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Är språkväxling ett tecken på dålig kunskap i det ena språket? 

- En studie om tvåspråkighet med fokus på två arabisktalande barn i Sverige 

 

 

Abstrakt 

Följande studie handlar om tvåspråkighet och syftar till att öka förståelsen kring tvåspråkiga barns 

språkliga värld. Empiri har samlats in från både videoobservationer och stimulated recall intervjuer med 

två arabisktalande barn i Sverige. Resultatet visade att tvåspråkighet är en tillgång snarare än ett hinder 

och att det också är något helt normalt i tvåspråkiga barns värld. Tvåspråkiga individer har kapacitet att 

lära sig och kommunicera på mer än ett språk. Att kodväxla mellan olika språk behöver inte betyda 

brist på förmåga att skilja mellan språken – det kan vara ett hjälpmedel och ett tecken på en 

välutvecklad språkförmåga. Ett språk är starkt förknippad med människans identitet och kultur. 

Tvåspråkiga individer hittar ofta en balans mellan två olika kulturer och kan se på världen med ett 

vidare perspektiv.  

 

 

Nyckelord: Kodväxling, Tvåspråkighet, Identitet.
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Inledning 

Tvåspråkighet har en stor betydelse i dagsläget. Behovet av sociala, kulturella och handelsmässiga 

kontakter mellan folk med olika språk har gjort tvåspråkighet till en attraktiv och nödvändig färdighet 

hos människor (Özerk, 2007).   

     Enligt Ladberg (2005) upplever tvåspråkiga barn svårigheter med att lära sig ett nytt språk samtidigt 

med att kämpa för att inte förlora sitt modersmål. Författaren anser att modersmålet är viktigt för 

barnets självkänsla och identitet, därför bör tvåspråkiga barn behålla och främja sitt modersmål och inte 

överge det för majoritetens språk. Ladberg (2005) menar att identitet handlar om att tvåspråkiga barn i 

tidig ålder bildar sig en positiv uppfattning om sina språkfärdigheter som gör dem stolta över att ha 

tillgång till flera språk och kulturer. Barnen behöver stöd i att få uppleva sina språk som värdefulla och 

få möjlighet att våga visa sin dubbla kulturella och språkliga identitet utan att skämmas (ibid.). 

     Det finns olika definitioner av tvåspråkighet. En av dessa är att man måste behärska båda språken 

lika bra som en infödd för att kunna betraktas som tvåspråkig (Arnberg, 2004). Tvåspråkighet 

debatterats under en längre tid men det är mest negativa synpunkter som har dominerat debatten, inte 

minst vad gäller förhållandet mellan tvåspråkighet och intelligensmässig utveckling (Ladberg, 2005). 

Många enspråkiga forskare har visat att det inte finns plats för mer än ett språk i hjärnan och att 

språken tävlar mot varandra för att erövra sin plats. Enligt denna tes blir resultatet av den här kampen 

att man lär sig ett språk på bekostnad av ett annat. För att undvika detta problem tror man att det som 

måste göras är att hålla sig till ett enda språk (ibid.). Som förälder till barn som växer upp tvåspråkigt 

grubblar man ofta över om barnets språktillägnande över huvud taget framskrider normalt. Ibland 

undrar föräldrarna hur det hela kommer att sluta. I början frustreras de av släktingarnas vänliga frågor 

om barnet redan säger något på det ena eller det andra språket. Senare väcker barnets smidiga bruk av 

två språk förundran i omgivningen. Ett tvåspråkigt barn behandlas alltjämt som ett litet under, ett 

undantagsbarn, ett barn med dåligt språk (Arnberg, 2004 & Ladberg, 2005).  

     Ett karakteristiskt drag hos tvåspråkiga individer är att växla mellan språken, s.k. kodväxling. Detta 

sker i ett och samma sammanhang, mening eller till och med i ett och samma ord (Park, 2004). 

Kodväxling ses ofta som ett tecken på talarens otillräckliga kunskap i det ena språket och något som 

bör undvikas (ibid.). 

     Syftet med föreliggande studie är att nå ökad förståelse kring tvåspråkiga barns språkliga värld 

genom att undersöka två barns erfarenheter av sin egen tvåspråkighet samt hur den används både i 

hemmet och i skolan.  

Det finns många studier inom tvåspråkighetsområdet som lägger tyngden på konsekvenserna av 

tvåspråkigheten och då främst inom skolan. Dock saknas forskning kring tvåspråkiga barns användning 

och uppfattning om sin egen tvåspråkighet inte enbart inom skolan utan också i allmänhet. Med detta 

kan man konkret få fram de faktorer som påverkar barnens självuppfattning, vare sig dessa faktorer har 
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en positiv eller en negativ inverkan. Genom att lyfta fram barns perspektiv får läsaren orientera sig i 

deras verklighet, där tvåspråkligheten kan prägla barnet på både gott och ont. 

För att kunna uttala mig mer om problemet har valt jag att fråga mig: Hur använder tvåspråkiga barn 

sina språk när de samtalar med vänner och föräldrar? I vilka sammanhang växlar de mellan språken, 

samt hur och varför? Vad innebär det för dessa barn att vara tvåspråkiga? Hur förhåller sig föräldrarna i 

barnets omgivning till deras tvåspråkighet? 

 

Tidigare forskning 

Den negativa synen på tvåspråkighet har förändrats genom åren. En del forskare kom fram till att 

tvåspråkighet medför positiva resultat för individen. Tvåspråkiga människor upplever oftast omvärlden 

rikare och kan upptäcka andra saker än enspråkiga är kapabla till (Özerk, 2007). Ronjat (1913; ref. i 

Özerk, 2007) poängterar att parallell tvåspråkighet kan ses som något positivt för barnets 

språkutveckling och andra intellektuella färdigheter. Leopold (1948; ref. i Özerk, 2007) hävdar att 

tvåspråkiga färdigheter är en fördel för tvåspråkiga individer. Barn som tillägnar sig två språk och kan 

namn på två saker på två språk, upptäcker snabbt att språk innebär en abstraktion. Vygotskij (2001; ref. 

i Özerk, 2007) hävdade att tvåspråkighet är en livsnödvändighet eftersom det finns befolkningsgrupper 

som befinner sig i olika livssituationer där användning av två språk är nödvändigt för de 

kommunikativa kontakterna. En ytterligare fördel för en tvåspråkig person är att man äger två eller flera 

erfarenhetsvärldar med hänvisning till att tvåspråkighet ger möjlighet att uppleva två eller flera kulturer. 

Med språken följer olika sätt att förstå och tolka världen omkring sig (Baker, 1996). Tvåspråkiga 

personer har alltid möjlighet att välja språk i samtal med andra tvåspråkiga som talar samma språk, 

medan i samtal med enspråkiga används det språk som talas av samtalspartnern (Håkansson, 2005). 

     Olsson och Olsson (2007) påpekar att barnets modersmål måste utvecklas i hemmiljön för att ett 

barn ska bli tvåspråkigt. Eftersom att man lär sig tänka konkret före abstrakt måste barn få utveckla sitt 

modersmål i tidig ålder. Barn kommer då att göra kopplingen mellan mer abstrakta begrepp, som man 

lär sig i skolan, till det egna konkreta och erfarenhetsgrundande språket man talar i hemmet. Vidare 

betonar författarna att återkoppling mellan konkret och abstrakt är nödvändig för att barn ska bli 

tvåspråkiga (ibid.). Utvecklingen av det första och det andra språket har en hel del gemensamma drag. 

När barnet lär sig ett nytt språk använder det sig av ord och meningar som barnet har utvecklat på sitt 

modersmål. Barnets utveckling av modersmålet har alltså en avgörande roll för andraspråkutvecklingen 

(Vygotskij, 2001; ref. i Özerk, 2007). 

 

Kodväxling  

I Nationalencyklopedin (2010) definieras begreppet kodväxling som följande: ”kodväxling innebär 

tvåspråkiga personers växelvisa användande av mer än ett språk eller mer än en språkvarietet under ett 
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och samma samtal”. Kodväxling definieras också som en kommunikativ strategi som talarna använder 

för att nå en viss effekt under samtalet (Gumperz 1982; ref. i Park 2004) eller som symbol för 

gruppidentitet och solidaritet (Park, 2004).  

Kodväxling har ofta förknippats med förvirring eller brist på förmåga att skilja mellan språken (ibid.). 

Andra forskare motsäger detta och ser att kodväxling fungerar som ett berikande språkligt 

uttrycksmedel i tvåspråkiga situationer och förekommer på ett systematiskt sätt (Park, 2004 & Poplack, 

1980). Kodväxling anses vidare vara tecken på stark språklig kompetens och förmåga att växla mellan 

språk. Hur mycket barn växlar mellan sina språk beror på hur deras tvåspråkighet har utvecklas 

(Håkansson, 2005 & Jonsson, 2005). Ju bättre tvåspråkiga talare behärskar båda språken, desto 

skickligare är de på att växla mellan dem på ett komplext sätt (Håkansson, 2005). 

     Kodväxling har i allmänhet en specifik social funktion, även om talarna inte behöver vara uttalat 

medvetna om denna. Ibland är tvåspråkiga barn i behov att ta hjälp av det andra språket och det 

vanligaste kan vara att de kodväxlar beroende på samtalsämnet (Ladberg, 2005). Om man befinner sig i 

mer familjära sammanhang eller mer formella, kan omgivning vara orsak till kodväxling (Grosjean, 

1994). Skälet till kodväxling kan även vara att talaren inte vill sticka ut och därför använder det språk 

som är allmänt accepterat i situationen. Talaren väljer i de flesta fall det språk som samtalsdeltagarna 

förstår, det språk som känns bekvämast i den givna situationen och det språk deltagarna behärskar bäst. 

Genom socialisation kan talaren ha lärt sig att behandla vissa samtalsämnen på ett visst språk. Det kan 

även vara så att behövliga ord saknas på det språk man talar varför ett växlande mellan språken uppstår 

för att få fram nödvändig information. Genom sitt val av språk kan talaren även höja sin status samt 

inkludera eller exkludera andra från samtalet (Grosjean, 1994 & Park, 2004). Talaktens funktion och 

syfte kan även påverka språkvalet, om det man säger är ett önskemål eller krav, ett givande av 

information, en hälsning, en ursäkt eller ett uttryck för olika känslolägen. Här aktualiseras ofta 

modersmålet (Grosjean, 1994). Kodväxling kan även innebära triggering, d.v.s. talaren fortsätter på det 

senast använda språket och inte byter tillbaka till det språk han eller hon använde då yttrandet inleddes 

för att specificera vem man talar med eller för att göra ett uttalande personifierat. I och med 

kodväxlingen kan talarens roll förändras, statusen kan höjas, auktoriteten kan ökas, och man kan genom 

kodväxlingen även visa på sin expertis på båda språken (ibid.). Kodväxling är en samtalsteknik som kan 

användas för att organisera socialt samspel. Det ses som en extra resurs som en tvåspråkig individ 

besitter (Auer, 1995; ref. i Håkansson, 2005). 

 

Identitet 

Identitet definieras som individens medvetenhet om sig själv, sin personlighet och sin förmåga till 

självbestämmande (NE, 2010). Otterup (2005) menar att identitet är något som konstrueras med 

språkets hjälp tillsammans med samtalspartners i olika situationer. Begreppet är även kopplat till en 
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etnisk grupp tillhörande en bestämd kultur. Identitet är aldrig statisk, utan den är ständigt pågående 

genom val av alla de olika livsstilar som står till buds för individerna. Man talar ofta om identiteter 

istället för en identitet och det är vanligt att man utvecklar flera identiteter och växlar mellan dessa 

(ibid.).  

     Relationen mellan språk och identitet är svår att bryta eftersom språket har en känslomässig aspekt 

och kan användas som en identitetsmarkör för att markera tillhörighet till en viss grupp och utesluta 

andra (Ladberg, 2005). Tvåspråkiga forskare pratar ofta om språklig identitet. Denna handlar om 

känslan av att vara sig själv när man talar ett visst språk. Den innehåller aspekter som självkänsla och 

självtillit att klara sig på ett visst språk. Jonsson (2005) påpekar att språk är en gruppsammanhållande 

faktor, det viktigaste kännetecknet för en minoritets gruppidentitet och kodväxling används för att 

bekräfta eller bevara gruppidentiteten. Det rör sig ofta om markering av en dubbel identitet i någon 

bemärkelse eller en markering av lojalitet med andra talare som hör till en speciell talgemenskap. Varje 

språk har ett eget begreppssystem som instrument för tanken. Under socialiseringsprocessen laddas de 

med känslo- och värderingsmässiga betydelser som ingår i kulturen (Otterup, 2005). 

     Hemmet är en av de viktiga faktorerna för barnens språk- och identitetsutveckling. Framväxten av 

de båda kommer att gå bra om hemmet har en uppmuntrande, stimulerande språkmiljö och positiv 

atmosfär (Baker, 1996). Språkval som görs hemma är avgörande för barnets utveckling av den språkliga 

identiteten. I språkligt blandade hem kan föräldrarna välja att tala endast modersmålet eller landets 

språk eller båda språken med barnet. Beroende på vilket val som görs kommer detta att ha 

konsekvenser för barnets utveckling av den språkliga identiteten, d v s den språkliga jagidentiteten och 

självuppfattningen. Genom de språkval som görs hemma skapar tvåspråkiga familjer möjligen en egen 

gemensam språklig identitet (Arnberg, 2004). 

     När det gäller tvåspråkiga personer tillskriver vissa forskare dem en dubbel språklig identitet. Detta 

innebär med andra ord att tvåspråkiga personer har en stark känsla för båda språken och att de därmed 

inte föredrar det ena språket framför det andra, utan att de ibland känner sig tillhöra den ena 

språkgruppen och ibland den andra (Otterup, 2005). 

 

Metod 

Syftet med studien är att utifrån barns perspektiv undersöka två barns erfarenheter av sin egen 

tvåspråkighet och på vilket sätt de använder denna både i hemmet och i skolan. Genom att undersöka 

utifrån barns perspektiv lägger jag stor vikt vid barn som respondenter och deras handlanden och 

uttalanden. Utifrån syftet med studien blev en kvalitativ forskningsstrategi att föredra. Data bestod av 

icke deltagande videoobservationer - kompletterades med fältanteckningar för att öka trovärdigheten -, 

samt efterföljande intervjuer i form av stimulated recall (Haglund, 2003) med ljudupptagning. Metoden 

innebär att tvåspråkiga barn videofilmades under en situation, där filmen sedan låg till grund för 
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diskussion mellan barnen och forskaren för att kommentera materialet (ibid.). Fördelen med 

videoobservationer var att det som observerades kunde fångas in i en större helhet. Förmånen var 

också att spola tillbaka, analysera, se ansiktsuttryck, kroppsspråk och reaktioner tydligare. 

Videokameran gjorde det enkelt att följa händelser och skeenden och röra mig fritt (Pramling 

Samuelsson & Lindahl, 1999). Videoobservationer kan även tillskrivas en hög reliabilitet eftersom min 

tvåspråkighet var till fördel då konversationerna barn emellan snabbt kunde sättas i relation till dess 

sammanhang vid analysen.  

     Ett bekvämlighetsurval gjordes bestående av två arabisktalande barn i ålder 11 och 13. Detta innebar 

att barnen som valdes ut till studien var lätt tillgängliga (Kvale, 2009). Jag kontaktade tvåspråkiga vänner 

och tillfrågade deras barn om deras deltagande. Jag valde att ha äldre tvåspråkiga barn med längre 

erfarenheter, eftersom jag ansåg att de kunde komma upp med relevanta informationer vid intervjuer.  

 

Genomförande 

Videoobservationerna genomfördes på barnens skola under fyra raster och under en 

modersmålslektion samt hemma hos familjerna. Jag valde att vara en icke deltagande observatör, vilket 

innebar att jag inte deltog i aktiviteter eller händelser under observationstiden, utan istället befann mig i 

periferin och observerade det som utspelade sig. Valet av att vara icke deltagande observatör grundade 

sig på att jag som observatör ville påverka barnen så lite som möjligt. Även om observatören alltid 

påverkar med sin närvaro (Gass & Mackey, 2000), blev inte påverkan lika stor när jag höll mig i 

periferin och inte deltog i det som sas eller utspelade sig.  

Innan jag satte i gång med insamling av material gav jag barnen en bild om hur studien skulle gå till. Jag 

informerade barnen om min roll som observatör. Jag berättade även för barnen att de skulle vara precis 

som vanligt och inte bry sig om mig. Under observationstiden visade barnen inget särskilt intresse för 

mig.       

Tiden för skolobservationerna var 120 minuter sammanlagt. En vecka efter observationerna besökte jag 

barnen i deras hem och observerade varje barn i ca 30 min. Jag försökte placera mig själv och kameran 

på ett sätt så att jag inte hindrade framkomligheten men ändå kunde filma barnen. Vid vissa situationer 

fick jag ut mest genom att ställa upp kameran på ett stativ och sedan sitta en bit bort med ett 

anteckningsblock. I andra situationer var det enklaste att lägga kameran i knäet och följa det som 

skedde genom kamerans display. De flesta sekvenserna är emellertid filmade när jag stått lutad mot en 

vägg på en strategisk plats, varifrån jag snabbt har kunnat följa med om barnen bytt ställe.  

När alla observationer var genomförda tittade jag på filmerna, därefter redigerade jag videofilmerna i ett 

videoredigeringsprogram där jag klippte bort de sekvenser som inte var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar.  
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     Efter inspelningen använde jag stimulated recall intervjuer för att komma åt frågan om varför barnen 

växlade mellan sina språk under videoobservationer. Barnen fick tillsammans med mig se på filmen och 

kommentera inspelningen. Filmen sågs som ett hjälpmedel för barnen att bli påminda om sitt tänkande 

och agerande under den dokumenterade händelsen. Med hjälp av stimulated recall kunde barnen lättare 

prata om det de varit med om. Detta öppnade en dialog och reflektion om vad som har inträffat i den 

situation som iakttogs. 

     För att ta besvara frågan om barnens egna erfarenheter av sin tvåspråkighet har jag avslutat 

intervjuerna med tre öppna frågor: 

• Vad innebär det för dig att vara tvåspråkig?     

• Känner du dig som en arab, en svensk eller en blandning av båda? Varför? 

• Hur ser dina föräldrar på din tvåspråkighet? 

Användandet av denna metod gav mig möjlighet att upptäcka barnens egna uppfattningar om sin 

språksituation och därigenom nå en djupare förståelse för tvåspråkighetens effekt och betydelse för 

dem. Intervjuerna spelades in med diktafon vilket underlättade transkriberingen innan analysen. Att 

spela in gav mig möjlighet att gå tillbaka till intervjuerna om något var oklart (Kvale, 2009).  

     Intervjuerna utfördes enskilt för att barnen inte skulle påverka varandras svar. Jag satt ostört med 

varje barn ca 30-45 minuter och såg alla redigerade sekvenser men tittade närmare på de fem sekvenser 

barnen valt att kommentera. Barnen fick själva hålla fjärrkontrollen och pausa där de kände att det var 

något de ville prata om eller kommentera. Detta gav mig tillfälle att komma med spontana frågor och 

även tillfälle för barnen att påpeka händelser och komma med kommentarer. Jag uppmanade barnen att 

tänka högt under intervjuerna och erhöll en naturlig dialog, som kontinuerligt ifrågasattes med 

kommentarer, som varför? Vad hände här? Kan du förklara!, för att samla bästa möjliga åsiktsbild från 

respondenterna. 

 

Etiska överväganden 

Både föräldrarna och rektorn fick information (muntlig och i missivbreven) om syftet med 

undersökningen och de etiska reglerna (Denscombe, 2009). Vidare informerades om att endast jag som 

arbetar med undersökningen skulle ta del av de direkta observationsresultaten och att materialet 

kommer att raderas efter analys och bearbetning. Barnen upplystes om att medverkan i studien var 

frivillig och att de ska vara anonyma, d.v.s. att ingen kan identifiera dem. I arbetsmaterialet har därför 

barnens namn fingerats (Miral & Nader). Även namn på andra barn i studien har kodats och skolans 

såväl som områdenas namn har skyddats. 
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Analysprocessen 

Vid bearbetningen av data inspirerades jag av den fenomenologisk hermeneutiska analysmetoden 

(Lindseth och Norberg, 2004). Analysen bestod av tre faser: naiv läsning, strukturanalys och en tolkad helhet. 

I den första fasen läste jag de transkriberade texterna upprepade gånger för att göra texten bekant och 

för att få en första förståelse av texternas innehåll. I denna fas lade jag min förförståelse åt sidan. I steg 

två analyserades texterna mer djupgående för att få bättre förståelse och för att de olika delarna i texten 

skulle träda fram. Här söker forskaren meningsbärande enheter i texten som kondenseras och 

abstraheras (ibid.). Vid sökandet på mer meningsbärande enheter i de transkriberade texter ställdes 

frågor såsom ”Hur använder tvåspråkiga barn sitt modersmål i interaktion med andra?” och ”Hur uppfattar barnen 

sin tvåspråkighet?” Transkriberade texter som hade liknande innehåll slogs samman. Alla meningsbärande 

enheter med liknande innehåll eller som beskrev liknande meningar märktes ut i texterna med olika 

färger. T ex meningar som beskrev barnens samhörighet färgmarkerades och därefter märktes upp med 

koden identitet. Därefter klipptes de texter med samma kod ut och samlades på separata dokument. I 

den tredje fasen analyserades texten åter i sin helhet och ett resultat framträdde, materialet delades in i 

olika teman, utifrån studiens syfte och frågeställningar, för att förtydliga innehållet (ibid.).  

 

Resultat  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har jag valt att dela upp resultatpresentationen i två delar. 

Första delen inleds med att besvara frågorna om hur, när och varför två språkiga barn kodväxlar. 

Medan andra delen besvarar mer frågan om tvåspråkiga barns erfarenheter av sin tvåspråkighet. 

 

Empiripresentation 

Inspirerad av Nyléns (2005) illustration av den unika konversationen har jag valt att låta empirins röst 

vara dominerande i framställningen. Detta bidrar till att öka trovärdigheten i resultatet, menar jag. 

Jag har valt att skriva ut de sekvenser som finns med i studien med arabiska bokstäver. Detta för att 

arabiskan har olika ljud som saknar motsvarighet i det svenska språket. Mycket av ordet och dess 

betydelse skulle gå förlorad om det skrevs ut med latinska bokstäver. I de sekvenser där arabiska 

meningar finns med börjar man läsa ifrån höger sida, dock växlar barnen ibland till svenska ord och 

dessa står emellan arabiskan även om ordföljden blir annorlunda.  

 

Teckenförklaringar   

 F Forskaren 

 K En arabisk tjej 

 A En arabisk kille 

 O En svensk kille 

 [ ] Står för mina förklarande anmärkningar, t ex [R1 står i köket] 
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(1) Paus under en sekund  

(2) Paus under två sekunder 

(( )) Står för ickeverbal aktivitet, t ex ((leende)) 

����� Markerar det arabiska språket 

Hej Översättning från arabiska till svenska återges i kursiv stil 

 

Hur, när och varför kodväxlar två språkiga barn? 

Resultaten visar att kodväxlingar görs för  

• att inkludera eller exkludera andra från samtalet, samt visa tillhörighet 

• att kritisera andra  

• att använda kodväxling som hjälpmedel 

 

Att inkludera eller exkludera andra från samtalet, samt visa tillhörighet 

När de tvåspråkiga barnen vill utesluta andra kan det ske genom en kodväxling. Andra i det här 

sammanhanget kan vara kamrater. Barnen i studien använde modersmålet om det var något hemligt 

eller personligt som de ville få sagt: 

Sekvens 1: [Ett gäng bestående av fyra svensk födda tjejer och två tvåspråkiga tjejer står i skolans trädgård och 

samtalar på svenska språket om en sång. Miral växlar plötsligt till arabiska språket och vänder sig till K]: 
 

 

Miral:  و؟�	
� ه��اك ا���� ا��� وا�� ��� ا��ب؟ ه��اك ا��� ��� آ�ب ��	  

Ser du den där killen som står vid dörren? Den som håller en bok i handen? 

K: !&زة �#"ا؟��' �ا��� ) ،*  Ja, den som har en röd tröja på sig? 

Miral: ؟&�� +�,&-�� � 

Tycker du inte att han är snygg? 

K: &�� "آ�� .�� 

Jo, åsa snygg är han. 

Miral: �����#�ر�� ا��7&ع ا�1ي. رح 	#&��2 �#1�&. آ��" ��& /�� ���� !��#�. ه& 	�1 آ#ن. �8  

Han är så snygg. Alltså jag svär. Jag kommer att dö. Vi ska ju ha skolfest nästa vecka. Hoppas att han kommer 

också! 

 [Sekvensen pausas under intervjun och Miral pratar]: 

F: vad hände här? 

Miral: ((stort leende)) (1) Detta var något hemligt. (2) Ärligt talat så gjorde jag det av två skäl. Jag 

pratade ju arabiska för att jag inte ville att de andra tjejerna skulle förstå att jag pratade om just 

denna kille. Det är något privat så jag inte behöver viska eller gömma mig för att säga det utan jag 

kan säga det på arabiska så att ingen av dem andra förstår. Jag ville bara att K skulle förstå det på 

sätt och vis.  

F: Varför just K? 
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Miral: Jo, det känns bekvämt. K är också arab, så hon förstår mig och hur jag tänker. 
 

Vad Miral gör här är att medvetet kodväxlar för att utesluta de svenska tjejerna ifrån samtalet som för 

henne är privat. Genom att direkt vända sig till K på arabiska har inte de andra barnen någon chans att 

förstå vad det är som pågår eller vad som kommer att hända och dem hamnar utanför konversationen.  

Arabiska språket användes här även för att skapa ett gemensamt interaktionsutrymme. Miral använde 

samhörigheten som modersmålet ger och sätter igång samtalet. När K var närvarande bekräftade Miral 

hennes närvaro och genom att använda arabiskan visade Miral att en samhörighet finns. Kodväxling 

användes då för att markera ”vår” samhörighet och gav andra en känsla av att ”ni” hör inte hit.  

Kodväxling i språken användes också av Nader när han ville markera sin samhörighet med gruppen 

samt för att minska spänningen i gruppen. Detta gör han genom att oftast parallellt använda de språken 

både han och gruppen kan: 

Sekvens 2: [Svenska och utländska killar satt ute på skolans mark och lekte med kulor. Konversationen 

var mest på svenska trots att Nader växlade mellan språken minst en gång i varje sats i denna sekvens]: 

O: Ey, du har lovat mig att lämna tillbaka mina kulor denna vecka. 

Nader: Oh my god, ta det lugnt. Ey, ����� min älskning, du får dem imorgon, jag svär. Förresten vad 

ska ni göra i helgen? Jag har match på lördag.  

A: Vilken tid ska du spela? 

Nader: kl. 15. Kom och titta! Vi kan hänga efter sen, ����� älskning.  

A: Är det på X- skolan?  

Nader: Jao. It sure is! Kommer ni? 

A: Jao, jag kommer. 

[Nader tittar på kulorna och pratar till en av killarna]: 

Nader: ;	 jalla, kom igen kör! Vad väntar du på? 

O: Det är din tur! 

Nader: Sluta nu! ����� min älskning, det är din tur. 

O: Jag har precis kastat. Fråga dem andra vems tur är nu! 

A: Det stämmer Nader, det är din tur, jag svär. 

Nader: Okej, Okej ����� min älskning, sorry. 

[Under intervjun]: 

F: Du använder här engelska ord hör jag, varför? 

Nader: Jag tycker att det är fiffigt att använda engelska som jag gör, eller? ((Leende)) (2) Och sen 

det inte är arabiska, alla mina kamrater förstår väl det jag säger på engelska. Men om jag har sagt det 

på arabiska så skulle de säkert inte fatta mig. 

F: Du använder även vissa ord på arabiska i dina satser… [Nader avbryter mig]: 

Nader: Dessa ord förstår även svenskarna som går i min klass. De är vana vid dessa ord och 

förstår vad de innebär. Jag ville inte använda ord som andra i gruppen inte kan. Vi leker ju 

tillsammans och det betyder att vi måste prata alla tillsammans under leken. 
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Naders utsaga visar att både engelska och arabiska uttryck används medvetet för att höja stämningen i 

gruppen. Att ha ett gemensamt språk gör barnen unika på ett sätt och den gemenskap som språket ger 

använder barnen för att skapa samspel med varandra. Användningen av språken i kommunikationen 

inom kamratkretsen visar att barnen mer eller mindre medvetet markerar en kommunikativ markering 

som endast är tillgänglig för kamratkretsen som förstår det talade språket. 
 

Att kritisera andra  

Vid vissa tillfällen används arabiska språket medvetet emellan barnen för att förlöjliga någon. I dessa 

sammanhang används modersmålet medvetet för att personen inte skall förstå vad som sägs och ibland 

sker även detta utom personens hörhåll. Nader växlar till arabiska tillsammans med A för att kritisera 

en kamrat som inte förstår det språk barnen använder vid kritisering.  

Sekvens 3: [Efter Naders samtal med Sk i sekvens 2, om Naders återlämning av Sk:s kulor, växlar Nader 

plötsligt en hel mening till arabiskan ((viskande)) och riktar talet till K]:  

Nader: !  & ��= ه��ا! اوف    

Oh! Så tjatig han är! ((viskande))  

A:  ا	+ �@"ف، ه& ه�� دا	#ً

Ja, det vet jag, det är han alltid ((viskande)) . 

 

      
Även Miral och hennes kamrat kodväxlar till arabiska i följande sekvens för att kritisera en lärare: 

Sekvens 4: [Miral och K är på väg till klassrummet. En lärare närmar sig. Hon passerar förbi tjejerna. Miral 

växlar till arabiskan]: 

Miral: ! &,� ��A ا�  

Titta vem som kommer!  

K: *او !هي ا�#@�#� �B"ه  Oh! Den här läraren hatar jag. 

Miral: ن آ#Cوا . DE��8 خ"��� � DE�G�� A�	�	&Hا� '� ،ه� �' ���"خ ���8  

Det gör jag med. Hon bara skriker på invandrarelever, medan svenska elever tycker hon mycket om. 

K: I/ +	ا  

Ja, det stämmer. 

Miral: *؟ او��Hا� �	ه�� � & آL�2 ! KCآ"ي �# ا�K ��ل �@�#����MN !  

Kommer du ihåg när hon har vikarierat oss förra året? Oh! Så jobbig hon var! 

K:  2�"خ ���8 KC ! ا	+ ه� �' آ��G2 KC آ�  

Jaa, hon bara skrek på oss! Hon tyckte inte alls om oss. 

Miral: ؟I/ ،�G�� � �GC+ و	ا((leende)) 

Vi tycker inte heller om henne, vad?  

[Under intervjun pausar Miral sekvensen och börjar prata]: 

Miral: Ja, just det, den här läraren var jätte jobbig, jag tycker inte alls om henne, jag tror inte heller 

att någon av oss i klassen tycker om henne. (2) Ser du här också var det lättare att prata arabiska 
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med K, jag behövde inte viska eller gömma mig för att prata om denna lärare utan jag kunde säga 

det på arabiska så att läraren inte förstod att jag sa något negativt om henne. ((Skratt)) 

F: Jag märkte även att kroppsspråket inte var närvarande här. Vad hände då? Varför valde ni att 

ignorera kroppsspråken? 

Miral: Om vi hade använt våra kroppsspråk så skulle säkert läraren och de andra svenska eleverna 

fatta vad vi pratade om och det ville vi inte. 

 

När det emotionella måste få komma till uttryck använder tvåspråkiga barn gärna modersmålet för att 

få utlopp för sina känslor. Även gester och kroppsspråk ignoreras vid sådana tillfällen för att ingen av 

de andra närvarande får chansen att förstå samtalet som pågår och då är det ”fritt” fram att lätta på 

hjärtat.  

 

Att använda kodväxling som hjälpmedel 

Barnen använder även kodväxling som ett hjälpmedel vid samtal med föräldrarna, syskonen och 

kusiner för att fylla i med begrepp som de saknar eller inte kan i det ena språket.  

Sekvens 5: [Miral står i köket med sin mamma och informerar henne om en skolresa för att få hennes tillåtelse 

för att hänga med]: 

Miral:  &�2&رغ	�8.  � ��ي �P"ك �8 ر���� om två veckor ا�� روح؟ ، 

Mamma vi ska till Göteborg med skolan om två veckor, får jag åka med dem? 

Mamma: ك؟  ا	#�. و��ي رح M�2&ا ه�

När ska ni åka och hur lång tid ska ni vara där? 

Miral: Vi åker på morgonen och är tillbaks på kvällen, typ kl. 17.00  ؟ �� ����ا�� روح؟ &   Vad säger 

du mamma? får jag åka? 

Mamma: هR ��-&ف ا�&آ�  & رح 	M&ل، ���QH&ا و��-&ف    

Vi får se vad din pappa ska säga, vi får fråga honom. 

Miral: Okej, men vi måste  C C�� '�ــ anmäla oss imorgon.  

Mamma:    & ��آD 2@#�&ا �B"ا؟  

Vad måste ni göra imorgon? 

Miral:  ��BC C�� ��@	 våra namn وح"C C�� إذا 

Det innebär att vi måste skriva upp våra namn ifall vi åker. 

Mamma: ن؟  B� واV1G2 ��@	 اأه  

Jaha, du menar att ni ska boka platser? 

Miral: ط&�V� I/ +	ا 

Ja, precis. 

[Miral talar om sekvensen]: 

F: Vad hände här? Du använde ju flera ord på svenska i samtalet med din mamma. 

Miral: Ja, det gör jag ofta när jag saknar ordet. Min mamma hjälper mig genom att säga det på 

arabiska för att lära mig hur det sägs på arabiska eller för att påminna mig. Jag vet att jag måste 
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prata bara arabiska hemma. Mamma och pappa vill att jag gör det för att lära mig mer arabiska men 

ibland hittar jag inte ordet. I de flesta fall kan jag ordet på arabiska men det första ordet som 

kommer när jag tänker kommer på svenska. Då säger jag det direkt för att inte förlora meningen. 

Min mamma säger att jag måste tänka lite till för att hitta ordet på arabiska. I de flesta fall gör jag 

inte det ((leende)). (1) Det betyder inte att jag inte tycker om arabiska eller att jag skäms av det, Nej, 

jag är mycket stolt över min arabiska, utan det gör jag för att jag även behärskar svenska bäst. Samt 

att det händer ibland att jag inte uttalar just det ord som jag kanske vill använda. Vissa ord eller 

uttryck finns inte i det ena eller andra språket. 
 

[Även Nader kodväxlar hemma och om detta säger han]: 

Nader: Jag blandar mycket då jag pratar med mina syskon eller kusiner, för det händer ofta att 

någon inte kan ordet på svenska eller arabiska och då måste vi blanda för att personen ska förstå. 

Och ibland glömmer jag att jag blandar, men mest blandar med min kusin då någon av oss behöver 

hjälp o ibland blandar vi mellan svenska och arabiska för att det blir lättare att förklara. Mamma och 

pappa vill att jag bara pratar arabiska med min familj eller med de som kan det för att förbättra min 

arabiska. De tycker att det är jätte bra att kunna behärska svenska väl men de säger ofta att svenska 

inte ska ta arabiskans plats ((leende)). De tycker att båda språken är viktiga. Pappa säger att om jag 

vill ha i handen båda språken måste jag lära mig båda ordentligt. 

 

Barnens erfarenheter av sin tvåspråkighet 

Vad innebär det för dig att vara tvåspråkig?     

Mina respondenter framhåller tvåspråkighet som något positivt och naturligt. De pekar i flera fall på att 

det öppnar för kommunikation med flera personer i olika delar av världen och anpassa sig till olika 

situationer: 

Nader: Det att man kan prata svenska i skolan och arabiska till de som inte kan svenska och så. Jag 

är jätte stolt av mina språk. Det är ju så: ju mer pengar man har desto rikare är man, och samma 

gäller för språk, ju mer språk man kan desto rikare är man. ((Leende))  
 

Miral: Det är roligt att ha mer än ett språk. Du kan prata med fler personer typ kanske om du är i 

ett främmande land. (1) Plus att på arabiska har vi flera fina ord som hjälper oss att exakt säga det vi 

känner. Jag brukar uttala mina känslor på arabiska. Till de som inte kan arabiska säger jag det jag 

känner på svenska. 

 

Barnen urskiljer och lyfter fram olika fördelar med sin tvåspråkighet. De ser det snarare som en tillgång 

än ett hinder. De har stolta och glada inställningar till sin tvåspråkighet. Båda är eniga om att de har en 

större förmåga att anpassa sig till olika samtalspartner.  
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Känner du dig som en arab, en svensk eller en blandning av båda? Varför? 

För Miral var det svårt att förklara sina känslor men hon tyckte att det var normalt att känna sig som en 

blandning av båda två när man har föräldrar som kommer från olika länder eller när de själva föddes i 

ett annat land. Medan Nader verkar ha fått en stark identifieringskänsla med båda kulturerna. Barnen 

har hittat en bra balans mellan de två kulturerna de tillhör: 

Miral: Det är svårt att svara på denna fråga. Jag kan inte riktigt förklara vad jag känner. Jag tror att 

jag tycker om både svensk och arabisk kultur lika mycket och jag trivs bra i båda två. (2) Jag känner 

mig som en blandning av båda två, skulle jag säga. Det är kanske normalt när man har föräldrar 

som kommer från ett land och när man själv föds i ett annat land. 

 

Nader: Jag känner mig svensk när jag talar svenska och arabisk när jag talar arabiska. (2) Plus att jag 

har fler saker gemensamt med mina svenska kompisar och jag trivs jätte bra i umgänge med mina 

arabisktalande kompisar både här och när jag är på semester där nere. 

 

Hur ser dina föräldrar på din tvåspråkighet? 

Barnens föräldrar ser att tvåspråkigheten har positiva effekter på deras barns tänkande som en följd av 

en bredare tillgång till idéer och erfarenheter samt den berikande upplevelsen av att de har kontakt med 

två kulturer: 

Miral: Mina föräldrar tycker att det är bra att jag lärt mig fler språk för att ibland är det inte så 

normalt att alla människor kan två eller fler språk. De säger att det är bra att kunna många språk för 

att då lär man sig olika saker om länderna. (2) Det är bra att kunna ett annat språk om man vill åka 

till det landet där språket talas. 

 

Nader: Mamma och pappa säger till mig att det är bra att kunna två språk, de säger också att jag 

kommer att lära mig ännu fler språk när jag blir äldre. De tycker det är bättre att kunna fler språk än 

att kunna bara ett språk. De säger att om jag skulle vilja åka till andra länder har jag större chans att 

kunna prata med folk som kanske kan samma språk.  

 

Diskussion 

Kodväxling som triggering och identitetsmarkör  

Att kodväxla till arabiska språket har i studien haft en känslomässig aspekt och användes som en 

identitetsmarkör för att utesluta (sekvens 1) och kritisera andra (sekvens 3 & 4). Barnen i studien 

kodväxlade för att förmedla ett visst meddelande. Barnens val av språk gjorde att status i samtalet 

höjdes samt att andra som förstår det språket som talades vid kodväxlingen inkluderades vilket skapade 

en gemenskap som kändes bekvämast i givna situationer (Grosjean, 1994; Ladberg, 2005 & Park, 2004). 

     Kodväxling användes i studien (sekvens 1 & 4) som triggering (Ladberg, 2005) där Miral fortsatte på 

det senast använda språket, arabiska i detta fall, och inte bytte tillbaka till svenska då yttrandet inleddes. 
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Miral ville specificera vem hon talade med och ville göra uttalandet personifierat. Språket har i detta fall 

relaterats till identitet där Mirals växling till arabiska användes som en identitetsmarkör för att markera 

hennes tillhörighet till K.  

     Grosjean (1994) hävdar att skälet till bytet av språk kan vara att talaren inte vill sticka ut och därför 

använder det språk som är allmänt accepterat i situationen. Talaren väljer i de flesta fall det språk som 

samtalsdeltagarna förstår, det språk som känns bekvämast i den givna situationen och det språk 

deltagarna kan. I sekvens 2 syns det tydlig att Nader talar med ett snabbt tempo. Det råder ett ganska 

tufft gruppspråk barnen emellan och Nader växlar otvunget mellan svenska och engelska uttryck. Även 

ord med arabiskt ursprung förekommer. Användandet av icke-svenska uttryck anser Nader vara ett 

tecken på språklig finurlighet. Användandet av engelska språket i barnets samtal tolkar jag som att 

Nader inte ville sticka ut från gruppen och därför använde engelskan, ett språk som alla deltagarna 

förstår där orden användes för att öka budskapet. Ord som Ey och ����� som är laddade med känslo- 

och värderingsmässiga betydelser ingår i den arabiska kulturen (Otterup, 2005), och används här under 

socialiseringsprocessen som ett smeknamn eller tilltalsnamn. Enligt min tolkning, har orden syftet att 

öka gruppkänslan och minska spänningar inom gruppen. Jalla är väl använt av Nader, ordets funktion 

finner jag vara av ”slangkaraktär”, d.v.s. Nader använder ordet, även med de icke arabisk talande 

barnen men som förstår ordets innebörd. För att fylla ut språket och göra det till sitt eget tolkar jag som 

ett tecken på att Naders språkliga identitet är hög vilket ger honom en känsla av att vara sig själv när 

han talar detta språket (ibid.). Naders motivering med att använda dessa ord är att förstärka gruppens 

Vi-känsla.  

 

Kodväxling som positivt kännetecken 

Det är viktigt att tala rent språk, men när det gäller barn kan kodväxling ge resultat, eftersom barnet kan 

uttrycka sig på det andra språket och bli förstådd. Resultaten visar att kodväxling inträffar även i 

barnens samtal med sina föräldrar (sekvens 5). Kodväxling används här som ett hjälpmedel som barnet 

behöver då de inte kan ordet på ena språket. Vilket även bevisar att kodväxling är ett vanligt och 

positivt kännetecken hos tvåspråkiga personer. I och med att barnen kodväxlar ibland med sina 

föräldrar kan föräldrarna förklara så att barnet lär sig begreppet även i båda språken. Detta kullkastar 

föreställningar om att kodväxling skulle ha en negativ effekt på språktillväxt och att tvåspråkiga barn 

skulle hålla sig till bara ett språk genom att de uppmanas att inte blanda språken (Park, 2004 & Ladberg, 

2005). 

     Jag tolkar även mina respondenters växlingar mellan språken utifrån den teori som säger att 

kodväxling är ett tecken på stark språklig kompetens och förmåga att växla mellan sina språk 

(Håkansson, 2005). Barnen betonar sin samlade språkliga kompetens och verkar se naturligt på en 

integrerad tvåspråkighet. De använder båda språken och kodväxlar för att fylla i eller fylla ut med 
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begrepp som de antingen inte kan eller som inte finns i det ena språket. I sekvens 5 kodväxlar Miral 

mycket bland svenska och arabiska, vilket enligt henne berodde på saknandet av ord. Enligt min 

tolkning berodde det inte bara på det. Jag ser det även som ett tecken på att Mirals tvåspråkighet har 

utvecklats. Precis som Håkansson (2005) påpekar, ju bättre utvecklad tvåspråkighet desto mer 

kodväxlar barnen mellan sina språk.  

 

Föräldrarnas och barnens positiva hållning till tvåspråkighet 

Hemmet är en av de viktigaste faktorerna för barnens språkutveckling och den språkliga identiteten 

(Arnberg, 2004 & Baker, 1996). På frågan om hur föräldrarna i barnets omgivning förhåller sig till deras 

tvåspråkighet visar barnens utsagor att föräldrarna är nöjda med barnens tvåspråkighet och anser att 

båda språken är viktiga. De uppmuntrar sina barn att inte glömma modersmålet och att lära sig båda 

språken väl, vilket har en stor påverkan på barnens språkutveckling och behärskning av båda språken 

(ibid.). Nader utryckte att hans pappa säger att det är viktigt att lära sig båda språken ordentligt för att 

kunna behärska dem väl. Barnen uttalade att deras föräldrar är noga med att de inte utesluter 

modersmålet och bara talar svenska hemma. Föräldrarna avgjorde att det dominerande språket i 

barnens interaktion med dem skulle vara modersmålet. Detta hjälper dem att lära sig mer arabiska, 

vilket i sin tur har en positiv påverkan på barnets språkutveckling där det första språket främjar 

utveckling av det andra språket (Ronjat, Leopold & Vygotskij; ref.i Özerk, 2007 & Olsson och Olsson, 

2007).  

     När det gäller barnens tvåspråkighet har jag kommit fram till att mina respondenter är stolta över att 

kunna tala två olika språk viket jag ser som ett tecken på att deras språkliga identitet är välutvecklad. 

Barnen ser positivt på tvåspråkigheten och menar att de kan prata modersmålet med sina släktingar när 

de reser till hemlandet. Barnen menar också att om de inte kan uttrycka sig på ena språket, kan de ta 

hjälp av det andra. Med andra ord finns det större chans att man blir förstådd när man kan använda två 

språk. Detta bekräftas av de teorier som ser fördelen med tvåspråkighet i att personen kan uppleva två 

eller flera kulturer (Baker, 1996 & Grosjean, 1994).  

     Miral använder sig mest av modersmålet för att uttrycka sina känslor. Grosjean (1994) påpekar att 

när man uttrycker sina känslor aktualiseras oftast förstaspråket, eller det språket som är personens 

känslospråk. Att uttrycka sina känslor på modersmålet kan, utifrån resultaten, även vara beroende på att 

tvåspråkiga mestadels talar modersmålet hemma och har blivit vana att använda det språket när de 

uttrycker sina känslor. Däremot uttrycker Miral ibland sina känslor på svenska vilket är en självklarhet 

då andra inte har samma modersmål. I detta fall konstaterar jag att Miral anpassar känslouttryck efter 

omgivningen och personer. Mirals känslospråk fungerar alltså både på svenska och på modersmålet. 

     Trots sina ringa åldrar har barnen i studien uttryckt att de förstår innebörden av sin tvåspråkighet. 

De har en väldig skarp och tydlig uppfattning om sin språkkultur och identitet. De skäms inte för att 
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visa sina dubbla kulturella identiteter, de ser sina språk som värdefulla vilket är ett tecken på att de 

identifierar sig med dem samt godkänner dem som en del av sina språkliga identiteter (Ladberg, 2005). 

Från deras berättelser kan jag dra slutsatsen att de inte upplever någon kulturkonflikt, de känner sig 

hemma i Sverige när de pratar svenska eller i sitt arabisktalande länder när de pratar arabiska. De 

uppfattar sig själva som en blandning av två kulturer och därför har de lärt sig att ta in det bästa av båda 

kulturerna. Jag var mycket imponerad av Naders bestämdhet och självkänsla. Endast elva år men med 

en tydlig uppfattning om Vem han var och Vad han kände. Detta innebär att föräldrarna har lagt ner 

mycket energi på hans lärande vilket har gjort språkmiljön extra gynnsam för honom. Detta kan bero på 

föräldrarnas positiva inställning till tvåspråkighet vilket kan ha haft en god inverkan på Naders attityd 

att betrakta båda språken som viktiga och värdefulla.  

 

Konklusion 

De slutsatser som jag har kommit fram till i denna studie är att tvåspråkiga barn har en fördel med att 

vara tvåspråkiga då de alltid har möjlighet att välja språk, vilket i sin tur ger dem möjlighet att uttrycka 

sig, förmedla en åsikt eller kommunicera med andra. Tvåspråkiga barn äger två eller flera 

erfarenhetsvärldar med hänvisning till att tvåspråkighet ger möjlighet att uppleva två eller flera kulturer. 

     Studien visar även att för att tvåspråkiga barn ska kunna kodväxla krävs en bra språkutveckling och 

att barn förstår och behärskar detta. Kodväxling är något man åstadkommer, den lärs i dialog och möte 

med andra där den får en mening. Genom interaktion fyller kodväxlingen en funktion och blir ett sätt 

att organisera samtalet. Jag ser kodväxlingen som ett socialt fenomen som i interaktion med andra får 

mening och syfte. Därför bör barnen uppmuntras till att tala både svenska och modersmålet. Barnen 

skall känna att modersmålet är deras första språk och få möjlighet att utveckla detta genom att tala med 

andra barn och vuxna på modersmålet. Det är viktigt att föräldrar till tvåspråkiga barn, prioriterar, 

motiverar och fostrar barnen tvåspråkigt. För att detta skall ske behöver föräldrarna få information om 

ämnet och dess effekter, och bli medvetna om den viktiga roll de spelar i detta avseende. 

     Jag vill tillägga att jag inte kan göra anspråk på att min studie på två tvåspråkiga barn räcker för att 

dra generella slutsatser. Jag kan ändå konstatera att mycket av barnens handlande och erfarenheter 

stämmer överens med mina egna, samt med litteratur jag använt mig av. 

Vidare är det inte självklart att undersökningen gett samma resultat om den hade gjorts på nytt, 

eftersom varje människa är unik. Deras handlande, känslor och åsikter kan förändras. 

     Jag hoppas att genom min studie väckt intresse för vidare studier eftersom det finns mycket 

intressant som man kan fördjupa sig i inom ämnet tvåspråkighet. Jag känner att jag lärde mig oerhört 

mycket under studiens resa och intresset för ämnet ökade ännu mer. Intressant vore att gå vidare med 

att också studera äldre personers tvåspråkighet. Man kan exempelvis undersöka hur de ser på sin egen 

tvåspråkighet, och hur de tycker att de uppfattas av sin omgivning. En jämförande studie mellan yngre 
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och äldre personers tvåspråkiga värld skulle också vara av värde för att kunna spegla inställningar till 

tvåspråkighet över tid. 
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