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Sammandrag 

Den här studien handlar om flerspråkig identitet ur ett narrativt perspektiv genom språkporträtt. 

Studien speglar några flerspråkiga ungdomar och deras familjers perspektiv på hur de ser på 

flerspråkig identitet. Syftet med studien är att undersöka hur tre flerspråkiga familjers 

gymnasieungdomar som har två eller fler modersmål i kombinationen svenska och antingen 

tyska, franska eller spanska upplever sin flerspråkiga identitet. Utöver familjernas 

gemensamma språk visar det att i språkporträtten tar även engelskan stor plats. Genom att 

använda ett språkporträtt försöker den här studien att kartlägga hur gymnasieungdomarna 

använder språken som de har i sin språkrepertoar och hur de förhåller sig till dem som en del 

av sin flerspråkiga identitet. Studiens resultat visar att ungdomarna är mycket medvetna om 

sina språkliga resurser och att föräldrarna till ungdomarna i studien medvetet har planerat för 

barnens flerspråkighet, en medveten familjespråkspolicy i praktiken. Föräldrarna har därmed 

bidragit till en medveten och öppen flerspråkig identitet hos sina barn med viss variation mellan 

individerna inom familjen. 

Nyckelord: flerspråkig identitet, familjespråkspolicy, språkliga porträtt, narrativ identitet  
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1 Inledning 

Titeln på den här uppsatsen talar för hur ett litet barn identifierade sig själv som liten, nämligen 

som en spansk viking. Uttalandet är min äldsta sons och kan tolkas som ett uttryck för hans 

känsla för dubbel identitet. När han nyligen tog studenten uttryckte han utan ord samma känsla 

för den här dubbla identiteten genom att pryda fodret på insidan av sin studentmössa med både 

den svenska och spanska flaggan. Flaggorna fördelade sig lika inne i den rundformade 

innanmätet på studentmössan. Trots att fodret inte syntes när han bar mössan så kunde man inte 

undgå att se hans långa spansksvenska efternamn som prydde utsidan av mössan. Den här 

dubbla känslan av identitet är präglad av två kulturer och två språk som vi som hans föräldrar 

har givit honom och genom att ha växt upp och bott både i Spanien och i Sverige. 

Mitt intresse för ämnet svenska som andraspråk väcktes först efter att jag hade vidareutbildat 

mig till lärare i moderna språk i Sverige. Jag har nu fått vetenskapliga förklaringar till mycket 

av det som jag själv och min man har upplevt tillsammans med våra flerspråkiga barn. Den 

forskning som finns inom familjespråkspolicy, FLP, family language policy (Tannenbaum, 

2012), bekräftar många av de metoder och strategier som föräldrar och vi med dem har använt 

oss av för att stötta våra barns flerspråkighet bibehålla en någorlunda flytande flerspråkighet.  

Under våra barns uppväxttid har min man och jag kämpat för att barnen kontinuerligt  

underhåller sina två modersmål spanska och svenska oberoende av bostadsort. Det har vi gjort 

exempelvis genom att använda oss av metoden OPOL one parent one language (Döpke, 1992) 

det vill säga en förälder ett språk. När vi bodde i Spanien och barnen var små var det svenskan 

som behövde stärkas och vice versa när vi flyttade till Sverige. Senare i barnens yngre tonår 

bodde vi också två år i USA. Jag har vid flera tillfällen fått ta avgörande beslut att byta språk 

och språkpolicy beroende på var vi har bott. Det har präglat både deras och min flerspråkiga 

identitet över tid. Min egen familjespråkliga situation och flerspråkiga identitet har därför 

inspirerat mig att utforska mer om flerspråkig identitet i den här studien. 

I min B-uppsats i svenska som andraspråk studerade jag förändring över tid av 

flerspråkigheten i det svenska samhället från 1970-talet fram till 2000-talet, genom olika 

flerspråkiga författares litterära verk och tankar om språk. Den flerspråkiga identiteten påverkas 

ytterst av politiska beslut och språkplanering som sedan implementeras i både samhället och i 

det svenska skolväsendet. I förlängning av den uppsats som jag skrev på B-nivå vill jag nu 

studera flerspråkig identitet hos gymnasieungdomar i Sverige som har en liknande språklig 

erfarenhet som mina egna barn. Det vill säga som har minst två modersmål eller andra språk i 

sin språkliga repertoar. Jag vill undersöka deras anknytning och förhållande till samt 
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underhållande av dessa språk. Jag vill också fördjupa mig i hur de upplever sin flerspråkiga 

identitet och hur både de och deras föräldrar gestaltar den i deras specif ika hem- och skolmiljö.  

I den här studien används Busch (2016) språkporträtt för att synliggöra flerspråkiga 

identiteten hos tre ungdomar och hur deras föräldrar uppfattar den hos dem. Jag hoppas kunna 

tillföra ytterligare infallsvinklar på hur familjespråkspolicy med rådande svensk språkideologi 

upplevs i praktiken FLPP, family language practicies and policies (Kheirkhah, 2016).  

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några ungdomar och deras familjer tänker 

kring flerspråkighet. Studien ämnar belysa ungdomars flerspråkiga identitet. Hur den har 

påverkats, formats och hur den upplevs. Samtliga deltagare har vuxit upp i flerspråkiga familjer 

och miljöer och flera av dem har erfarenheter av att bo i flera olika länder. Följande 

forskningsfrågor har utformats för att kunna studera den flerspråkiga identiteten hos 

ungdomarna och hur deras föräldrarna ser på den. 

-Hur upplever ungdomarna själva sin flerspråkiga identitet och hur ser deras föräldrar på 

barnens flerspråkighet? 

-Vad har ungdomarna och deras föräldrar för mål eller förhoppningar med barnens 

flerspråkighet? 

2 Bakgrund  

I föreliggande avsnitt redogör jag för några teoretiska utgångspunkter. För att bättre förstå de 

språkliga porträtten som används i den här studien diskuteras några väsentliga begrepp som 

språkideologier, translanguaging och flerspråkig identitet, språkliga repertoarer, 

familjespråkspolicy i praktiken samt språkliga porträtt och narrativ identitet. De sista utgör de 

verktyg och underlag som har använts för studien för att kunna diskutera och analysera 

deltagarnas upplevda flerspråkiga narrativa identitet. Det kommer att beskrivas dels ur de 

deltagande ungdomarnas perspektiv, dels ur föräldrarnas perspektiv på sina barn. 

2.1 Språkideologier 

Alla samhällen påverkas av språkideologier både på mikronivå hos de enskilda individerna i 

vardagliga företeelser och på nationell, på makronivå och global nivå samt på (Kheirkhah, 

2006:9). De påverkar till exempel hur olika språk uppfattas, bedöms, används och bevaras. 
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Politiska beslut om språkbruk skapar på sikt kulturella normer som påverkar hur individen 

använder sig av dem i samhället, på arbetsplatsen, i skolan och i familjen (Horner & Weber, 

2012:16).  

Ideologin ett land - ett språk, och enspråkighetsnormen har sitt ursprung från filosofen Johan 

Gottfrieds von Heiders idé om ”i och genom språket” och likställer det nationella språket med 

den nationella identiteten (Horner & Weber, 2012:18). I Europa, Nord- och Sydamerika har 

enspråkighetsnormen länge präglat samhällsnormen (Flyman Mattson, 2017:13). Trots det 

finns det samhällen i världen där flerspråkigheten snarare är en norm och anses tvärtom vara 

statushöjande (Jørgensen, 2000 i György-Ullum, 2010:32, Horner & Weber, 2018:89). I dessa 

samhällen är det istället oundvikligt och nödvändigt för individen att använda sig av alla sina 

språkliga resurser. Jørgensen (2000 i György-Ullum, 2010) menar att ”goda kunskaper i ett 

bestämt språk (det aktuella högstatusspråket)” ses ”som fördelaktigt för individen”. Gupta 

(2000, i György-Ullum, 2010:32) framhåller att det nödvändigtvis inte innebär att individen har 

känslomässiga band till alla språk som finns i dess språkliga repertoar utan en kombination av 

dem är ”vägen till framgång och därmed också som en naturlig del av livet.”  

Språk kategoriseras på olika sätt. Vissa språk är klassade som officiella språk eller har högre 

status än andra språk i ett land eller en region (Horner & Weber, 2018:21). Språk anses också 

ha en överordnad ställning till dialekter (Horner & Weber, 2018:21). Ur ett sociolingvistiskt  

och lingvistiskt perspektiv menar däremot Horner & Weber (2018:35) att det inte finns en helt 

klar skillnad mellan språk och dialekter. De menar att olika språk och dialekter hellre bör anses 

vara en lingvistisk resurs (Horner och Weber, 2018:35). De förklarar detta som en komplex 

flerspråkig repertoar som sträcker sig från lokala och regionala dialekter till nationellt språk  

(Horner och Weber, 2018:42). Det vill säga en individs kontinuum av språkliga resurser 

(Horner & Weber, 2018:42).   

Både Blommaert (1996:217) och Horner & Weber (2012:21) argumenterar för att språk är 

sociopolitiskt konstruerat. När politiska beslut inbegriper språkplanering ska man vara 

medvetna att det handlar om politisk lingvistik (Blommaert, 1996:217). Ett exempel på 

språkplanering som påverkar medlemsländer i Europa är ”the Eu:s language-in-education 

policy of 'mother tongue plus two European languages'” (Horner & Weber, 2012:89). Det har 

oftast tolkats som två standardvarianter av europeiska språk (Horner & Weber, 2012:89). 

Europakommissionens beslut har öppnat upp för länder som Spanien att låta Katalanskan i de 

katalanska regionerna bli det dominerande skolspråket. I Spanien ses Katalonien som en 

tvåspråkig region sedan 1980-talet (Horner & Weber, 2012:90). Sverige har också påverkats av 

EU:s språkpolitik och implementerade 1994 (Lpo 94) ett obligatoriskt språkval där eleverna i 
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grund-, och gymnasieskolan fick välja mellan tyska, franska och spanska som främmande 

språk. I mån av tillgänglighet i skolan eller i kommunen kan även ett annat främmande språk 

eller modersmål studeras eller läggas till och är således utbytbara i den ordinarie studieplanen 

både i grundskolan och på gymnasiet (Granfeldt, Sayehli, & Ågren, 2019). Enligt 

Skolförordningen (SFS, 2011:185) ska grundskolan kunna erbjuda minst två utav språken 

tyska, franska eller spanska som främmande språk och enligt gymnasieförordningen (SFS, 

2010:2039) ska alla tre språken kunna erbjudas från grundskolans utbildningsnivå eller som 

nybörjarspråk. För Sverige som är ett litet land med ett litet nationsspråk är engelskan ett viktigt 

språk eftersom Sverige är beroende av sin export och behöver underhålla goda handelsrelationer 

med andra länder (Cabau-Lampa, 1999 i Granfeldt, Sayehli, & Ågren, 2019). Därför har ett 

fokus på engelskan implementerats på alla undervisningsnivåer och räknas med svenskan och 

matematiken till de obligatoriska kärnämnena i grundskolan och på gymnasieskolan till de åtta 

gymnasiegemensamma ämnena (Granfeldt, Sayehli, & Ågren, 2019 & Gy 2011). 

2.2 Flerspråkighet och translanguaging  

Flerspråkiga talare tenderarar att blanda sina språk utan märkbara övergångar (Horner & 

Weber, 2012:117). Deras flexibla och dynamiska flerspråkiga praktik brukar kallas för 

translanguaging eller transspråkande eller bara språkande på svenska (García & Li Wei 2018). 

Andra talare delar upp sina språk och beroende på vilket språk de talar känner de sig som en 

annan person eller intar en annan identitet och associerar språket till olika människor, 

situationer eller kulturer (Horner & Weber, 2012:117).  

Horner & Weber (2018:117–118) argumenterar för att flerspråkiga inte bara har möjligheten 

att tala olika språk, engelska, tyska, franska och spanska utan också olika varianter av samma 

språk som de är välbekanta med. De menar att om man uppfattar flerspråkighet och 

translanguaging som en norm innebär det att vi alla i mer eller mindre utsträckning håller på 

med transspråkande. De förklarar vidare att genom att vi byter till olika kontexter kan man både 

ha en lokal, regional och nationell identitet eller politisk identitet, exempelvis för eller mot en 

oberoende region, eller rasidentitet som i USA där man kan kategoriseras efter hur man pratar, 

som en African-American, White American eller en Chicano (Horner & Weber, 2018:118). 

Om man ser på flerspråkighet ur ett translanguaging perspektiv så rör man sig mellan olika 

språk och mellan varianter av språk kontinuerligt. Identitetskonstruktion är en del av en 

pågående vardaglig förhandling som frekvent leder till olika typer av kategoriseringar av andra 

och av sig själv (Horner & Weber, 2018:117–118).  
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Horner & Weber (2018) förklarar vidare att ur ett sociolinlingvistiskt perspektiv och genom 

att använda sig av terminologin translanguaging förändras sättet att se på språk genom att inte 

tänka på språkanvändningstermer som kodbyte, stilisering eller språkgränser. De menar att man 

istället för att tänka på språk som enheter ser dem som en individs språkliga varianter, genre, 

register dvs. som språkliga resurser som bemästras i olika grader. Sociolingvisterna anser att 

dessa lingvistiska resurser bör kallas en individs språkliga repertoar.  

2.3 Språkliga repertoarer 

Begreppet språklig repertoar myntades redan på 1960-talet (Gumperz, 1964). Gumperz menade 

att de består av flera lager, att den är ”multi-layered”. Busch (2012:304) förklarar att det är de 

språkliga erfarenheter eller kompetenser som en individ förvärvar genom hela sin livstid , 

”Spracherleben”. Både Busch (2017), Blommaert och Backus (2013) ser på språk som 

repertoarer hos varje individ, ett index av biografier som är dynamiska och under kontinuerlig 

förändring. En biografi inbegriper således flera aspekter i människors liv och 

språkinlärningserfarenheter (Blommaert & Backus, 2013). I vår tids globalisering via 

teknologiska och semiotiska hjälpmedel samt fysiska rörlighet mellan länder blandas 

människors språk och kulturer allt mer. Varje enskild individs språkbruk och språkvariation 

kan således inte uppfattas som enhetliga språk utan snarare som en diversifierad språklig 

repertoar (Busch, 2012:506, 507). Både Blommaert & Backus (2013) menar att både formell 

inlärning i skolväsendet och informell inlärning påverkar individen. Som ung utvecklar man 

språket i skolan och kommer i kontakt med olika litteraciteter på ett mer explosionsartat sätt 

och som tonåring formas den individuella identiteten som skiljer sig från både skolan och 

föräldrars påverkan (Blommaert & Backus, 2013). Senare i livet utvecklas litteraciteten mer 

gradvis och vi utsätts för olika språkliga diskurser beroende på olika yrkesval eller vidare 

studier på universitet (Blommaert & Backus, 2013). I varje nytt stadium i livet lär vi oss således 

nya lingvistiska och sociolingvistiska mönster i olika kontexter som följaktligen blir en del av 

en individs dynamiska biografi enligt Blommaert & Backus (2013).  

2.4 Familjespråkspolicy i praktiken  

Inom forskningsfältet språkpolicy i familjen studerar man hur familjer förhåller sig till sin 

flerspråkighet och hur barn inom familjen socialiseras in i olika språkanvändningsmönster 

(Rydell, 2019). Familjespråkspolicy studerar ”bottom-up” dynamiken d.v.s. hur språkpolicy 
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fungerar mellan generationerna i familjen som exempelvis språkunderhåll, språköverföring och 

språkbyte samt hur den fungerar i praktiken (Spolsky, 2004).   Det inkluderar känslomässiga 

aspekter, försvars- och anpassningsmekanismer (Tannenbaum, 2012). Curdt-Christiansen 

(2013) anser att familjen fungerar som ett mikrosamhälle som interagerar med omgivande 

makrosamhället på alla nivåer. Ytterst påverkar detta den rådande konstitutionella språkpolicyn 

(Spolsky, 2012). Det officiella språkets status och den nationella synen på minoritetsspråk 

påverkar således familjespråkspolicyn (Spolsky, 2004). Det monolingvistiska 

språkutvecklandet hos immigrerande familjer influeras av det omgivande samhällets 

majoritetsspråk genom både sociala medier, vänskapsumgänge, utbildningsväsendet, och 

yrkesutövande Spolsky (2004). 

I King, Fogle, & Logan-Terrys (2008) studie om familjespråkspolicy om föräldrars syn på 

tvåspråkigt föräldraskap framgick det att föräldrarna såg tydliga fördelar med att uppfostra sina 

barn i de båda högstatus språken engelska och spanska i USA. Hälften av föräldrarna i studien 

hade ingått i blandäktenskap och utnyttjade i olika grad sin flerspråkighet i hemmet med barnen. 

Alla föräldrarna framhävde vinsterna i att både förvalta det kulturella arvet från spanskan som 

att ge barnen ekonomiska och professionella yrkesmöjligheter i framtiden som tvåspråkiga i 

USA. Studien visade på att föräldrarna baserade oftast sina tvåspråkiga uppfostringsprinciper 

på sin egen erfarenhet eller familjeerfarenheter från sin egen uppväxt. Den understöddes också 

delvis av populärvetenskaplig litteratur eller hemsidor på nätet och ytterst få bekräftade att de 

baserade sitt informationssökande om tvåspråkig uppfostran på vetenskaplig litteratur. De var 

därför inte helt insatta i själva processen av att uppfostra tvåspråkiga barn eller var osäkra på 

hur de skulle handskas med de utmaningar som de stötte på med sina barn. Även Karner (2007) 

påpekar att i globaliseringens spår är blandäktenskap över nationsgränser ett typiskt sådant 

exempel där ambivalens kan uppstå mellan olika etniska grupper och språk. För att säkra 

barnens tvåspråkighet nyttjade många av föräldrarna concerted cultivation d.v.s. att låta barnen 

utveckla i tidig ålder språkfärdigheter genom olika tvåspråkiga program i skolan för att uppnå 

höga akademiska resultat (Lareau, 2007). I studien framgick också att den aktiva uppfostran 

som förut ansågs vara karaktäriserad som en elitistisk tvåspråkighet för övre medelklassen nu 

är en del av medelklassens föräldraskapspolicy i USA.  

I Kheirkhahs (2016) studie om familjespråkspolicy i praktiken, FLPP family language 

practicies and policies åskådliggörs hur olika familjespråkspolicy ter sig i olika kontexter. Den 

visar på hur barn och ungdomar svarar på tvåspråkighet inom familjen och hur både föräldrar, 

barn och syskon kan påverka, förändra, eller understödja familjens språkpolicy i praktiken och 

under tid. Kheirkahs (2016) övergripande slutsatser i avhandlingen var att både 
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språkanvändning och språkinlärning förhandlas både mellan föräldrar, barn och syskon och 

förändras över tid.  

I Rydells skrift (2019) nämns Kheirkhahs studie (2016) om FLPP. I studien beskrivs också 

olika föräldrastrategier för underhållande av flerspråkighet i olika familjekontexter och hur 

barnen svarar på dem. Här nedan nämns kortfattat hur familjespråkspolicy fungerar i praktiken 

där aktiv två- eller flerspråkighet används inom familjen.  

En föräldrastrategi är OPOL one parent one language, ”en förälder – ett språk” som är ett 

sätt att utveckla flerspråkig kompetens inom familjen men viss forskning menar att strategin 

ibland leder till att barnen endast utvecklar receptiva kunskaper i ett av familjens språk (Döpke, 

1992). Föräldrar som explicit stöttar sina barn i minoritetsspråket och erbjuder motiverande 

diskurstrategier genom att förklara hur språket används i olika sammanhang och tillåter 

transspråkande skapar bättre förutsättningar för att språket underhålls (Mishina-Mori, 2011). 

Om föräldrarna däremot avbryter för att korrigera eller begär att meningar ska omstruktureras 

stoppas flytet i den vardagliga konversationen och kan då påverka den sociala 

familjeatmosfärens språkinteraktion negativt (Döpke, 1992). Vidare visade det sig det vara 

lättare för föräldrarna att underhålla en monolingvistisk praktik med det förstfödda barnet och 

framförallt innan barnen börjar förskolan eller om familjen har planer på att flytta tillbaka till 

målspråkslandet inom en snar framtid (Boyd, 1985). Det framkom också att både kvalitativ och 

kvantitativ exponering var avgörande för små barns flerspråkiga utveckling för (Kheirkhah, 

2016:19).  

När barnet eller barnen sedan börjar skolan kan familjespråksdynamiken förändras 

(Kheirkhah, 2016:19). Det rådande samhällsspråket, skolgång, jämnåriga och syskon kan 

således påverka språkpraktiken både i och utanför hemmet när föräldrarnas explicita 

språkpåverkan minskar (Obied, 2009). Ett exempel på passiv tvåspråkighet är när föräldrar talar 

till barnen på minoritetspråket när de umgås med jämnåriga och barnen istället svarar på 

samhällets dominerande språk (Yamamoto, 2001:127). Äldre syskons interaktion kan också 

influera och påverka flerspråkighet i olika riktningar. De kan antingen stötta syskon som 

språkliga experter genom att underhålla minoritetsspråket i skriv- och läsutveckling i 

föräldrarnas (Obied, 2009) ställe. Samtidigt kan barnen och syskonen också bidra till språkbyte 

inom familjen och i olika kontexter (Rindstedt & Aronsson, 2002). Ett exempel på 

vidmakthållande av målspråket är vid familjesammankomster med äldre släktingar där 

minoritetsspråksanvändningen blir en nödvändighet och således en naturlig part av 

transnationella familjers flerspråkiga identitet (Fogle, 2012). I slutdiskussionen i den här 

studien kommer några av ovannämnda familjespråkspolicy i praktiken att diskuteras.  
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2.5 Språkliga porträtt och narrativ identitet 

I den här studien används språkliga porträtt, language portrait (Busch, 2012) som en metod för 

datainsamling, för att fånga deltagarnas narrationer kring flerspråkig identitet. Det språkliga 

porträttet är en multimodal biografisk metod som togs i anspråk av en grupp språkforskare i 

Wien (Busch, 2006, 2012). Den synliggör heteroglossiska språkrepertoarer och 

språkupplevelser framförallt i miljöer med migration och flerspråkighet (Krumm, 2001 & 

Busch, 2010). 

Busch (2017) förklarar att det språkliga porträttet består av en kroppsilhuett där endast de 

yttre kroppskonturen är markerade. Hon förklarar vidare att deltagarnas uppgift är att färglägga 

kroppsilhuetten med färgpennor för att beskriva sin språkliga repertoar. Deltagarna är fria att 

bestämma var och hur de placerar språken på silhuetten de kan lägga till detaljer eller placera 

språken utanför kroppen. Det ifyllda porträttet kan representera språkanvändning i nuet, dåtiden 

eller framtiden och i olika kontexter. Det kan innehålla systerspråk, hemliga språk, 

känslomässiga språk eller musikspråk (Busch, 2017).  

Busch (2017) menar att målningen kan sedan tolkas på olika sätt som metaforer genom valda 

färger, var de placeras på silhuetten eller om språken angivs i en viss ordning. När 

språkporträttet är färdigifylld följs det av en intervju där deltagarna återger vad de har målat. 

På det sättet blir språkporträttet både visualiserat genom målningen och narrativt återberättat. 

Deltagaren beskriver sin subjektiva upplevelse av sin flerspråkiga identitet och förklarar varför 

och var den har placerat sina språk.  

Den franska filosofen och antropologen Ricoeur (1990) använder de två latinska begreppen 

Idem och Ipse för att förklara narrativ identitet. Den första termen Idem står för en statisk aspekt 

som betyder samma sak, en inre identifiering. Den förändras inte nämnvärt som ursprung och 

modersmål. Den andra termen Ipse är mer dynamisk och innebär en persons förhållande till 

omvärlden som enskild individ i olika sammanhang och över tid . Den påverkas av flytt till annat 

geografiskt område eller land, yrkesbyte, förändring av social position eller den egna 

självbilden. Han argumenterar för att både Idem och Ipse påverkar en individs självupplevda 

identitet genom återberättandet. Berättandet ger sammanhang och helhet av upplevda 

erfarenheter och den personliga tolkningen ger självinsikt för att kunna gå vidare i livet och 

används som analysmetod för att synliggöra identitetsskapande i kvalitativa undersökningar 

(Ricoeur, 1990; se även Ahlgren 2016).  

Busch (2017) framhäver att den visuella bilden tillåter motsättningar, fragment och 

överlappning likväl som eventuella ambiguiteteter. Den slutliga tolkningen som görs i studien 
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tar alltså hänsyn till både deltagarens bild och återberättandet, d.v.s. den narrativa delen i den 

efterföljande intervjun (Busch, 2017). Därefter rekonstrueras en sammanfattande bild av den 

flerspråkiga identiteten. På det viset kan man få en bättre bild av den dominerande 

samhällsdiskursen som språkliga ideologier både på makro och mikronivå. 

Det här sättet att utforska flerspråkighet och narrativ identitet leder till en djupare förståelse 

för språkbruk i olika lingvistiska kontexter. Det kan vara bland annat deltagarnas sociala och 

känslomässiga språkpraktiker, likväl som uteslutande sådana (Betten, 2010 & Busch, 2017). 

Genom deltagarens narrativ av det målade studeras deltagarens perspektiv på sina 

lingvistiska repertoarer. I den här studien synliggörs således de flerspråkiga identiteterna genom 

att först använda Busch (2006, 2012) språkliga porträtt. Därefter genom återberättandet, 

narrationen1 åskådliggörs deltagarnas, både ungdomarnas och föräldrarnas syn på ungdomarnas 

samlade subjektiva känslor och tankar kring den flerspråkig identiteten över tid. På det här sättet 

undviks styrda svar på ledande frågor och förutbestämda kategoriseringar som modersmål, 

andraspråk eller främmande språk. Det är ett attraktivt sätt som ter sig annorlunda än 

traditionella intervjuer för att synliggöra individens hela språkliga repertoar och dess 

flerspråkiga identitet.  

3 Metod och material  

För den här studien har jag valt att göra en kvalitativ undersökning som beskrivits ovan. Jag har 

samlat in data med hjälp av språkliga porträtt och semistrukturerade intervjuer, för att undersöka 

hur tre flerspråkiga familjer gestaltar, beskriver och upplever fenomenen flerspråkighet och 

flerspråkig identitet.  

3.1 Urval 

Till den här studien valdes tre flerspråkiga familjer som benämns som blandäktenskap i King, 

Fogles, & Logan-Terrys (2008) studie. Fenomenet familjespråkspolicy i praktiken, FLPP och 

flerspråkig identitet motsvarar min egen flerspråkiga familjesituation och mina barns 

flerspråkiga identitet. Mitt intresse för forskningsfältet FLPP är således en drivande faktor till 

den här studien. Deltagarna valdes av bekvämlighetsskäl från min egen umgängeskrets och för 

att de har en blandad flerspråkig familjebakgrund. Dessutom representerar de tre familjernas 

 
1 Relation; berättelse (om ngt. inträffat) https://www.saob.se/artikel/?unik=N_0001-0180.oPV3&pz=5 
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språkliga bakgrund de tre moderna språk som finns med i gymnasiets obligatoriska utbud av 

moderna språk i enlighet med svensk språkideologisk policy.  

Jag intervjuade först alla familjemedlemmarna för att få ett helhetsperspektiv på 

familjespråkspolicyn i praktiken inom familjen. Av utrymmesskäl valde jag i ett senare skede 

att enbart koncentrera mig på en gymnasieungdoms språkliga porträtt från varje familj och 

föräldrarnas motsvarande språkliga porträtt av den utvalda ungdomen. Jag valde de tre 

ungdomar som låg närmast i ålder från varje familj för att lättare kunna göra jämförelser mellan 

ungdomarna. Totalt presenteras således nio porträtt i resultatet. I bilagorna och för de läsare 

som är intresserade, återfinns samtliga familjemedlemmars språkliga porträtt av alla familjernas 

barn. 

I alla familjerna som ingår i studien talas minst ett språk utöver svenska och engelska. 

Mödrarna är ursprungligen från Sverige medan två utav fäderna har invandrat till Sverige från 

Österrike respektive Frankrike medan den tredje fadern pendlar mellan Spanien och Sverige 

pga. sitt yrke. Två av familjerna har tidigare bott i andra länder. Familjernas sammanlagda 

rapporterade språkliga repertoarer redovisas i tabell 1. i den följd som familjerna presenteras i 

resultatet. 

Tabell 1 Sammanställning över deltagande familjers samtliga språkresurser.  

Familj & Medlem Sve Eng Tys Fra Spa Mallorkinska 

Sve/österrikisk       

Alice x x x  x  

Mamma Camilla x x x    

Pappa Gerald x x x    

Sve/fransk       

Bogge  x x  x x  

Mamma Prussiluskan x x  x   

Pappa Baboun x x  x   

Sve/spa-mallorkin       

Williamina  x x  x x x 

Mamma Lonchi x x   x  

Pappa Papuchi  x   x x 

x = språk       
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3.2 Studiens planering, genomförande och sammanställning 

Innan intervjuerna genomfördes pilottestades både det språkliga porträttet och frågorna som 

skulle ställas i den efterkommande semistrukturerade intervjun på en av mina söner och min 

man.  

Alla semistrukturerade intervjuer genomfördes i hemmet hos de deltagande familjerna och 

under oktobermånad 2020. Vi träffades över en fika för att skapa en trygg och avslappnad 

atmosfär. Jag berättade och visade upp figuren av det språkliga porträttet och även Busch studie 

(2016) på några av de ifyllda porträtten för att visa på hur det skulle kunna se ut. Under tiden 

vi fikade kunde jag utreda eventuella oklarheter och frågor. Innan de började fylla i de språkliga 

porträtten fick de skriva under sina respektive missivbrev.  

Därefter gav jag ungdomarna färgpennor och ett språkligt porträtt som de målade med olika 

färger för varje språk. Det gjordes avskilt från de andra familjemedlemmarna i möjlig mån för 

att spara tid. Eftersom vissa porträtt målades samtidigt fanns det bara ett visst urval av färger 

tillgängliga. De använda färgpennorna var båda mina och deltagarnas. Därför har inte färgval 

för språk kunnat analyseras i resultaten.  

När ungdomarna sedan intervjuades var det föräldrarnas tur att måla porträttet för var och 

ett av barnen i familjen. Därefter intervjuades föräldrarna separat. I vissa fall samspråkade hela 

familjen efter avslutad intervju och jämförde sina porträtt med varandra och kommenterade 

olika detaljer. Alla samtal spelades in och även några av de relevanta samtal som 

familjemedlemmarna själva påbörjade efter att själva intervjun var klar. De inspelade 

intervjuerna varierade i längd från 20–40 minuter. 

De semistrukturerade intervjuerna utfördes i huvudsak på svenska och med en intervjuguide 

för att inte störa flödet i samtalet med deltagarna. I två av familjerna har språken blandats under 

intervjutillfället relativt oreflekterat beroende på vad vi pratade om. Det har skett pga. att jag 

själv talar både spanska och franska. Ibland passade det bättre att föra diskussionen på det andra 

språket och citaten i resultatet har då översatts till svenska. 

Därefter transkriberades intervjuerna och sammanfattades. De jämfördes även med de 

anteckningar som hade förts under intervjun. De språkliga porträtten skannades och överfördes 

digitalt till dator.  

Genom att deltagarna presenterade sina porträtt enskilt fick de redogöra för sin subjektiva 

uppfattning om flerspråkig identitet hos sig själv som deltagande ungdom och hur respektive 

förälder såg på dem. På det viset har deltagarna inte kunnat påverkas av varandra varken när de 

målade porträttet eller under den efterföljande semistrukturerande intervjun. Ungdomarna har 
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redogjort för sitt perspektiv och varje förälder har redogjort för samma sak ur ett 

vuxenperspektiv. Även förändringar över tid kan upplevas olika hos ungdomarna och hos 

föräldrarna.  

Eftersom föräldrarna har olika kulturella bakgrunder valde jag att även låta dem redogöra 

var och en separat för sina barns flerspråkiga identitet i den efterföljande semistrukturerade 

intervjun. Vid sammanställandet har eventuella diskrepanser kunnat upptäckas eller hur olika 

uppfattningar om samma fenomen har beskrivits. 

 Färganvändningen i vissa språkliga porträtt har i vissa fall överensstämt med vissa nationers 

flaggor. Men eftersom hela färgskalan inte fanns tillgänglig när flera deltagare i samma familj 

målade samtidigt har jag varit tvungen att utesluta färg kopplat till nationalitet från själva 

analysen i några av porträtten. Således redogörs snarare de språkliga porträtten för var i kroppen 

varje deltagare har placerat språken med hjälp av olika färger och varför.  

3.3 Multimodal analys 

Multimodal analys används för att tolka semiotiska modaliteter (Björkvall, 2019:14). 

Semiotiska modaliteter är en blandning av både skrift och bild som vi stöter på dagligen i 

digitala medier, dagstidningar, läromedel och reklam etcetera. De samverkar med varandra som 

olika resurser för meningsskapande kommunikation.  

Björkvall (2019:85) beskriver att kompositionen mellan dessa resurser och dess placeringar 

i en multimodal text skapar betydelse och kan således analyseras på olika sätt. Exempelvis i 

västerländska kulturer är det vanligt att placera känd eller given information till vänster och ny 

information till höger (Björkvall, 2019:88). Bilder och text kan också vara överlappande, 

begränsade, inramade, integreras eller skapa samband samt kontrast (Björkvall, 2019:105). 

Färgstyrka eller färgkontraster är en kraftfull resurs som skapar visuell framskjutenhet 

(Björkvall, 2019:102). Visuell framskjutenhet kan också ha element som storlek färg, fokus 

förgrund/överlappning samt kulturella symboler vilket kan påverka hur man presenterar och ser 

på elementen som om de vore viktigast oavsett hur den tolkas av mottagaren (Björkvall, 

(2019:100,101). Placeringar i periferin av en bild kan också visa på avstånd (Björkvall, 

2019:90). Är placeringen i centrum kan det känneteckna närhet eller ha en central betydelse, 

centrum-periferi-kompositionen (Björkvall, 2009:90). Höga och låga kompositioner förknippas 

exempelvis med människors erfarenhet (Björkvall, 2019:96). Högt placerade kompositioner 

kan relateras till himlen och tolkas som flyktigt, irreellt, något långt borta och idealiserat men 
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även som framtida möjligheter. De lågt placerade kompositionerna tolkas snarare som något 

jordnära, reellt och relativt konkret (Björkvall, 2019:96).   

I analysen av de språkliga porträtten i den här studien kommer några av Björkvalls (2019) 

ovannämnda analysverktyg att användas. 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Etiska principer har beaktats för att genomföra studien i enlighet med god forskningssed . 

Informanterna kontaktades först genom telefonsamtal och tillfrågades om de var intresserade 

av att ställa upp i studien samtidigt som de gavs inledande information om studiens syfte enligt 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). Ett datum konkretiserades för genomförandet 

av studien. Därefter utformades två olika missivbrev. Ett missivbrev utformades för de 

deltagande ungdomarna och ett för det deltagande föräldrarna samt en version på spanska för 

den spansktalande pappan. Missivbreven återfinns i bilaga 1 och 2, dock ej den spanska 

versionen. Där förklarades hur de semistruktuerade intervjuerna skulle genomföras med hjälp  

av ett språkligt porträtt.  

Vid mötet fick alla deltagare läsa igenom missivbreven med samma information som hade 

getts muntligt. I missivbrev redogjordes också för deltagarnas anonymitet och att allt inspelat  

material förstörs efter studiens genomförande enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002:6). Även information om att de kunde frivilligt dra sig ur under studiens gång 

inkluderandes i missivbrevet samt att innan studiens färdigställande erbjöds de att få läsa den 

del där de själva hade medverkat. För att förenkla dokumentationen för deltagarna 

kombinerades missivbrevet med samtycket till studiens genomförande enligt samtyckeskravet  

(Vetenskapsrådet, 2002:6). 

En forskares övertygelser, värderingar och identitet är inte helt lätt att eliminera i 

analysprocessen när kvalitativa data behandlas (Denscombe, 2016:414). Jag har därför enligt 

Denscombes olika förhållningssätt till jagets inblandning i själva hanteringen och forskarens 

positionering valt att bejaka jagets inflätning i forskningsprocessen som en avgörande resurs 

som möjliggör forskningen (Denscombe, 2016:414, 415). I den här studien har min egen familjs 

flerspråkiga identitet varit den drivande faktorn för själva genomförandet av studien. I möjlig 

mån har jag försökt förhålla mig objektiv och opartisk till informanterna (Denscombe, 

2016:414).  

Ett av skälen till att jag valde språkliga porträtt för insamlandet av första delen av materialet , 

ifyllandet av de språkliga porträtten, var att undvika min egen inblandning. Jag har i de 
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efterföljande semistrukturerande intervjuerna också låtit deltagarna själva förklara de ifyllda 

porträtten. Jag använde mig enbart av intervjuguiden som en checklista. Däremot ställde jag 

frågor när jag kände att jag inte hade fått tillräckligt uttömmande svar. På det sättet har jag 

kunnat dra fördel av min egen flerspråkiga erfarenhet när jag ifrågasatte sådant som jag intuitivt 

kände vart värt att deltagarna kunde förklara lite mer ingående för att få en större förståelse för 

vissa specifika fenomen. Jag övergick också ibland till deltagarnas modersmål eller bekvämaste 

språkbruk vid behov eller använde mig av transpråkande inflikningar för att ge flyt åt 

samtalsintervjun.  

Det förtroende som lyckades skapas under själva intervjutillfället med deltagarna utmynnade 

också till efterföljande diskussioner efter intervjuernas genomförande deltagarna sinsemellan. 

Det har jag sedan kunnat lägga till det empiriska materialet. Deltagarna fick därmed också 

möjlighet att prata med varandra inom familjen och om sin familjs förhållningssätt till den 

flerspråkiga identiteten på ett mer reflekterande och insiktsfullt sätt och inte bara med mig som 

utförde studien i enlighet med nyttjandeprincipen (Vetenskapsrådet, 2002:6). 

4 Resultat 

Nedan presenteras de tre deltagande familjernas språkliga porträtt. I tur och ordning kommer 

först den svensk/österrikisk familjen att presenteras. Därefter presenteras den svenska/franska 

familjen och slutligen den svensk/spansk-mallorkinska familjen. 

Inledningsvis för varje familj åskådliggörs föräldrarnas flerspråkiga bakgrund.   

Syskonskaran presenteras i sin helhet och den familjegemensamma språkpolicyn när hela 

familjen är tillsammans.  

För varje deltagande familj presenteras, alltid placerat till vänster, först det språkliga 

porträttet som målats av den utvalda deltagande gymnasieleven från vardera familjen. Det följs, 

alltid placerat till höger, av mammans språkliga porträtt respektive pappans språkliga porträtt 

av samma deltagare. Därefter sammanfattas familjens flerspråkiga porträtt .  

Färgerna för språken kunde inte analyseras som nämnts ovan pga. att alla färger inte fanns 

tillgängliga vid själva ifyllandet av silhuetten. De står däremot beskrivna explicit både i texten 

och bredvid porträtten som stöd för att åskådliggöra var och varför de olika språken har 

placerats på det språkliga porträttet. De olika färgerna representerar således olika språk och den 

upplevda språkliga identiteten hos varje deltagande gymnasieungdom. På samma sätt 

sammanställdes respektive förälders uppfattning om sitt barns flerspråkiga identitet. 
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Diskrepanser mellan de olika narrationerna och de språkliga porträtten kunde sedan jämföras 

mellan den deltagande gymnasieungdomen och dennes föräldrars uppfattning om den 

flerspråkiga identiteten. Det samlade resultaten diskuteras i resultatdiskussionen. 

Den språkliga repertoaren återges såsom deltagarna har beskrivet den när de har utgått från 

sitt ifyllda språkliga porträtt. Ibland inkluderar det i sammanhanget även kommentarer om de 

andra syskonen i familjen eller så redogör och jämför föräldrarna spontant barnen sinsemellan.  

Några citat åskådliggör deltagarnas flerspråkiga företeelser eller specifika fenomen.  

4.1 Familj 1 svensk/österrikisk 

Camilla är född i Sverige och Gerald i Österrike. De träffades i USA där båda arbetade som 

Au-pair. De första åren pratade de engelska med varandra men gick så småningom över till 

svenska när Gerald lärt sig svenska. Camilla har arbetat 20 år som flygvärdinna för ett svenskt 

flygbolag och utbildade sig på distans från USA till grundskolelärare. Hon arbetar nu som lärare 

på lågstadiet. Gerald har arbetat som general manager för flera internationella flygbolag vilket 

har gjort att familjen har flyttat runt och bott i Sverige, Spanien och USA i olika omgångar. 

Familjens barn är Ebba, Alice och Oskar. De två äldsta går tredje respektive första året på 

gymnasiet och Oskar går i mellanstadiet. Det gemensamma familjespråket är svenska förutom 

när de hälsar på Geralds föräldrar i Österrike Då pratar alla tyska istället. Nedan kommer Alice 

språkliga porträtt att presenteras. Alice porträtt är svagt ifyllt en något tydligare bild kan ses i 

bilaga 6.4.1. 

4.1.1 Alices språkliga porträtt 

Alice är född i Sverige men har bott både i Spanien och USA. 

Hon är 16 är gammal och går nu första året på gymnasiet. 

Mellan tidsperioden när Alice var 3–5 år bodde familjen i 

Spanien med familjen. Där gick hon och hennes syster på 

svensk förskola, SUF, svensk utlandsskola innan de flyttade 

tillbaka till Sverige. När Alice gått ut årskurs fem flyttade 

familjen till USA. Familjen återvände till Sverige när hon 

skulle börja i åttonde klass.  

Alice har först målat det svenska språket i blått i den högra 

delen av kroppen på silhuetten från huvudet och ner till foten, 

”för det kan jag mest sen kommer engelskan och det är jag 
Figur 1. Alice 



 
 21 

nästan lika bra på som svenskan men lite mindre”. På vänstra sidan i kroppen från axeln till 

foten har hon målat gult för engelskan. Just i mitten överlappar språken varandra och färgen i 

mitten har därför blivit grön på porträttet. Det skulle kunna ses som om språken interagerar med 

varandra trots skillnaderna (Björkvall, 2009:106). Hon tycker också att det är de här två språken 

som dominerar mest eftersom de finns i vardagen i skolan och på sociala medier och har 

dessutom kastat om dem när hon skrivit upp dem i färgförklaringen i texten till vänster i bilden. 

Det skulle kunna tolkas som perspektivet känd information, det svenska språket, placerats till 

höger och engelskan där hon bodde strax innan tillbakaflytten till Sverige som ett nyare språk i 

sin språkliga repertoar (Björkvall, 2009:88).   

Tyskan har hon placerat på den uppsträckta armen i rosa. ”Min tyska är inte jättebra men jag 

förstår allt på tyska och jag kan prata men mitt skrivande är inte jättebra” och ”grammatiken är 

svår för jag missade alla grunderna” …”Den känner jag att jag inte är lika bra på men jag kan 

prata den men inte skrivandet”. Hon berättat vidare att tyskan är ett tillval på gymnasiet. Varken 

hon eller hennes syskon fick möjlighet att läsa det som modersmål för att det inte fanns 

tillräckligt elevunderlag där hon bor för att starta upp en grupp med tysk 

modersmålsundervisning. Pappas språk skulle hon vilja kunna föra över till sina egna barn 

likväl som svenskan när hon blir stor. Hon vill därför utveckla det mer genom att se på tyska 

serier dels prata mer med pappa och den österriska släkten. 

Familjen hälsar i vanliga fall på släktingarna i Österrike ca två gånger om året och då pratar 

de bara tyska. Men de senaste åren sen de bott i USA och Corona-utbrottet har de inte kunnat 

åka dit så ofta. Däremot talar hon i telefon med farmor och farfar. ”Jag pratar med dem ca 1 

gång i veckan men bara om simpla saker”. 

Hon förklarar vidare att hon också har placerat alla tre språken ”i hjärnan för de finns där 

uppe”. ”Längst upp i den uppsträckta armen överlappar hon tyskan med ett grönt armband. Det 

är spanskan ”och det är för vi har bott i Spanien men jag kan bara några enstaka ord typ, men 

jag har ändå det i mig känner jag”. Jag frågade varför de var där uppe och hon säger att spanskan 

”hör liksom ihop med tyskan”...”spanskan är rolig men jag har ingen koppling till den” Familjen 

tillbringar nästan alla sina sommarsemestrar i Spanien men då använder hon sig bara av 

engelska. Även här kan överlappningen tänkas betyda att hon känner att båda språken ligger 

lite långt borta för henne i periferin, ett ouppnåeligt ideal (Björkvall, 2009:90) dels för att hon 

har svårt för den akademiska tyskan och spanska talar hon bara några ord.  

Hon identifierar sig framförallt som svenska eftersom hon har bott mestadels av sitt liv i 

Sverige och familjens språk är svenska. Hon menar att engelskan är det språk som hon 

förmodligen kommer att ha mest användning för i framtiden. Tyskan tycker hon är viktig för 
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det har med hennes pappas familj och ursprung att göra. Hon kan tänka sig att åka på språkresa 

till Österrike men efter studenten vill hon helst åka till USA och vara ”Au-pair i New York är 

min dröm”. Hon säger att hon inte är intresserad av att lära sig ytterligare språk och förklarar 

också att ”Det känns som det blir för mycket liksom för min hjärna att kontrollera”. 

Hon uppfattar att andra tycker att hennes språkkompetenser är något som är coolt och som 

de ser positivt på.  

4.1.2 Mamma Camillas språkliga porträtt av Alice 

När jag intervjuar Camilla ska hon strax vidare för att besöka en 

släkting. Därför talar hon om alla barnens porträtt ungefär 

samtidigt och jämför barnens språkliga identitet över tid (se 

bilagorna för att få en enhetligare bild över alla barnen).  

I Camillas porträtt över sin dotter har hon placerat svenska 

språket i större delen halva kroppen på samma sida som Alice 

gjort i blå färg, som känd information (Björkvall, 2009:90). 

Engelskan upptar mindre än högra hälften av kroppen i rosa färg, 

även här som ny information (Björkvall, 2009:90) ur ett 

västerländskt perspektiv det vill säga känd information brukar 

placeras till vänster och okänd, här det senare inlärda språket 

engelskan till höger (Björkvall, 2019:105). Tyskan som har fått gul färg finns insnärjt i båda 

armarna tillsammans med svenskan respektive engelskan och som en gul aura runt hela Alice.  

Hon säger att ”Alice har ett motstånd till tyskan hon fick ju aldrig läsa det i skolan”…” Hon har 

ju inga problem med att höra och prata men med att skriva plus har hon ju dyslexi vilket gör 

det ännu svårare.” 

Överlappning av alla språken i hela i figuren interagerar flitigt med varandra i Camillas 

porträtt över dottern (Björkvall, 2009:106). Auran kan tolkas som inramning och överlappning 

(Björkvall, 2009:106) av det tyska språket runt Alice. Här jämför hon Alice och lillebror Oskar 

med storasyster Ebba förhållande till språk. Camilla säger att ”Ebba har tyskan helhjärtat vilket 

jag tycker att de andra två inte har” och lägger till att även Oskar har dyslexi.  

Det spanska språket har Camilla placerat som sin dotter i ett brunt armband fast i motsatt 

arm i periferin som istället pekar nedåt som reell och given information (Björkvall, 2009:90). I 

mitten har Camilla målat en rosa cirkel för engelskan och hon har färgat cirkelns mitt med den 

blå färgen som representerar svenskan. Camilla har således ramat in svenskan med hjälp av 

Figur 2. Camillas porträtt av 

Alice 
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engelskan i kroppens centrum som något centralt centrum-periferi-komposition (Björkvall, 

2009:90). I Alice porträtt återspeglar Camilla avsaknaden av den grundliga språkliga 

kompetensen i alla sina språk genom att gestalta ett hålrum i höjd med högra lungan och 

hjärttrakten. Det representerar de språksvårigheter som Alice har på grund av sin dyslexi. 

När Camilla pratar om Alice porträtt gör hon det genom att dra paralleller med de andra 

syskonens porträtt. Hon redogör för hur de olika flyttarna mellan framförallt Sverige och USA 

och skolsystemen har påverkat barnens språkutveckling på olika sätt. Hon menar att 

förutsättningarna för att både ta till sig ett nytt språk och underhålla andra har både med åldern 

att göra och de rådande skolsystemen i respektive land. Eftersom de två äldsta systrarna var 

relativt små när de bodde på Mallorca och gick på svensk skola har de inte direkt lärt sig spanska 

trots att den har funnits och finns runt omkring dem kontinuerligt när de åker dit på sina årliga 

sommarsemestrar.  

Den yngste sonen Oskar däremot bodde aldrig på Mallorca men lärde sig spanska i USA 

redan i kindergarten på samma sätt som svenskar lär sig engelska i de yngre åren på 

grundskolan. I motsats till sina systrar är Oskar den som har haft minst kontakt med tyskan pga. 

den tidiga flytten till USA. Under tiden i USA hade familjen inte lika mycket kontakt med den 

österrikiska familjen eftersom de inte kunde åka och hälsa på dem lika ofta som när de bodde i 

Europa.  

När de bodde i USA berättar Camilla att de äldre systrarna som gick i de högre skolstadierna 

inte läsa spanska utan sattes i ESL klasser, English as second language, motsvarigheten till 

SVA, svenska som andraspråk, i Sverige för andraspråkstalare av svenska. Camilla förklarar att 

i den amerikanska kommunala skolan som barnen gick på fanns inte möjligheter till att både 

läsa ESL klasser och samtidigt få stöd i dyslexi. När Alice bytte från 2grade school till 3middle 

school fick hon istället delta i en klass en gång i veckan där alla elever samlades som behövde 

särskilt stöd på skolan. Camilla menar att dotterns förmodligen på grund av sin dyslexi har haft 

ännu större svårigheter med att koppla de grammatiska kunskaperna som lärdes ut på engelska 

till både den svenska och tyska grammatiken när den presenterades på engelska för henne i den 

amerikanska skolan. Camilla påpekar också att Alice och hennes syskons tyska kunskaper 

baseras enbart på att tala och höra tyska med den österrikiska familjen eftersom de aldrig har 

fått någon tillgång till modersmålsundervisning på tyska. Camilla tror att bytet av 

undervisningsspråket drabbade Alice mer än de andra syskonen på grund av sin dyslexi. Hon 

 
2Inkluderar Kindergarten från 5 år som övergår till 1st - 5th grade som motsvarar ungefär det svenska låg- och 

mellanstadiet. 
3 6th - 8th grade motsvarar det svenska högstadiet. 
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förklarar att dottern har också fått kämpa extra hårt med tyskan i skolan efter tillbakaflytten 

från USA, eftersom hon endast läste ett år tyska på högstadiet innan hon började på gymnasiet. 

Det är en av anledningarna till att Camilla känner att dottern tror att hon kan mindre än vad hon 

egentligen kan trots dotterns trespråkighet.  

Camilla tror också att dottern känner sig tryggare med svenskan som hon språkligt själv 

identifierar sig mest med. Alice valde också att gå på ett svenskt gymnasium med sina gamla 

svenska kompisar när de nyss flyttat tillbaka till Sverige till skillnad mot den äldre dottern som 

valde att gå på ett engelskt gymnasium. 

Hon delar dotterns uppfattning att andra människor ser positivt på barnens flerspråkighet.   

4.1.3 Pappa Geralds språkliga porträtt av Alice 

Gerald är den familjemedlem jag intervjuar sist och han 

redogör för barnens porträtt separat.  

I Geralds språkliga porträtt av Alice förklarar han att Alice 

har mest svenskan i huvudet som representeras av grön färg. 

”Det hon känner sig tryggast med” och därför har han också 

satt svenskan i den uppsträckta handen som en visuell 

framskjutenhet, som om det vore det viktigaste (Björkvall, 

2019:100). Han har även placerat svenskan i pannan samt i 

skenbenen stora delar av fötterna. ”Engelskan är nästa språk 

som hon känner sig inte minst lika trygg med som med 

svenskan” fortsätter Gerald. Engelskan har Gerald placerat med 

rosa färg vid respektive tinning och på underbenet strax under 

knäskålarna, mellan svenskan och tyskan som är brun. På den uppsträckta armen finns också 

några rosa penndrag för engelskan som överlappar både tyskan och svenskan.  

”Och sen kommer tyskan som hon också släpar med sig som en tung belastning” och pekar 

på tyskans bruna färg på axlarna. Därutöver har Gerald placerat tyskan i pannan och på huvudets 

käkben och i den uppsträckta armen under svenskan, som delvis innesluter svenskan, samt runt 

knäskålarna.  De tre språken avskildhet markeras visserligen med färger samtidigt som de 

överlappar varandra i både huvudet, benen och i den uppsträckta armen och kan ses som om de 

skapar ett avgränsat samband med varandra Björkvall (Björkvall, 2009:105).  

Gerald fortsätter och förklarar” men hon tycker det är ganska kul att tala tyska med andra, 

Oma och Opa och släkten”…” stackars Bea har inte den där grammatiska grunden” hon fick ju 

Figur 3. Geralds porträtt av Alice 
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inte den som Ebba innan flytten till USA” … ” hon fick hoppa in i steg 3 och låtsas att hon är 

lika bra som alla andra”. Gerald berättar att hon fick med sig ett för högt betyg med sig från 

högstadiet som inte motsvarar dotterns kunskaper. ”Nu blir ju hon straffad för det på gymnasiet, 

han tyskläraren gå ju hårt med dom”. ”nu är det en belastning då och inte en glädje”…” jag 

hjälper henne med läxor och tar tyskt ansvar”…” men sätter ingen press och inga krav på att 

hon ska vara perfekt”...” hon har ju sin dyslexi också”…” det blir ju en dubbel grej, språk, läs, 

grammatik och gymnasium”. Han berättar också att dottern frågar mycket om tyskan sen 

tillbaka flytten eftersom han nu är mer tillgänglig. 

Han berättar också att dottern övervägt att läsa spanska som upptar fyra brandgula fingrar i 

den nedsträckta handen, periferin avskilt från resterande språk i porträttet (Björkvall, 2019:90). 

”Hon kommer att ha lika stort problem med spanska som på tyska”…”det gäller att läsa 

grammatiken på alla språk”…”och spanskan är ju ett ännu svårare språk för det är ett latinskt 

språk”.  

Engelskan är i förbund med svenskan samt tyskan menar Gerald och alla tre språken är också 

placerade i Alice hjärta, som påvisar deras centrala position i porträttet, centrum vilket de andra 

omgivande språkelementen kretsar runt (Björkvall, 2019:96). Han säger att i USA skulle Alice 

klara sig på engelskan som finns målade på fotsulorna i porträttet. Även tyskan är placerad på 

fotsulan ”men i Österrike skulle hon inte klara sig med sin tyska just nu”...”hon har ju grunden 

där så att hon kan stå och hon kan kommunicera och få fram det hon behöver”.  I enlighet med 

Björkvall (2019:96) Skulle det kunna tolkas som att de språkens jordnära placering är den 

konkreta information som Gerald återger och så som han ser på sin dotters språkanvändning. 

Spanskan upptar fyra brandgula fingrar i den nedsträckta handen på porträttet. Alla språken 

är placerade i periferin i de yttersta delarna av alla kroppsdelarna på Gerards porträtt över Alice 

men även i hjärtat. Språken både överlappar och interagerar med varandra genom 

överlappningar eller så finner man dem som separata enheter. Delvis är tyskan separat och 

ligger på Alice axlar. Spanskan är liksom i Camillas porträtt placerade på den nedsträckta armen 

i periferin som istället pekar nedåt som reell och given information (Björkvall, 2019:90).   

När jag frågar varför det finns tomrum i porträttet svarar Gerald att tomheten i alla barnens 

porträtt att det motsvarar livserfarenhet i framtiden ”dom har ju inte levt livet, dom har ju hela 

livet framför sig”…” det kan ju komma in mandarin eller något annat språk, arabiska…”. 

Gerald lägger till ” det hade varit annorlunda med oss vi skulle ha haft fullt med färger om det 

hade varit våra porträtt”. Den här kommentarer går stick i stäv med Busch (2012:304) förklaring 

om de språkliga erfarenheter som en individ förvärvar genom hela sitt liv, Spracherleben. 
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4.1.4 Sammanfattning av familjeporträtten 

Den narrativa skildringen av porträtten åskådliggör tankarna bakom placering och i själva 

samtalet förtydligar både Alices och föräldrarnas resonemang. De tre språkliga porträtten 

kompletterar varandra. Alice själv berättar inte om sin dyslexi utan bara att det är svårt att skriva 

korrekt grammatisk tyska. Sammantaget skiljer sig föräldrarnas och Alice uppfattning om 

hennes språkliga identitet och språkliga repertoar ytterst lite förutom att Alice inte explicit talar 

om sin dyslexi. De språkliga tomrummen som föräldrarna har lämnat i porträtten har olika 

betydelser. Camillas förklaring på tomrummet är avsaknaden av språklig skriftlig resurs som 

Alice får kämpa med på alla sina språk pga. av dyslexin. Tomrummet i Geralds språkliga 

porträtt över Alice symboliserar tvärtom framtida språkliga erfarenheter. Gerald har istället  

uttryckt den språkliga bördan, så som han ser på Alice dyslexi, som en tyngd på Alice axlar och 

framförallt när det gäller det tyska språket just nu. I den här familjen har tyskan blivit ett 

minoritetsspråk i den bemärkelsen att varken Alice eller syskonen har haft lika mycket tillgång 

till den som svenskan och engelskan. Delvis pga. av att föräldrarna har valt att tala svenska med 

barnen men också för att familjen har bott utomlands i andra länder som inte är tysktalande och 

att modersmålsundervisning aldrig har funnits tillgänglig. 

4.2 Familj 2 svensk/fransk 

Prussiluskan är född och uppvuxen i Sverige. Hon arbetar som språklärare i franska och Baboun 

har jobbat både som lektor i franska och arbetar inom tolkväsendet. De träffades i Frankrike 

och levde några år där innan de flyttade till Sverige och Baboun lärde sig svenska. Familjens 

tre barn har växt upp och gått i skolan i Sverige. Bogge är yngst och går på gymnasiet. De två 

äldre syskonen, mellanbrodern Gargamel och storasystern Lilla My är i tjugoårsåldern. De 

arbetar eller studerar på universitetet. När de var små åkte familjen ofta till Frankrike för att 

hälsa på den franska familjen. Alla barnen har läst franska som modersmål sedan de gick i 

förskolan till sista året i grundskolan och har under uppväxten umgåtts med andra fransktalande 

familjer. De äldre syskon har även bott, arbetat eller studerat en tid i Frankrike. Nu bor båda i 

Sverige igen. Det gemensamma familjespråket är svenska mellan mamma och barnen. 

Syskonenen pratar också svenska med varandra. Med pappa talar de franska och när de hälsar 

på släkten i Frankrike. Föräldrarna talar mest franska med varandra.  

Nedan är det Bogges språkliga porträtt som gestaltas. 
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4.2.1 Bogges språkporträtt 

Bogge är 17 år gammal och går andra året på gymnasiet.  

När Bogge har målat sitt porträtt har hon använt sig av en hel 

repertoar av visuella framskjutenheten som storlek, färg, 

förgrund och överlappning (Björkvall, 2019:101). I den 

efterföljande intervjun explictgör hon för mig som vad de olika 

figurerna och formerna i porträttet symboliserar för henne 

(Björkvall, 2019:100). I det här porträttet stämmer alla färgerna 

överens med en färg i motsvarande lands flagga. Hon har målat 

mörkblå för franska, gul för svenska, ljusblå för engelska och röd 

för spanska. 

Hon börjar med att beskriva de olika färgerna och kvadraterna 

i huvudet. I huvudets bakgrund har hon målat svenska och franska. Svenska upptar större plats 

likväl som den gula kvadraten för svenska ”Svenskan är ju en stor del av min identitet”. Alla 

kvadrater ligger ovanpå bakgrundsspråken och är omkastade. Det vill säga den franska boxen i 

blått som är mindre ligger på den svenska bakgrunden och vice versa och är placerade i 

ögontrakten. Hon förklarar för mig att kvadraterna är lådor och kommer från hennes 

modersmålslärares beskrivning av språk som separata enheter när hon var liten. ”Min franska 

lärare sa alltid att jag fick stänga den svenska lådan när jag kom in i klassrummet och öppna 

den franska lådan. I huvudet finns ytterligare två lådor, en röd för spanska i pannan och en 

ljusblå för engelska över munnen. Hon fortsätter ”jag blandar ihop språken när jag ska prata, 

när jag ska prata engelska kommer jag på ett ord på franska”. Hon förklarat att franskan 

använder hon sig kontinuerligt av för att uttrycka sig både på engelska och spanska. Alla lådorna 

i huvudet tyder på att de representerar de språk hon har lärt och lär sig i skolan och kan 

förknippas med hennes personliga erfarenhet (Björkvall, 2019:96). 

Därefter övergår hon till att förklara färgerna i periferin på porträttet och vad hon uträttar 

med de olika språken. Även här kan man koppla det till den personliga erfarenheten (Björkvall, 

2019:96). ”Jag skriver skrivstil som man gör i Frankrike”…”på hemspråk lärde jag mig 

skrivstil” och hon har därför placerat franskan på båda nedre delen av båda armarna och 

händerna. Hon förklarar att den ljusblå skiftnyckeln i den upplyfta handen motsvarar på vilket 

sätt hon ser på engelskan. ”Engelskan använder jag bara som ett redskap.”…” …i andra länder 

för att ta mig framåt…”. Hon lägger till att den är viktig för att kunna kommunicera med andra 

speciellt när man resor till andra länder som inte är förknippade med Sverige eller Frankrike  

Figur 4. Bogge 
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men säger samtidigt att ”engelskan är inte viktig för min identitet”.  Engelskan förutom i skolan 

är det språk som hon använder sig framförallt när hon ser på film och lyssnar på musik och 

ibland när hon pratar med sin bror. Spanskan förknippar hon med dans. ”I fötterna satte jag 

spanska för jag gillar att dansa och jag tänkte på flamenco”. Hon förflyttar sig nu inåt kroppen 

och förklarar att den övervägande gula färgen på armar och ben motsvarar svenskan i vardagen. 

”Alla aktiviteter jag kan, allt jag lärt mig det kopplar jag samman med svenska och svenska 

sammanhang”. Här ger hon exemplet att hon har lärt sig spela saxofon.  

Spiralerna och hjärtat i silhuettens mitt säger hon ”symboliserar känslor”…” då känner jag 

mig mer fransk”. Det visar hon på genom att i hjärtat ha övervägande blå färg och en liten del 

svenska samt även spanska. En grön rand ramar in hjärtat för italienskan som hon skulle kunna 

tänka sig läsa i framtiden. Hon säger att efter studenten vill hon bo i Frankrike eller i Spanien 

och har därför lagt till en röd tråd i tre utav de fem franskfärgade spiralerna. Hon tycker att både 

franskan, spanska och italienskan hänger ihop både språkligt och kulturellt. Två utav spiralerna 

och har också fått lite engelska. Centrum-periferi-kompositionen som Bogge redogör för ovan 

överensstämmer med den centrala betydelsen och närhet som hon känner för de olika språken  

(Björkvall, 2019:90).  

Efter genomgången av porträttet övergår vi till att bara prata om hur hon har förhållit sig till 

franskan över tid.  

Hon berättar att hon läst modersmål sen förskolan till nionde klass. Därefter har andra 

aktiviteter gjort det omöjligt för henne att fortsätta på gymnasiet. Modersmål var krävande och 

trots sena eftermiddagar fick hon inte sluta delta i undervisningen för sina föräldrar. Det är hon 

tacksam över nu då hon har haft nytta av både grammatiken och ordkunskap för de andra 

språken som hon studerar i skolan.  

Hennes pappa har alltid pratat franska med henne men hon svarade alltid på svenska när hon 

var liten bland annat läste han sagor för henne. Inte förrän i sjunde klass övergick hon till att 

prata med honom på franska, något som hon övervägt länge. Det föll sig naturligt att övergå till 

franska efter en semestervistelse hos den franska släkten i Frankrike. Hon använder svenska 

med pappa om det är något kontextbundet med svenska förhållanden eller om det något ord 

som hon inte kan på franska. I familjens umgängeskrets finns det en del fransktalande familjer 

och hon har en fransk väninna men de pratar svenska med varandra. Bara när föräldrarna är 

med talar de franska. 

Avslutningsvis frågar jag om framtida språk. Hon svarar att om hon skulle lära sig något 

annat språk skulle det vara ryska. Det är något som hennes pappa har tipsat henne om eftersom 

han arbetar med tolkningstjänster som kontinuerligt utlyser kurser på ryska.  
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4.2.2 Prussiluskans språkliga porträtt av Bogge 

I Prussiluskans porträtt av Bogge är den visuella framskjutenheten 

lite svårare att urskilja. De närliggande färgskalorna överlappar 

varandra vid flera tillfällen och kan tolkas som att Prussiluskan ser 

sin dotters språklig identitet som ett språkligt interagerande 

samband (Björkvall, 2019:101). I det här porträttet representerar 

det svenska språket lila och franskan rosa men övriga färger 

stämmer överens med en färg i ländernas flaggor dvs. spanskan är 

gul och engelskan är blå. 

Prussiluskan har använt sig av periferin utanför kroppen dels 

för att representera språk som är relaterat med den låga periferin 

som har att göra det jordnära och mänsklig erfarenhet, dels den 

höga periferin som har att göra med framtida möjligheter 

(Björkvall, 2019:96). Prussiluskan säger att ”I grunden är hon svensk, här är rötterna, och en 

fransk”…”Jag tror att i och med att hon är i Sverige känns den franska identiteten mycket 

starkare”…”Hon skulle förmodligen känna tvärtom om hon hade bott i Frankrike”. Därefter 

säger Prussiluskan ”Hon har framtidsdrömmar om Spanien men ännu mer om Frankrike”…” 

och pekar på de gula och röda molnen ovanför huvudet. Längsmed porträttet finns det flera 

kurviga linjer i blått och en i lila som Prussiluskan pekar ut med pennan ”lite blått här och där 

är engelskan”… ” engelskan är mer som svenskan, den finns överallt”. I porträttets extremiteter, 

fötterna har Prussiluskan målat både svenska och franska färger likväl som i armarna. I den 

nedåtpekande armen är engelskan och franskan inflätade i varandra medan den uppsträckta 

armen är helt fransk och går in i det franska framtidsdrömmarna. Benen har också interagerande 

och överlappande färger. Engelskan har exempelvis fått mer utrymme på det vänstra benet och 

går diagonalt upp till högra höften. Men engelskan har också målats på Bogges axlar framförallt 

den högra.  

I kroppens mitt, centrum-periferin-kompositionen som kännetecknar ett större 

känslomässigt värde, får färgerna större utrymme och avskilda ytor (Björkvall, 2019:90). ”Hon 

brinner mer för spanskan” säger Prussiluskan och pekar på den i nedre delen av magtrakten. 

Franskan tar plats på höger sida i porträttet med starkare färgmarkering i hjärtat och svenskan 

upptar vänstra sidan upp till halsen. 

Så här långt in i intervjun kan resten av familjemedlemmarna inte hålla sig utanför intervjun 

med Prussiluskan. Färgernas placering i huvudet hinner vi helt enkelt inte reda ut. Både Bogge 

Figur 5. Prussiluskans porträtt 

av Bogge 
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och den äldre brodern börjar jämföra Prussiluskans porträtt med Bogges. Bogge påperkar för 

Prussiluskan ”Det är klart att svenskan är gul, vad tror du?” och brodern Gargamel inflikar 

”Dina färger, Bogge är mer logiska och mammas färger är väldigt ologiska”. Prussiluskan 

svarar ”Nej men svenskan var ursprungligen vit för mig och franskan rosa.” 

Vi övergår till att tala om föräldrarna proaktivt har arbetat för att underhålla familjens språk 

och Prussiluskan skrattar och säger ”Nej vi hade inget stort familjeråd om det här”…”Vi var 

nog ganska överens om att han pratade franska och jag svenska så de får båda”. Vilket tyder på 

att de använt OPOL, one parent one language (Döpke, 1992). Hon förklarar att när barnen var 

små hjälpte hon till att underhålla franskan genom att sjunga franska barnsånger och 

nationalsången. Prussiluskan tror att hon förmodligen skulle ha pratat franska med barnen om 

de hade vuxit upp i Frankrike för det skulle ha varit svårt att tala svenska med barnen alldeles 

själv.  

Hon erinrar sig att och jämför hur andra blandäktenskap eller franska familjer i 

umgängeskretsen har antingen valt att prata svenska eller franska med barnen. Hon medger 

också att de hade tätare kontakt med fransktalande familjer när de större barnen var små. Då 

fanns det också mer språkriktad skolundervisning på skolorna som Classe Française som 

hjälpte till att underhålla franskan.  

När jag frågar om språk i Bogges framtid säger hon att hon tror att dottern förmodligen skulle 

studera ryska, något som Prussiluskan själv ville läsa som ung. Det finns inte målat i porträttet. 

4.2.3 Babouns språkliga porträtt av Bogge 

Baboun intervjuar jag vid ett senare tillfälle. Även i det 

porträttet är den visuella framskjutenheten lite svårare att 

urskilja och färgerna överlappar varandra som tecken på 

dotterns stora interagerande språkintresse (Björkvall, 

2019:101). Språkrepertoarens färger representeras på följande 

sätt i porträttet: gul för svenskan, blå för franskan är blå, lila 

för spanskan och rosa för engelskan samt ljusblå för ryskan. 

Baboun förklarar inte i vilken ordning han har målat men det 

verkar som att han först fyllt i svenskan mer eller mindre över 

hela porträttet men framhävs mest i vänster del av huvudet och 

armen samt högra foten. Det skulle tydas som ett tecken på 

språklig repertoar som består av flera lager, multi-layered. 

Figur 6. Babouns porträtt av Bogge 
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(Gumperz, 1964).”Naturligtvis är det också svenska, fast hon kanske är minst svensk av 

dom”…” hon har ett stort språkintresse och brinner för spanska”…” hon vill åka till Spanien 

och utveckla den delen också.”…”hon är mycket duktig på engelska också och har en stor rosa 

markering”. Franskan nämner han sist och säger ”hon har varit väldigt konsekvent som liten, 

hon började också bara tala franska med mig”…” de två yngre pratade franska med mig men 

inte den stora Lilla My” Han har målat franskan främst i högra delen på porträttet från låret till 

under armen i den uppsträckta armen. ”En liten fläck ryska, hon har sagt att hon gärna vill lära 

sig ryska” men eftersom han inte visste att det var av betydelse att måla det i porträttet lägger 

han till det efteråt i textförklaringen på porträttet. 

Vi övergår istället direkt till intervjun och han talar fritt. ”Sammanlagt är jag nöjd över alla 

tres nivå i modersmål”…” det är ändå en svensk miljö, de har gått i svensk skola”…” Jag tycker 

det är fantastiskt att alla tre kan var med min släkt utan bekymmer att de kan tala, läsa böcker 

på franska, titta på filmer, lyssna på musik, allt på franska, utan att känna sig hindrade.” Baboun 

hävdar att det är ”jag som är den annorlunda och den som representerar det franska språket som 

den enda riktiga fransmannen i familjen”. Det påpekar även barnen för honom kontinuerligt  

säger han. Baboun anser att alla barnen är ”välbevandrade i minst tre språk” och hänvisar till 

EU:s mål för alla européer i slutet på nittiotalet ”modersmål plus två språk”. 

Efter intervjun fortsätter konversationen om hur det har sett ut i familjens flerspråkiga 

umgängeskrets när det gäller att underhålla sitt eget hemspråk i Sverige. Här summerar jag den 

långa diskussionen mellan föräldrarna och barnen. Tendensen är, menar Baboun att det 

förstfödda barnet i en familjeskara är bäst på att underhålla modersmålet . Hos de yngre 

syskonen är tendens den motsatta säger Baboun. De talar hellre svenska om det dessutom är ett 

av modersmålen i familjen. Han menar att det är svårt för föräldrar att underhålla en språklig 

kontinuitet. Han förklarar att om man som förälder inte har svenska som modersmål under 

barnens uppväxt så talar man mer med dem på sitt hemspråk. När föräldrarna senare har lärt sig 

bättre svenska kan det hända att de helt enkelt övergår till att prata svenska med sina barn ”det 

blir mer bekvämt” säger han och ”det är inte lätt att vara konsekvent med sitt språk som 

förälder”. Prussiluskan instämmer. Här flikar Bogge mellanbrodern in och säger ”Det kan ju 

inte bli så för det sista barnet får ju det från föräldrarna och de äldre barnen, och det äldsta 

barnet får ju det bara från föräldrarna”. Men Bogge själv håller med sin pappa. Hon säger att 

som barn pratade hon mer franska både med sin franska väninna och hennes pappa. Men nu 

talar både väninnans pappa och väninnan mer svenska med henne. Baboun avslutar med att 

säga att i deras familj är det snarare tvärtom ”l’exception prouve la règle” som är det franska 

uttrycket för undantaget bekräftar regeln.  



 
 32 

4.2.4 Sammanfattning 

De tre språkliga porträtten komplimenterar även varandra i den här familjen. Den största 

diskrepansen märks mellan Bogges uppfattning och föräldrarnas uppfattning huruvida det 

franska språket talades när Bogge var liten och nu när hon är äldre. Både Prussiluskan och 

Baboun säger att hon redan pratade franska med Baboun när hon var liten. En annan skillnad 

är Bogges sätt att se på hur språken blandas i hennes huvud samtidigt som hon delar upp dem i 

enskilda lådor på det vis som hennes fransklärare i modersmål hade lärt henne att göra som 

liten.  

I den här familjen övergick den personliga intervjun till att bli ett fördjupat och engagerat 

samtal mellan familjemedlemmarna som gav dem utrymme för personlig tolkning och 

självinsikt i familjens flerspråkiga identitetsskapande (Ricoeur, 1990; se även Ahlgren 2016).  

Jag kommer därför att återkomma till detta i resultatdiskussionen då det berör både 

språkideologier, translanguaging och FLPP.  

4.3 Familj 3 svensk/spansk-mallorkinsk 

För att lättare följa med i de språkliga porträtten av den utvalda deltagaren i den här familjen, 

redogörs först kortfattat för den snåriga historiska, och kontroversiella skolspråkspolitiken runt 

katalanskan. Det beskrivs på det sätt som de intervjuade föräldrarna har förklarat den. 

Diktaturen i Spanien under General Francos tid från 1939 fram till 1974 bannlysta de regionala 

språken4 som senare har införts som skolspråk i bland annat de katalanska regionerna. 

De katalansktalande regioner i Spanien är Katalonien, Valencia och ögruppen Balearerna5 

som inbegriper huvudön Mallorca. I alla de katalansktalande regionerna i Spanien är 

undervisningsspråket idag på katalanska. Därtill hör att spanska och engelska lärs ut som 

enskilda och främmande språkämnen. Varje större ort eller stad i de katalansktalande 

regionerna pratar oftast ytterligare en varietet av språket som man pratar i hemmet och utanför 

skolan. Varieteterna är oftast uppkallad efter ortens namn där den pratas. I den här familjens 

språkporträtt och narrativa redogörelse blandas en del varieteter. På Mallorca är således 

undervisningsspråket katalanska men man talar även en ortsberoende variant av mallorkinska i 

hemmen.  

Lonchi föddes och växte upp i Sverige. Hon tillbringade ett år i USA som ung och arbetade 

sen som flygvärdinna 20 år i Spanien. Hon vidareutbildade sig till språklärare i engelska och 

 
4 https://spraktidningen.se/blogg/om-katalanska-och-katalansk-nationalism 
5 http://sprakorat.simplesite.com/433428147/5700853/posting/  
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spanska och senare även i SVA. Nu arbetar hon på en internationell engelsktalande grundskola 

i Sverige. Papucho är född i Tyskland och bodde där tills han var tre år då hans gästarbetande 

spanska föräldrar flyttade tillbaka till Mallorca i Spanien. Papucho arbetar som pilot i Spanien 

och pendlar till Sverige för att träffa familjen. Lonchi och Papucho träffades på Mallorca där 

deras två barn föddes. Föräldrarna tog det aktiva beslutet att underhålla språken med barnen 

genom att Papuchi talade spanska med dem eftersom skolspråket var katalanska och Lonchi 

talade svenska med dem, dvs OPOL one parent one language (Döpke, 1992). Anledning till att 

välja spanskan framför katalanskan var att de ville att barnen inte skulle bli andraspråkstalare 

av spanskan som de anser var ett viktigt världsspråk till trots rådande katalansk språkpolitiken.  

 Familjen flyttade till Sverige 2012. Båda barnen har gått på samma engelska grundskola där 

Lonchi fortfarande är anställd. Båda barnen valde sen att gå på svenskt gymnasium. Dottern 

Williamina sista året på gymnasiet och hennes bror Bunche Berge går sista året på sin 

universitetsutbildning. När hela familjen är tillsammans i Sverige pratar de spanska och när 

Lonchi är ensam med dem pratar de både svenska, spanska och engelska. I den här familjen är 

det Williaminas språkliga porträtt som kommer att gestaltats.  

4.3.1 Williaminas språkliga porträtt 

Willamina är 19 år och går i tredje året på gymnasiet. Hon har 

bott i Sverige sen hon var 10 år.  

Hon har använt färgerna för de olika språken på följande sätt: 

rött för spanskan, blått för svenskan, gult för katalanskan, rosa 

för franskan och brunt för engelskan. Hon börjar först beskriva 

periferin i sitt porträtt och det är katalanskan som hon har målat 

i alla extremiteter, fötterna och händerna och pryder huvudet 

med två stora örhängen. Placeringar i periferin visa på det 

avstånd hon känner för katalanskan (Björkvall, 2019:90).  Hon 

berättar att innan flytten från Mallorca gick hon i hembyns skola 

där skolspråket var katalanska.  Hon förklarar ”Katalanskan 

känns lite ytlig, längst bort från mig, jag använder det inte så 

ofta förutom med pappa”. När hon pratar om katalanskan säger hon ibland omedvetet 

mallorkinska. När jag frågar henne varför, förklarar hon att det nästan är samma sak. Hon talar 

också om att när hon började på gymnasiet bestämde hon och pappan att börja prata 

mallorkinska med varandra ” Det är synd att tappa den”. Hon berättar vidare att hennes 

Figur 7. Williamina 
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nuvarande katalanska kompisar på Mallorca pratar katalanska mellan varandra ”men när de 

vänder sig till mig pratar de spanska”. Vissa kompisars föräldrar pratar katalanska med henne 

men andra spanska. ”Jag tror att de har hört mig och den kompisen vilket språk vi pratar på, då 

anpassar dom också sig till det språket vi pratar”.  

Sedan har hon målat svenskan i blått och spanskan i rött som går diagonalt tvärsöver kroppen 

i kurviga ränder från ena benet till andra armen som korsar varandra på mitten i porträttet. De 

två språken har en central betydelse för henne (Björkvall, 2009:90).”Jag tog typ fifty fifty på 

svenska och spanskan, på grund av mamma och pappa, jag är liksom båda”. Det kan tolkas som 

oföränderlig, till viss del statisk identitet, Idem enligt Ricoeurs (1990) syn på narrativ identitet. 

Även i ansiktet har hon målat ögon och mun i den röda spanska färgen. Hon berättar att vid sin 

flytt till Sverige gick hon först i svensk skola i ett och ett halvt år. Hon förklarar att den första 

tiden i Sverige var jobbig eftersom ”jag sög på svenska och spanskan var jag heller inte bäst 

på”. Jag frågar vad hon syftar på när hon nämner spanskan.  Hon svarar att hon var yngst i en 

stor grupp i modersmålsundervisning på spanska, där även hennes fyra år äldre bror gick. ”Det 

var svårt att hänga med på spanskan på den nivån jag hade då”. 

I centrum-periferin-kompositionen som har ett stort känslomässigt värde för Williamina har 

hon målat den yttre delen av hjärtat i brunt för engelska och i hjärtats mitt i rosa för franska 

(Björkvall, 2009:90, Busch, 2017). I porträttet förklarar hon att ”Strecken är vem jag är och 

hjärtat är vad jag har valt att vara”. Det kan tolkas som en känslomässig metafor för just de här 

två språken (Busch, 2017). Hon menar att byta från den svenska kommunala skolan till den 

engelska skolan underlättade hennes skolgång. ”Det var min exit to struggle”. Där valde hon 

också att läsa franska och kunde dra nytta av både spanskan och katalanskan. Engelskan är rolig 

säger hon ”Förutom att det är det universella språket”. Hon fortsätter att redogöra ingående för 

hur hon kände vid skolbytet till den engelska skolan. ”Jag började förstå och mina betyg blev 

bättre, det var som lite extra hjälp”…”Det var ganska skönt för mig att komma ifrån att jag inte 

kunde svenska i en svensk skola och kunna ha lite mer ämnen på engelska, som NO som jag 

inte förstod alls på svenska” och så lägger hon till ”Att ta mig fram på svenska gick inte så bra, 

jag förstod ingenting på den kommunala skolan”.    

Efter genomgången av porträtten förklarar hon lite hur hon använder språken med brodern 

och föräldrarna. Med brodern talar hon ofta spanska men de blandar också språken och det är 

oftast han som inleder de olika språkövergångarna. ”Jag bara följer honom typ”. Men hon 

påpekar också att ”Bunche Berge har alltid vägrat att tala katalanska”. Social media och filmer 

påverkar hur hon pratar med sin mamma. Då blir det oftast på engelska men även svenska. När 

de byter mellan svenska och spanska beror det oftast på vad de har pratat om innan.  Pratar de 
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om typiska aktiviteter som de gör gemensamt med pappa eller när pappa är hemma går hela 

familjen över till att prata spanska. När de åker på semester till Spanien känner hon sig nu som 

en ”spansk turist i Spanien” trots att de har kvar sitt hem på Mallorka. Hon är en ”outsider” 

eftersom en del i hembyn inte längre känner igen henne. Speciellt uttalat blir det när hon åker 

med sina gamla kompisar till öns huvudstad som hon själv inte är så bekant med. Både hennes 

svenska och mallorkinska kompisar tycker att det är coolt att hon kan så många språk. I Sverige 

kan det till och med hända att de glömmer av att hon är spanjorska. Hennes bästa väninna i 

Sverige har ryska föräldrar men resten av hennes kompisar är ”Svennebananer”. Hon tycker det 

är praktiskt att kunna språk det är lättare att ”bonda med andra personer på en annan nivå”.  

I framtiden skulle hon kunna tänka sig att plugga franska på universitetet. 

4.3.2 Lonchis språkliga porträtt av Williamina 

I Lonchis porträtt av Williamina är språken helt avgränsade 

från varandra. De fem språken representeras av följande 

färger: grönt för svenska, rosa för spanska, blått för engelska, 

brunt för katalanska och rött för katalanska. 

I centrum av porträttet och de språk som tar störst plats är 

svenskan placerad till vänster i grönt och spanskan till höger i 

rosa. Det kan tyda på den centrala framtoningen de båda 

språken har och som Lonchi vill framhäva i dotterns porträtt 

(Björkvall, 2019:90). Spanskan tar större plats än svenskan 

och går från halva huvudet ner till knät medan svenskan har 

målats i halva överkroppen ner till höften. Lonchi säger ”att 

det märks fortfarande ibland att svenskan inte är hennes 

modersmål.” Hon har sammanlagt bara gått i svensk skola i fyra år.  

Katalanskan är målad i brun färg från skrevet ner till foton på samma sida av kroppen som 

spanskan respektive franskan som representeras av en röd fot. ”Katalanskan är lite större för 

den är ändå en del av vår familj och hon har ju gått flera år i skolan på katalanska”. Franskan 

har inte fått så stort utrymme för den anser Lonchi inte är lika utvecklad än. Lonchis uppfattning 

och placering kan tolkas som att de har hamnat i periferin då hon anser att båda språken inte 

har samma akademisk status som de andra tre språken (Björkvall, 2019:90). Lonchis 

uppfattning av Williaminas språkanvändning av katalanskan när hon var liten skiljer dessutom 

från dotterns uppfattning. Lonchi menar att dottern pratade mallorkinska mycket mer när hon 

Figur 8. Lonchis porträtt av 

Williamina 
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var liten framförallt med kompisar och bytte oreflekterat mellan mallorkinskan och spanskan 

beroende på situation. 

 Det engelska språket i blått är placerat i vänstra benet. Lonchi förklarar att ”Williamina har 

alltid haft lätt för språk och engelskan har hon varit duktig på sen hon började läsa engelska i 

Spanien och hon hade ju svenskan att gå på också”. Lonchi säger att ”Hon är ganska starkt 

trespråkig, alla språken har samma status” och syftar på svenskan, spanskan och engelskan men 

att dottern nog är starkast på engelska tack vara sin engelska skolgång från årskurs sex till nio.  

Lonchi börjar sedan att förklara hur hon såg på dotterns skolbyte. ”I svenska skolan var ju 

Williamina i underläge därför alla var duktiga på svenska men inte hon” hon fortsät ter och 

förklarar ”men på engelska skolan var det ingen, kanske en, som hade engelska som modersmål 

så då var ju alla lika dåliga eller lika duktiga som alla andra”. 

Efter att Lonchi har talat färdigt om Williaminas språkliga porträtt frågar jag henne vilka 

språk hon tror är Williamina kommer att ha nytta av i framtiden så får jag kort och gott svaret 

”Alla”.  

Lonchi berättar också hur svårt det var för henne att själv vara den drivande kraften för att 

underhålla svenskan när de bodde på Mallorka. ” Svenskan var ju ett klart minoritetesspråk när 

vi bodde i en spanskkatalansk by”. Hon brukade ta dem till svenska skolan och till Svenska 

kyrkan på Mallorca för olika svenska förskoleaktiviteter och visade svenska filmer för att stödja 

det svenska språket. ”När de var små var det inga problem” men säger hon ”när dom blev äldre 

och började prata spanska med sina kompisar svarade de hellre på spanska och då gick jag själv 

omedvetet över till spanska. Ibland fick hennes man gå in och stötta henne och säga till både 

henne och barnen att prata svenska. Att bo i Sverige nu har underlättat barnens svenska 

språkbruk och har axlat av henne ensamansvaret för att underhålla det svenska språket. 

En annan aspekt som Lonchi nämner är det krystade språkförhållandet som Papuchi har till 

katalanskan och sin egen mammas språkbruk. Mamman dvs. Williaminas farmor, som är infödd 

öbo pratar nämligen inte mallorkinska med Papuchi trots att hon själv talar flytande både 

mallorkinska, spanska, franska, engelska och tyska. Under Williaminas farmoders och Papuchis 

uppväxt rådde Francos diktatur och det enda tillåtna språket var spanska. På den tiden var också 

spanskan det obligatoriska undervisningsspråket både i Katalonien och på Mallorka. 
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4.3.3 Papuchis språkliga porträtt av Williamina 

I Papuchis språkliga porträtt av Williamina har han upprättat 

den språkliga avskildheten på samma sätt som Lonchi men valt 

andra färger och några andra placeringar. I portätten har han 

använt blått för svenska, gult för spanska och rött för 

katalanskan och rosa för engelskan samt grönt för franskan. I 

den högra kroppshalvan har han placerat svenskan i blått och i 

gult för spanskan i den vänstra kroppshalvan fast i exakt samma 

proportion. De representerar ”sus lenguas nativas” deras 

modersmål det mest centrala i bilden (Björkvall, 2019:90).  

Engelskan intar även här tredje positionen men i rosa färg. 

Däremot är engelskan placerad i alla de yttre delarna av 

kroppen periferin, armar, händer, nedre delen av benen och 

fötterna (Björkvall, 2019:90). Han menar att både barnen tar till sig engelskan dagligen genom 

dator och mobiler och därför placerade han dem just där på kroppen. ”Det är ett praktiskt språk 

och barnen använder det hela tiden” och kommer att ha användning av det kontinuerligt i 

framtiden ”es una lengua prática, ellos lo utlizan constantemente”.  

Franskan har han nämnt sist och den har fått grön färg som han har placerat på överarmarna. 

Han förklarar att ”övar man upp musklerna så växer de, annars förblir de som de är”…”si lo 

ejercita crece, si no se queda como está”.  

I språkförklaringarna, som är svårt att se på porträttet, till skillnad från både Lonchis och 

Williaminas porträtt, har han skrivit mallorkinska i blått, under den katalanska texten i rött. 

Katalanskan har ett rött hjärta, ett känslomässigt språk för både dottern och honom (Busch, 

2017). Det språket brinner han snarare själv för säger han och syftar på rötterna från den 

mallorkinsktalande ön där både han och dottern lärde sig både spanska och mallorkinska. 

Samtidigt säger han att katalanskan i sig inte har något praktiskt användningsområde ”el 

catalan no lo necesita practicamente para nada”. Men säger han, när hon blir äldre kommer 

det att tilltala henne mer eftersom det har med hennes rötter att göra. Likväl som dotter hoppar 

han fram och tillbaka mellan katalanskan och mallorkinskan när han talar. Han förklarar att 

mallorkinskan skiljer sig mot den korrekta institutionella skriftspråkskatalanskan som dessutom 

använder andra artiklar. Han hänvisar till att det finns meningsskillnader i de olika 

katalansktalande regionerna huruvida mallorkin ska betraktas som katalanska eller inte. Det är 

också en av anledningarna till att han höll sig till det mer neutrala ordet 

Figur 9. Papuchis porträtt av 

Williamina 
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”katalanska”…”catalan” i början av vår intervju men sedan övergick till att säga 

”mallorkinska”…”mallorquin”. 

Papuchis förklaringen till att Williaminas farmoder inte pratade mallorkinska med honom 

var att modern gifte sig med en fastlandsspanjor. Av artighetskäl gentemot Papuchis fader 

användes det spanska språket i hemmet. Under Papuchis uppväxt var undervisningsspråket  

spanska. Han lärde sig istället den mallorkinska varianten, solleric från sin mormors hemby 

Soller och mallorkinska med sina tonårskamrater. Den påtvingade katalanska skolspråket har 

gjort att Williaminas broder Bunche Berge aldrig har velat tala vare sig katalanska eller 

mallorkin. Bunche Berge är principfast och har istället utvecklade språkkunskaper i både 

engelska och japanska. Papuchi tror att när sonen blir äldre kommer även han att lära sig 

språket. Därför har han i sonens porträtt markerat mallorkinskan med en stor fallussymbol som 

kan ses i bilaga 8.4.3. Det är en kulturell symbol som i det spanska språkbruket används i 

inofficiella sammanhang för att ge utrycka för starka känslor, en visuell framskjutenhet som 

förmodligen tolkas lättare av människor som har ett liknande språkligt kulturellt uttryckssätt 

(Björkvall, 2019:100,101).  

4.3.4 Sammanfattning  

I genomgången av porträttet och den semistrukturerade intervjun med Williamina hoppar hon 

fram och tillbaka i tiden. Williamina bytte snabbt fokus från före flytten från Mallorka, den 

första tiden i Sverige, hennes nuvarande skolgång och när hon besöker Mallorka och hade jag 

själv inte känt till hennes språkliga bakgrund hade det varit svårt att hänga med i svängarna. 

Både den katalanska och spanska flaggan har gula och röda färger vilket både Williamina 

och Papuchi har skildrat med samma färger i sina respektive porträtt.  

Den flerspråkiga och narrativa identiteten är särdeles påtagliga i den här familjens språkliga  

porträtt av Williamina. Williaminas flerpråkiga identitet och språkliga resurser och dess 

komplexitet används på ett flertal sätt och påverkas ytterst ur ett makorperspektiv av de olika 

ländernas skiftande språkpolitik över tid  (Spolsky, 2012). På det individuella planet, 

mikroperspektivet, har familjens språkpolicy inverkat på hur Williamina och även hennes bror 

Bunche Berge använder sig av och känner för de olika språken (Spolsky, 2012). Det beror på 

hur de upplevde språkkraven i sin närmiljö under sin uppväxttid samtidigt som den språkliga 

identiteten hänger starkt samman med de språk de har fått av sina föräldrar. Mallorkinskan 

behandlas som en katalansk dialekt och förknippas med familj och vänners känslomässiga och 

kulturella band till språket (Horner & Weber, 2012:90). 
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Föräldrarnas medvetna, aktiva språk- och skolval pga. av flytten till Sverige har också satt 

spår i hur språken används och behandlas. Translanguaging är ytterst dynamisk i den här 

familjens dagliga språkbruk (Horner & Weber, 2018:117–118). Williamina byter ofta språk 

under samma konversation beroende på kontext och vem hon pratar med i familjen. Trots att 

språkarvet väger tungt så finns det en viss distans till både den svenska identiteten och den 

spansk/mallorkinska. Williamina uttrycker det genom att använda sig av ordet ”svennebananer” 

och att hon samtidigt känner sig som en ”outsider” när hon är i Spanien. 

En annan intressant aspekt är hur Lonchi har placerat dotterns språkliga resurser i porträttet.  

Språken med germanskt ursprung, svenska och engelska dvs. de språk som Lonchi sjäv har med 

i sin språkerfarenhet har placerats till vänster. Till höger i Williaminas porträtt har hon placerat  

de med latinskt ursprung, spanskan, katalanskan och franskan. De senare språken har Lonchi 

lärt sig eller kommit i kontakt med senare i sitt liv. Det skulle kunna tydas som ett västerländskt 

sätt att placera känd och okänd eller ny information i multimodala texter (Björkvall, 2019:88). 

5. Resultatdiskussion 

I det svenska skolsystemets obligatoriska utbud av moderna språk kan man välja tyska, franska 

eller spanska (Lpo 94, SFS, 2011:185, SFS, 2010:2039). Alla medverkande deltagarna i den 

här studien har ett av dessa språk i sin familjespråkliga repertoar. Alla tre språken är dels före 

detta koloniala högstatusspråk tillsammans med engelskan samtidigt som de är viktiga språk i 

Europa. Sveriges nationella språkideologi påverkas indirekt av EU:s språkideologi, den 

politiska lingvistiken (Blommaert, 1996:217).  Eu:s språkpolitik har således inverkat på hur 

Sveriges nationella språkplanering ser ut ”ett modersmål samt två europeiska språk” (Horner & 

Weber, 2012:89). Det gör att vi idag lär oss engelska och ytterligare ett modernt språk dvs. två 

standard varianter av europeiska språk och svenska (Granfeldt, Sayehli, & Ågren, 2019). 

Flerspråkigheten ses som statushöjande (Jørgensen 2000 i György-Ullum, 2010:32). Alla 

föräldrarna till de ungdomar som har varit i fokus i den här studien har proaktivt tagit beslut för 

sina barn att utveckla inte bara sina modersmål utan även andra språk antingen genom skolgång, 

språkliga program eller genom utlandsvistelser eller byte av land (Horner & Weber, 2018:89, 

Lareau, 2007). Att ha goda kunskaper i de aktuella högstatusspråken som alla familjerna har 

med sig i sin språkliga repertoar är viktigt för de deltagande ungdomar.  

Det innebär dock inte att deltagarna alltid har känslomässiga band till just det eller de 

språken. Ett exempel på det är den svensk/franska familjen där Bogge ser engelskan mer som 

ett verktyg. De känslomässiga språken är snarare förknippat med de latinska språken, franska, 
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spanska och italienska, men det finns med som en naturlig del av livet, genom skola, musik och 

social media (Gupta, 2000, i György-Ullum, 2010:32). Ett annat exempel är den 

svensk/österrikiska familjen där Alice inte har något känslomässigt band till spanskan trots att 

både har bott och tillbringar alla sina sommarsemestrar där. Alice språkliga och känslomässiga 

band är istället förknippat med engelskan, svenskan de två andra länder hon också har bott i 

samt tyskan pga. sin pappa och släkten i Österrike. I den svensk/spansk-mallorkinska familjen 

kan man tyda en viss ambivalens och känslomässiga aspekter till både spanskan och 

katalanskan eller mallorkinskan användning över tid som har påverkats av språkpolitiska beslut 

inom landet (Curdt-Christiansen, 2013, Karner, 2007, Spolsky, 2004, Tannenbaum, 2012). Inte 

bara spanskan gentemot katalanskan utan även huruvida familjen känner och ser på 

mallorkinskan som en dialekt underordnad katalanskan (Horner & Weber, 2018:21). I den här 

familjen ser de själva på katalanskan och mallorkinskan som varianter av ett och samma språk  

vilket påminner om det resonemang och lingvistiska perspektiv som Horner & Weber för 

(2018:35). Katalanskan är dessutom standardiserad som officiellt språk och skolspråk i de 

katalanska regionerna i Spanien (Horner & Weber, 2012:90 (Spolsky, 2004, 2012). Det kan 

jämföras med den svenska sentida språkpolitiken och införandet av fem erkända 

minoritetsspråk i Sverige (ISOF, 2015). 

För deltagarna i studien är engelskan ”la lingua franca” ett av kärnämnena i det svenska 

skolsystemet och en naturlig del av den svenska vardagen. Engelskan likväl som svenskan som 

majoritetsspråket i Sverige finns närvarande på alla deltagandes språkliga porträtt. Även om det 

är få av deltagarna som medvetet kommenterar det så är det underförstått att det engelska 

språket öppnar dörrarna för framtidens globala yrkesmöjligheter och resande. Sist men inte 

minst ur ett nationellt, sociolingvistiskt och politiskt perspektiv är engelskan ett viktigt språk 

för globala handeln som Sverige är så beroende av (Cabau-Lampa, 1999 i Granfeldt, Sayehli, 

& Ågren, 2019). 

Alla deltagarna har socialiserats in i sina respektive språkliga kontexter som en naturlig del 

av den språkliga vardagen där alla deras språkresurser värderas högt och har skapat en 

flerspråkig norm (Rydell, 2019). I studien har också språkunderhåll, språköverföring och 

språkbyte analyserats som en del av familjespråkspolicyn i praktiken, FLPP (Spolsky, 2004). 

Deltagande familjerna förhållningssätt till det omgivande makrosamhällets språkpolicy 

påverkar hur de har interagerat och implementerat olika språk i sin egen familj på mikronivå 

(Curdt-Christiansen, 2013).  

De deltagande familjerna kan räknas till en medveten medelklass. Den aktiva 

språkuppfostran har till stor del understötts dels av föräldrarna själva genom skolgång, val av 
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undervisning eller skolor, dels flyttar från ett land till ett annat. På samma sätt har de haft en 

förhållandevis kvalitativ och kvantitativ exponering av både modersmål och andra språk under 

sin uppväxttid (Kheirkhah, 2016:19, King, Fogle, & Logan-Terrys, 2008). Ungdomarna tillhör 

således en generation av flerspråkiga individer till följd av föräldrarnas blandäktenskap som 

uppstår i globaliseringens fotspår när rörelsefriheten mellan länder inte längre tillhör enbart de 

allra högsta samhällsskikten (Karner, 2007, King, Fogle, & Logan-Terrys, 2008).  

De medverkande familjerna har använt sig i olika utsträckningar av olika föräldrastrategier 

som exempelvis OPOL en förälder ett språk (Kheirkhah, 2016). Exempelvis i den 

svensk/franska och den svensk/spansk-katalanska familjen har den här föräldrastrategin alltid 

använts. I den svensk/österrikiska familjen har en liknande språkstrategi använts men med de 

österrikiska farföräldrar och släkten i Österrike. I den svensk/spansk-katalanska familjen när 

familjen bodde i Spanien fungerade den strategin så länge barnen var mindre för att underhålla 

svenskan (Döpke, 1992, Obied, 2009). När barnen började däremot började skolan och umgås 

med andra barn blev de allt mer passivt flerspråkiga och svarade hellre modern på spanska 

(Yamamoto, 2001:127). Även Kheirkhah (2016:19) i sin studie konstaterar att barn påverkas 

allt mer av det omgivande samhället, kamrater och skolgång när de blir äldre och det kan bli 

allt svårare att underhålla minoritetsspråket. I och med flytten från Mallorca till Sverige blev 

det ett omvänt förhållande till familjens språk. Spanskan och katalanskan blev istället  

minoritetsspråk efter några års vistelse i Sverige trots möjlighet till modersmålsundervisning i 

spanska. 

En positiv effekt av föräldrar som stöttar sina barn och erbjuder diskursstrategier är att det 

skapar bättre förutsättningar för att underhålla minoritetsspråket i familjen (Mishina-Mori, 

2011). I den svensk/tyska familjen kompenserar exempelvis fadern Alice dyslexi genom att 

vara tillåtande och hjälpande genom att inte sätta press på dotterns språkliga dilemma. Det gör 

han genom att stötte henne i skolarbetet med den tyska grammatiken så att hon kan fortsätta att 

använda språket med den österrikiska familjen. Till följd av alla tre fädernas positiva stödjande 

förhållningssätt till underhållandet av tyskan, franskan och spanskan respektive katalanskan 

väljer dessutom både Alice, Bogge och Williamina på ett självmant och mer metakognitivt sätt 

i puberteten att återknyta och befästa sina fäders språk.  

Äldre syskons interaktion kan också influera och påverka flerspråkighet i olika riktningar 

och likaledes har den här studien kunnat uppmärksamma sådana varierande tendenser (Obied, 

2009). I den svensk/franska familjen uppstod meningsskiljaktigheter om större syskons 

påverkan på hur flerspråkigheten inom familjen vidmakthålls. Bogges far menade att det är 

lättar att underhålla en monlingvistisk praktik med det förstfödda barnet. Han tyckt också att 
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det oftast berodde på föräldrarnas ihärdighet i att underhålla minoritetsspråket i det här fallet 

franska och hur kompetenta föräldrarna på majoritetsspråket svenska över tid (Boyd,1985). 

 Bogges broder menade tvärtom att anledningen till att mindre syskon bättre kan underhålla 

minoritetsspråket är att de äldre syskonen ger de yngre syskonen ett större inflöde tillsammans 

med föräldrarna. Fogle (2012) anser att den kan vara en naturlig del av transnationella familjers 

umgängessätt som redan har en flerspråkig identitet. Boyd (1985) menar att det på samma sätt 

kan vara lättare att underhålla minoritetsspråken när en familj har planer på att återvända till 

målspråkslandet för minoritetsspråket. Den svensk/österrikiska familjen är ett sådant exempel, 

där svenskan fortsatte att vara familjespråket eftersom deras utlandsvistelse i USA var under en 

begränsad och planerad tid.  

I den svensk/spansk-katalanska familjen markeras språkanvändningen på ett annat sätt 

mellan syskonen och föräldrarna. Syskonens språkval är starkt kontextberoende och de blandar 

sina språk utan märkbara övergångar i ett kontinuerligt transspråkande (García & Li Wei, 

2018). Där styrs de olika språkbytena mestadels av Williaminas äldre bror genom ett kontinuum 

av språkliga resurser (Rindstedt & Aronsson, 2002, Horner & Weber, 2018:42). Syskonen 

associerar olika aktiviteter eller människor med olika språk och intar en annan kulturell identitet 

vid sina språkbyten (Horner & Weber, 2012:117). På ett liknande sätt kommunicerar 

Williamina med sin mamma. Med pappan förhåller sig Williamina till flera språk eller dialekter 

d.v.s. hennes språkliga resurser från barndomen i Spanien (Horner & Weber, 2018:35). Det är 

antingen spanska, katalanska med mallorkinska. Hon byter från nationell spansk identitet till 

regional identitet eller känslomässig identitet förknippat med pappans familj (Horner & Weber, 

2018:117–118). Williaminas bror intar snarare en politisk identitet genom att inte vilja tala 

katalanska (Horner & Weber, 2018:117). Det kan bero på hur man i familjen på faderns sida 

har förhållit sig till de spanska och katalanska språken under general Francos tid (Horner & 

Weber, 2012:90). Enligt Williaminas pappa och mamma anses det spanska språket i den här 

svensk/spansk-mallorkinska familjen ha en överordnad ställning till katalanskan och även 

svenska när alla familjemedlemmarna är samlade. Det valda språkbruket i hemmet mellan alla 

familjemedlemmar är således spanska. Det bekräftar Horners och Webers (2018:21) argument 

om språks överordnade ställning till andra mindre språk.  

  

I den svensk/spansk-katalanska familjen däremot markeras exempelvis språkanvändningen 

på ett annat sätt mellan syskonen och föräldrarna. Syskonens språkval är starkt kontextberoende 

och de blandar sina språk, spanska, svenska, och engelska utan märkbara övergångar i ett 

kontinuerligt transspråkande (García & Li Wei, 2018). Där styrs de olika språkbytena mestadels 
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av Williaminas äldre broder genom ett kontinuum av språkliga resurser (Rindstedt & Aronsson, 

2002, Horner & Weber, 2018:42). Syskonen associerar helt enkelt olika aktiviteter eller 

människor med olika språk och intar en annan kulturell identitet vid språkbytena (Horner & 

Weber, 2012:117). På ett liknande sätt kommunicerar Williamina med sin mamma. Med pappan 

förhåller sig Williamina till flera språk eller dialekter d.v.s. hennes språkliga resurser från 

barndomen i Spanien (Horner & Weber, 2018:35).  Det är antingen spanska, katalanska med 

mallorkinska inslag. Hon byter från nationell spansk identitet till regional identitet eller 

känslomässig identitet förknippat med pappans familj (Horner & Weber, 2018:117–118). Det 

spanska språket anses i den här svensk/spansk-mallorkinska familjen ha en överordnad ställning 

till katalanskan enligt Williaminas pappa. Det valda språkbruket i hemmet mellan alla 

familjemedlemmar är således spanska. Det bekräftar Horners och Webers (2018:21) argument 

om språks överordnade ställning till andra mindre språk, svenskan, eller regionala språk, 

katalanskan-mallorkinskan just i den här familjen. Williaminas bror däremot intar snarare en 

politisk identitet genom att inte alls vilja tala katalanska (Horner & Weber, 2018:117). Det kan 

eventuellt tyda på hur man i familjen på faderns sida har förhållit sig till de spanska och 

katalanska språken under general Francos tid  och senare samtida språkideologi i de katalanska 

regionerna (Horner & Weber, 2012:90).  

Bogge i den svensk/franska familjen använder sig på ett liknande sätt av translanguaging 

men framförallt i skolsammanhang när det gäller franskan, spanskan och engelskan (García & 

Li Wei, 2018).  

Till skillnad från den svensk/spansk-katalanska familjen så kan fäderna i den 

svensk/österrikiska och den svensk/franska familjen också tala svenska och det innebär att  de 

senare två familjerna samtidigt kan byta språk från tyska eller franska till svenska beroende på 

kontext. Således skulle man kunna tolka att alla ungdomarna i studien och deras familjerna 

använder sig av translanguaging och en kontinuerlig identitetskonstruktion genom att använda 

sig av olika register och språkliga resurser i sin språkliga repertoar (Horner & Weber, 

2018:117–118). Den språkliga repertoaren hos alla deltagarna i studien är vidare dynamiska 

och under kontinuerlig förändring i enlighet med vår tids globaliserade era och påverkas av 

både av formell och informell inlärning (Busch, 2012:506, 2017, Blommaert och Backus, 

2013). De individuella flerspråkiga repertoarerna i studien visar på en superdiversifierade 

subjektivitet när det gäller både språk och etnicitet (Busch, 2017). 

Genom Busch (2006, 2012) språkliga porträtten och deltagarnas narrativ har både deltagarna 

och jag fått perspektiv på olika lingvistiska repertoarer och hur deras flerspråkiga identitet har 
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formats. Både sociala och känslomässiga språkpraktiker har synliggjorts (Betten, 2010 & 

Busch, 2017).  

Utan min egen flerspråkiga erfarenhet hade det förmodligen varit svårt att få förståelse för 

vissa språkliga aspekter i den här studien. Därtill har det varit till stor hjälp att ha känt deltagarna 

från tidigare och även några av ungdomarna sen de var små. Det har skapat en trygg och familjär 

intervjusituation för att kunna diskutera mer på djupet hur flerspråkig identitet upplevs hos 

några flerspråkiga familjer i svensk kontext.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev till deltagande ungdom med kombinerad samtyckesblankett och 

information till deltagare.  

Hej! 

Jag heter Carina Blombäck och studerar vid Uppsalas universitet och håller på at skriva en 

uppsats som handlar om flerspråkig identitet.  

Jag skulle vilja att du medverkar genom att berätta hur och när du använder de språk som du 

kan i din vardag. Vilka språk pratar och använder du i skolan, på din fritid med din familj och 

eventuellt släktingar i andra länder. Jag vill också veta om du har bott i andra länder och vilka 

språk du har använt där.  

Hur lång tid tar det och hur går intervjun till?  

Intervjun kommer att ta ungefär 30 min till en timme.  

Du kommer att få fylla i en genomskinlig människofigur med färgpennor för alla de språk 

du kan och använder. Du väljer själv vilka färger du använder för varje språk och var i figuren 

du tycker att de passar in.  

Du får också lägga till detaljer på figuren som du tycker passar in för varje språk. Vissa språk 

kanske du använder mer och passar in på vissa delar av figuren och andra använder du mindre 

och passar in på andra ställen.  

Du bestämmer själv hur mycket och var du målar språken. Du kan också fylla i språk som 

du vill lära dig. Bredvid figuren som nu har blivit en teckning skriver du med färgpennan vilket 

språk varje färg representerar.  

När du är klar med teckningen kommer jag att ställa några bakgrundsfrågor om dig själv och 

vilka språk du talar utifrån vad du har målat på teckningen. Vi pratar tillsammans och du 

förklarar för mig hur du tänkt när du har målat din språkliga figur. Jag kommer att både anteckna 

och spela in vårt samtal så att jag får med alla detaljer som du beskriver för mig. 

När och var gör vi intervjun?  

Vi träffas på en tid, gärna så snart ni kan nu i oktober, och plats som passar dig. Vid behov kan 

intervjun göras digitalt.  

Vad händer sedan och hur behandlas intervjumaterialet efteråt? 

Ingen annan än jag kommer att lyssna på intervjun och allt material kommer att förstöras när 

studien är klar. Ditt namn och din skola kommer att vara anonyma i studien. Om du vill kan du 

själv föreslå ett namn som jag kan använda istället för ditt eget namn. 
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Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ert deltagande. Om du vill 

kommer jag att skicka de delar som jag vill ha med i uppsatsen till dig, så att du kan kontrollera 

att jag förstått dig korrekt. 

Jag skulle vara mycket tacksam över din medverkan i studien!  

Med vänlig hälsning Carina Blombäck  

 

Du kan kontakta mig på: 

e-mail: Carina.Blomback.8793@student.uu.se 

mobil: 0722 44 85 00 

Samtycke till deltagande:  

Namnteckning: 

…................................................................................................................................  

Namnförtydligande: 

…............................................................................................................................... 

Handledare: 

Ellen Bijvoet 

Institutionen för nordiska språk, Uppsala Unviversitet 

ellen.bijvoet@nordiska.uu.se 

 

  

mailto:Carina.Blomback.8793@student.uu.se
mailto:ellen.bijvoet@nordiska.uu.se
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Bilaga 2. Missivbrev till deltagande förälder med kombinerad samtyckesblankett och 

information till deltagare. 

Hej!   

Jag heter Carina Blombäck och studerar vid Uppsalas universitet Svenska som andraspråk. Den 

här terminen ska jag skriva en C-uppsats i ämnet. Jag kontaktar dig och din familj eftersom jag 

är intresserad av er flerspråkiga bakgrund och identitet för en intervju som underlag till min 

studie.  

Jag vill undersöka hur ungdomar med flerspråkig bakgrund använder sig och ser på sin 

språkliga repertoar och hur de identifierar sig med den.  

Jag har själv erfarenhet av flerspråkighet i min familj. En del av studien kommer därför att 

ta upp hur föräldrar uppfattar sina barns flerspråkiga identitet och hur de tror att deras barn 

använder sin flerspråkiga repertoar.  

Hur går intervjun till?  

Ni kommer att få fylla i en genomskinlig människofigur med färgpennor för alla de språk ni 

tror ert (era barn) kan och använder. Ni väljer själva vilka färger ni använder för varje språk 

och var i figuren ni tycker att de passar in för ert (era) barn.  

Ni får också lägga till detaljer på figuren som ni tycker passar in för varje språk. Vissa språk 

kanske ert (era) barn använder mer och passar in på vissa delar av figuren och andra använder 

ert (era) barn mindre och passar in på andra ställen.  

Ni bestämmer själva hur mycket och var ni målar era barns språkanvändning. Ni kan också 

fylla i språk som ni tror att de vill lära sig. Bredvid figuren som nu har blivit en teckning skriver 

ni med färgpennan vilket språk varje färg representerar.  

När ni är klara med teckningen(arna) kommer jag att ställa frågor på vad ni har målat. Vi 

pratar tillsammans och ni förklarar för mig hur ni tänkt när ni har målat er(a) barns språkliga 

figur(er). Jag kommer att både anteckna och spela in våra samtal för att få med alla detaljer som 

ni beskriver för mig.  

Jag vill med studien och med hjälp av er medverkan bidra till en djupare förståelse för hur 

ert (era) barns flerspråkiga identitet fungerar i olika situationer. Exempelvis vilka känslor och 

attityder ni tror att ert(era) barn har till de olika språken när de används och vad det är som 

motiverar dem till att använda språken. 

När och var gör vi intervjun och hur lång tid tar intervjun? 

Vi träffas på en tid, gärna så snart ni kan nu i oktober, och plats som passar er. Vid behov kan 

intervjun göras digitalt.  



 
 51 

Intervjun kommer att ta ungefär 30 min till en timme beroende på hur intervjun i form av 

diskussion runt flerspråkigheten utvecklas. Intervjun spelas in och transkriberas för att lättare 

kunna analysera svaren efteråt. 

Vad händer sedan och hur behandlas intervjumaterialet efteråt? 

Ingen annan än jag kommer att lyssna på intervjun och allt material kommer att förstöras när 

studien är klar. Era namn och era skolor eller arbetsplatser kommer också att vara anonyma i 

studien. Det är helt frivilligt att delta och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. Om ni 

vill kommer jag att skicka de delar som jag vill ha med i uppsatsen till er, så att ni kan 

kontrollera att jag förstått er korrekt. 

Jag skulle vara mycket tacksam om ni vill vara med och medverka i studien!  

Med vänlig hälsning Carina Blombäck  

 

Du kan kontakta mig på: 

e-mail: Carina.Blomback.8793@student.uu.se 

mobil: 0722 44 85 00 

Samtycke till deltagande:  

Namnteckning: 

…................................................................................................................................  

Namnförtydligande: 

…............................................................................................................................... 

Handledare: 

Ellen Bijvoet 

Institutionen för nordiska språk, Uppsala Unviversitet 

ellen.bijvoet@nordiska.uu.se 

  

mailto:Carina.Blomback.8793@student.uu.se
mailto:ellen.bijvoet@nordiska.uu.se
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Bilaga 3. Intervjuguide för ungdomarna 

1. Hur gammal är du och vilken årskurs på gymnasiet läser du? 

2. Hur beskriver du dina egna språkkunskaper i dina olika språk? 

3. Pratar du dina modersmål i hemmet? 

4. Hur ofta umgås du och pratar med andra släktingar utanför familjekärnan? 

5. I så fall med vem eller vilka? 

6. Med vem eller vilka pratar dina språk i skolan och på din fritid? 

7. Läser du även de här språken i skolan, och i sådana fall under vilka former? Som 

modersmål eller som moderna språk, annat? 

8. Varför läser du det som modersmål? 

9. Varför läser du det som modernt språk?  

10. Om du skulle förklara hur du känner dig som person med tanke på den flerspråkiga 

bakgrund som finns i din familj hur skulle du vilja beskriva dig själv?  

11. Hur viktigt är det att för dig att kunna prata och skriva dina modersmål eller andra 

språkkompetenser som du har?  

12. Tror du att du kommer att ha någon nytta av dina språkkompetenser i framtiden? 

13. Om du skulle välja att lära dig ett annat språk vilket skulle det vara då? 

14. Hur tror du att andra ser på dig och din flerspråkiga bakgrund? 
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Bilaga 4. Intervjuguide för föräldrarna 

1. Hur gammal är du och vilket yrke har du? 

2. Hur beskriver du dina egna språkkunskaper i dina olika språk? 

3. Hur beskriver du ditt barns språkkunskaper i sina olika språk? 

4. Pratar du ditt modersmål i hemmet med ditt barn? 

5. Hur ofta umgås ni som familj och pratar med andra släktingar utanför familjekärnan? 

6. I så fall med vem eller vilka och på vilket språk? 

7. Hur har du bidragit till underhållet av ditt barns modersmål?  

8. Hur mycket har andra formella institutioner bidraget till ditt barns underhåll av 

modersmålet? 

9. Har ditt barn läst modersmål eller har de studerat det som modernt språk?  

10. Beskriv hur du tror att ditt barn känner för sin flerspråkiga bakgrund? 

11. Hur viktigt tror du det är för ditt barn att kunna prata och skriva sina modersmål eller 

andra språkkompetenser som det har?  

12. Tror du att ditt barn kommer att ha någon nytta av sina språkkompetenser i framtiden? 

13. Om ditt barn skulle välja att lära sig ett annat språk vilket skulle det vara då? 

14. Hur tror du att andra ser på ditt barns flerspråkiga bakgrund?  
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Bilaga 5. Det språkliga porträttet i sin ursprungliga form och format 
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Bilaga 6.4.1 Familj 1 svensk/österrikisk 

Här nedan är alla familjens språkliga porträtt samlade. I översta raden återfinns från vänster till 

höger studiens deltagande porträtt. Första spalten familjens samtliga barn. Den centrala spalten 

mammans porträtt över respektive barn och sista spalten pappans porträtt över barnen.  
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Bilaga 7.4.2 Familj 2 svensk/fransk 

Här nedan är alla familjens språkliga porträtt samlade. I översta raden återfinns från vänster till 

höger studiens deltagande porträtt. Första spalten familjens samtliga barn. Den centrala spalten 

mammans porträtt över respektive barn och sista spalten pappans porträtt över barnen.  
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Bilaga 8.4.3 Familj 3 svensk/spansk-mallorkinsk 

Här nedan är alla familjens språkliga porträtt samlade. I översta raden återfinns från vänster till 

höger studiens deltagande porträtt. Första spalten familjens samtliga barn. Den centrala spalten 

mammans porträtt över respektive barn och sista spalten pappans porträtt över barnen. 

      

     

 


