annan i en viss (språk)situation. 

Se även Melerska (2011:109ff) eller Fraurud & Bijvoet (2004:408). 
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Flerspråkighet och identitet i skolans värld 
I princip alla människor, vuxna som barn, som invandrar till Sverige från andra länder, kommer på 

något sätt i kontakt med den svenska skolan. Antingen sker detta genom att de deltar i undervisning i 

skolan, alltså i för- eller grundskolan, på gymnasiet eller på SFI, eller genom att deras barn går i skola 

och de som föräldrar blir involverade i skolans värld både genom lärare och de egna barnen. Skolan 

präglar sina elever, oavsett hur gamla de är, genom de i skolan rådande värderingar och eleverna 

som går i skolan påverkar med hjälp av sina egna erfarenheter av de i skolan rådande värderingar i 

sin tur sina närstående.  

Inte bara barnens beteende präglas i den svenska skolan utan även deras identitet. Det är dock 

viktigt att påpeka att identiteter inte är statiska utan skapas i samspel med olika individer vid olika 

tidpunkter och i diverse kontexter (Haglund 2004:382f). Detta innebär samtidigt att identiteter är 

skapade av individen själv som en följd av dennes tolkning av och samspel med omvärlden (Haglund 

2004:383).  

Enligt Haglund (2004:366f) råder det en enspråkighetsnorm i den svenska skolan som flerspråkiga 

elever är medvetna om att behöver anpassa sig till. Även om eleverna i hennes studie använder sig 

av andra språk än svenska eller engelska under skoltiden så är dessa samtal få och sker utanför själva 

undervisningssituationen. Eleverna är väl medvetna om att svenska är normen och att det är det 

språk de ska lära sig och prata i första hand.  Både de och deras föräldrar är till och med så 

övertygade om den riktigheten och viktigheten i den rådande svensknormen att det påverkar 

skolvalet: De anser att är svenskspråkiga skolor där majoriteten består av elever med helsvensk 

bakgrund bättre skolor än de där majoriteten består av elever med utländsk bakgrund (Haglund 

2004:367f). 

Svensknormen verkar även leda till en känsla av anpassningstvång från elevernas sida. De 

flerspråkiga eleverna verkar enligt Haglund (2004:368) vara övertygande om att både deras 

erfarenheter från andra, för dem välkända, miljöer samt deras språkkunskaper inte platsar in i 

skolans rådande monokulturalitet, att det inte finns tid för dem att få berätta om sina erfarenheter. 

En orsak till detta tros enligt de tillfrågade ungdomarna i Haglunds studie vara klasskamraternas och 

lärarnas okunskap om de flerspråkiga elevernas situation och kunskaper (Haglund 2004:369). På 

grund av detta väljer vissa av ungdomarna att ”låtsas vara svensk” under skoltiden medan andra 

elever istället utvecklar andra former av identiteter som hjälper dem att klara av skoldagen och 

samspelet med lärare och klasskamrater (Haglund 2004:370). 

Trots att dessa elever i studien hellre ”låtsas vara någon annan” är de stolta över sitt ursprung och sin 

flerspråkighet, vilket tillsammans med den rådande ”svenskhetsnormen” leder till en form av 

motdiskurs (Haglund 2004:376). Eleverna verkar enligt Haglund (2004:377) till och med vara ovilliga 

att under samtalets gång få hjälp att uttrycka sina faktiska språkkunskaper i facktermer för att få en 

klarare definition av det egna kunnandet. Enligt Haglund (2004:377)är detta ”… ett exempel på hur 

den språkliga interaktionen möjliggör ifrågasättandet av befintliga maktstrukturer samt medverkar 

till en omfördelning av makt i sociala samspel.”. Eleverna konstruerar inte minst även sina identiteter 

med hjälp av sin flerspråkighet och markerar på så vis grupptillhörighet (Haglund 2004:378). 
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Utveckling av modersmål och andraspråket 
Att eleverna formar sin identitet med hjälp av bland annat sin flerspråkighet är en aspekt av 

flerspråkighetens mångfald. Andra aspekter är modersmålsutvecklingen och andraspråksinlärningen. 

Även om man behärskar flera språk krävs det i många fall en vidareutveckling av modersmålet, 

samtidigt som inlärningen av det nya språket i det nya landet pågår. Enligt Thomas och Collier 

(1997:15ff) tar det lång tid att lära sig ett andraspråk och lika svårt är det att absolvera hela 

skolgången på det nya språket. Vid en undersökning i USA under flera år på 1980- och 1990-talen 

undersökte Thomas och Collier ett stort antal elever med ett annat modersmål än engelska. De kom 

fram till att dessa elever, när de väl kommit ikapp sina jämnåriga kamrater gällande språket, fick inse 

att dessa redan gått vidare i sin utveckling gällande övriga skolämnen. Följden av detta var elevernas 

ständiga försök att balansera språkutvecklingen med ämnesutvecklingen. Detta misslyckades enligt 

Thomas och Collier (1997:15ff), dvs även om det sker en kunskapsutveckling hos eleverna så kan de 

ändå inte uppfylla samtliga mål på grund av andraspråksinlärning som tog all deras tid och energi de 

första åren.  

Thomas och Colliers (1997:53) undersökning visar att elevernas utveckling är i stort sett likadan de 

första tre åren, oavsett vilken form av utbildning de deltar i. Därefter är det enbart de elever som har 

deltagit i olika tvåspråkiga skolutbildningar, dvs utbildningar som hölls både på modersmålet och på 

andraspråket, som visar förmåga att kunna hålla jämna steg med sina klasskamrater gällande ämnes- 

och språkkunskaper. Forskarnas slutsats är med andra ord att ju mer ett barn får utveckla tankar och 

kunskaper på sitt modersmål desto snabbare kommer hen att göra framsteg i sitt andraspråk. Deras 

forskning tydliggör hur stor betydelsen av modersmålsundervisningen är för alla invandrade elever 

och hävdar samtidigt att de språkliga avstånden mellan två språk spelar mindre roll än 

undervisningstiden eleven sammanlagd fick i sitt modersmål (Thomas & Collier 1997:48ff). 

Enligt Axelsson (2004:521f) är dessa amerikanska utbildningsformer med tvåspråkig undervisning 

svåra att genomföra i Sverige, där det finns ca 200 minoritets- och invandrarspråk. Detta vore enligt 

henne enbart möjligt i vissa storstadsområden där det finns många elever som talar samma 

modersmål. Däremot är trots allt en separat modersmålsundervisning genomförbar samtidigt som 

eleven undervisas i svenska som andraspråk. 

Sammanfattning 
Presentationen av den rådande forskningen visar tydligt flerspråkighetens fördelar men även hur den 

allmän rådande ”svensknormen” kan påverka ungdomar att ”låtsas vara svensk” och att genom det 

förneka en del av sig själv. Forskningen förtydligar även modersmålsundervisningens betydelse i 

samband med andraspråkets utveckling. Det kan även konstateras att älvdalskan i sin konstruktion 

utifrån en politisk synvinkel skulle kunna klassas som ett språk och att den även används som ett 

språk av dess talare. Vidare har man kommit fram till att minoritetsspråkstatusen inte haft den 

önskade positiva effekten på minoritetsspråken utan att det snarare är engelskan som har stärkts 

mot både svenska och de i Sverige existerande minoritetsspråken. 

Metod 
I det här kapitlet ska den i den här studien använda metoden närmare beskrivas samt etiska aspekter 

och reliabiliteten och validiteten diskuteras. 
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För att närmare kunna belysa syftet och besvara frågeställningarna i denna undersökning har 

standardiserade öppna intervjuer genomförts med politiker i Älvdalens kommun (Cohen m fl 

2000:271). Det rörde sig om semi-strukturerade intervjuer där frågorna var bestämda redan i förväg 

och ställdes i samma ordning till var och en av de intervjuade personerna (Kihlström 2010:48). Även 

om frågorna redan var formulerade i förväg (i ett fall har de t o m begärts ut i förhand) har det ändå 

varit ett mål att kunna anpassa intervjuns förlopp till den aktuella situationen för att ge intervjun en 

större meningsfullhet (Cohen m fl 2000:271). Ett exempel för detta förehavande är att jag vid två av 

intervjuerna valde att välja bort att ställa de sista två delfrågorna eftersom de visade sig inte vara 

relevanta längre. Ett annat exempel är att jag i samtliga intervjuer ställde en eller flera följfrågor för 

att antingen förtydliga den respektive frågan eller få ett tydligare svar. 

Urval av informanterna 
Efter valet i hösten 2014 sitter det för närvarande sex partier i kommunfullmäktige i Älvdalen 

(Valresultat Älvdalens kommun/kommunfullmäktige 2014/Valmyndighetens hemsida 2015). Två 

partier har tidigare suttit i kommunfullmäktige men inte fått tillräckligt med röster i detta val. Ett 

naturligt urval av informanter skulle vara en politiker av varje i kommunfullmäktige representerade 

parti vara. På så vis skulle förhoppningsvis en någorlunda åsiktsspridning kunna ske eftersom partiets 

åsikter kan vara svåra att skilja från den egna personliga åsikten. Politikernas partitillhörighet 

kommer visserligen inte att nämnas i studien men kan, av ovannämnda skäl, vara en faktor som 

förklarar de skillnader som finns i politikernas utsagor. På grund av detta bör partitillhörigheten spela 

en roll vid urvalet av politikerna, vilket har tagits i beaktande.   

För att ytterligare kunna utöka kretsen av informanter samt för att öka möjligheten till att kunna få 

tag på fler informanter har det även tagits i beaktning att eventuellt kontakta representanter av de 

båda partier som inte längre sitter i kommunfullmäktige. Detta på grund av att dessa politiker länge 

har varit med i beslutsfattande forum samt att det vid intervjuernas tidpunkt inte var länge sedan 

den nya kommunstyrelsen intagit sina platser.   

Politikerna har dessutom valts ut efter ytterligande följande kriterier: 1) en någorlunda jämn 

könsfördelning samt 2) en någorlunda jämn fördelning inom kommunen (Älvdalens södra del och 

Särna, Idre, Grövelsjön, Drevdagen m fl som den norra delen). Samtliga dessa kriterier har bidragit till 

att skapa en så representativ urvalsgrupp som det är möjligt i en liten undersökning och i en kommun 

med ett mindre antal invånare. 

Bakgrunden till att jag överhuvudtaget vågade ta steget till att intervjua oftast redan mycket 

upptagna politiker vid en dessutom olycklig tidpunkt strax efter valet är mitt sedan tidigare stora 

kontaktnät i kommunen. I slutändan var det just detta som räddade min undersökning: Efter att ha 

kontaktat ett antal politiker från olika partier, kommundelar och kön, vars mejladresser jag kunde 

hitta på Älvdalens kommuns hemsida (Förtroendevalda/Älvdalens kommuns hemsida 2015) och vilka 

jag valde enligt förut nämnda kriterierna för att få en så homogen grupp med informanter som 

möjligt, fick jag till slut, efter några nej och misslyckade ytterligare kontaktförsök tillstånd fyra 

intervjuer. Det blev med andra ord enbart blev fyra politiker sammanlagt som var villiga att delta i 

undersökningen, vilket innebar att jag inte hade möjligheten att välja ut en grupp av informanter 

enligt de förut nämnda aspekterna. Trots detta visade det sig att informanterna är någorlunda 

spridda angående partitillhörighet, kön och boendeort eftersom de presenterar fyra olika partier, 

består av tre män och en kvinna samt av en invånare från norra kommundelen och tre invånare från 
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södra kommundelen. Informanterna representeras även genomgående av politiker som i många år 

har varit politiskt aktiva, vilket med andra ord innebär att det är troligt att de har varit delaktiga i ett 

antal beslutsfattningar som har med flerspråkighet och modersmålsundervisning att göra. Bland 

informanterna finns även politiker som innehaft respektive innehar någon form av maktposition. 

En sak är däremot viktigt att betona: Även om urvalsgruppen verkar vara representativ för 

kommunen kan den på grund av sin storlek inte leda till generaliseringar av resultatet vilket valet av 

urvalsgruppen vanligtvis, åtminstone gällande enkäter, avser att ha som mål (Ordell 2010:86f).  

Genomförande 
Undersökningen kan delas in i två sammanhängande intresseområden, nämligen flerspråkighet och 

modersmålsundervisning. Vid intervjuerna ställdes sex frågor, tre stycken var kan direkt 

sammankopplas med det respektive område. 

För att undersöka politikernas förkunskaper och för att skapa samma förförståelse inför de 

resterande frågorna har i tre av frågorna en definition av både flerspråkighet och 

modersmålsundervisning samt en beskrivning av det naturliga med flerspråkighet i vardagen i 

Älvdalens kommun efterfrågats. Även betydelsen av både flerspråkighet och 

modersmålsundervisning i Älvdalens kommun och i samhället för övrigt har det varit mening att 

undersökas med hjälp av två av intervjufrågorna. Detta skedde för att i undersökningens resultat 

kunna diskutera ett eventuellt samband mellan erfarenheten angående den rådande 

flerspråkigheten i Älvdalen och de på senare år tillkomna språken. Viktigt var även att i en av 

frågorna få en förståelse av vad politikerna anser om modersmålsundervisningens organisation i 

Älvdalens kommun.  

I samtliga intervjuer ställdes, som ovan nämnd, sex stycken frågor, varav den sjätte även hade två 

ytterligare delfrågor7.  För att kunna förtydliga både de ställda frågorna samt de av politikerna givna 

svaren ställdes vid flera tillfällen i samtliga intervjuer följdfrågor. Intervjufrågorna motiverades 

utifrån syftesfrågorna som ska hjälpa till att ta reda på politikernas uppfattning angående 

flerspråkighet i Älvdalens kommun, politikernas definition av situationen i Älvdalens kommun 

angående existensen av samiskan, älvdalskan och övriga språk, politikernas definiton av 

modersmålsundervisningen inom kommunen samt hur politikerna upplever 

modersmålsundervisningens organisation i den egna kommunen.  

Intervjuerna genomfördes genom att respektive politiker uppsöktes efter en lyckad kontakt via mejl 

respektive telefon vid en förutbestämd tidpunkt och på en förutbestämd plats. För att kunna 

säkerställa bevarandet av all information och inte minst ett korrekt återgivande av densamma 

spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en smartphone. Intervjuerna lagrades därefter på datorn 

och raderades på telefonen för att säkra att ingen obehörig kan ta del av det som har sagts. Efter 

detta transkriberades intervjuerna. 

Bearbetning 
Enligt Cohen (m fl 2000:274)innebär en transkribering av intervjumaterialet oftast en översättning 

från det talade språket till skriftspråket.  

                                                           
7
 Se även Bilaga 1. 
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I denna undersökning har jag haft en önskan om att i största möjliga mån skriva ner det jag hörde och 

inte, som Cohen förespråker, översätta detta till skriftspråket. På så vis kunde intervjuns karaktär 

bibehållas. Samtidigt ville jag inte heller behöva fördjupa mig alltför mycket i och använda mig av 

transkriberingens alla konster och regler. Dels för att öka textförståelsen och dels på grund av att 

mitt syfte med intervjuerna inte var självaste språket utan innehållet har jag valt att skriva en stor del 

av orden i enlighet med en skriftspråklig norm, ord som å istället för och, me istället för med, ja 

istället för jag är däremot vedertagna i bland annat sms-språket och försvårar enligt min åsikt inte 

läsbarheten av de transkriberade intervjuerna. Även pauser har markerats, likaså hummanden mm.  

I några få situationer har det inte kunnat avgöras vad som exat sades vilket då har markerats med (…) 

samt en närmare förklaring. De transkriberade intervjuerna innehåller enbart några få dialektala ord 

som har lämnats i sin ursprungliga form eftersom de enbart visa ett visst fenomen och inte användes 

i förklarande yttringar som möjligtvis inte skulle kunna gå att förstå.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det alltid går att förbättra transkriberingen. Eftersom 

intervjuarnas ändamål, som ovan nämnd, inte bestod av språkliga fenomen utan av självaste 

innehållet har en transkribering efter samtliga konster och vedertagna regler inte förefallit vara det 

viktigaste i självaste undersökningen. Däremot har det lagts stor vikt på att transkribera samtliga 

intervjuer enhetligt och så noggrant som möjligt. 

Etik 

Allmänt 

Vid genomförandet av en studie finns det ett antal etiska krav forskare och likaså studenter ska rikta 

sig efter. Vetenskapsrådet, en myndighet under Utbildningsdepartementet, är ett organ som har det 

övergripande ansvar för etiska krav rörande all forskning (Vetenskapsrådets hemsida 2014). 

Vetenskapsrådet har formulerat Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. 

Några av dessa principer, de så kallade fyra huvudkraven (Björkdahl Ordell 2010:26f), är särskild 

viktiga inom utbildningsforskningen som denna studie tillhör och ska på grund av detta beskrivashär: 

1. Informationskravet 

De av forskningen berörda personer ska informeras om dess syfte. 

2. Samtyckeskravet  

Medverkan i forskningen är alltid frivillig. 

3. Konfidentialitetskravet 

Uppgifterna av informanterna i en studie ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 

och samtliga personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 

dem. 

4. Nyttjandekravet  

Uppgifterna angående enskilda personer får enbart användas för forskningsändamål.  

I det följande avsnittet klargörs det vilka eventuella etiska problem som har iakttagits i denna studie 

och på vilket sätt de fyra ovan nämnda huvudkraven har beaktats. 
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I denna studie 

Syftesformuleringen leder redan vid första anblicket till en etisk fundering: Kommunen, där 

undersökningen tar vid, anges vid namn, vilket inte är vanligt förekommande i liknande studier. 

Förklaringen till detta ligger i denna specifika undersökningens natur. Eftersom den flerspråkiga 

situationen i Älvdalens kommun på grund av både samiskan och älvdalskan är så speciell hade det 

blivit svårt att sätta forskningen i ett meningsfullt sammanhang, om kommunens namn inte hade 

avslöjats. Att avslöja namnet på en dessutom ganska så liten, åtminstone gällande invånarantalet, 

kommun medför däremot förpliktelser i form av ett ännu noggrannare skydd av informanterna. I en 

kommun med ett mindre invånartal, där ”alla känner alla” är särskilt politikerna utsatta och 

igenkännda. Därför avslöjas inte informanternas kön i uppsatsen och samtliga utsagor som eventuellt 

skulle kunna leda till informanterna har plockats bort. Likaså utelämnas partitillhörigheten, både för 

att ytterligare skydda informanterna men inte minst för att den spelar en mindre roll utifrån 

undersökningens syfte. På detta vis uppfylls Konfidentialitetskravet (Björkdahl Ordell 2010:27). 

En annan aspekt av de etiska principerna är min egen roll som invånare i Älvdalens kommun samt att 

jag dessutom känner mina informanter. Att vara bosatt i samma kommun som undersökningen 

genomförts kan medföra att förkunskapen om de fenomen som undersöks möjligtvis skymmer vissa 

tolkningar. Jag anser dock att jag har lyckats vända mina förkunskaper till något positivt istället, dvs 

på grund av mina förkunskaper har jag lyckats skapa ett intressant ämne att undersöka samt kunnat 

ställa följdfrågor till mina informanter som har gett mig mer värdefull information än vad det hade 

varit möjligt utan mina förkunskaper. Samtidigt har jag ändå haft förmågan att vid utvärderingen av 

mina resultat ta ett steg tillbaka för att kunna betrakta dessa med så objektiva ögon som varit 

möjligt.  

Bekantskapen med studiens informanter har dessutom enligt min åsikt medfört att denna 

undersökning har varit möjligt att genomföra. Som tidigare nämnt var jag redan från början 

medveten om problemet att få politiker att delta så nära efter valet och dessutom strax före jul. Jag 

anser att det hade varit betydligt svårare att få tillstånd intervjuer med politiker utan detta.  

Samtliga informanter har dock trots tidigare bekantskap fått ta del av ett formellt brev med 

information om undersökningens syfte där de också informerats om deras fullständiga frivillighet att 

delta samt rättigheten att när som helst dra sig ur undersökningen8. I detta brev har det även angetts 

de ansvarigas kontaktuppgifter för att kunna skapa en kontakt vid eventuella frågor och funderingar. 

Efter transkriberingen av intervjuerna har informanterna dessutom fått möjligheten att lämna 

synpunkter eller kompletteringar till texterna. De kommer även att få ta del av uppsatsens 

slutversion.  

Därmed bedömer jag att Samtyckeskravet och Informationskravet uppfyllts (Björkdahl Ordell 

2010:27). 

Sist men inte minst ska det poängteras att största hänsyn har tagits till dokumentationen av 

informanternas utsagor. De är förvarade på ett sådant sätt att de inte kan tillgås av andra personer 

samt har anonymiserats så att identiteten inte framgår. Informanternas uppgifter kommer dessutom 

enbart använda för denna uppsats, precis som de Forskningsetiska principerna föreskriver i 

Nyttjandekravet (Björkdahl Ordell 2010:27f).   

                                                           
8
 Se även BILAGA 2. 
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Validitet och reliabilitet 
I det här avsnittet undersöks studiens validitet och reliabilitet närmare. 

I en studie är det av stor vikt att säkerställa dess validitet eller med andra ord dess giltighet. Det kan i 

en studie som denna ske genom att exempelvis att i förväg ställa intervjufrågorna till en testgrupp för 

att så i tid kunna justera frågorna inför den egentliga studien om så behövs. En annan möjlighet är att 

tillfråga andra forskare genom att exempelvis låta dem ta del av intervjuerna för att så kunna 

diskutera studiens resultat. Även triangulering, det vill säga prövning av samma syfte med flera olika 

tekniker, är en metod som höjer en studies validitet (Kihlström 2010:231).  

Vidare är en studies reliabilitet, eller med andra ord tillförlitlighet, starkt sammankopplad med dess 

validitet eftersom reliabiliteten ligger till grund för metodens validetet och i slutändan även för 

resultatets validitet. För att garantera en studies reliabilitet är det exempelvis viktigt att 

undersökningsinstrumentet är så utformat att tidsaspekten inte orsakar några felaktiga resultat, det 

vill säga att studiens tidsram inte medför ojämnheter i exempelvis intervjusvar. Ett annat sätt att 

garantera reliabiliteten är upprätta gemensamma bedömningsprinciper ifall fler än en person är 

involverade i undersökningsprocessen, det betyder med andra ord att det bör upprättas 

gemensamma utvärderingskriterier ifall fler än en person läser och tolkar exempelvis intervjusvar 

(Karlsson 2010:251). 

Vid betraktandet av validiteten och reliabiliteten I den här undersökningen kan det konstateras att 

den begränsade tidsfaktorn varit avgörande för vissa beslut och i slutändan även upplägget av hela 

uppsatsen. Det har exempelvis inte varit möjligt att genomföra en teststudie för att pröva 

intervjufrågornas hållbarhet, men däremot har dessa diskuterats med både handledare och andra 

studenter. Att kontrollera politikernas utsagor genom att även intervjua skolledning och lärare hade 

varit ett önskemål men kunde på grund av tidsaspekten lika lite genomföras som intervjuer med 

samtliga i Älvdalens kommun aktiva politiker för att på så vis få en starkare grund för mina resultat. 

Däremot anser jag att validiteten stärkts genom att samtliga intervjuer spelats in. På detta sätt har 

jag säkerställt att all lämnat information finns tillgänglig, något som inte kan garanteras vid enbart 

anteckningar där det dessutom finns en stor risk för en alltför tidig tolkning av det som har sagts. 

Samtidigt finns det med hjälp av inspelningen möjligheten att kontrollera hur intervjufrågorna och 

eventuella följdfrågor har ställts. På så vis kan eventuella ledande frågor avslöjas (Kihlström 

2010:232). Genom att spela in och transkribera samtliga intervjuer har även andra personer, som till 

exempel handledaren, möjligheten att på ett objektivt sätt kunna ta del av informanternas uppgifter. 

Detta medför att ytterligare validering av studien är möjligt även efter att den har slutförts. 

Studiens reliabilitet garanteras genom att intervjuerna har genomförts under en kort tidsram på två 

veckor. Detta medför att ingen variation i resultatet har skett, något som däremot kunnat vara fallet 

om intervjuerna exempelvis spridits ut över ett helt år, en tidsram där till och med stora förändringar 

i exempelvis undervisningsupplägget och antal barn med flerspråkig bakgrund är möjliga. Eftersom 

det inte heller rörde sig om flera personer som läste och tolkade de olika intervjusvar finns det ingen 

risk för olika bedömningskriterier som kan riskera en studies reliabilitet.  
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Resultat  
I det här avsnittet redovisas intervjuernas resultat. Dessa sammanfattas genom att delas in i tydliga 

rubriker som till största delen orienterar sig utifrån intervjufrågorna men även utifrån de till syftet 

kopplade frågeställningarna. Resultatet förtydligas delvis med citat. Dessa citat kopplas, på grund av 

etiska skäl, inte till en särskilt informant. 

Flerspråkighet 

Definition 

Samtliga informanter definierade flerspråkighet på ett liknande sätt, nämligen som att prata och 

använda flera olika språk, som att förstå och tala många språk samt som att tala flera språk. 

En av informanterna påpekade även hur dessa språk skulle talas, för denne innebär flerspråkighet 

”..att behärska och flytande9 tala mer än ett språk.” Hen var den enda personen som lät språkens 

användningsgrad ingå i flerspråkighetsdefinitionen.  

En annan aspekt som blir tydlig är indelningen av flerspråkighet i två olika definitioner: För en av 

informanterna kunde flerspråkighet även förstås som ”… undervisning i flera språk …”. 

Fördelar 

Två av informanterna påpekade vad de ansåg sig vara fördelar i att behärska flera språk, nämligen att 

flerspråkighet ger ”… ett rikare språkliv …”, ”… berikar individen …” och ger ”… glädje och stolthet …”. 

Flerspråkighet formulerades i en av intervjuerna även som ”… en tillgång …”. I detta citat betonas det 

även att språket ska vara en tillgång, att det med andra ord borde vara en stor fördel att behärska 

flera språk. 

kan man flera språk så är det, ska det vara en tillgång 

Inlärning 

Enligt tre av informanterna är det lättare för individen att lära sig ett nytt språk när man redan 

behärskar ett eller flera språk, vilket framgår av citaten nedan.  

Jag känner att … många här som läser språk har lätt å lära sig språk för att dom har haft flera 

språk med sig. … De det kan jag känna … äh … man kan va sen i starten när man har flera språk 

men man kommer desto mera sen. Det är ju … man kan va sen å å å tala å skriva kanske om 

man har fler språk men det ger på sikt så mycket mer förkunskaper om om andra språk och 

uttryck … ja … äh … ja tyckte inte att det var lätt å gå i småskolan. 

mina språk har gett mig lättare för andra språk. 

Två av informanterna förknippade även utvecklingen av ett andra språk med en möjlig försening av 

det språk respektive de språken man redan behärskar. Samtidigt skulle enligt informanterna denna 

språkkunskap kunna bli en fördel något senare i livet. 

 

                                                           
9
 Ordet ”flytande” markeras här med fet stil för att förbättra läsarens förståelsen eftersom detta ord är av stor 

betydelse i resultetsbeskrivningen. 
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Har du bara dalska med dig så kan ja tänka mig när du kommer till skolan att det kanske skulle 

kunna vara lite svårare att lära sig svenska riktigt bra, det är möjligt men det är inte säkert men 

de kan va så. Så att jag tror att de att min (partner) hade (…)(otydligt) förutsättningar med både 

svenska och älvdalska från början var en fördel att ha det så. 

Barn som växer upp och pratar älvdalska tror jag har lättare att lära sig engelska. För att då har 

dom, då är dom igång me två språk å lägga till ett blir lättare. 

För en av informanterna var det tydligt att det krävs ett intresse för att lära sig ett språk om man vill 

lyckas med denna bedrift. Enligt hen spelade det ingen roll om man får pengar för sina kunskaper10 

eller inte – utan intresse har man ändå inga möjligheter att lära sig ett nytt språk. 

Att det är lättare att lära sig flera språk när man redan lär sig dessa i unga år är också en av 

informanterna övertygad om. Detta beskrev informanten däremot inte när frågan angående 

flerspråkighetsdefinitionen ställdes utan inom ramen av frågan angående definitionen av det 

naturliga i vardagen i Älvdalens kommun.  

Viktigt att påpeka är även informanternas syn på älvdalska som ett språk. Detta återkommer gång på 

gång i intervjuerna och syns här mycket tydligt genom att informanterna anger älvdalska när 

intervjun handlar om tvåspråkighet. Älvdalska anses till och med vara modersmålet för vissa. 

de är ju en del barn här i Älvdalen som har älvdalska som modersmål eftersom det är de dom 

växer upp med. 

Betydelse för Älvdalens kommun 

Gällande flerspråkighetens betydelse för Älvdalens kommun hänvisade en av informanterna till 

varumärkesundersökning angående älvdalskans betydelse för kommunen. Enligt denna förknippas 

älvdalskan med och lockar många turister till Älvdalens kommun vilket i sin tur kan generera pengar 

till kommunen via turistbranschen. 

En annan informant hade liknande resonemang men var inte helt säker om turister som söker sig till 

Älvdalens kommun för älvdalskans skull verkligen kunde generera en fördel för kommunen. Hen 

hänvisar däremot till samiskan som enligt hen är det språk kommunen drar mest nytta av. 

En av informanterna pekade på det historiska i sammanhanget, det vill säga att flerspråkigheten 

genom samiskan och älvdalskan har funnits i kommunen i många år, att den hör ihop med olika 

kulturer som alla kan ta del av och på så vis kan leda till en utveckling. Däremot ansåg hen att 

kommunen gör alldeles för lite för att främja denna utveckling, både gällande älvdalskan/samiskan 

och gällande samtliga övriga existerande språk i Älvdalen. 

Ja … Idag är de ju inga aktiviteter till exempel som lyser utåt när det gäller dom här 

ensamkommande barnen till exempel. De är ju de vi håller på me mest idag. Sen finns de ju 

andra invandrare. … Så de är ju, de sker ingenting från kommunalt håll heller. 

Av denna åsikt, i alla fall gällande älvdalskan, var även en av de andra informanterna. 

Så ja tycker att kommunen borde satsa mycke mera på att visa upp älvdalskan. 

                                                           
10

 Denna utsago syftar på Älvdalens Besparingsskogens pris på 6000 SEK som delas ut för ungdomar som går ut 
nian och behärskar älvdalska flytande (se även Älvdalens kommuns hemsida 2015). 
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Modersmålsundervisning 

Definitioner  

Enbart en av informanterna definierade begreppet modersmål tydligt genom att nämna detta under 

intervjuns gång, hen beskriver modersmål som det språk en individ växer upp med. Hen betonar 

även att det inte nödvändigtvis måste vara det språk som staten officiellt anger som modersmål. 

En av informanterna beskriver modersmålsundervisning som en undervisning av de språk man har 

växt upp med hemma. Samtidigt kan det då dras slutsatsen att denna informant på detta sätt 

samtidigt även definierar modersmål som det/de språk man växer upp med. Detta i sin tur bekräftar 

den ovan nämnda definitionen av en annan informant. 

Bara en av informanterna gick in på reglerna kring modersmålsundervisning och kunde konstatera att 

varje barn har rätt till modersmålsundervisning. Denna informant uppgav dock samtidigt en 

förmodan om att det idag inte längre var lika viktigt för barnen att lära sig sina föräldrars språk. Hen 

trodde även att barnen snarare anpassade sig de nuvarande förhållandena och att de med andra ord 

lär sig och pratar helst svenska eftersom de lever i Sverige. 

Modersmålsundervisningens roll 

En av informanterna betonade vikten av modersmålsundervisning för individen genom att på så vis 

både kunna bevara och utveckla sitt modersmål samt att kunna ha något kvar av sitt forna hemland, 

vilket framgår av citatet nedan. 

Ä å det är ju som tidigare som jag har sagt den ska stärka individen som inte … så att individen 

är stolt då över sin bakgrund å de man har med sig i den kulturen.  

För en annan informant innebar kunnande av det egna modersmålet både nyckeln till inlärningen av 

ett nytt språk och till att snabbare kunna nå resultat i det nya språket, något som blir synligt i citatet 

nedan. 

dom som har läst sina språk ordentligt … å fått gå ganska länge i skolan har ju väldigt försprång 

för å lära sig svenska och det är det är tydligt. Dom kan jobba med översättningar, dom … dom 

förstår språkregler  

Att det egentligen vore bäst om alla fick undervisning i sitt modersmål men att det var viktigast att 

först och främst lära sig svenska för att säkerställa en plats i det nya samhället, är en annan 

uppfattning bland informanterna. Det betonas även språkets betydelse för att kunna komma in i det 

nya samhället. 

Modersmålsundervisningens roll i Älvdalens kommun 

Citaten nedan visar att det råder osäkerhet bland informanterna angående 

modersmålsundervisningens utformningen i Älvdalens kommun. Sammanlagd är det två informanter 

som trodde sig veta att det inte finns någon form av modersmålsundervisning i Älvdalens kommun, 

med undantaget för samiskan, där det enligt samma informanter alltid har fungerat bra med 

undervisningen men att det nu var osäkert hur undervisningen ser ut både beträffande lärare och 

beträffande elevunderlag.  

Jag har faktiskt egentligen ingen aning, ja vet att det finns men ja vet inte hur den fungerar, ja 

vet inte hur omfattande de är.  
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A: Alltså du menar med andra ord att det finns egentligen, om jag förstår dig rätt, det finns 

ingen riktig modersmålsundervisning i kommunen utan där har dom … -  I: Nej. 

Inte mig veterligt. 

De kan ja ännu mindre om. 

Dom flesta har växt ur de. Men de har ju funnits hela vägen. Så de har ju fungerat. Men 

älvdalskan, de vet inte ja nå hur den 

Nu har vi ju sydsamiskan då och det finns ju krafterna å å erkännande och allting, men jag vet 

inte hur det är på lärarfronten men men 

Att det verkar finnas ett lågt elevunderlag för den samiska undervisningen tyder även en annan 

informants uppgifter om få invånare med samiska som modersmål på.  

Ja, men samtidigt är samiskan, de är 20 personer som pratar samiska. 

De båda andra informanterna hade däremot ingen kunskap om modersmålsundervisningens 

utformning inom Älvdalens kommun. En av dem var däremot övertygad om att den finns och att den 

fungerar. 

Frågan angående existens av (kompetenta) lärare och resurser, som enligt informanterna är en 

bristvara, återkom i varje intervju.  

Enligt en av informanterna löses frågan med den icke existerande modersmålsundervisningen 

exempelvis genom att de delvis mycket duktiga ensamkommande flyktingbarnen fann hjälp i datorns 

och internetets olika hjälplösningar och att de äldre barnen även hjälper de yngre barnen. 

Älvdalskans roll 

I samtliga intervjuer nämndes även älvdalskan vid frågorna om modersmålsundervisningen och dess 

organisation, älvdalskan liknades med andra ord ett officiellt språk. Två av informanterna betonade 

vikten av en fungerande undervisning i/på älvdalska i olika former, men båda påpekade även 

problematiken i att eventuellt inrätta en förskoleavdelning med enbart älvdalska som språk och detta 

efter att ha pratat med/hört detta av personalen som anser att älvdalskan sprids på ett bättre sätt 

när den finns på samtliga avdelningar.  

En av dessa informanter ser även ett problem för dessa barn, som pratar älvdalska men inte svenska, 

vid övergången till den svenskspråkiga skolan och förklarade att personalen enligt egen utsago inte 

kände sig redo för att ta över som språklärare men att de däremot mer än gärna pratade älvdalska 

med barnen på de vanliga avdelningarna.  

Samma informant känner även en oro över en eventuellt uppkommande integrationsproblematik för 

barn med andra modersmål än svenska men även för barn med modersmålet svenska som inte 

behärskar älvdalska. 

En naturlig del av vardagen 
Denna fras återkommer flera gånger i undersökningen, både i syftesformuleringen och under 

intervjuerna. För att inte låta mina förkunskaper om Älvdalens kommun och inte minst min 
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fördefinition av begreppet förhindra en objektiv utvärdering av studien har samtliga informanter 

själva fått definiera frasen ”en naturlig del av vardagen”.  

För en av informanterna blir flerspråkighet en naturlig del av vardagen genom att hen pratar 

älvdalska med dem som kan älvdalska och hen byter till svenska till och med under samma samtal om 

en av personerna pratar svenska. Hen anser även att älvdalskan är svårare att använda sig av i vissa 

situationer där det exempelvis inte finns de rätta älvdalska begreppen. Trots vissa svårigheter genom 

användingen av flera språk fungerar flerspråkigheten trots allt tillfredställande för hen. 

För flera av informanterna bestod det naturliga i vardagen i att prata olika språk med olika människor 

i olika situationer, genom att klassa älvdalska som ett språk, att prata det språk som ens föräldrar 

pratar samt att prata det som känns naturligt för en själv.  

Den bara existensen av både samiskan och älvdalskan i Älvdalens kommun utgjorde det naturliga i 

vardagen för en annan informant. Hen betonade även flerspråkigheten som en naturlig del av 

vardagen genom de numera existerande många andra modersmålen i Älvdalens kommun. 

En av informanterna betonade att även det som hen inte ansåg vara en naturlig, nämligen att lära ut 

språk till sina barn som man själv inte behärskar fullt ut, vilket blir tydligt i nedanstående citat.  

Samtidigt så har ja reagerat väldigt starkt på att det finns ju … äh … nu moderna företeelser att 

man ska prata engelska för barnen ska lära sig engelska bättre. Och då reagerar jag direkt! För 

det är ett språk som inte är naturligt fallen för nåt nåra nån förälder.  Det ska dom absolut inte 

ge barnen.  Och det är jätteviktigt tycker ja. 
 
 

Sammanfattning med hänsyn till frågeställningarna 
Denna studies syfte är att undersöka fyra politikers syn på flerspråkighet och 

modersmålsundervisning i Älvdalens kommun.  

Den första frågeställningen som ska hjälpa till att besvara syftet ska belysa de intervjuade 

älvdalspolitikernas uppfattning angående flerspråkighet. Enligt de intervjuade politikerna är 

flerspråkighet något positivt som ska stödjas. Det blir även mycket tydligt att samtliga tillfrågade 

politiker anser Älvdalens kommun vara flerspråkig genom älvdalskan, som av samtliga räknas som ett 

språk, och samiskan. Däremot verkar det inte vara lika självklart att involvera alla övriga i kommunen 

existerande språk i detta flerspråkighetsbegrepp. På så vis besvarades samtidigt balansfrågan mellan 

älvdalska och samiska på den ena sidan och alla övriga språk på den andra sidan, det vill säga den 

andra frågeställningen. Intervjusvaren genomsyras av en stor vilja av att främja språk och av att 

måna om alla sina medborgare men det blir ändå tydligt, genom exempelvis diskussioner angående 

enspråkiga förskoleavdelningar och en samtidigt inte existerande modersmålsundervisning, att 

älvdalskan och samiskan får mer uppmärksamhet än de nytillkomna språken.  

Med hjälp av den tredje frågeställningen skulle modersmålsbegreppet i allmänhet definieras. 

Gällande detta kan det konstateras att älvdalspolitikerna är medvetna om dess funktion och det 

verkar överlag finnas en övertygelse om att det är fördelaktig för individen att få utvecklas i sitt 

modersmål. Däremot råder det stor oklarhet angående modersmålsundervisningens organisation i 

den egna kommunen, med vilket den fjärde och sista frågeställningen besvarades. Den rådande 

osäkerheten angående modersmålsundervisningens utformning i den egna kommunen kan kännas 
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märkligt med tanke på att det just är politikerna som är beslutsfattande i många av frågorna rörande 

modersmålsundervisning.  

Diskussion 
Under den här rubriken ska undersökningens resultat diskuteras i förhållande till den presenterade 

tidigare forskningen samt i förhållande till övriga synvinklar. 

Gällande metoden kan det åter igen konstateras att det i denna studie genomfördes semi-

strukturerade intervjuer. Även en mer samtalsliknande mindre strukturerade kvalitativ intervju hade 

varit en möjlighet (Kihlström 2010:48). Däremot hade det genom ett sådant tillvägagångssätt 

troligtvis varit svårare att få de för undersökningen relevanta frågorna besvarade inom en rimlig tid 

eftersom det vid en mindre strukturerad intervju är meningen att låta informanten tala så fritt som 

möjligt (Cohen m fl 2000:271).  

Ett alternativ gällande metoden för att få svar på undersökningsfrågorna skulle en enkät kunnat vara. 

Problemet med en enkät är däremot att skapa tillräckligt intresse för att få informanterna att svara 

(Björkdahl Ordell 2010:84f) och med tanke på den korta tiden för undersökningen kändes 

genomförandet av intervjuer mera realistiska att fullfölja. Ett annat problem skulle även en eventuell 

olust att skriva vara: Det är oftast lättare att uttala sina tankar än att formulera dem i skrift. 

Dessutom krävs att frågorna i en enkät är så tydliga utformade att inga som helst frågetecken kan 

uppstå – både för att risken då är större att informanten väljer att avbryta sin medverkan men även 

att frågorna besvaras fel eller ofullständigt. En enkät är en säkrare metod att använda sig av när det 

exempelvis ska undersökas hur ofta och hur vanligt förekommande ett visst fenomen är (Björkdahl 

Ordell 2010:85). I den aktuella studien däremot är det av intresse att ta del av politikernas personliga 

åsikt. 

Uttrycket ”en naturlig del av vardagen” användes både i syftesformuleringen och i intervjuerna. För 

att undvika en styrning av intervjuerna i en eventuell fel riktning på grund av min egen uppfattning av 

frasen har informanterna även tillfrågats att avge en egen definition. Det kan i efterhand konstateras 

att min egen interpretation av frasen ”en naturlig del av vardagen” stämmer ganska så väl överens 

med informanternas svar. Däremot var det inte lika lätt för alla informanter att förstå just denna 

fråga angående ”det naturliga i vardagen” rätt från början, det krävdes ibland till och med följdfrågor 

respektive tydliggörandet av ursprungsfrågan för att få ett svar på denna fråga. Den generella 

slutsatsen som kan dras är att det är mycket viktigt att både formulera intervjufrågorna tydliga samt 

att alla interpreterar olika varför det gör en definitionsfråga betydande för en korrekt interpretation 

av en studies resultat. 

Denna studie är under inga omständigheter heltäckande men kan däremot ge en liten fingervisning 

angående frågorna rörande flerspråkighet och modersmålsundervisning i Älvdalens kommun. Det 

hade varit önskvärt att även involvera lärare och rektorer i denna studie. På detta sätt hade 

förhoppningsvis även frågorna kring modersmålsundervisningen i Älvdalens kommun kunnat 

besvaras på ett mer tillfredsställande sätt. 

Informanterna i denna undersökning består av enbart politiker. Det kan finnas misstankar om att 

politiker generellt föredra att ”skönmåla” sin egen kommun, att de alltså med andra ord försöker att 

låta den egna kommunen framstå så positiv som möjligt. Intervjuerna i den här specifika studien har 
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däremot präglats av en stor öppenhet från politikernas sida samt en avslappnad och nästintill glad 

stämning. Även med tanke på resultatet, där exempelvis oklarheter angående 

modersmålsundervisningen i den egna kommunen framkom, upplevs politikernas utsagor som 

genomgående ärliga. Ändock bör trots allt detta faktum att det rör sig om politikersvar beaktas i 

samtliga resultatsinterpretationer. I detta samband kan även nämnas att enbart fyra politiker i 

slutändan ställde upp på en intervju. Frågan man kan ställa sig är om de övriga tillfrågade politikerna 

inte hade möjlighet att ställa upp eller om de inte är villiga att berätta om just flerspråkighet och 

modersmålsundervisning i den egna kommunen. Ifall intervjuerna inte blev av på grund av ovillighet 

måste följdfrågan lyda varför det förhåller sig så. Även denna fråga hade det varit intressant att få ett 

svar på.  

Gällande flerspråkigheten kan det konstateras att informanterna har liknande 

flerspråkighetsdefinitioner som de som framkommer i forskningen. De definierade flerspråkighet 

genom att beskriva den som ”att prata och använda flera olika språk”, som ”att förstå och tala många 

språk” samt som ”att tala flera språk”. Dessa definitioner återfinns hos Hyltenstam och Stroud 

(1991:49ff). En av informanterna betonade även vikten av att behärska flera språk flytande, något 

som enligt Hyltenstam och Stroud (1991:49ff) inte är en nödvändighet, det vill säga för att kunna 

betecknas som flerspråkig kan man behärska de olika språken i olika grader.  En annan informant 

delade däremot in flerspråkigheten i två olika aspekter, nämligen i en ren språkdefinition samt i en 

definition gällande undervisningen.  Detta är visserligen en intressant aspekt i samband med 

flerspråkighet men den förnyar samtidigt inte självaste definitionen. En undervisning i flera språk 

skulle snarare kunna betecknas som flerspråkig undervisning. 

Flerspråkigheten i sig beskrivs som positiv av informanterna, det används beskrivningar som 

”tillgång”, ”rik”, ”glädje” och ”stolthet”. Denna positiva syn på flerspråkighet känns vid första anblick 

som en självklarhet, i alla fall för samtliga individer som behärskar flera språk. Däremot visar 

forskningen att verkligheten är en annan: Ungdomar får inte använda sig av något annat språk än 

svenska under undervisningstiden (Haglund 2004:366f) och de känner att det inte finns tid för 

berättelser från deras tidigare liv och erfarenheter från deras hemländer (Haglund 2004:368). Dagens 

Sverige med ett eventuellt nyval som precis har avstyrts och stigande väljarsiffror för 

Sverigedemokraterna som säger sig vilja stoppa invandring visar att det egentligen är ett måste att 

lyssna på de historierna människor från andra länder bär med sig. För trots att det råder en ”svensk 

norm” i de svenska skolorna (Haglund 2004:366) och även i resten av landet, innebär detta inte 

automatiskt att denna uppfattning är den perfekta och kanske även det enda sättet att leva efter. 

Flerspråkighet innebär en fördel på många sätt och vis – eller hur en av informanterna uttrycker, att 

det ska vara en fördel att kunna fler språk, ingen borde egentligen tvivla på det. 

En mycket intressant iakttagelse är att tre av informanterna verkar vara eniga om att flerspråkighet 

gynnar inlärning av nya språk, dvs de trodde sig ha märkt att det var lättare för individen att lära sig 

ett nytt språk när man redan behärskar ett eller flera än ett språk. Var och en av informanterna drog 

denna slutsats med hjälp av egna erfarenheter och/eller genom att ha sett det hos andra individer. 

Just detta gör informanternas slutsatser så intressanta – de överensstämmer exakt med den rådande 

forskningen, rön som informanterna troligtvis inte var medvetna om (Thomas & Collier 1997:15ff). 

Även forskningens bevis på en något försenat utveckling av ett nytt språk vid redan rådande 

flerspråkighet, som stöds av bland annat Thomas och Collier (1997:15ff), är något åtminstone två av 
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informanterna har iakttagit. De uppger samtidigt att de tror på en eventuell senare vinst för 

individen, att en av flerspråkighetens nackdelar med andra ord blir till en fördel senare i livet. Åter 

igen stöds alltså forskningen av informanterna som troligtvis inte heller denna gång var medvetna av 

de rådande rönen.  

Det är viktigt att betona att samtliga informanter anser älvdalska vara ett språk, vilket innebär att 

även om älvdalskan inte har en officiell språkstatus tyder politikernas utsagor på att den innehar det i 

människornas ögon. Stöd för detta antagande finns inom forskningen (Melerska 2011:32f; Dahl 

2008). En iakttagelse i detta sammanhang är att två av de tre informanterna som yttrande sig 

angående flerspråkighetens betydelse enbart nämnde samiskan och älvdalskan i sammanhanget. 

Bara en av dessa tre informanter relaterade frågan till andra språk än älvdalska och samiska. En 

möjlig förklaring för detta kan vara älvdalskans och samiskans djupt inrotade existens i Älvdalens 

kommun, det vill säga att älvdalskan och samiskan naturligt nämns i språksammanhang samtidigt 

som de i Älvdalens kommun relativt nytillkomna språk inte än har fått samma status.  

Även vid frågor angående modersmål och modersmålsundervisning betraktar de intervjuade 

politikerna älvdalska som ett språk, vilket innebär att de överför i dessa samband sina svar på 

älvdalskan och inte på de andra, i Älvdalens kommun existerande, språk. På grund av detta kan deras 

utsagor angående modersmål och modersmålsundervisning överföras till annan flerspråkig 

undervisning än enbart undervisning i älvdalska. Informanterna pekar här på problematiken med en 

ren enspråkig undervisning, något som redan Thomas och Collier uppdagade. Enligt deras studie är 

det skolformer med tvåspråkig undervisning i olika former som på bästa sättet gynnar utvecklingen 

av både modersmålet och andraspråket (Thomas & Collier 1997:521f). 

En explicit modersmålsdefinition lämnas enbart av en av informanterna men även indirekt av en 

annan informant, nämligen genom att beskriva modersmål som det språk man växer upp med. 

Denna definition liknar ursprungsdefinitionen som används i forskningen som en av flera möjliga 

definitioner för modersmål. Samtidigt anser samma informant modersmålet inte nödvändigtvis vara 

det språket som av staten anses som det officiella språket. Denna utsago stöds av forskningen som 

sammanlagd accepterar fyra olika definitioner som beskriver relationen mellan modersmål och 

utövare.  

En av informanterna anser att många barn möjligtvis inte längre är intresserade av att prata sitt 

modersmål efter att ha kommit till Sverige, att de med andra ord föredrar svenska före sitt 

modersmål. Även Haglund (2004:370) påpekar att många av barnen väljer att prata svenska istället 

för sitt modersmål. Enligt henne hänger detta däremot ihop med att barnen väljer att anpassa sig 

den ”svenska normen” istället för att visa sig vara stolta över sin flerspråkighet. Visserligen begränsar 

sig Haglunds forskning på undervisningssammanhanget men en möjlig förklaring till informantens 

antagande kan vara att barn och ungdomar även anammar denna svenskhet utanför skolan när de 

vistas med svenskspråkiga kompisar. Detta skulle fortfarande kunna stödjas av Haglunds forskning 

eftersom det sig i ett ”svenskt hem” fortfarande rör sig om en svensk omgivning liknande den i 

skolan. 

Att utvecklingen av ett individs första språk främjar resultaten av samma individs andra språk har en 

av informanterna kunnat iaktta.  Även Thomas och Collier (1997:15ff) insåg med hjälp av sin studie 

vikten i att fortsätta utvecklas i sitt modersmål för att sedan även kunna nå bättre resultat i 

andraspråket. En annan informant betonar däremot vikten av att lära sig svenska först och främst, 
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både för att det är det officiella språket i individernas nya hemland men även för att det är nyckeln 

till samhället. Detta bekräftar åter igen teorier angående flerspråkigheten så som det tidigare har 

beskrivits under Centrala begrepp, nämligen att ungdomarna i Haglunds (2004:366f) studie på grund 

av de vuxnas påverkan har en medvetenhet om att det är svenska de ska lära sig och som de ska 

prata till största del.  Informanten betonar språkets betydelse även i samband med att kunna komma 

in i det nya samhället. Även om detta inte får glömmas i sammanhanget är det ändå viktigt att även 

komma ihåg modersmålets betydelse för just andraspråkets betydelse, så som det redan har 

påpekats bland annat ovan här. Ungdomarna kastas in i en ny verklighet, där de förväntas anpassa 

sig, till nackdel av sina övriga språk och den kulturen de växte upp. I det långa loppet kan denna 

balansgång leda till problem vid formeringen av ungdomarnas identitet (Haglund 2004:383). 

Gällande modersmålsundervisningen och dess organisation i Älvdalens kommun råder det oklarhet 

bland de fyra intervjuade politiker. Med tanke på att det i slutändan är politikerna som innehar det 

slutgiltiga ansvaret för all undervisning i kommunen är det ett faktum som måste betonas i denna 

slutdiskussion. Frågan man kan ställa sig i detta sammanhang är hur skolledningen och även vidare 

lärarna upplever situationen angående modersmålsundervisningen i Älvdalens kommun. Råder det 

oklarhet bland politikerna råder det möjligtvis även oklarhet bland skolledningen och lärarna om hur 

modersmålsundervisningen ska organiseras. Visserligen ligger ansvaret för skolpolitiken och den i 

denna inkluderade modersmålundervisningen under BUN11 i Älvdalens kommun, men frågan är om 

inte alla politiker i en och samma kommun borde veta hur verksamheter, som de själva ansvarar för, 

organiseras. 

Sammantaget måste det konstateras att det som skulle kunna vara en fördel för Älvdalens kommun 

gällande organisationen av modersmålsundervisningen i andra språk än samiska och älvdalska, 

nämligen den sedan flera hundra år rådande flerspråkigheten på grund av just älvdalska och samiska, 

inte verkar utnyttjas enligt de intervjuade politikerna. Som framgår av intervjuerna råder det inga 

oklarheter angående lagarna som styr modersmålsundervisningen bland de intervjuade politikerna, 

men däremot verkar det finnas en osäkerhet gällande den egna organisationen av 

modersmålsundervisningen. En kommun med få invånare som Älvdalen kommer alltid att ha 

svårigheter att täcka upp med behöriga lärare samtidigt som det finns för få elever som i sin tur 

pratar många olika språk. Däremot bör med tanke på flerspråkighetens och 

modersmålsutvecklingens fördelar en övervägning av möjliga lösningar ändå vara ett mål att 

eftersträva. I Älvdalens kommun med sina långa avstånd skulle en teknisk lösning, det vill säga 

distansundervisning mot andra kommuner med behöriga lärare i de olika språken, kunna vara ett 

alternativ för att organisera modersmålsundervisningen. En lösning via IT kan generellt även i andra 

kommuner med lågt invånartal ses som ett framtida alternativ.  

Men innan en eventuell lösning av modersmålsundervisningen överhuvudtaget kan diskuteras bör 

samtliga politiker i Älvdalens kommun bli medvetna om flerspråkighetens och 

modersmålsutvecklingens betydelse och de bör öppet diskuterar med varandra och informerar 

varandra om den rådande situationen angående modersmålsundervisningen i den egna kommunen. 

                                                           
11

 BUN = Barn- och Utbildningsnämnden 
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Framtida forskning 
För en eventuell framtida forskning skulle en studie med samma syfte fast i betydligt större 

omfattning vara ett alternativ. För att få ett större resultatsunderlag skulle antingen enbart intervjuer 

eller en kombination av intervjuer och enkäter av samtliga i Älvdalens kommun aktiva politiker vara 

lämpliga. Det vore mycket intressant att ta reda på om det resultatet av denna studie skulle kunna 

mäta sig med en större undersöknings resultat.  

En variant av denna studie, och samtidigt ett extra kontrollmoment, skulle ytterligare intervjuer 

respektive en kombination av intervjuer och enkäter vara, där rektorer och eventuella lärare för 

modersmålsundervisning i Älvdalens kommun skulle kunna berätta om sin syn på 

modersmålsundervisning och flerspråkighet i den egna kommunen. På detta sätt skulle det finnas en 

möjlighet för att jämföra dessa utsagor med de intervjuade politikernas utsagor. Dessutom skulle det 

kunna vara möjligt att med hjälp av detta empiriska material få en annan synvinkel på 

modersmålsundervisningen och flerspråkighet. 

En helt annan typ av undersökning som ändå ingår i flerspråkighetsbegreppet vore frågan om det 

råder diglossi i Älvdalen. Enligt Dorota Melerski råder det en form av kodväxling i Älvdalen, men går 

språkbruket så lång att det även kan pratas om en diglossi-situation? Med hjälp av enkäter och 

intervjuer som klarlägger dagens språkbruk samt studier av det redan existerande materialet kring 

älvdalskans språkbruk skulle en sådan studie vara ett intressant framtida forskningsområde.  
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågorna: 

 

1. Vad är flerspråkighet för dig? 

2. På vilket sätt är flerspråkighet, enligt din åsikt, en naturlig del av vardagen i Älvdalens 

kommun? 

3. Vad har flerspråkigheten, enligt din åsikt, för betydelse för individen i allmänhet och i 

Älvdalens kommun i synnerhet?  

4. Vad är modersmålsundervisning enligt din åsikt? 

5. Vilken uppfattning har du om modersmålsundervisning och dess roll i allmänhet och i 

Älvdalen i synnerhet?  

6. Hur anser du att modersmålsundervisningen fungerar i Älvdalen? Bör/skulle den kunna 

förändras på något sätt? Får exempelvis föräldrarna till berörda barn tillräckligt med 

information enligt din åsikt? 
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BILAGA 2 
 

 

Information om undersökning angående flerspråkighet och 

modersmålsundervisning i Älvdalens kommun 

 

Efter ett antal år som egen företagare pluggar jag nu till gymnasielärare i bl a svenska som 

andraspråk på Högskolan Dalarna. Nu är det dags för min sista uppsats inom ämnet innan jag kan 

avsluta den delen av utbildningen. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka politikers åsikter angående flerspråkighet och 

modersmålsundervisning i Älvdalens kommun. Detta är intressant med tanke på att det redan finns 

flera språk här sedan tidigare, dvs samiska och älvdalskan. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Eftersom du har varit politiskt aktivt i 

många år vill jag intervjua dig angående dina åsikter om flerspråkighet och modersmålsundervisning i 

Älvdalen. Intervjun tar max en halv timme och kommer att äga rum någon gång under vecka 47 eller 

48, vid en dag och en tid som passar dig. Jag kommer även att spela in intervjun för att bättre kunna 

utvärdera det som har sagts. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Självklart 

kommer varken ditt namn eller partitillhörighet nämnas i uppsatsen eller något annat som kan tyda 

på vilka svar du har lämnat. Du får även möjligheten att läsa både den utskrivna intervjun samt hela 

uppsatsen. 

Ytterliggare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

 

Nicole Rosenfelder Johansson 

 

Jenny Rosén (handledare) 

 


