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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att närmare beskriva vad tvåspråkighet innebär. Riktpunkten har 

dessutom varit att analysera vad högstadieelever har för attityd till tvåspråkighet. Uppsatsens 

huvuddel består av resultat och analys från enkätundersökningen som visar att de flesta elever 

uppskattar sin tvåspråkighet. Undersökningen visar även att eleverna föredrar att prata 

svenska i skolan, men att de för det mesta använder sitt andra språk när de är hemma med sina 

föräldrar.  

     Det finns mycket litteratur inom ämnet och därmed mycket forskning. Men det finns ingen 

entydig definition av vad tvåspråkighet är; här råder många skiljda uppfattningar  

    

Nyckelord: Tvåspråkighet – modersmål – flerspråkighet – tvåspråkighetsattityder.  
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1. Inledning 

Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle där två- och flerspråkighet är vanligt 

förekommande i många människors liv. Globaliseringen i världen har gjort att gränserna 

mellan olika människogrupper blivit allt mindre och i vissa fall även försvunnit helt. Detta 

beror delvis på att det har blivit allt lättare att resa, men även för att ungdomar idag ofta 

jobbar utomlands, vilket gör att kontakten med andra språk blir mer lättillgänglig. Vilket i sin 

tur har lett till att fler språk och språkblandningar blivit allt vanligare i världens alla länder. I 

en del länder är flerspråkighet en självklarhet, medan det i andra länder, såsom i Sverige, är 

ett relativt nytt fenomen. Sverige har under en lång tid varit ett enspråkigt land, om man 

bortser från finskan, samiskan och romernas olika språk som man länge förnekade och 

förtryckte. På grund av att det fortfarande är relativt nytt så betraktas tvåspråkighet som ett 

problem av vissa människor, men är det verkligen det?  

     Språk är inte bara ljud och grammatik. Språk är något som för människor samman, som får 

människor att känna gemenskap och samhörighet. Språket berättar vilka vi är, vilken kultur vi 

tillhör och vilken livshistoria vi bär med oss. Språket besitter fler egenskaper än så, nämligen 

att överföra information och att fungera som ett hjälpmedel för att människor skall kunna 

förstå varandra menar Elisabeth Ahlsén, Jens Allwood (1995:14) som skrivit boken Språk i 

fokus. ”De som talar två språk symboliserar grunddraget i människans natur genom sin 

förmåga att vara brobyggare mellan folk av olika hudfärger, tro, kulturer och språk” (Baker 

1996:14).  

     Det har forskats i ämnet tvåspråkighet i många årtionden, men man har ännu inte lyckats 

komma fram till någon gemensam definition av vad tvåspråkighet egentligen är, eller vem 

som räknas som tvåspråkig. Alla forskare har format sin egen uppfattning och teori om 

tvåspråkighet så att de just skall passa deras forskning.  

     Men en sak är forskarna tämligen överens om, i världen finns det över 6000 språk 

utspridda på ca 190 länder. Tvåspråkighet är något som inte går att undvika. Dagligen 

använder tiotusentals människor mer än ett språk, antingen inom sina arbeten eller i privata 

sammanhang. Även i skolan kommer lärare och elever i kontakt med tvåspråkighet.  

     Eftersom jag själv vuxit upp i en tvåspråkig familj, där mamma pratade tyska och pappa 

svenska, blev jag nyfiken på att skriva en uppsats om tvåspråkighet. Vad är egentligen 

tvåspråkighet? Kan vem som helst bli tvåspråkig? Är jag tvåspråkig?  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Huvudsyftet med denna uppsats är att närmare beskriva vad tvåspråkighet är. Jag har 

dessutom valt att undersöka tvåspråkiga högstadieelevers attityd och användning av sitt 

modersmål, genom att utföra en kvantitativ enkätundersökning.  

 

De frågor jag sökte svar på är: 

 

• Vad är tvåspråkighet? 

• Vem räknas som tvåspråkig? 

• Fördelar och nackdelar med att vara tvåspråkig? 

• Vad är modersmål? 

• Vilka olika uppfattningar finns det om tvåspråkighet? 

• Vilken inställning har högstadieelever till tvåspråkighet? 

 

1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att referera delar av tidigare forskning inom ämnet. När jag har gjort min 

enkätundersökning har jag endast undersöka elever på högstadienivå. Jag har inte haft som 

avsikt att ta hänsyn till elevernas olika kön i min analys av resultatet, men vid enstaka 

tillfällen har jag ändå valt att analysera huruvida könen har svarat olika på frågorna.  

     Då ämnet är så stort har jag valt att inte att gå in på hur skolor arbetar med tvåspråkiga 

elever eller hur lärare ser på tvåspråkighet.   

 

1.3 Material och metod 

De källmaterial jag har använt är hämtat från Litteratur- och språkcentrum vid Lunds 

universitet samt vid stadsbiblioteket i Lund. Det har tidigare bedrivits åtskillig forskning i 

ämnet och det verk jag använt i störst utsträckning är Tvåspråkighet av språkforskaren Tove 

Skutnabb-Kangas. Jag har även använt mig av tidigare anteckningar från föreläsningar om 

tvåspråkighet i kursen Språksociologi på Högskolan i Halmstad HT 07. Anteckningarna har 

jag haft som stöd i mina resonemang. Mitt material har även bestått av 30 enkäter som jag har 

delat ut på högstadieskolorna Brunnsåkerskolan och Östergårdsskolan i Halmstad HT 07.  

     Metoden jag har valt att använda är en kvantitativ studie inom ämnet där enkäterna bestått 

av flervalsfrågor med även frågor där ett eget skrivet svar har krävts.  
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1.4 Materialinsamling 

Brister jag stötte på i samband med min enkätundersökning var att en del elever inte förstod 

frågorna som fanns med i enkäten, vilket gjorde att frågorna tolkades efter elevernas 

läsförmåga. Det fanns även ett par elever som förbisedda att enkäten bestod utav tre sidor, 

vilket resulterade i att de bara svarade på två av sidorna. En nackdel med att lämna ifrån sig 

enkäterna var att det tog tid att få in dem igen efter att jag hade lämnat dem på respektive 

skola, men även att jag inte fanns på plats för att besvara eventuella frågor.   

 
 
 
2. Tidigare forskning 
 

2.1 Definitionen av tvåspråkighet. 
 
Det är inte helt lätt att ange en definition som skall stämma överrens med vad alla forskare 

tycker. Därför har många som forskat inom ämnet tvåspråkighet gjort en egen definition som 

passar in på just deras forskning. Men det finns ändå två huvudtyper av definitioner: 

Lingvister och psykologer som är intresserade av tvåspråkiga individer, där tvåspråkigheten är 

baserad på den språkliga kompetensen, d.v.s. hur personen behärskar sina båda språk. Medan 

Sociologerna är mer intresserade av vad man gör med språket och hur talaren själv förhåller 

sig till språket samt sin omgivning (Skutnabb-Kangas 1981: 83). Men det finns även andra 

språkforskare som har försökt definiera tvåspråkighet och en av dem är Jan Einarsson (2004: 

88). Denne menar att personer som lär sig ett främmande språk i skolan  har gjort det genom 

kulturell inlärning. Denna skiljer sig från den naturliga inlärningen som infinner då personen 

lära sig ett nytt språk i dess naturliga miljö. Det kulturellt inlärda språket kallas för 

främmande språk och det naturligt inlärda för andraspråk. 

     Men så här enkelt har det inte alltid varit. Under första halvan av 1900-talet kallades 

svenskundervisningen för modersmål i skolsammanhang. Modersmålet var alltså det första 

språket man lärde sig, men man kunde även ha två förstaspråk, om man behärskade dem lika 

bra. Ett andraspråk lärdes in i språkets naturliga miljö men senare än förstaspråket. 

     Olika forskare har som nämnts ovan olika teorier om vem som är tvåspråkig. En annan 

språkforskarna är Bloomfield, som menar att en riktigt tvåspråkigperson har ”native-like 

control of two or more languages”. Macnamara däremot menar att det räcker om personen har 

viss kännedom inom ett av områdena tala, skriva, läsa och lyssna för att vara tvåspråkig 

(Einarsson 2004:89). 
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     En person som har gått in på djupet när det kommer till tvåspråkighet är tidigarenämnda 

språkforskaren Skutnabb-Kangas, som tagit fram fyra olika kriterier för hur man kan definiera 

en tvåspråkigperson: ursprung, kompetens, funktion och attityd. Utifrån dessa kriterier har 

denne definierat vad som är tvåspråkighet respektive modersmål. Se modell 2.2.1 

 
 
Kriterium  Modersmål är det språk  Den är tvåspråkig som  
  som man 
___________________________________________________________________________ 
 
Ursprung  Har lärt sig först, har etablerat                          a.  har lärt sig två språk i  
  sin första långvariga språkliga                               familjen av infödda  
  kontakt med        talare ända från början 
     b. har använt två språk 
         parallellt från början 
 
Kompetens,  behärskar bäst                            a. behärskar två språk  
Färdighetsnivå,                                  fullständigt. 
Behärskning     b. behärskar två språk 
         som en motsvarande 
         infödd. 
     c. behärskar två språk  
          lika bra. 
     d. kan producera  
         fullständiga menings- 
         full yttranden på det 
         andra språket. 
     e. har åtminstone någon  
         kännedom om och  
         kontroll av det andra 
         språkets grammatiska 
         struktur. 
     f. har kommit i kontakt  
        med ett annat språk. 
 
Funktion,  använder mest                            a. använder (eller kan  
användning         använda) två språk 
         i de flesta sammanhang 
 
Attityd, identitet a. identifiera sig med  a. identifierar sig själv  
och identifikation b. identifieras av andra      som tvåspråkig med två 
      som talare av                                kulturer (eller delar av 
         dem) 
     b. av andra identifieras 
         som tvåspråkig.  
___________________________________________________________________________ 
Efter Skutnabb-Kangas 1981:94 
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Söker man på ordet tvåspråkighet på Internet får man upp tusentals träffar. Wikipedia har 

definierat tvåspråkighet och modersmål på följande sätt: 

Flerspråkighet – Betecknar förmågan att någorlunda obehindrat kunna använda fler än ett 

talat, tecknat eller skrivet språk för att kommunicera med.  

Andraspråk – är ett språk som en person lärt sig efter sitt modersmål i den miljön där språket 

talas t.ex. vid invandring eller i ett mångspråkigt samhälle. Ett språk man lärt sig i en annan 

miljö än där språket talas klassificeras som främmande språk, oavsett hur väl man lärt sig att 

behärska språket. 

    Begreppen främmande språk och andra språk är alltså inga mått på hur bra man behärskar 

språket. 

Modersmål - Ett modersmål är det språk man först lärt sig tala när man är liten. Ett barn kan 

därför ha två modersmål om barnet lärt sig två språk samtidigt. 

 

Jag har även slagit upp orden modersmål och tvåspråkighet i Nationalencyklopedin och 

definitionen redovisas i avsnitt 3.1  

 

Men vad innebär det att behärska två språk? Per Lindell (Einarsson 2004:90) nämner  

begreppet optimal språkbehärskning, men menar att det är omöjligt att uppnå en sådan och 

vill istället använda termen ideal språkbehärskning som skulle kunna se ut på följande sätt: 

 

• Ideal språkbehärskning betyder att personen har ett äkta uttal och en korrekt 

grammatik. 

• Personen måste ha kännedom inom olika kommunikationssituationer så att språket kan 

anpassas efter olika sammanhang. 

• Personen bör kunna förstå yttranden så som de är ämnade att vara. 

• Personen bör vara så säker i sitt tal att den kan utnyttja sitt språk till fullo och göra 

samtalet omväxlande och spännande för den som lyssnar. 

• Det är även viktigt att personen får med sin personlighet i talet, så att lyssnaren får en 

känsla av äkthet i samtalet. 

• Till sist bör personen kunna tala fritt och med ett tempo som passar situationen.  
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Nedan följer olika definition av tvåspråkighet: 
 
Att bemästra två eller flera språk – tvåspråkighet eller flerspråkighet – är en särskild konst. 
Två – och flerspråkighet är ett relativt begrepp, eftersom olika individer har mycket olika typ 
och grad av språkkunskaper.  

(Encyclopaedia Britannica, 1965) 
 

Tvåspråkighet innebär att man talar två språk ”som en infödd” … det är givetvis omöjligt att 
definiera vilken nivå av perfektion som en utlänning blir tvåspråkig: skillnaden är relativ  

(L. Bloomfield, 1933) 
 

Fenomenet tvåspråkighet är relativt … vi skall därför använda begreppet tvåspråkighet om 
fall där en och samma individ omväxlande använder två eller fler språk 

(W.F. Mackey, 1962) 
 

Tvåspråkighet… börjar när en person kan framställa kompletta, meningsfulla yttranden på ett 
främmande språk. 

(E. Haugen, 1953) 
 
Med tvåspråkighet menas ett frivilligt eller obligatoriskt verktyg för effektiv 
tvåvägskommunikation mellan två eller flera olika ”världar” där man använder olika 
språksystem.  

(Van Overbeke, 1972) 
 
(Harding, Riley 1993: 24f) 
 
 

2.2 Historisk tillbakablick på tvåspråkighet 

 I sin bok Tvåspråkighet beskriver Skutnabb-Kangas (1981:69) den tvåspråkiga situationen 

som rådde förr i tiden. Då var tvåspråkighet förknippat med många negativa ting. Det var 

oftast de svaga, förtryckta språkminoriteterna som fick anpassa sig efter de större starkare 

språken. Vanligt förekommande var även att de språkanvändare som hade mest makt kunde 

påtvinga andra grupper sitt eget språk. Tvåspråkighet var förr förknippat med fattigdom, 

maktlöshet och i vissa fall, underordning i samhället. På 1960-talet ansågs tvåspråkighet ha en 

negativ inverkan på den kognitiva och språkliga utvecklingen. Emellertid visade 1970-talets 

forskning att det inte fanns några sådana negativa inverkningar på inlärningen utan snarare 

positiva. Man har på senare år studerat ett positivt samband mellan tvåspråkighet och 

intellektuell flexibilitet. (Nationalencyklopedin band 18 1995:526)  

     Det går dock inte att komma ifrån att tvåspråkighet har förknippats med något ont, något 

som utövarna av minoritetsspråk tvingats ta till för att få vara delaktiga i olika 

maktsammanhang, d.v.s. majoritetskulturen och majoritetsspråken. Tvåspråkighet har 
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betraktats som en mellanväg för en enspråkig att ta sig via ett annat språk för att till sist nå ett 

majoritetsspråk och då bli enspråkig igen. Skutnabb-Kangas (1981:70) 

     Denna negativa syn på tvåspråkighet har inte alltid varit den rådande. I begynnelsen ansågs 

tvåspråkighet som något naturligt och eftersträvansvärt. Det ansågs även positivt att överta ett 

språk om man hade segrat mot ett land i ett slag (romare som lärde sig grekiska)  

     Den positiva inställningen till tvåspråkighet höll i sig fram till nationalstaternas uppkomst i 

slutet av 1800-talet. Då kom behovet av att stödja en nation – ett språk och därmed växte 

ideologin fram.     

     Trotts att den negativa synen på tvåspråkighet har förändrats med tiden, så finns det 

fortfarande kvar negativa synsätt, främst hos enspråkiga företrädare i vissa delar av världen. 

Detta beror enligt Skutnabb-Kangas (1981:71) på att människor med dubbla språkliga och 

kulturella identiteter, oftast har en vilja att bevara båda språken. Därför uppfattas dessa 

människor som avvikande och annorlunda.  

 
 

2.3 Tvåspråkiga individer 

Världens tvåspråkiga individer kan delas in i fyra grupper: elitspråkiga, barn från språkliga 

majoriteter, barn från tvåspråkiga familjer och barn från språkliga minoriteter. (Skutnabb-

Kangas 1981:78f) 

 

Elittvåspråkiga: Innebär personer som av egen vilja lärt sig ett nytt språk utan inre eller yttre 

krav. Oftast handlar det om medel- och överklassbarn som på ett eller annat sätt kommit i 

kontakt med ett främmande språk. Det kan antingen bero på att barnen varit på språkresa över 

sommaren eller att de bott utomlands med sina föräldrar, ett annat alternativ är att de haft 

sommarställe utomlands och på det viset lärt sig ett främmande språk. Denna grupp gäller 

framförallt barn som tvingas lära sig det nya språket för att kunna leka med andra barn. 

Föräldrarna kan oftast använda ett internationellt språk när de vill göra sig förstådda. Oftast 

har dessa barn redan elementära kunskaper i språket innan de reser.   

 

Barn från språkliga majoriteter: Innebär att barn lär sig ett främmande språk i skolan. 

Anledningen till att dessa barn lär sig ytterligare ett språk kan vara att man vill förhindra en 

social oro, detta för att minska klyftan till minoritetsspråken, men även för att ge gruppen som 

majoritet större fördel. Barn från språkliga majoriteter har varken yttre, samhälleliga eller 
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familjeinterna krav på sig att bli tvåspråkiga. I och med detta misslyckas dessa barn väldigt 

sällan med att bli tvåspråkiga. Om barnet skulle uppleva att det blev för tufft med att lära sig 

ett nytt språk kan de alltid hoppa av och bara fokusera på modersmålet.  

 

Barn från tvåspråkiga familjer: Innebär att barnens föräldrar har olika modersmål. Dessa barn 

växer antagligen upp i ett av föräldrarnas ursprungsland och använder då ett av språken i 

skolan. Barnen har med andra ord inget yttre tryck från samhället, däremot finns det ofta 

familjeinterna önskningar om att barnen blir tvåspråkiga. Samhället uppskattar snarare en 

enspråkig väg. Föräldrarna vill självklart att barnen skall kunna bådas språk, men inser att 

språket som tals i de land de bor i blir starkare än det andra språket.  

     Det är oftast väldigt svårt för barnet att bli ”fullständigt tvåspråkigt”. Risken finns att det 

språk som barnet lärt sig bäst medför att relationen till den föräldern blir djupare då de känner 

en annan samhörighet.  

 

Barn från språkliga minoriteter: Dessa barn har oftast ett yttre tryck på sig att bli tvåspråkiga, 

eftersom deras språk oftast har begränsade officiella rättigheter. Förutom det yttre trycket 

finns även en familjeintern önskan om att barnen skall bli tvåspråkiga. Föräldrarna vill då 

oftast att barnen lär sig ett majoritetsspråk, så att de kan klara sig bättre i framtiden vad gäller 

utbildning och ekonomiska val. Föräldrarna är oftast väldigt måna om att barnen skall få en 

bättre start än vad de själva hade, och skulle barnen misslyckas med att bli tvåspråkiga känner 

föräldrarna att de inte har lyckats.  

(Skutnabb-Kangas 1981: 78f) 

 

2.4 Tvåspråkiga länder 

Frågeställningarna i tvåspråkighetsforskning är ofta mycket komplexa och resultaten har 

oftast varit motstridiga. Vilka är tvåspråkiga och varför? I världen finns det ca 6000 språk i 

kontrast till att det finns mindre än 200 stater. Ändå hävdar stora delar av världens befolkning 

att de flesta länder är enspråkiga. National Clearing house for Bilingual Education i USA har 

listat 33 länder i världen som har mer än ett officiellt språk. Nedan följer sju av dessa länder, 

som finns med i Skutnabb-Kangas (1981:62).  

• Belgien – franska och flamländska. 

• Cypern – grekiska och turkiska. 

• Finland – finska och svenska. 
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• Kanada – engelska och franska. 

• Sydafrika – engelska och afrikaans. 

• Spanien – spanska, katalanska, baskiska, galiciska och valensiska. 

• Schweiz – franska, tyska, italienska och rätoromanska.  

 

Ett samhälles tvåspråkighet kan vara stadfäst i lagen, vilket är fallet i officiellt tvåspråkiga 

länder som nämns ovan. Detta gäller dock relativt sällan då de flesta länder i världen som har 

mer än ett språk har det p.g.a. av att befolkningen talar olika språk. 

     Språk som inte har officiell status i ett land benämns ofta minoritetsspråk. Detta gäller 

även om majoriteten av befolkningen talar majotitetsspråket. Flera av jordens länder är därför 

två- eller flerspråkiga. (Nationalencyklopedin band 18 1995:526). 

      I Europa där Solu Huovinens (1977) räknat ut att det finns 36 länder, varav 25 av länderna 

bara har ett officiellt språk. Sju av Europas länder räknas alltså som tvåspråkiga. Officiellt 

trespråkiga länder i Europa är Andorra och Schweiz. (Skutnabb-Kangas 1981:62) 

     Gunilla Ladberg som skrivit boken Tala många språk anser att i flerspråkiga samhällen 

finns det människor som dagligen talar fem eller sex olika språk. I många av länderna 

används språken parallellt. Dock finns det språkpolitiska beslut som säger att det måste finns 

ett officiellt språk, ändå ar det vanligt att befolkningen talar mer än ett språk. Enligt Ladberg 

är det hög status att kunna tala olika språk. Det officiella språket används i skolundervisning, i 

radio, TV, tidningar samt på större arbetsplatser. Som jag antydde tidigare finns det läner som 

har mer än ett officiellt språk.  

 

2.5 Olika slag av tvåspråkighet  

Skutnabb-Kangas (1981:97) belyser olika sorter av tvåspråkighet. Nedan följer tre olika 

varianter av tvåspråkighet: 

1. Naturlig tvåspråkighet - när man har lärt sig språket utan formell inlärning. Detta har 

då skett i den dagliga miljön, t.ex. att föräldrarna talar olika språk i hemmet 

2. Skoltvåspråkighe - resultatet av inlärning av ett främmande språk i skolan genom 

formell undervisning. 

3. Kulturell tvåspråkighet - sammanfaller med skoltvåspråkighet men innefattar även 

vuxna som lärt sig ett andra språk för att klara av sitt arbete lättare. Alternativt har de 

lärt sig ytterligare ett språk eftersom de rest mycket. 
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2.6 Fyra kriterier för tvåspråkighet 

EDU.fi Svenska (Sundman 1999) 

• Ursprung - Man är tvåspråkig om man har en tvåspråkig bakgrund, d.v.s. om man har 

vuxit upp i en tvåspråkig miljö. Detta gäller även om man har föräldrar som har olika 

modersmål. Detta kriterium säger inget om huruvida personen använder flera språk. 

• Identitet – Om en person kan identifiera sig med två olika språkgrupper. Det behöver 

dock inte vara så att personens språkfärdighet och språkanvändning hänger ihop med 

identiteten. Bara för att man kan prata ett språk flytande innebär det inte att man 

känner samhörighet med personer från det landet. 

• Språkanvändning – Detta kriterium innebär att personen använder flera språk, och 

behärskar mer än ett språk.  

• Språkfärdighet och språkkompetens – denna grupp är svår att definiera då denna 

anser att man är tvåspråkig om man har viss färdighet inom två språk. Det finns ingen 

bestämmelse för vad som krävs, om man skall ha samma kompetensnivå som en 

modersmålstalare eller inte.(Sundman 1999) 

 

2.7 Olika grader av tvåspråkighet 

På www.EDU.fi.Svenska.se, som är en Internetsida där man kan läsa om olika kriterier för 

tvåspråkighet. Nedan redovisas detta: 

• Fullständig tvåspråkighet – det är benämningen på en person som behärskar två språk 

på en så kallad infödd nivå. Men detta innebär inte att personen behärskar båda 

språken lika bra som en enspråkig gör. En enspråkig individ övar som bekant sitt 

modersmål dagligen, till skillnad från en tvåspråkig, som kanske inte får användning 

för båda sina språk i samma utsträckning.  

• Balanserad tvåspråkighet – Tvåspråkiga personer använder sällan båda språken i alla 

situationer. Det kan till exempel vara så att den tvåspråkige räknar på det ena språket 

medan personen är bättre på djurnamn på det andra språket. De flesta som är 

tvåspråkiga upplever att de är starkare på ett av de båda språken. Men det betyder inte 

att de är sämre på det språket bara att det inte fått lika mycket träning i språket. 

Dessutom har känslor en stor betydelse när det handlar om språk. I många fall har man 

lättare för det språk som ligger en varmast om hjärtat, eller det språk man lärde sig 

först.  
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• Funktionell tvåspråkighet – Denna punkt används ofta inom debatten för 

språkbadsundervisning. Målet med denna undervisning är att eleverna skall bli 

funktionellt tvåspråkiga, vilket betyder att de utan problem kan använda sitt andra 

språk i vardagen. Eleverna skall även få kännedom om kulturen i det andra språket. 

 

2.8 Fördelar och nackdelar med tvåspråkighet 

Att vara tvåspråkig handlar inte bara om att kunna två språk menar Baker (1996:11) utan det 

har även en social, kulturell och politisk sida som präglar en tvåspråkigs liv. Det påverkar 

även ens identitet, sociala förhållanden och tankesätt.  

     En tvåspråkig person har möjlighet att kommunicera med flera olika grupper av 

människor, vilket innebär att tvåspråkiga personer äger två eller fler erfarenhetsvärldar. Detta 

ger möjlighet att komma i kontakt med fler människor. 

     Dessutom har en tvåspråkig människa förmågan att överbygga klyftan mellan kulturer, 

men även mellan generationsklyftor, som t.ex. när ett tvåspråkigt barn kan kommunicera med 

far- och morföräldrar obehindrat. Tvåspråkighet skänker ofta en känsla av familjesamhörighet 

tvärs över generationerna.  

    Det finns även ekonomiska fördelar med att vara tvåspråkig. När man senare kommer ut i 

arbetslivet är det en fördel om man kan två eller flera språk bra. Många arbetsgivare ser det 

som en enorm tillgång om den arbetssökande talar flera språk. 

     I de fall där föräldrarnas förstaspråk är olika blir fördelarna med tvåspråkighet hos barn att 

det kan kommunicera med båda föräldrarna på de språk som är mest bekvämt för dem. Denna 

valmöjlighet kan leda till att banden mellan barnet och föräldrarna blir starkare och mer 

hållfasta. De nackdelar som finns med att vara tvåspråkig skulle kunna vara att man känner 

sig rotlös, vilket kan leda till att man får identitetsproblem senare i livet.    

 

2.9 Viktiga faktorer för barns tvåspråkighetsutveckling 

Barn är födda med förmågan att bli tvåspråkiga eller flerspråkiga. Redan som liten är man 

utrustad för att springa, leka, skratta och för att lära sig saker. Men många får aldrig möjlighet 

till att göra detta menar Baker (1996: 37).  

     När man skall lära barn ett nytt språk är det viktigt att introducera språket rätt. Barn skall 

känna att språk är en rolig upplevelse, språk handlar trots allt om att kunna kommunicera med 

andra. Vi behöver språket för att kunna ge information, bygga upp relationer, spela spel, 
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skaffa nya vänner och för att kunna arbeta i grupp. Barn som får möjlighet att lär sig ett nytt 

språk behöver ständigt uppmuntran.  

     Leonore Arnberg som skrivit boken Så blir barn tvåspråkiga anser att tvåspråkiga barn lär 

sig i allmänhet sina två språk samtidigt (simultan tvåspråkighet) men det förekommer även att 

de först lär sig det ena språket före det andra (successiv tvåspråkighet). Som regel är det 

vanligast att ett barn är tvåspråkig innan tre års ålder menar Arnberg (2004:102) men denne 

skriver vidare att det inte finns någon regel som säger att man måste lära sig två språk direkt 

från födseln för att bli tvåspråkig. När det kommer till att lära ett barn två språk har de yttre 

faktorer stor påverkan på effekten hävdar Arnberg. Vidare menar denne att en gynnsam 

omgivning är att föredra för att upprätthålla båda språken (Arnberg 2004:102).  

     Idag finns det olyckligtvis ingen forskning som kan hjälpa föräldrarna att välja mellan 

simultant eller successivt introducerande av de två språken. Idag kan man endast fastslå att det 

finns både för- och nackdelar med båda inlärningsmetoderna (Arnberg 2004:116). 

 

2.10 Myter kring tvåspråkighet  

2.10.1 Har vissa barn lättare att bli tvåspråkiga än andra?  

Barn utvecklas oftast olika fort. Farten kan alltså variera när det kommer till språkinlärning.  

Det finns även andra faktorer som kan påverka t.ex. intresset för språk. Det är viktigt att 

barnet har ett eget intresse för att lära sig det nya språket, men även att föräldrarna är 

stöttande och visar intresse menar Baker (1996: 39). Men att det skulle finnas barn som har 

lättare att lära sig ett främmande språk än andra barn anser Baker är felaktigt.  

     Barn skaffar sig två språk relativt lätt utan större ansträngning, men det hänger mycket på 

föräldrarnas attityd till att barnet lär sig ytterligare ett språk. Förväntningarna och 

övertygelsen speglar nämligen av sig på barnet. Tvåspråkiga barn blir däremot sällan helt 

hemmastadda i alla situationer i båda språken.  

     Alla språk har olika mål, syften, funktioner och används vid olika tillfällen. Tvåspråkiga 

personer använder således sina språk på olika sätt. Barn har oftast inga problem med att veta 

när de skall växla mellan sina språk (Baker 1996: 43). 

” Den tvåspråkiga människan är en annan varelse än den enspråkiga. Tvåspråkighet är många 

tvåspråkigas eget språk. För de personer som får två språk direkt från födseln blir 

tvåspråkighet det första språket. En sådan människa är framförallt inte två enspråkiga 

individer.” (Baker 1996: 45). 
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2.10.2 Får tvåspråkighet någon effekt på intelligensen? 

Tidigare forskning kring tvåspråkighet som gjorts i form av IQ-test i mitten på 1900-talet 

visade att tvåspråkiga barn låg efter enspråkiga barn i dessa tester. Slutsatsen blev då att 

tvåspråkiga barn var mentalt röriga. Man menade att två språk i hjärnan störde en effektiv 

tankeförmåga. Man hävdade att det var bättre om man istället skötte sin tankeverksamhet 

genom ett välutvecklat språk istället för två. (Baker 1996:51) 

     Än idag finns det föreställningar att tvåspråkiga skulle ha lägre IQ än enspråkiga individer, 

men idag vet vi dock att denna tidigare forskning var felaktig och ledde till missuppfattningar. 

Testen som gjordes på 20- och 60-talen var orättvist utförda, och jämförde aldrig människor 

med likvärdig bakgrund. Oftast tog man ett medelklassbarn ur en storstad och jämförde 

dennes IQ med ett barn från en arbetarklass. Dessutom utformades testen på det språk som 

den tvåspråkige var svagast på. 

     Den senaste forskningen inom tvåspråkighet är hämtad från Wales, Kanada och USA och 

den visar att tvåspråkiga är – minst – jämbördiga i IQ-tester med enspråkiga. Andra tester som  

gjorts visar snarare att tvåspråkiga individer har en viss grad av intellektuell överlägsenhet, då 

de trots allt kan två språk.(Baker 1996: 51) 

 

2.10.3 Påverkas tankefunktionen av tvåspråkighet? 

Forskningen visar att det främst finns fördelar med att vara tvåspråkig sett ur ett tankegångs 

perspektiv. Det finns enligt Baker inte någon negativ påverkan på tankefunktionen. (Baker 

1996:87). Barn med tvåspråk är oftast mindre inriktade på ordens ljud och form, de är även 

känsligare för kommunikation och för vilka behov åhöraren har än vad en enspråkig är menar 

Baker. Det finns även studier som visar att tvåspråkiga barn är mer kreativa i sin 

tankefunktion än vad barn är som bara har ett språk. Studien visar även att barn som under sin 

studiegång kan två språk oftast klarar sina uppgifter bättre.  

 

 

3. Resultatredovisning  

Jag har valt att analysera mina svar i samband med varje fråga för att få en tydligare analys. 

Då ett stort antal av frågorna skulle besvaras med egna ord har jag vid de tillfällena skrivit ut 

vad eleverna har svarat. Jag har försök att behålla svaren så identiskt som möjligt. På de 

frågor som hade flervalsalternativ har jag illustrerat frågan med ett cirkeldiagram eller med ett 

stapeldiagram, för att underlätta resultatredovisningen för läsaren. 
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Av de trettio enkäter jag delade ut på Brunnsåkerskolan och Östergårdsskolan i Halmstad fick 

jag tillbaka 27 besvarade enkäter. Försökspersonerna som svarade på enkäterna var elever i 

åldrarna 13-16 år där 13 var pojkar och 14 var flickor.  

     I min undersökning har jag inte velat lägga någon större vikt vid elevernas kön. Min tanke 

var att få ett övergripande intryck av hur elevernas attityd är till tvåspråkighet. Men när jag 

sedan fick in allt material och studerade resultatet, visade det sig att det fanns vissa skillnader 

i hur killarna och tjejerna hade svarat. I de fall där skillnaderna var tydliga har jag valt att 

analysera det närmare, då genom att skriva ut vad killarna och tjejerna har svarat för sig.  

     Efter att eleverna angivit ålder och kön skulle de ange vilket land de kom ifrån. I de fall 

där eleverna var födda i Sverige, bad jag dem ändå att ange vilket land deras föräldrar kom 

ifrån, eftersom tanken med uppsatsen har varit att endast studera elever som kommer i kontakt 

med två språk i hemmet. På den frågan har 26 elever svarat på följande sätt: 

Bosnien 2 

England 2 

Serbien 3 

Irak 4 

Iran 1 

Jugoslavien 1 

Kosovo 10 

Libanon/Syrien 1 

Somalia 1 

Thailand 1 

 

Den andra frågan som skulle besvaras berörde ämnet modersmål, vilken uppfattning eleverna 

hade om sitt modersmål?  

3.1 Vilket är ditt modersmål? 

På den frågan har eleverna svarat på följande sätt: 

Det språk jag lärde mig i mitt hemland som liten: 6st 

Det språk jag kan bäst: 6st 

Det språk jag använder mest: 12st  
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Annat: ”det språk mamma pratar”  

”det språk som talas i mitt hemland”  

”svenska och engelska”  

”de språk mina föräldrar pratar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom forskarna inte är eniga om vad som är modersmål utgick jag dels ifrån 

tvåspråkighetsforskaren Skutnabb-Kangas kriterier rörande modersmål men även definitionen 

som är skriven i Nationalencyklopedin. Skutnabb-Kangas menar att modersmål antingen är 

det språk man lärde sig först, det språk man använder mest eller det språk man behärskar bäst. 

Nationalencyklopedins beskrivning lyder ”Modersmål är det språk som barn lär sig först 

(förstaspråk) modersmål är det redskap som barn lär sig utnyttja för att kunna använda 

symboliska begrepp och koda sin omvärld. I tvåspråkiga familjer kan barn tillägna sig två 

olika modersmål samtidigt.”(Nationalencyklopedin band 13 1995:393). Av alternative som 

eleverna har fått välja mellan finns det alltså inga rätt eller fel.  

      Jag hade däremot förmodat att fler skulle ha svarat det språk jag lärde mig som liten i mitt 

hemland. Istället visade det sig att de flesta eleverna svarade det språk som de använder mest. 

Det är kanske inte så konstigt att man tycker att modersmål borde vara det språk man 

använder mest eftersom det ligger närmast till hands. Några av eleverna hade svarat att de 

tyckte att modersmålet var det språk som deras föräldrar pratade, eller det språket som talas i 

deras hemland. Det är inte helt ovanligt att man känner starkt för sitt hemland när man har 

flyttat därifrån. 

 

 

Vilket är ditt modersmål?

25%

25%
50%

Det språk jag använder mest Det språk jag kan bäst

Det språk jag lärde mig som lite
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3.2 Vilket språk använder du hemma? 

Svenska: 6st 

Annat: 15st 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sex fall har eleverna kommenterat svaret istället för att svara på de två alternativen som jag 

angivit. Eleverna har svarat såhär:  

”Jag pratar svenska med syskonen och arabiska med föräldrarna.” 

”Svenska med syskonen och albanska med föräldrarna.” 

”Svenska och arabiska.”  

”Svenska och albanska så att alla förstår.”  

”Svenska med syskonen och albanska med föräldrarna.”  

”Albanska för att det är mitt modersmål.” 

 

De flesta eleverna använde båda sina språk i hemmet. Oftast pratar de svenska med syskonen 

och sitt andra språk med föräldrarna. Detta beror på att många av eleverna som medverkat i 

undersökningen, har föräldrar som inte förstår svenska lika bra som sitt andra språk. Därför 

tvingas eleverna att växla mellan svenska och sitt andra språk, något som inom språkvärlden 

benämns kodväxling. Detta fenomen är något som sker automatiskt utan att personerna tänker 

på det. Kodväxling är ett kriterium för tvåspråkighet och enligt Skutnabb-Kangas (1981: 212) 

bör den tvåspråkige vara i stånd till att snabbt eller automatiskt växla mellan sina språk.  

 

3.3 Vilket språk använder du utanför hemmet? 

Svenska: 17st 

Annat: 4st 

Båda: 6st 

Vilket språk använder du hemma?

22%

56%

22%

Annat

SvenskaEgen kommentar
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Här ser vi tydligt att eleverna föredrar att prata svenska när de umgås med kompisar eller i 

andra offentliga sammanhang. En flicka svarade på den frågan, att ”man måste ju prata 

svenska annars förstår ju ingen mig.” I många fall har man inget val, lär man sig inte det nya 

språket, som i detta fall svenska, är det svårt att få jobb och att komma in i en social krets. Här 

har barnen ett stort försprång när det kommer till att lära sig det nya språket. Einarsson 

(2004:91) menar att det tar ungefär två år för ett barn i skolålder att lära sig ett nytt talspråk 

som fungerar väl i vardagliga sammanhang. 

 

3.4 Varför använder du det språket?  

I samband med denna fråga har jag valt att redovisa flickornas och pojkarnas svar för sig, 

detta för att se om det finns några skillnader i svaren. 

Flickorna har svarat:  

”Svenska för att jag kan prata det bäst”  

”Svenska för att mina kompisar pratar det”  

”Svenska och serbiska jag använder de språk som mina kompisar pratar, därför måste jag byta 

ibland.”  

”Svenska för att mina kompisar skall först”  

”Svenska för att resten av folket pratar det.”  

”Svenska för att jag bor i Sverige”  

”Jag använder båda eftersom de är mina språk, varför inte utnyttja det då.”  

”Jag använder tyska och romanska för att mina föräldrar inte kan svenska.”  

”För att de flesta pratar svenska och de som kommer från mitt land kan inte arabiska.”  

Vilket språk använder du utanför 

hemmet?

63%15%

22%

Svenska
Annat

Båda
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”Jag använder svenska och albanska för att det är lätt.”  

”Svenska och albanska för jag har kompisar inom båda språken.”  

”Jag pratar svenska för att mina kompisar skall förstå.”  

”Jag använder svenska för att jag kan det bäst.” 

 

Pojkarna har svarat:  

”Svenska, för att alla skall förstå vad jag säger.”  

”Jag pratar thailändska och svenska för att jag känner många från båda länderna.”  

”Jag använder både polska och svenska.”  

”Jag känner folk både från Serbien och Sverige, därför använder jag båda språken.”  

”Jag pratar oftast svenska eftersom de flesta jag umgås med är svenskar.”  

”Jag använder oftast svenska eftersom jag kan prata det bäst.”  

”Svenska så att mina kompisar skall förstå.”  

”Det beror helt på vem jag pratar med, måste oftast anpassa mitt språk efter den jag talar 

med.” 

 

Andelen elever som bara pratar svenska med sina kompisar är ungefär lika stor som den del 

som blandar båda sina språk när det kommer till att prata utanför hemmet. Det är en styrka att 

kunna anpassa sitt språk efter situation. Forskningen menar att tvåspråkighet är till fördel 

inom sociala förhållanden, eftersom individen kan få fler kamrater än en enspråkig. (Baker 

1996:95). Dessa tvåspråkiga individer är även till hjälp när det kommer till att bygga broar 

mellan andra språkgrupper. En fördel med att bli tvåspråkig som barn är att den sociala 

barriären försvinner, vilket möjliggör vänskap mellan barn från olika språkliga samhällen. Det 

kan vidga barnets horisont socialt, kulturellt och bildningsmässigt, skriver Baker. 

Språkforskaren Jan Einarsson påpekar att det i en tvåspråkig talgemenskap förekommer 

kodväxling som innebär att en talare i ett och samma samtal blandar språken mer eller mindre 

medvetet. När kodväxlingen sker innebär det att personen i fråga kan växla mellan sina språk 

beroende på åhöraren (Einarsson 2004:94). 

 

3.5 Vilket språk kan du tala bäst på? 

Svenska: 16st 

Annat: 5st, arabiska, tyska, polska, thailändska, albanska 

Båda: 6st 
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De flesta elever har bott länge i Sverige och har därför inga problem med det svenska språket. 

I många fall är svenska det språk som används mest. Det är oftast bara hemma som de får 

chans att träna på mitt andra språk. Bara en av de 27 elever som svarat på enkäten har angivit 

att hon går på hemspråksundervisning. Sedan fanns de även de elever som angav att de var 

födda i Sverige och av den anledningen kan bättre svenska.  

 

3.6 Vilket språk kan du läsa bäst på? 

Svenska: 23st 

Annat: 1 svarade engelska 

Båda: 3st 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av eleverna läser bäst på svenska. Detta var inte helt oväntat med tanke på att de 

dagligen i skolan läser texter på svenska. Det vore kanske bra i tvåspråkighetssyfte om 

eleverna fick träna sig mer på att läsa på sitt andra språk, annars finns det en risk att de med 

tiden får svårare att läsa. 

Vilket språk talar du bäst på?

19%

22%

59%

Annat

Svensk

Båda

Vilket språk läser du bäst på?

85%

4%

11%

Svenska

Annat

Båda
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     Språkforskarna Michael Long och Kenneth Hyltenstam som medverkar i Jerker Blomqvist 

och Ulf Telemans bok Språk i världen menar att det är oerhört viktigt att barn och ungdomar 

använder sitt andra språk så mycket som möjligt i skolan. Detta med tanke på att det finns 

moment i barnets utveckling som avgör när de är mottagliga för språkinlärning. Om språket 

inte används under en längre måste andra strategier användas för att språket inte skall 

glömmas bort (Long, Hyltenstam 1993:116). Long påstår att det finns perioder i livet då 

människan är mer mottaglig för att lära sig ett nytt språk och denna period infinner sig före 

puberteten. Long menar alltså att förmågan att lära sig det nya språket är som allra störst just 

då (Long. Hyltenstam 1993:115) 

 

3.7 Vilket språk förstår du bäst på genom att lyssna? 

Svenska: 16st 

Annat: 4st, tyska, thailändska, arabiska, albanska 

Båda: 7st 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av eleverna har svarat att de tycker att det är lättare att förstå svenska när de hör 

någon prata det. Men 26% anger att de förstår lika bra på båda språken. 

     När man hör någon prata svenska utomlands behöver vi inte översätta det vi hör. Språket 

bara flyter på utan att vi styr det. Det samma gäller för en tvåspråkig som hör sitt andra språk. 

Man kan också jämföra med om man ser en film och plötsligt försvinner undertexten utan att 

man märker det, även då kan man ses som tvåspråkig, åtminstone vad gäller hörförståelse. 

(Bertil Westberg HT 07) 

Vilket språk förstår du bäst genom att 

lyssna?

59%
26%

15%

Svenska

Annat

Båda
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3.8 Hur ofta använder du ditt andra språk i skolan? 

Alltid: 0 

Ofta: 2st 

Ibland: 14st 

Sällan: 6st 

Aldrig: 4st 

Vet ej: 1st 

 

 

 

 

 

 

Drygt 50% av eleverna använder ibland sitt andra språk i skolan. Antagligen sker detta då på 

rasterna tillsammans med de kompisar som pratar samma språk. Att kunna prata på ett språk 

som inte alla förstår ger en form av samhörighet personerna emellan. Det stärker 

vänskapsbandet och gör att personerna kommer närmare varandra. Många har säkert använt 

rövarspråket mot våra yngre syskon så att bara våra kompisar förstod. Språk förenar men kan 

även segregera människor.   

     Språkforskarna Elisabeth Ahlsén och Jens Allwood som skrivit boken Språk i fokus menar 

att språket avslöjar vår identitet. Hur vi talar och beter oss berättar alltså vem vi är. När vi 

talar, talar vi på ett visst sätt och människor kan dra vissa slutsatser om hur vi är. Om en 

person bryter på ett annat språk har man som mottagare i samtalet oftast en viss uppfattning 

om personen som bryter utan att man egentligen känner personen (Ahlsén, Allwood 

1995:139-140). 

 

3.9 Hur ofta använder du ditt andra språk med kompisar? 

Alltid: 1st 

Ofta: 5st 

Ibland: 10st 

Sällan: 3st 

Aldrig: 7st 

Vet ej: 1st 

Hur ofta använder du ditt andra språk i 

skolan?

0
2

14

6
4

1

0

5

10

15
A

n
ta

l 
p

e
rs

o
n

e
r

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig Vet ej



HÖGSKOLAN I HALMSTAD 
Sandra Ermlich – Danielsson 
Svenska: 90-120 hp 
 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37% använder ibland sitt andra språk med kompisar. 25,9% använder aldrig sitt andra språk 

med kompisarna. Många av eleverna som deltog i enkäten angav att de hade flest svenska 

kompisar, därför använder flertalet av eleverna svenska när de umgås med sina vänner. 

     Jan Einarsson som skrivit boken Språksociologi menar att invandrar i Sverige ingår i en 

språkgemenskap gentemot infödda svensktalande. Einarsson anser att språket i högsta grad är 

en gemenskap som knyter samman människor till ett nätverk, men även en stark känsla att 

tillhöra en gemenskap (Einarsson 2004:37). Einarsson framhåller att samtidigt som invandrar 

eleverna har ett behov av att vara sig själva så har de även ett behov av att vara lika andra. 

Språket blir då ett av flera kulturdrag som markerar och avslöjar personens etniska och 

kulturella hemvist. (Einarsson 2004:39)  

 

3.10 Har du någon gång känt du utanför för att du är tvåspråkig? 

Ja: 2st (pojkar) 

Nej: 25st 

 

 

 

 

 

 

 

Har du någon gång känt dig utanför för att 

du är tvåspråkig?

93%
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Inte många av eleverna hade känt sig utanför någon gång för att det var tvåspråkiga. De två 

som dock hade gjort det var pojkar. Dessa två hade inte varit i Sverige så länge. Detta är ett 

positivt resultat som i alla fall visar att eleverna inte känner sig utanför bara för att de är 

tvåspråkiga.  

     Anledningen till att folk känner sig utanför beror nog snarare på att de har ett annat 

efternamn, hudfärg eller etniskbak grund och alltså inte för att de är tvåspråkiga.  

 

Den sista delen av enkäten bestod av tre frågor som eleverna skulle skriva fritt på. Av tidigare 

erfarenheter i skolsammanhang, när det kommer till att skriva ”fritt” vad man tycker, finns det 

en risk att några elever hoppar över denna del. I detta fall kan det kanske bero på ren lättja, 

eller så har alla inte uppmärksammat den sista sidan av enkäten. Denna slutsats drar jag då ett 

par enkäter inte var ifyllda på sista sidan. 

     De tre sista frågorna har jag valt att studera utifrån ett könsperspektiv. Efter att jag läst 

igenom alla enkäter kunde jag notera att svaren skilde sig något mellan pojkarna och flickorn. 

Därför kommer här nu en uppdelad analys, där jag analyserar varje fråga för sig, för att 

beskriva skillnaden tydligare. 

  

3.11 Har du upplevt någon direkt fördel med att vara tvåspråkig? 

Flickorna svarade:  

3 tjejer svarade inte på frågan.  

5 svarade ”nej.”  

2 svarade att de ”förstår bättre”  

2 svarade att de ”bara hade positiva erfarenheter”  

1 svarade att ”det var bra att kunna två språk när man skulle resa tillbaka till sitt hemland.”  

1 svarade att ”det var bra att kunna fler språk än andra.” 

 

Pojkarna svarade:  

1 svarade inte på frågan  

”det är bra att kunna fler språk”  

”det är kul att kunna fler språk”  

”bra att man kan prata med andra”  

”bra när man är ute och reser”  

”man kan prata med fler människor än om man bara kan ett språk”  



HÖGSKOLAN I HALMSTAD 
Sandra Ermlich – Danielsson 
Svenska: 90-120 hp 
 

 27 

”nej för jag kan inte hålla reda på båda språken jag blandar lätt ihop”  

”ja man får större kunskap”  

”nej jag tycker inte att det är någon fördel”  

”det är skönt att kunna prata på ett språk som inte andra förstår”  

”ja det är bra att kunna när man reser”  

”ja det är alltid en fördel att kunna fler språk.” 

     På den första frågan ville jag att eleverna skulle tänka till och skriva om de upplevt någon 

direkt fördel med att vara tvåspråkig. Flickorna hade ett större bortfall i svaren då tre inte ens 

svarade på frågan. Av pojkarna var det bara en som inte svarade. Eleverna förstår att språk är 

till fördel för dem. Att man kan använda sig utav ett språk som andra inte förstår för att kunna 

prata ostört.  

     Däremot trodde jag kanske att någon skulle skriva att det var bra att kunna fler språk när 

man senare söker jobb. Det svaret hade kanske snarare kommit om jag hade delat ut enkäten 

på en gymnasieskola.  

 

3.12 Fördelar 

Flickor: ”Jag kan prata med min släkt”  

”jag kan prata fler språk än vad andra kan”  

”det är bättre än att bara kunna ett språk”  

”man kan prata på ett språk som inte alla förstår ibland och det kan kännas bra.”  

”Det är bra att kunna fler språk.”  

3st svarade inte på frågan.  

4st svarade vet ej.  

 

Pojkarna: 2st svarade inte på frågan 

”kunna prata med olika folk samt kunna tolka för de personer som inte förstår.”  

”Att jag kan resa till mitt hemland och förstå vad alla säger.”  

”Prata med flerspråkiga personer.”  

”Prata så att andra inte förstår kan vara bra ibland, det är bra att kunna många språk.”  

”Det är bra att kunna två språk för då kan man prata med sina kompisar och med sin släkt.” 

”Bra att kunna prata i hemlighet”  

”bra att kunna mer än andra”  

”bra när man reser”  
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”Det finns bara fördelar med att vara tvåspråkig.”  

 

3.13Nackdelar:  

Flickor: 5st svarade inte på frågan.  

”Att folk slänger ur sig saker som är tråkiga att höra.”  

”Man måste gå på hemspråksundervisning och det är jättesvårt.”  

”Att jag glömmer mitt språk.”  

3st har svarat att de inte vet.  

1 har svarat att det inte finns några. 

 

Pojkar: 13st har svarat att det inte finns några nackdelar med att vara tvåspråkig. 

1 har svarat att när han skall prata med sin pappa på svenska så förstår han inte.  

2st har inte svarat.  

 

Einarsson menar att många tvåspråkiga individer anser att deras tvåspråkighet inte bidrar med 

några nackdelar. De anser snarare att de gett dem vidare perspektiv på livet samt att de får 

lättare att lära sig nya språk och att de kan söka fler jobb. Dessutom har tvåspråkiga individer 

fler kommunikativa fördelar än vad enspråkiga har. De nackdelar som eventuellt skulle finnas 

är att en tvåspråkig individ ofrivilligt blandar språken och därtill även känna en viss sorg om 

det ena språket försvinner med åren för att det inte använts menar Einarsson (2004:97) 

 

4. Sammanfattning 

Högstadieelevernas attityd till tvåspråkighet är positiv över lag. Bara två stycken av de 

tjugosju elever som deltog i undersökningen har någon gång känt sig utanför just för att de är 

tvåspråkiga.  

     Mer än 50% anser att modersmål är de språk som det använder mest. De flesta av eleverna 

använder båda sina språk hemma, eftersom föräldrarna för det mesta inte kan svenska. När 

eleverna inte är hemma utan med sina kompisar pratar 63% svenska för att kompisarna skall 

kunna förstå. Slutsatsen av det är att de flesta eleverna har kompisar som bara förstår svenska.  

När det kommer till att tala, läsa och lyssna föredrar de flesta eleverna att göra detta på 

svenska. Ett flertal av eleverna har dock angivit att de ibland använder sina andra språk i 

skolan med sina kompisar.  
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     Många av eleverna upplever en fördel med att kunna flera språk. De har även svarat att det 

kan vara till fördel när de senare skall ut och resa i världen. Men det är även bra att kunna två 

språk så att de kan hålla kontakt med sina släktingar och vänner, angavs också      

     Både flickorna och pojkarna tyckte att det var skönt att kunna prata på ett språk som ingen 

annan förstår. I det stor hela har flickorna och pojkarna bara haft positivt att säga om sin 

tvåspråkighet. 

     Majoriteten av de elever som deltagit i undersökningen har inte upplevt några direkta 

nackdelar eller negativa sidor med att vara tvåspråkig. Någon har svarat att de vid enstaka 

tillfällen har behövt höra tråkiga kommentarer på grund av sin tvåspråkighet.  

 

 

 

5. Avslutning  

Allt färre ungdomar väljer att läsa B-språk i dagens skolor. Detta är något som jag tycker är 

väldigt synd, då många elever där igenom går miste om en chans att vidga sina sociala kretsar 

och att de går miste om fördelen med att kunna mer än ett språk. Som framgått av uppsatsen 

ser dagens högstadieelever inte heller några negativa sidor med att vara tvåspråkig. Skillnaden 

på att vara tvåspråkig från födseln och att behöva lära sig ett nytt språk senare i livet är dock 

att det givetvis blir lite svårare att lära sig. Det krävs helt enkelt lite extra av personen. 

     De personer som är tvåspråkiga borde verkligen vara stolta och ta till vara på de 

möjligheter som de fått. Det är en enorm tillgång att kunna mer än ett språk, det öppnar dörrar 

för att i framtiden kunna bosätta sig och arbeta utomlands eftersom man då kan kommunicera 

med så många fler människor. 

     Det jag kommit fram till i min uppsats är att tvåspråkighet är då en person kan tala ett eller 

flera språk så pass väl att han eller hon kan göra sig förstådd i det aktuella landet. Men jag 

kom även fram till att definitionen av tvåspråkighet är svår att bestämma då forskarna inte är 

överrens. Vidare kan jag konstatera att modersmål är det språk som man lärt sig först, 

behärskar bäst, använder mest, identifierar sig med eller identifieras med av andra. Om 

modersmålet är det språk man lärt sig som liten kan man därför ha två modersmål om man lärt 

sig flera språk samtidigt.  

    Generellt sett kan man säga att det tycks finnas väldigt många fördelar med att vara 

tvåspråkig, precis som eleverna antytt i undersökningen. Jag anser därför att skolan har en 
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viktig uppgift; nämligen att förvalta dessa elevers kunskaper om ytterligare ett språk. Men 

skolan har även som uppgift att få elever intresserade av språk och jag som blivande 

svensklärare anser att språket är det viktigaste kommunikationsmedel vi har. Eftersom våra 

tvåspråkiga elever har en positiv syn på sin tvåspråkighet borde vi ta hjälp av dem att 

inspirera fler elever att lära sig ett nytt språk. Språk för människor närmare varandra men det 

kan även få människor att inte förstå varandra. Kunskapen om andra språk gör därför att 

klyftan mellan olika människor blir allt mindre. Har man möjlighet att lära sig ett nytt språk 

borde man verkligen ta den möjligheten att berika sitt liv med ytterligare kunskap.  

 

I annat, kommande sammanhang hade det varit givande att forska mer ingående inom ämnet 

tvåspråkighet. Det finns trots allt redan mycket forskning, men fortfarande är forskarna inte 

överrens om vem som kan räknas som tvåspråkig. Att komma fram till en gemensam 

definition hade varit en spännande utmaning. Det hade även varit intressant och göra en 

djupare undersökning inom ämnet som jag belyst i denna uppsats, att inte bara se elevernas 

attityd till tvåspråkighet utan även lärares och ”vanliga” människors inställning och attityd.  
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Tvåspråkighet 
 

Hej!  
Jag heter Sandra Ermlich Danielsson och jag är lärarstudent vid Högskolan i Halmstad. Jag 
skriver just nu en uppsats som handlar om tvåspråkighet. Jag hade varit tacksam om du ville 
svara så utförligt du kan på nedanstående frågor. Skulle du vilja skriva mer går det bra att 
göra på baksidan av enkäten, men vara noga med att numrera frågan då.  
 
 
Ålder _______       Tjej □        Kille □ 
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� Vilket land kommer du ifrån? ____________________________________ 
 
 

� Hur gammal var du när du kom till Sverige? ________________________ 
 
 

� Vilket ser du som ditt modersmål? 
 
□  De språk jag lärde mig som liten i mitt hemland. 
□  De språk jag kan bäst. 
□  De språk jag använder mest. 
 
Annat: ______________________________________________________ 

 
� Vilka språk kan du? 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

� Vilket språk använder du hemma när du pratar med dina föräldrar och syskon? 
 
□  Svenska 
□  Annat  ____________________________  (ange vilket) 
 
Varför använder du det språket? Motivera ditt svar! 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
� Vilket språk använder du utanför hemmet? 
 
□  Svenska 
□  Annat  _____________________________  (ange vilket) 
 
Varför använder du just det språket? Motivera ditt svar! 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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� Vilket språk kan du tala bäst på? 
 
□  Svenska 
□  Annat  _____________________________  (ange vilket) 
 
 
 
� Vilket språk kan du läsa bäst på? 
 
□  Svenska 
□  Annat  _____________________________  (ange vilket) 
 
 
 
� Vilket språk förstår du bäst genom att bara lyssna? 
 
□  Svenska 
□  Annat  _____________________________  (ange vilket) 
 
 
 
� Hur ofta använder du ditt andra språk i skolan? (ej svenska) 
 
□  Alltid     □ oftast     □ ibland     □ sällan     □ aldrig     □ vet ej 
 
 
 
� Hur ofta använder du ditt andra språk med kompisarna? (ej svenska) 
 
□  Alltid     □ oftast     □ ibland     □ sällan     □ aldrig     □ vet ej 
 
 
 
� Har du känt dig utanför någon gång för att du är tvåspråkig? 
 
□ Ja □ Nej 
 
� Har du upplevt någon direkt fördel med att vara tvåspråkig? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
� Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att kunna två språk? 
 
Fördelar: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
     
 
Nackdelar: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor! 
Med vänlig hälsning/ Sandra Ermlich Danielsson 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


