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SAMMANFATTNING 
 

Logopeder som träffar barn med språkstörning arbetar i hög grad med barnets hela 

familj. Specifik kunskap krävs då barnet och familjen är två- eller flerspråkiga. I denna 

fallstudie beskrivs språkanvändningen i en trespråkig familj som bor i Sverige. Den 

flamländsktalande modern och svensktalande fadern talade sina respektive modersmål 

med dottern Betty enligt språkstrategin one parent – one language (OPOL). Föräldrarna 

talade engelska sinsemellan. Data samlades in via videoinspelning, föräldraskattning 

och intervjuer. I den kvantitativa delen av studien undersöktes främst vilka språk som 

användes mellan familjemedlemmarna och i vilken grad kodväxling förekom. Den 

kvalitativa delen av studien fokuserade på föräldrarnas reflektioner om familjens 

trespråkighet ur ett individ-, familje- och samhällsperspektiv. Resultaten visade att 

föräldrarna följde sin språkstrategi väl och att kodväxling främst skedde föräldrarna 

emellan. Dottern följde strategin väl till fadern men till modern fanns betydande inslag 

av svenska. Tre teman som sammanfattar föräldrarnas reflektioner om flerspråkighet 

kunde urskiljas. Dessa var engelskans särställning i samhället, flamländska som 

minoritetsspråk samt språk som mått på integrering. Den logopediska relevansen 

diskuterades utifrån värdet av observationer på flerspråkiga barns interaktion med sina 

föräldrar vid bedömning, utökning av anamnes för flerspråkiga samt om logopeder bör 

rekommendera språkstrategier till flerspråkiga familjer. 

 

Nyckelord: trespråkighet, språkval, språkstrategi, OPOL, kodväxling, föräldraintervju 

 

 

ABSTRACT 
 

Speech-language pathologists working with language impaired children often work with 

the child’s entire family. Specific knowledge is needed when the child and its family are 

bi- or multilingual. This case study describes the language use of a trilingual family 

living in Sweden. The Flemish speaking mother and the Swedish speaking father spoke 

their respective mother tongue with their daughter Betty in accordance with the 

language strategy one parent – one language (OPOL). The parents spoke English with 

each other. Data was collected by means of video recording, parental estimation and 

interview. The quantitative aspect of this study primarily examined what languages 

were used between different family members and to what extent code-switching 

occurred. The focus of the qualitative analysis was the parents’ reflections regarding the 

family’s trilingualism from an individual, family and societal perspective. The results 

showed that the parents followed their choice of language strategy well and that they 

code-switched mainly to each other and not to their daughter. Betty followed the 

strategy well to her father whereas she used a fair amount of Swedish to her mother. 

The parents’ reflections on multilingualism can be summarized in three themes. These 

were the unique position of English in society, Flemish as a minority language and 

language as a measure of integration. The clinical relevance was discussed in terms of 

the value of observing multilingual children interacting with their parents as a form of 

assessment, expanding the anamnesis for multilinguals and lastly whether speech-

language pathologists should recommend language strategies to multilingual families.  

 

Keywords:  trilingualism, language choice, language strategy, OPOL, code-switching, 

parental interview 
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1. Introduktion 

Logopeder som träffar barn med språkstörning arbetar i hög grad med barnets hela 

familj. Specifik kunskap krävs då familjen och barnet är två- eller flerspråkiga. Studier 

på flerspråkighet har fokuserat på specifika områden i barnets språkutveckling medan få 

studier rör interaktionen i familjen. Forskare är ense om att det är både en kvantitativ 

och kvalitativ skillnad när ett barn lär sig tre språk jämfört med två och ett.  

Centeno och Eng (2006) skriver i sin studie att barn som växer upp med två språk 

och två kulturer kan få missvisande resultat vid testning då detta inte beaktas. De flesta 

test är standardiserade på enspråkiga barn och inte kontrollerade för ”cultural bias”, det 

vill säga kulturella skillnader som kan resultera i felsvar från barnet (Grosjean, 1989). 

Det finns ett värde i de normeringar av logopediska test som utförs på tvåspråkiga barn 

samt den forskning som försöker finna de faktorer som skiljer andraspråksinlärning från 

språkstörning. Samtidigt behövs kvalitativt inriktad forskning som beskriver dessa barns 

språkliga situation i familjen. Studier på trespråkighet är få i förhållande till hur pass 

utbrett fenomenet är i världen och det är författarnas mål att bidra till forskningen om 

detta. Familjen i denna studie talar svenska, flamländska och engelska. Hittills har ingen 

studie på trespråkighet med svenska och så nära besläktade språk genomförts. Studien 

är relevant ur logopedisk synvinkel då den ämnar beskriva hur det kan se ut i en 

trespråkig familj i det svenska samhället. 

 

1.1. Syfte 

Syftet med denna fallstudie är att beskriva hur språkanvändningen kan se ut i en 

trespråkig familj och vad föräldrarna har för tankar om trespråkighet ur ett individs-, 

familje- och samhällsperspektiv. Då det är en fallstudie finns ingen hypotes uppställd. 

Studien har lingvistisk utgångspunkt men utförs inom ramen för examensarbete i 

logopedi och i diskussionen förs resonemang om studiens nytta för logopedisk 

verksamhet. Förhoppningen är att studien även ska vara av intresse för andra 

yrkeskategorier som kan tänkas arbeta med flerspråkiga familjer, exempelvis pedagoger 

och psykologer. Studiens frågeställningar är: 

 

1. Vilka språkmönster kan identifieras mellan familjemedlemmarna och finns det 

någon tendens till skillnad över tid? 

2. I vilken grad och på vilket sätt kodväxlar familjen? 

3. Hur förhåller sig föräldrarnas intentioner och skattning av familjens 

språkanvändning till det faktiska användandet? 

4. Vad har föräldrarna för tankar om och erfarenheter av flerspråkighet? Hur kan 

dessa relateras till deras familj och svenska samhället? 
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2. Bakgrund 

Syftet med denna generella bakgrund är att orientera läsaren i det breda 

forskningsområde som berör barns språkutveckling: hur området vuxit fram, vilka 

metodologiska strömningar som funnits och slutligen hur forskningen gått från fokus på 

enspråkighet till tvåspråkighet till att även innefatta olika former av flerspråkighet 

såsom trespråkighet. Tilläggas kan att fokus skiftat från barnets produktion till barnets 

interaktion med familjemedlemmar. Inledningsvis redogörs för olika 

datainsamlingsmetoder som används vid denna typ av studier. 

 

2.1. Bakgrund forskningsmetodik 

Inom forskning på barns språkutveckling kan man i huvudsak identifiera tre metoder för 

datainsamling och bearbetning. Dessa är dagboksstudier, inspelningar av samtal och 

experiment (Barnes, 2006). Den första metoden, dagbokstudier eller ”baby 

biographies”, kan enligt MacWhinney (2000) metodologiskt spåras tillbaka till Darwins 

A biography of an infant från år 1877. Metoden fortsatte sedan att utvecklas och 

befästas genom Stern och Sterns studie från 1907 och Leopolds studie mellan 1939 och 

1949. Tekniken dagboksstudier går ut på att forskaren observerar ett barns 

språkutveckling och antecknar olika företeelser och förändringar (MacWhinney, 2000). 

Fördelarna med dagboksstudier är att det ger ett uttömmande material om barnets 

språkutveckling (Håkansson & Hansson, 2007). Till nackdelarna hör, förutom att det är 

tidskrävande, att det oavsett hur tränad en forskare är inte går att anteckna alla aspekter 

av ett barns språk i realtid. Antecknandet blir också ett störande moment i interaktionen 

mellan barn och förälder när det är föräldern som antecknar (MacWhinney, 2000). 

Författarnas uppfattning är att det är vanligt att föräldrar för anteckningar över sitt barns 

utveckling i färdigtryckta böcker för detta ändamål, exempelvis Min första bok. 

Den andra metoden, inspelningar av samtal, fick sitt genombrott när 

kassettbandspelaren kom under sena 1950-talet. Tekniken revolutionerade 

forskningsområdet då den innebar att man kunde samla in betydligt mer material med 

språkligt innehåll än tidigare. Materialet blev också mer naturligt då föräldrarna kunde 

spela in vardagliga aktiviteter tillsammans med barnet (Barnes, 2006). Till nackdelarna 

med inspelningar av samtal hör att även denna metod är tidskrävande när det kommer 

till transkription av materialet. Vidare saknades gemensam metodologi och forskare 

utvecklade sina egna system för transkription och kodning, vilket gjorde studierna svåra 

att granska och även svåra att jämföra sinsemellan (MacWhinney, 2000). Dessa 

svårigheter bidrog till utvecklandet av databasen CHILDES (Child Language Data 

Exchange System) under 1980-talet som ett led i försöken att förena 

barnspråksforskningen genom ett gemensamt kodningssystem (Barnes, 2006).  

Den tredje metoden, experiment, används för att testa de hypoteser som kommit 

fram i studier baserade på inspelningar av språkliga företeelser. Perspektivet är stramare 

och syftet är att framkalla ett visst beteende hos barnen. Fördelarna med denna metod är 

just att man kan testa en hypotes men också att man kan elicitera strukturer som sällan 

förekommer i spontant tal. Till nackdelarna hör att en testsituation är belastande för 

barnet samt att materialet i sig inte kan generera nya hypoteser (Håkansson & Hansson, 

2007). 

Varken Barnes (2006), MacWhinney (2000) eller Håkansson och Hansson (2007) 

tar upp det metodskifte som ägt rum i och med övergången från ljudinspelning till 

videoinspelning. Jacobs et al. (2007) har redogjort för lärdomar om videoinspelning 

som metod efter att själva ha använt det vid en studie med pedagogisk inriktning. De 
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menar att video som metod har många nya användningsområden för forskning oavsett 

fält. Flewitt (2006) understryker också att video är användbart för att visa på 

multimodala data men att detta också innebär en annan komplexitet jämfört med 

undersökningar i endast en modalitet. En nackdel Davidiak (2010) tar upp i sin studie 

var att barnen blev för medvetna om kameran vilket påverkade deras beteende.  Jacobs 

et al. (2007) menar att det är absolut grundläggande att man innan val av 

videoinspelning som metod går igenom på vilket sätt just video kommer leda till att 

syftet med studien uppnås. 

Av dessa metoder valdes videoinspelning till denna studie. Detta för att avsikten 

var att ta reda på vilka språk familjemedlemmarna talade till varandra. Videoinspelning 

är den metod som dels har ljudupptagning och dels gör det möjligt att se till vilken 

samtalspartner ett yttrande riktas. En nackdel med denna metod skulle kunna vara att 

familjen kan känna sig obekväm i kamerans närvaro men efter att ha genomfört flertalet 

barnobservationer under utbildningen ansåg författarna att detta är något som brukar 

avta efterhand och på så sätt inte påverka resultatet. 

Sammanfattningsvis om metodologin kan sägas att de olika metoderna har 

kompletterat varandra och att forskning om barns språkutveckling är ett växande 

område (Barnes, 2006). I följande kapitel kommer en sammanfattning av studier gjorda 

inom två- och trespråkighetsutveckling att ges. Centrala begrepp för denna studie såsom 

kodväxling och språklig socialisering kommer även att definieras och förklaras. 

 

2.2. Bakgrund tvåspråkighet 

En aspekt av barns språkutveckling är antalet språk ett barn tillägnar sig. Forskning 

gällande detta har gått från att i sitt tidiga skede fokusera på enspråkig språkutveckling 

och vuxna inlärare av andraspråk, till att i dag också inbegripa forskning på tidig såväl 

som sen två- och flerspråkighet (Barnes, 2006). Flera forskare menar att det är två- och 

flerspråkighet och inte enspråkighet som är norm då majoriteten av världens barn är 

flerspråkiga (Cenoz, 2006; Cenoz & Jessner 2000; Salameh, 2005; Tucker, 1998). 

Tilläggas kan att Afrika och Asien har varit flerspråkiga kontinenter i århundraden 

medan Europa som ett led i den ökade globaliseringen blivit mer och mer flerspråkigt i 

modern tid (Barnes, 2006; Cenoz, 2006). 

En av de tidigaste kända fallstudierna om tvåspråkighet är den franske psykologen 

Ronjats Le développement du langage observé chez un enfant bilingue (1913). Ronjats 

son Louis tillägnade sig franska från fadern och tyska från modern. Redan då tillämpade 

familjen metoden som idag har kommit att kallas one parent - one language på inrådan 

av lingvisten Grammont. Ronjat beskriver i sin studie att familjen utöver att ge sonen 

sina respektive språk även bad vänner som talade franska eller tyska att prata med 

pojken för att öka exponeringen för språken. 

Lingvisten Leopold gjorde en ingående studie av sin dotter Hildegards 

språkutveckling på engelska och tyska som han sedan presenterade i fyra band med 

titeln Speech development of a bilingual child: A linguist’s record 1939-1949. Det 

första bandet fokuserar på Hildegards vokabulärutveckling i de två språken under 

hennes två första år, det andra bandet visar hennes fonologiska utveckling under de två 

första åren, den tredje tar upp den grammatiska utvecklingen och vad för problem som 

dottern haft i sin språkutveckling och det sista bandet handlar om hennes fortsatta 

språkutveckling efter två års ålder (Leopold, 1947). 

 Vihman (1985) beskriver i sin studie Language differentiation by the bilingual 

infant språkutvecklingen hos en pojke som är tvåspråkig på estniska och engelska. 

Syftet var att följa processen under vilken ett tvåspråkigt barn differentierar sina språk. 
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Materialet som användes var dagboksanteckningar och regelbunda kassettinspelningar. 

För att illustrera differentieringen beskriver Vihman först det dubbla lexikonet och 

ställer det sedan emot förekomster av kodväxling (att använda sig av flera språk i ett 

yttrande). I resultatet tar hon upp hur kodväxlingen förändrades med åren och hur barnet 

började anpassa språk i förhållande till samtalspartner för att i ett senare skede kunna 

anpassa kodväxlingen till ett tvåspråkigt sammanhang. 

 

2.3. Hypoteser om tvåspråkighet 

Efter de mer beskrivande studierna (Ronjat, 1913; Leopold 1939-1949; Vihman, 1985) 

började forskare utveckla och pröva hypoteser om tvåspråkighet. Det finns olika 

hypoteser om hur den flerspråkiga hjärnan fungerar. Teorin the unitary language system 

explanation går ut på att tvåspråkiga har ett gemensamt system för båda sina språk. 

Språkblandning hos små tvåspråkiga barn betraktas utifrån denna teori som bevis för att 

tvåspråkiga har ett gemensamt språksystem med underkategorierna fonologi, lexikon 

och syntax (Genesee, 1989). Volterra och Taeschner (1978) lade fram teorin att ett 

tvåspråkigt barn går igenom tre stadier i sin språkutveckling. De menar att barnet från 

början har ett gemensamt lexikalt system som innehåller ord från båda språken. 

Efterhand utvecklas detta till två separata lexikala system som barnet använder samma 

grammatik för. Slutligen utvecklas dessa två separata system till att inbegripa både 

lexikon och grammatik men språken är strikt associerade till de personer som talar 

respektive språk. Volterra och Taeschner avslutar sitt resonemang med att det endast är 

mot slutet av fas tre då den strikta kategoriseringen av personer och språk avtar som 

man kan säga att barnet är tvåspråkigt fullt ut.  

På andra sidan står forskarlägret som anser att tvåspråkiga inte är två enspråkiga i 

en person. Den som går i täten för detta synsätt är Grosjean. Han visar på skillnaden 

mellan en- och tvåspråkiga genom att likna dem vid olika typer av idrottsmän. Han 

liknar den tvåspråkige vid en häcklöpare som integrerar både löpning och hoppning i sin 

idrottsgren. Om man jämför honom med en sprinter eller en höjdhoppare (som då ska 

liknas vid enspråkiga) når häcklöparen inte samma nivå som dessa men om man ser till 

enbart häcklöpningen är han en utmärkt atlet på sitt område (Grosjean, 1989). 

Grosjeans teori om att den tvåspråkiga personen är en kompetent ”talare-lyssnare” 

innebär att man som tvåspråkig befinner sig i ett kontinuum med avseende på vad han 

kallar speech mode, fritt översatt till språkläge (Grosjean 1989). Han valde senare att gå 

över till att kalla det language mode för att kunna inbegripa även skriftspråk och 

teckenspråk (Grosjean, 2001.) I ena änden av detta kontinuum är den tvåspråkige i ett 

helt enspråkigt språkläge, när den talar med en person som talar ett av personens två 

språk. I den andra änden av kontinuumet finns det tvåspråkiga språkläget som används 

när personen har en samtalspartner som är tvåspråkig på samma språk. I kontinuumet 

finns även mellanliggande språklägen. När personen är i det enspråkiga språkläget förs 

samtalet på det språk som den enspråkige samtalspartnern behärskar och den 

tvåspråkige försöker avaktivera det andra språket så gott det går. Grosjean tillägger 

dock att den tvåspråkige sällan helt lämnar det andra språket och att influenser av det 

dyker upp i samtalet. Dessa influenser kan vara fonologiska, lexikala, syntaktiska eller 

semantiska och de uppträder i så väl talat som skrivet språk. I talat språk kan 

influenserna vara av två typer, antingen kan en genomgående brytning höras på det 

andra språket eller kan personen då och då exempelvis råka betona ett ord enligt det 

andra språkets betoningsmönster. I det tvåspråkiga språkläget väljs ett basspråk för 

samtalet men det förekommer oftast en hel del influenser av det andra språket i form av 

kodväxling. Kodväxlingen kan vara enstaka ord, en fras eller mening men också att man 
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lånar in ett ord från det andra språket och integrerar det fonologiskt och morfologiskt i 

basspråket. Teorin om språklägen är applicerbar i olika sammanhang, exempelvis menar 

Grosjean att det är viktigt att veta vilket språkläge en person befinner sig i vid en 

testsituation för att kunna göra en korrekt analys av resultatet (Grosjean, 1989). 

Grosjean har på senare år vidareutvecklat teorin om språklägen att inbegripa även tre 

eller flera språk (Grosjean, 2001). Dewaele (2001) intygar att Grosjeans språklägesteori 

har varit mycket värdefull i hans trespråkighetsstudier.  

 

2.4. Bakgrund trespråkighet 

Jämfört med antalet tvåspråkighetsstudier är antalet studier inom trespråkighet färre, 

även om en ökning kan observeras under de senaste åren. Forskning på trespråkighet har 

till stor del baserats på tvåspråkighetsforskningens fynd, samt innehållsmässigt följt en 

utveckling som liknar tvåspråkighetsforskningens, med inledande fokus på vuxna 

inlärare av ett tredje språk. Detta har sedan utvecklats vidare till studier på kodväxling, 

metalingvistisk kompetens samt språklig socialisering. Man kan dela in 

trespråkighetsforskningen i två kategorier. Den första är deskriptiv och ger detaljer 

kring barn och deras familjer, språken de använder och i vilket sammanhang dessa 

används. I den andra kategorin har man, utöver ovan nämnda delar, även beskrivit 

specifika områden av barnets språkanvändning och föräldrainput genom att studera 

bland annat kodväxling, språkdominans eller språklig socialisering (Barnes 2006). Se 

vidare om detta i avsnittet om språklig socialisering. 

En av de tidigaste trespråkighetsstudierna genomfördes av Murrell (1966) som 

gjorde en fallstudie på sin dotters språkutveckling då hon simultant lärde sig svenska, 

finska och engelska. Modern talade mestadels svenska med dottern medan fadern 

pratade svenska och engelska med henne. Föräldrarna talade oftast engelska med 

varandra och via förskolan fick dottern finska. Metoden som användes var 

dagboksanteckningar och inspelning med kassettbandspelare. Murrell tittade framför 

allt på dotterns grammatiska och fonologiska språkutveckling och jämförde dem de tre 

språken emellan.  

Hoffman gjorde 1985 en studie på två syskon med simultan 

tvåspråkighetsutveckling på tyska och spanska där engelska tidigt introducerades som 

tredje språk. Fokus för studien var språkens påverkan på varandra, kodväxling, 

språkdominans, föräldrarnas roll, den sociala omgivningen och barnets personlighet. 

Barnen angav att de inte upplevde några negativa attityder från omgivningen angående 

sin trespråkighet. De ansåg även att de behärskade de olika språken i domänerna de 

användes (Hoffmann, 1985, 2001).  

Dewaele (2000) genomförde en studie på dottern Livia som exponerades för 

franska från fadern, nederländska från modern och engelska då familjen bodde i 

England. Dagboksanteckningar kombinerades med videoinspelningar för att beskriva 

dotterns språkutveckling. Familjen använde sig av one parent – one language metoden, 

det vill säga att vardera föräldern talar sitt modersmål med barnet. Föräldrarna 

sinsemellan använde nederländska vilket också var det dominanta språket inom 

familjen. Engelskan fick Livia från grannar och jämnåriga i hennes omgivning. I och 

med att hon började i förskolan ökade hennes exponering för engelska. Dewaele 

rapporterar att i samband med detta blev engelskan i större utsträckning dotterns 

lekspråk. Livia hade flertalet yttranden med kodväxlingar. Att grammatik från ett språk 

tillämpades på ett annat språk förekom till viss del, men Dewaele gjorde bedömningen 

att dessa fel inte var i större utsträckning än motsvarande ogrammatiska yttranden hos 

enspråkiga barn. Dewaele avslutar sin studie med att uppmana föräldrar att inte vara 
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oroliga för tidig flerspråkighetsutveckling då Livia inte blev något språkligt förvirrat 

barn utan en kompetent talare av sina tre språk med möjlighet att avgöra med vem hon 

kunde tala vilka språk.   

En annan trespråkighetsstudie värd att nämna är Davidiaks One? ¿Dos? Drei! 

(2010). Det är en fallstudie på två trespråkiga systrar med föräldrar som talade tyska 

respektive spanska medan familjen var bosatt i USA. Målet med studien var att 

undersöka mönster i flickornas kodväxling, hur systrarnas kodväxling skiljde sig från 

varandra och om kodväxlingen fyllde några andra funktioner än att låna in ord de inte 

kunde på ett språk. Studien pågick under ett år och data samlades in genom video- eller 

ljudupptagning varje vecka, varannan vecka medverkade hela familjen och varannan 

vecka enbart flickorna. Resultatet visade att åldern inte spelade så stor roll för 

kodväxlingen som författaren hade trott, utan att det snarare berodde på flickornas 

personligheter hur mycket de kodväxlade. Den främsta orsaken till kodväxling visade 

sig vara sociala och kommunikativa omständigheter, som till exempel vilka 

samtalspartners som närvarade.   

Slutligen har Hoffmann (2001) en målande kommentar om majoriteten av studierna 

på trespråkighet när hon uttrycker oro över att forskningen är eurocentrisk, det vill säga 

att västeuropeiska språk är överrepresenterade. Detta är också fallet med de 

trespråkighetsstudier som presenteras i denna studie. Språkstudier utförda i Afrika och 

Asien tar ofta sin ansats i utbildnings- och socioekonomiska frågor medan fallstudier på 

individuella barns trespråkighetsutveckling helt saknas och utgör ett ämne för vidare 

forskning inom trespråkighet.  

 

2.4.1. Engelskans särställning som andra- och tredjespråk 

Engelska har fått en särställning både som andra- och tredjespråk i världen. Detta är 

intressant att belysa då ett av familjens språk i denna studie är engelska. I Europa 

används engelska vid kommunikation länderna emellan, både privat och i arbetslivet. 

Man talar om framväxten av en ny form av engelska, "Euro-English". I vissa länder ses 

engelska knappt som ett främmande språk utan som en naturlig del av samhället och 

kulturen även om situationerna då det används kan verka begränsade. I Nordeuropa har 

engelska länge varit ett viktigt främmande språk medan man i Sydeuropa traditionellt 

har fokuserat på andra språk, även om engelskans ställning stärks även där (Cenoz, 

2006; Cenoz & Jessner, 2000). 

Det finns även forskning på engelskans särställning i det svenska samhället 

specifikt. Engelska har varit ett obligatoriskt skolämne i Sverige sedan 1962. Sedan dess 

har engelskans ställning i Sverige stärkts till den grad att politiska åtgärder för att stärka 

svenskans ställning inom ekonomi, högre utbildning och forskning börjat diskuteras 

(Cabau 1999, 2009). Också Hult (2004) menar att Sverige befinner sig i en prekär 

situation då svenskans position i förhållande till minoritets- och invandrarspråk behöver 

bli mindre stark medan svenskans ställning i förhållande till engelska behöver stärkas. 

Däremot menar Boyd och Huss (2001) att de som hävdar att svenskan behöver stärkas 

är forskare inom språkvård och nordiska språk medan gemene svensk i undersökningar 

har sagt sig vara nöjd med den fördelning som finns mellan svenska och engelska. 

En bidragande orsak till engelskans framgång i Sverige är att antalet människor 

som talar svenska jämfört med engelska utanför Sverige är ytterst få. Behovet av ett 

internationellt lingua franca för svenskar har alltså alltid funnits där franska och tyska 

under efterkrigstiden har ersatts av engelska och bidragit till dess framgång. Detta är 

också i enighet med att Sveriges ekonomi till stor del bygger på export (Cabau, 2009). 

Engelskans inflytande och dominans kan även ses i massmedia, populärkultur och 

underhållning (Boyd & Huss, 2001). I intervjuer med lärare från Enkvists (2005) studie 
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definierar en lärare det engelska språket som ett kvasimodersmål hos de duktigaste 

eleverna. Det framkom även att motivationen för engelska var högre hos eleverna då de 

ansåg att engelskan var mer användbar än andra främmande språk. Även detta talar för 

engelskans särställning i det svenska samhället. Cabau (2009) bekräftar också att 

svenskar i allmänhet är kända för sina goda kunskaper i engelska.  

 

2.4.2. Definitioner 

Ett problem inom den lingvistiska forskningen är att man använder olika metoder och 

tillvägagångssätt, vilket leder till svårigheter med att jämföra studier. Den lingvistiska 

forskningen inom detta område använder sig av många olika begrepp. Det råder debatt 

kring vad som ska räknas som två- eller flerspråkighet med argument att det ska vara 

inlärt från barndomen (som är en snäv definition) eller att man som vuxen genom 

språkstudier kan räknas två- eller flerspråkig (som är en bred definition). Vidare är man 

inte överens om hur man ska dela in och benämna olika former av två- eller 

flerspråkighet. Man talar inom forskningen om utveckling (development), tillägnande 

(acquisition) och inlärning (learning) av språk. Dessa begrepp kombineras sedan med 

begreppen simultan, successiv, tidig, sen, primär och sekundär språkutveckling. Man 

skiljer även på om språken som tillägnas ska räknas som första- (modersmål) eller 

andraspråk. I internationell litteratur och forskning används termerna monolingualism 

(enspråkighet), bilingualism (tvåspråkighet) och multilingualism (flerspråkighet). Där 

gör man skillnad på tvåspråkighet och flerspråkighet och kallar det för flerspråkighet 

först när det innefattar tre språk eller fler (Barnes, 2006). I denna studie används termen 

flerspråkighet på detta sätt. Ytterligare termer som förekommer i denna studie är passiv 

och aktiv språkkunskap där passiv kunskap definieras som att förstå ett språk men inte 

kunna tala det och aktiv språkkunskap innebär att man både kan förstå och tala språket. 

 

2.5. Kodväxling 

Kodväxling är begreppet för när en flerspråkig person använder sig av flera av sina 

språk samtidigt i ett yttrande. Det kan antingen ske inom en fras eller mellan fraser 

(Clyne, 2000). Kodväxling sker främst när den flerspråkige talar med annan flerspråkig 

person. I en undersökning bland flerspråkiga högstadieelever i Göteborg (Bergquist, 

2010) svarade den största delen av deltagarna att de kodväxlar med sin familj och näst 

största gruppen att de kodväxlade mest med sina vänner. Kodväxling har tidigare ansetts 

bero på bristande språkbehärskning men anses numera snarare visa på en stark språklig 

förmåga. Forskning visar att flerspråkiga personer som kodväxlar uppvisar en avancerad 

hantering av två eller fler grammatikuppsättningar och att det ytterst sällan blir 

grammatiska fel i det kodväxlade yttrandet, oavsett hur väl personen kan språken (Wei, 

2000). Trots att studier har visat att flerspråkiga barn tidigt kan skilja mellan sina språk 

händer det ändå att influenser från ett språk visar sig i det andra språket. Det är oftast 

syntaktiska eller fonologiska inslag. Detta har man valt att särskilja från kodväxling och 

det kallas crosslinguistic transfer eller bara transfer (Nicoladis, 2002). 

 

2.5.1. Barns kodväxling 

Suzanne Barron-Hauwaert skriver i Language strategies for bilingual families: The one-

parent-one-language approach (2004) att hos små flerspråkiga barn är kodväxlingen 

ofta omedveten: om de inte kan det sökta ordet på ett språk lånar de in det från ett av 

sina andra språk. Det kan också hända att barnet blandar ihop ord om de är lika, till 

exempel ”moore” och ”mer”. Hon skriver vidare att ju äldre barnet blir desto mer 

vuxenlik blir kodväxlingen, det vill säga de växlar språk i ett speciellt syfte, exempelvis 
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när de talar med en annan flerspråkig person eller för att ett språk är knutet till en 

bestämd situation. Däremot menar Lanza (1997a) som gjort en studie om detta, att det 

inte finns någon kvalitativ skillnad vad gäller kodväxling hos små barn jämfört med 

äldre barn och vuxna. Detta går i linje med Quays studie (2008) som visar att en 

trespråkig tvååring kan avgöra med vilka samtalspartners hon kan kodväxla. Att 

kodväxling är omedveten rapporteras dock om i flera studier, så som Bergquist (2010) 

där de flesta högstadieeleverna angav att deras kodväxling är omedveten och i Quay 

(2008) där den flerspråkige fadern berättar att det händer att han råkar tala japanska med 

sina amerikanska föräldrar.  

Det finns teorier som hävdar att flerspråkiga barn som har en tydlig dominans på 

det ena språket kodväxlar mer på det svagare språket. Den första som skrev om detta var 

Petersen år 1988 och han kallade det the dominant language hypothesis. Forskare som 

exempelvis Lanza är kritisk till teorin (Lanza, 1997b) medan Genesee et al. (1995) säger 

sig ha hittat åtminstone vaga bevis för att teorin stämmer. Det har också visat sig att 

barnets inlärningsstrategi för sina språk har betydelse för hur mycket barnet kodväxlar. 

Barn som har en konservativ språkinlärning, det vill säga som gärna tar efter fraser och 

härmar det de hör i sin omgivning tenderar att inte kodväxla så mycket. Däremot barn 

som är kreativa i sin språkutveckling och som pratar mycket har större benägenhet att 

hitta på egna yttranden, inklusive kodväxlade yttranden (Serratrice, 2005). Det råder 

delade meningar om huruvida frekvensen av föräldrars kodväxling påverkar barnets 

grad av kodväxling. Lanza (1997b) förespråkar teorin om att barn kodväxlar mer om 

föräldrarna gör det. Detta har visat sig stämma i undersökningar av Mishina (1999) och 

Juan-Garau och Pérez-Vidal (2001). I båda dessa studier kunde man visa på samband 

mellan barnets kodväxling och graden av föräldrarnas kodväxling. Däremot kunde inte 

Nicoladis och Genesee (1998) styrka denna hypotes.  

 

2.5.2. Föräldrars reaktioner på barns kodväxling 

Lanza (1997b) visar på fem olika sätt en förälder kan reagera på när barnet kodväxlar. 

Se tabell 1 för sammanställning av dessa reaktioner. 

 
Tabell 1. Föräldrars reaktioner på barns kodväxling. Barron-Hauwaerts (2004) figur av Lanzas teori, med 

tillstånd. 

 

Monolingual Situation   Bilingual Situation 
Minimal Grasp Expressed guess Adult repetition Move-on Strategy Code-Switching 

 

 

I The Monolingual Situation uppmuntrar föräldern inte till kodväxling utan anser att det 

är viktigt att barnet pratar sitt språk. Minimal Grasp innebär att föräldern säger, på det 

andra språket: ”Jag förstod inte vad du sa” och på så sätt tvingar barnet att säga om 

meningen på det önskade språket. Expressed Guess innebär att föräldern signalerar att 

han eller hon förstått barnet men ändå ifrågasätter det. Om barnet exempelvis säger på 

engelska: ”I want to go to the play ground” svarar föräldern på svenska ”Vart ville du gå 

sa du?” för att visa att barnet behöver ge mer information på, i det här fallet, svenska för 

att föräldern ska bli nöjd. Adult Repetition betyder att föräldern upprepar barnets 

yttrande på sitt eget språk i förhoppning om att barnet ska börja använda det önskade 

språket. Detta är vanligt när förälder och barn tittar i en bok tillsammans och barnet 

säger exempelvis ”Look at the horse!” och föräldern upprepar ”Ja, titta på hästen”. The 

Move-on Strategy är när föräldern lyssnar på och förstår barnet när det talar det andra 

språket men svarar på sitt språk. Slutligen finns det föräldrar som föredrar The Bilingual 
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Situation med Code-switching och låter det språk som kommer upp först bli 

huvudspråket för konversationen. Dessa fem reaktioner kan ibland vara beroende av 

situation eller barnets ålder. Adult Repetition används mest till små barn som just håller 

på att lära sig tala, Minimal Grasp och Expressed Guess används om föräldern vill att 

barnet ska tala sitt språk mer och Move-on Strategy och Code-Switching används 

kanske mer när barnet är lite äldre och språken är ordentligt befästa.  

 

2.5.3. Kodväxling som kulturell markör 

För flerspråkiga personer är språk viktigt för identiteten. I undersökningen av 

flerspråkiga högstadieelever (Bergquist, 2010) fick elever på två olika skolor svara på 

frågan ”Jag kodväxlar därför att” genom att välja mellan följande påståenden:  

 

 Jag kan inte säga allting på svenska 

 Jag bara gör det, tänker inte alls på det 

 Jag vill inte att andra ska höra det jag vill säga 

 Jag är stolt över språket jag vill använda 

 Jag vill skryta om språket som andra inte kan 

 

På båda skolorna svarade största delen av eleverna att de inte tänker på att de kodväxlar 

medan bara en liten del anger att de inte kan säga allt de vill på svenska. Av de tre sista 

alternativen som är av lite mer identitets- och kulturell art var det vanligast att man inte 

ville att andra skulle höra det man ville säga. En ganska stor del svarade att man var 

stolt över sitt språk medan enbart ett fåtal ville skryta med sitt språk. Man kan här se att 

den enskilt största gruppen är de som anger att de inte är medvetna om att de kodväxlar 

men om man lägger ihop antalet personer som valt de tre identitets- och 

kulturalternativen blir det en större grupp. Vad som är intressant att tillägga är att på 

Skola A känner 80 % av eleverna att de har större koppling till sina hemländer än till 

Sverige, trots att 73 % av dem var födda i Sverige. På Skola B känner 46 % större 

koppling till sitt hemland än till Sverige och antalet födda i Sverige var 88 %. Det fanns 

ingen nämnvärd skillnad i hur många elever som kodväxlade på vardera skolan, 90 % 

på Skola A och 89 % på Skola B. 

 

2.6. Språklig socialisering 

Målet med forskning på språklig socialisering är att förstå hur barn och vuxna blir 

fullfjädrade medlemmar i sina sociala grupper och vilken betydelse språket har i denna 

process (Crago, 1992). Man talar om två aspekter av språklig 

socialisering:”Socialization through language and socialization to use language” 

(Schieffelin & Ochs, 1986, s. 2). Termen språklig socialisering myntades av lingvistiska 

antropologer och forskningen hade från början fokus på hur föräldrar interagerar med 

sina barns språkutveckling i förhållande till kulturellt beteende och värderingar. Vidare 

har man hos elever undersökt relationen mellan kulturspecifika språkmönster och 

skolframgång (Kramsch, 2004). 

Forskning på språklig socialisering och lingvistisk forskning på barns 

språkutveckling har länge pågått parallellt och oberoende av varandra. Enligt Kramsch 

(2004) berodde detta på att de två fälten vid första anblick har olika mål. I förhållande 

till ett språk är syftet med språklig socialisering en lyckad integrering i samhället där 

språket talas. Inom barnspråksutvecklingsforskningen har målet ansetts vara fullständig 

behärskning av de lingvistiska och kommunikativa aspekterna av ett språk. Man kan se 

det som två sidor av samma mynt: ju mer målen med barnspråksutveckling uttrycks i 
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termer av funktionell kommunikativ kompetens och adekvat socialt och kulturellt 

beteende, samtidigt som målen med språklig socialisering blir beroende av korrekt 

grammatik, desto svårare blir det att skilja de två fälten åt. I ett försök att förena dessa 

två fält kom termen ”ecology” till på 1970-talet. Språk ses där som en interaktion 

mellan talare och miljö. I och med globaliseringen och framväxten av det 

mångkulturella samhället blir tanken om interaktion mellan talare och miljö högst 

relevant. I följande avsnitt redogörs för denna interaktion med avseende på språkstrategi 

i familjer där barnen lär sig mer än ett språk. 

 

2.6.1. Föräldrars språkval och attityd till flerspråkighet 

Det finns olika strategier som föräldrar kan ha som grund för sitt förhållningssätt till 

sina barns flerspråkighet. Den mest kända torde vara one person – one language 

(OPOL) som innebär att var förälder talar sitt språk med barnet (Barron-Hauwaert, 

2004). Metoden nämns första gången av Grammont år 1902 som i ett brev till Ronjat 

menade att det underlättar för barnet att lära sig två språk om man tydligt skiljer dem åt 

från början vilket minskar risken för hopblandning av språken. Metoden är också känd 

som one person – one language metoden eftersom Grammont påpekade att det inte 

nödvändigtvis behöver vara en förälder som talar ett annat språk, utan även kan vara 

någon annan i barnets närhet, till exempel en släkting eller barnflicka. 

I det övervägande antalet studier om två- eller flerspråkighetsinlärning hos barn är 

OPOL den dominerande strategin föräldrar väljer. Kritik som har framförts mot 

strategin är att det som bara var ett antagande av Grammont har blivit en princip, när det 

borde forskas på som en hypotes. Det finns forskning där man inte kunnat finna några 

skillnader mellan familjer som valt att använda OPOL och familjer som valt att inte 

använda det (Hamers & Blanc, 2000). Romaine (1995) framför ytterligare kritik då hon 

menar att det vanligaste resultatet av OPOL är att barnet har aktiv kunskap i 

majoritetsspråket (det eller de språk som till största del talas i samhället) och passiv 

kunskap i minoritetsspråket (det eller de språk som begränsade grupper talar i 

samhället). Alltså förstår barnet bägge språken men kan bara tala majoritetsspråket. 

Risken är särskilt stor för detta om den ena föräldern talar ett minoritetsspråk. För att 

öka exponeringen av minoritetsspråket förespråkar Arnberg men även Baker (enligt 

Barron-Hauwaert, 2004, s. 164) att föräldrarna också pratar minoritetsspråket 

sinsemellan, denna strategi är också känd som Minority Lanaguage at Home (ML@H). 

Om detta inte är ett alternativ är det essentiellt att föräldern med minoritetsspråket är 

konsekvent i sin användning av detta. Svårigheter kan dock uppstå i sammanhang då 

barnet hör föräldern tala majoritetsspråket, exempelvis i mataffären. Men Ramjoue 

(u.d.) har visat att även unga barn kan acceptera och förstå varför föräldrar byter språk 

när de kan se en orsak till språkbytet. Andra forskare ställer frågan om inte ett barns 

sociala nätverk och språkliga förebilder utöver föräldrarna kan ha större påverkan för 

hur tvåspråkigheten utvecklas än föräldrarnas val av OPOL som strategi (Döpke, 1992; 

Hamers & Blanc, 2000). 

Barron-Hauwaert (2004) har i en studie undersökt närmare hundra föräldrapars 

attityd till OPOL genom att fråga vad de visste om denna strategi. Många rapporterade 

att de visste vad OPOL var, att det var den bästa metoden och att de hört om den av 

vänner men också läst om den i litteratur. Intressant att lyfta fram är att endast ett av de 

svar hon redovisar visar på en medvetenhet om att OPOL enbart är en av en mängd 

strategier. Vidare frågade Barron-Hauwaert hur föräldrarna ställde sig till sitt barns 

kodväxling och fick i stora drag tre typer av svar. En grupp av föräldrar var 

accepterande och såg kodväxlingen som något naturligt och ibland underhållande. En 

annan grupp angav att deras barn passerat en kodväxlingsfas som de när den pågick inte 
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var så nöjda med men som nu inte oroade dem längre. En tredje grupp som urskilde sig 

var föräldrar som inte var positiva till sitt barns kodväxling. Dessa var oftast föräldrar 

som talade minoritetsspråk.  

 

2.7. Dinner conversations with a trilingual two-year-old 

År 2008 gjorde Quay studien Dinner conversations with a trilingual two-year-old: 

Language socialization in a multilingual context som har varit inspirationskälla till 

denna studie. I Quays studie medverkade en familj med kinesisk moder och amerikansk 

fader som bodde med sin dotter Xiaoxiao i Japan. Modern talade mandarin med dottern 

och talade även flytande japanska och nästan flytande engelska. Fadern talade 

amerikansk engelska med dottern och kunde dessutom flytande japanska och lite 

mandarin. Föräldrarna talade främst engelska sinsemellan. Dottern gick i japansk 

förskola från att hon var ett halvår gammal. Föräldrarna skattade att dotterns 

språkkunskaper var bäst i japanska, följt av mandarin och sist engelska.  

Studien pågick från att Xiaoxiao var 1;10 tills hon var 2;4 år. Familjen gjorde en 

trettio minuter lång videoinspelning en gång per vecka när de åt middag, resulterande i 

17 inspelningar med hela familjen. Det fanns även tre inspelningar med bara modern 

och dottern som spelades in då fadern var bortrest och dessa inspelningar användes för 

att jämföra hur dotterns språkbruk såg ut då bara en förälder var närvarande. För att 

transkribera videofilmerna använde Quay CHAT-formatet till CHILDES och den 

kvantitativa analysen genomfördes med hjälp av CLAN (se vidare MacWhinney, 2000).  

Med modern som var trespråkig använde dottern alla tre språken och kodväxlade 

mer än med fadern som var tvåspråkig och till fadern använde hon inte så mycket 

mandarin. När dottern ville tilltala båda föräldrarna samtidigt använde hon i första hand 

japanska. På inspelningarna med bara modern och Xiaoxiao använde dottern mer 

mandarin än när alla tre närvarade men hon använde även japanska och engelska, trots 

att fadern inte var där. Quay kunde även se att familjen valde att använda de japanska 

uttrycken för ”Varsågod att ät” och ”Tack för maten” trots att ingen av föräldrarna hade 

japanska som förstaspråk. Uttrycken är exempel på språklig socialisering och 

anpassning till den dominanta kulturen, i detta fall den japanska. 

Slutsatsen som Quay kunde dra var att dottern trots sin ringa ålder anpassade sitt 

språkval till sin samtalspartners språkkunskaper. Dotterns mönster för kodväxling är 

värt att notera. Enligt Quay visar de flesta tvåspråkighetsstudier att barn kodväxlar mest 

på det språk de behärskar sämst. I det här fallet skulle det ha varit när flickan talade 

engelska till sin far men det visade sig att hon kodväxlade mest till modern som talade 

alla tre språken flytande.  
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3. Metod 

Denna fallstudie var longitudinell och pågick mellan juli 2009 och oktober 2010. Som 

tidigare nämnts delar denna fallstudie utgångspunkt med Quays studie från 2008. 

Studien användes som mall i delar som ansågs användbara till den kvantitativa delen 

och resultaten jämförs i avsnittet för resultat och diskussion. I denna studie finns utöver 

detta en omfattande kvalitativ del då författarna ansåg det motiverat att redogöra för 

föräldrarnas reflektioner kring och erfarenhet av flerspråkighet samt förhoppningar 

gällande familjens språkanvändning. Detta för att kunna göra en heltäckande 

beskrivning av familjens språkanvändning vilket är karakteristiskt för en fallstudie. 

Studien består huvudsakligen av två delar: en som berör faktiskt språkval i familjen och 

en som berör föräldrarnas reflektioner kring flerspråkighet.  

 

3.1. Deltagare 

Deltagarna är en familj bestående av moder, fader och en dotter med aliasnamnet Betty. 

Fadern är svensk men uppvuxen utomlands och har svenska från hemmet och engelska 

från tidig skolålder. Han räknar sig som tvåspråkig på dessa språk och behärskar även 

italienska och franska samt låg nivå av flamländska. I faderns hem har ryska funnits 

med i bilden sedan hans familj bodde där under ett par år. I vuxen ålder har han studerat 

ryska på universitetet och efter det studerat och jobbat i Ryssland. Modern är från 

Belgien och talar flamländska som förstaspråk. I barndomen var franska en del av 

vardagen i och med att Belgien är tvåspråkigt och hon började studera språket vid 7 års 

ålder. Föräldrarna träffade varandra när de gick sin masterutbildning i USA och har 

alltid talat engelska med varandra. Under en kort period bodde de tillsammans i Belgien 

och fadern tillägnade sig då flamländska. De har även bott 2,5 år i Ryssland ihop och 

modern lärde sig då ryska. Idag använder båda sin ryska i sina arbeten. Familjen bor i 

Sverige sedan mars 2008.  Modern började då studera svenska för invandrare och senare 

svenska som andraspråk. Hon behärskar svenska mycket bra men räknar sig som 

tvåspråkig på flamländska och engelska. Föräldrarna har ett stort intresse för språk och 

då de fick Betty kontaktade de Institutionen för lingvistik och filologi i Uppsala och 

uttryckte intresse för att delta i en studie om flerspråkighet. 

Föräldrarna valde redan under graviditeten OPOL som språkstrategi och modern 

talar således flamländska med Betty och fadern talar svenska med henne. Betty var 

under sitt första år hemma främst med modern och började i svensk förskola vid 1;2 års 

ålder. Hon talar båda språken men då svenskan är så pass dominant i hennes tillvaro 

uppskattar modern att dotterns språkutveckling på flamländska ligger cirka två till tre 

månader efter den svenska. Föräldrarna uppskattar att Bettys språkförståelse är lika bra 

på svenska och flamländska men att språkproduktionen är bättre på svenska. Modern 

och fadern beskriver Betty som viljestark, glad och nyfiken. De säger även att hon är 

väldigt verbal och verkar ha ett stort behov av att få ge uttryck för sina intryck. 

 

3.2. Procedur 

Som en av datainsamlingsmetoderna valdes videoinspelning. Målet var att åstadkomma 

en så naturlig situation som möjligt, därav valde författarna att ej medverka vid 

inspelningarna. Familjen instruerades att filma sig själva under en middag en gång i 

månaden från det att dottern var 1;0 tills hon var 2;4 år gammal. Videoinspelningarna 

skulle vara cirka 30 minuter långa och hela familjen skulle delta i middagen.  

Tio filmer med hela familjen spelades in. Undantag för inspelning var när familjen 

var på semester samt i början av studien då föräldrarna tyckte att filmerna inte visade en 
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rättvis bild av Betty. Hon pratade inte så mycket just vid middagsbordet och därför 

filmade de inte så ofta som sagts. Familjen ombads att istället filma oftare mot slutet av 

studien. Förutom de tio filmerna vid måltidssituationen tog familjen initiativ till att 

filma ytterligare material både i anslutning till måltider men även vid separata tillfällen. 

Detta resulterade i ytterligare tio filmer och videoklipp där Betty och någon av 

föräldrarna läser bok, tittar på film, leker eller lagar mat ihop samt en middagsfilm där 

enbart Betty och modern deltar. Fem av dessa var separata inspelningar. De övriga fem 

tillhörde middagsfilmerna men familjen övergick till att göra någon av ovan nämnda 

aktiviteter. Författarna valde att göra middagarna till egna videofiler för att det var 

familjens kommunikation under middagssituation som var studiens huvudsakliga syfte. 

Föräldrarna har vid två tillfällen, december 2009 och oktober 2010, var för sig fått 

fylla i skattningsformulär (se bilaga A) gällande hur stor del i procent de trodde att deras 

dotter får höra av respektive språk som talas i hemmet, dels av talet som riktas till 

barnet och dels talet föräldrar emellan. I skattningsformuläret ingick också att rangordna 

Bettys uppskattade språkförståelse och språkproduktion från starkast till svagast på det 

tre språken. Föräldrarna ombads även att anteckna framsteg i dotterns språkutveckling 

exempelvis första orden på respektive språk och första flerordsmeningarna på respektive 

språk. Skrivhäften för detta ändamål tillhandahölls men istället förde modern egna 

dagboksanteckningar över Bettys generella utveckling inklusive språk. Författarna fick 

ta del av materialet fotostatkopierat för att ställa språkutvecklingen i relation till det 

filmade materialet. Anteckningarna var dock på flamländska och det var främst listorna 

över Bettys nya ord på båda språken som var av intresse för studien.  

Slutligen genomfördes en semistrukturerad intervju med vardera föräldern i 

familjens hem den 28 oktober 2010 (se bilaga B). Båda författarna deltog i bägge 

intervjuerna som spelades in på minidisc samtidigt som anteckningar fördes. Oklarheter 

reddes ut med följdfrågor. Intervjun hade fenomenologisk utgångspunkt då syftet med 

dessa var att beskriva föräldrarnas erfarenhet av flerspråkighet och förhoppningar om 

familjens språksituation i framtiden. I intervjuerna diskuterades även föräldrarnas tankar 

om svenska samhällets syn på flerspråkighet. Frågor kring familjens bakgrund, 

språkliga situation användes som underlag för beskrivning av familjen. Slutligen 

ställdes frågor kring studien för att ge föräldrarna en möjlighet att dela med sig av 

tankar och åsikter kring detta.  

 

3.3. Databearbetning 

Familjen började med inspelningarna juli 2009 och databearbetning av dessa påbörjades 

i oktober 2010. Videomaterialet analyserades både kvantitativt och kvalitativt.  

 

3.3.1. Kvantitativ analys 

Den kvantitativa delen bestod i kodning av filmmaterialet och beräkningar genomfördes 

på dessa. Ett eget kodningssystem utarbetades för att analysera videofilmerna utifrån 

kategorierna vem som talade, vilket språk ett yttrande var på eller om språk blandades, 

och till vem yttrandet var riktat. Ett yttrande definierades som en samtalstur, det kan 

alltså röra sig om bara ett ord till en eller flera meningar. Alla yttranden klassificerades 

efter språk som svenska (S), engelska (E) och flamländska (F). Ett yttrande som 

innehöll en kodväxling på något av familjens tre språk kodades som (X) medan 

förekomsten av ytterligare språk kodades som (Y). I dessa fall transkriberades yttranden 

och tid noterades för att kunna gå tillbaka till det filmade materialet och se på det 

kvalitativt. I de fall ett språk inte kunde identifieras för ett yttrande användes koden (L). 

De flesta av dessa fall är då Betty jollrar eller en person pratade tyst och yttrandet inte 
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kunde tydas. Familjemedlemmarnas benämningar är (P) för fadern, (M) för modern och 

(B) för Betty och användes för att koda talare och lyssnare. Om ett yttrande var ställt 

från en person till båda sina samtalspartners kodades detta som (Z). Om det var oklart 

till vem yttrandet var riktat kodades det som (O). Detta gällde även om en person sa 

något för sig själv, sjöng eller sa något till familjens katt.  

Den kodningsmetod som Quay (2008) använder i sin studie, CHAT-formatet till 

CHILDES, var inte lämplig i denna studie. Det hade blivit allt för tidskrävande då det 

skulle ha inneburit många fler kodningsparametrar som inte var relevanta för denna 

studie. Fokus låg på att i första hand identifiera språk som användes och inte ordagranna 

transkriptioner vilket inte hade varit genomförbart då författarna inte behärskar 

flamländska. Däremot ansåg man sig kunna skilja mellan de tre språken och att detta 

skulle vara tillräckligt för studiens syfte. För att få en bild av samstämmigheten 

författarna emellan kodades inledningsvis materialet parallellt och jämfördes för att reda 

ut eventuella tvetydigheter innan separat kodning inleddes för att spara tid. 

Datorprogrammet som användes vid kodning och analys var Microsoft Excel. Varje 

film kodades i ett separat blad. Utöver kodningen innehöll bladen information om 

filmens datum, vem som kodat och antalet yttranden. Figur 1 visar en bild på hur dessa 

kodningsblad såg ut.  

 

 

 
Figur 1. Ihopklippt kodningsblad i Excel. 

 

I Excel gjordes beräkningar på förekomsten av olika kombinationer av språkmönster, 

det villa säga alla tänkbara kombinationer av talare, språk och lyssnare. Den 

huvudsakliga formeln som användes för detta syfte var ANTAL vilket möjliggjorde 

räknandet av antal celler som motsvarar ett eller flera givna villkor i ett eller flera 

områden. Dessa uträkningar sammanställdes i tabeller som synliggjorde fördelningen i 

vardera film och på hela materialet.  

Det totala antalet yttranden sammanställdes för hela materialet. Dessutom 

sammanställdes respektive familjemedlems antal yttranden på varje film för sig och alla 

filmer sammanlagt. Resterande uträkningar gjordes på kombinationerna talare-språk, 

talare-lyssnare och språkmönstren talare-språk-lyssnare för varje film och det totala 

materialet. Detta resulterade i 54 tänkbara språkmönster som illustreras i tabell 2.  
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Tabell 2. Samtliga tänkbara kombinationer av familjens språkmönster i det kodade materialet. 

 

Faderns språk till  Moderns språk till  Bettys språk till 

modern Betty båda  fadern Betty båda  fadern modern båda 

PSM PSB PSZ  MSP MSB MSZ  BSP BSM BSZ 

PFM PFB PFZ  MFP MFB MFZ  BFP BFM BFZ 

PEM PEB PEZ  MEP MEB MEZ  BEP BEM BEZ 

PXM PXB PXZ  MXP MXB MXZ  BXP BXM BXZ 

PYM PYB PYZ  MYP MYB MYZ  BYP BYM BYZ 

PLM PLB PLZ  MLP MLB MLZ  BLP BLM BLZ 

 

 

Språkmönstren ställdes i relation till hur stor del de utgjorde av talare-språk (18 

tänkbara kombinationer) respektive talare-lyssnare (9 tänkbara kombinationer). 

Kategorin (O) som användes då det ej gick att avgöra vem yttrandet var riktat till har 

uteslutits ur tabellen då en oklar lyssnare inte fyller någon funktion i ett språkmönster 

eftersom en lyssnare krävs. Uträkningarna gjordes i antal och procent vilket även är 

formatet för presentation i avsnittet för resultat och diskussion. Deskriptiv statistik 

användes då detta är den mest lämpade för fallstudier. Hade fler observationer 

genomförts skulle eventuella test kunnat diskuteras men resultaten skulle fortfarande 

inte vara generaliserbara till en större population då en fallstudie inte bygger på ett 

stickprov. 

 

3.3.2. Kvalitativ analys 

Det kvalitativa momentet av studien bestod av två delar, analys av film och av 

föräldraintervju. Den kvalitativa bearbetningen av videomaterialet bestod av tre led. För 

att få en första uppfattning om datas innehåll gjordes anteckningar på alla filmer utifrån 

intressanta språkliga företeelser. Efter kvantitativ kodning av respektive film gjordes en 

sammanfattning av filmens innehåll. Slutligen gick man tillbaka till videomaterialet 

med stöd av de tidigare anteckningarna för att exemplifiera språkliga företeelser i 

familjen men även för att ställa de kvantitativt beräknade språkmönstren i ett 

sammanhang.  

Föräldraintervjuerna användes för att få en inblick i föräldrarnas språkliga bakgrund 

och erfarenheter, deras intentioner och förhoppningar gällande dotterns flerspråkighet. 

De inspelade intervjuerna transkriberades och sammanställdes efter frågeordning med 

båda föräldrarnas svar därefter. Respondentvalidering har tillämpats på de 

transkriberade intervjuerna. Föräldrarnas intentioner användes tillsammans med 

skattningen som underlag för att jämföra mot de kvantitativa beräkningarna. Även alla 

yttranden som i den kvantitativa delen kodats som kodväxling analyserades i 

förhållande till familjens intentioner och tänkbara orsaker diskuterades. Intervjusvaren 

på frågorna om föräldrarnas erfarenhet av flerspråkighet och förhoppningar om 

familjens språksituation i framtiden sammanställdes till teman som diskuterades. I den 

mån det var möjligt ställdes dessa i förhållande till tidigare forskning. 

 

3.4. Etiska överväganden 

Forskningsetisk prövning har gjorts av en intern grupp på Institutionen för 

neurovetenskap, Uppsala universitet. Det var familjen själva som kontaktade 

Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet för att visa sitt intresse 

för att delta i en studie om flerspråkighet. Innan studien påbörjades informerades 

familjen om dess syfte och föräldrarna fick ge skriftligt medgivande till att de själva och 

deras dotter skulle komma att filmas. Sessionerna har sedan filmats själva av familjen i 
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sitt hem. Personuppgifter har avkodats och dottern har fått ett alias medan föräldrarna 

refereras till som modern och fadern. Under bearbetningen av filmerna har de förvarats 

på lösenordsskyddade datorer. Det filmade råmaterialet samt de ljudinspelningarna av 

intervjuerna förvarades inlåst på enheten för logopedi. Studien var explorativ på så sätt 

att det inte fanns någon hypotes att bevisa eller motbevisa. I och med detta minimerades 

risken för kränkande situationer. Studien ämnade enbart beskriva hur språksituationen 

kan se ut i en flerspråkig familj och diskutera detta i ett brett perspektiv. 
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4. Resultat och diskussion 

Här visas resultat ifrån studien med fortlöpande diskussion. Upplägget följer 

frågeställningarna i syftet följt av diskussion kring logopedisk relevans. Slutligen 

sammanfattas slutsatser, studiens begränsningar och förslag till vidare forskning. 

Information från intervjuerna med föräldrarna diskuteras genomgående. Hela de 

sammanställda intervjuerna finns som bilaga (se bilaga B).  

 

4.1. Vilka språkmönster kan identifieras mellan familjemedlemmarna och finns 

det någon tendens till skillnad över tid? 

Familjens filmade gemensamma middagar resulterade i tio videoinspelningar fördelade 

över perioden juli 2009 till augusti 2010. Instruktionen var att spela in en gång i 

månaden. En kombination av praktiska förhinder och föräldrarnas känsla av att dottern 

inte talade lika mycket som vanligt under de gemensamma middagarna ledde till att det 

inte filmades lika mycket i början av studien. Vid fyra tillfällen blev det uppehåll i 

inspelningarna. Se tabell 3 för fördelning över tid och förhållande till Bettys ålder. Två 

av uppehållen var på två månader och de resterande två uppehållen var på tre respektive 

fyra månader. Tilläggas bör att de tre sista filmerna alla är inspelade inom samma 

månad. Det saknas alltså data för Betty när hon är i vissa åldrar samtidigt som det finns 

en överrepresentation av språket vid en viss ålder. Detta är av yttersta vikt att ha i 

åtanke vid redovisning och tolkning av data.  

 
Tabell 3. Bettys ålder i förhållande till inspelningstillfälle för middagar med båda föräldrarna närvarande. 

 

2009      
Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Film 1 Film 2   Film 3  
1;0 1;2   1;4  

 
2010        
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 

Film 4    Film 5 
Film 6 

 Film 7 Film 8 
Film 9 
Film 10 

1;6    1;10 
1;10 

 2;0 2;1 
2;1  
2;2 

 

 

De tio filmerna kodades enligt beskrivningen i metodavsnittet och resulterade i ett 

material om 3094 yttranden. Av dessa stod Betty för 604, fadern för 1235 och modern 

1255. Se i figur 2 hur dessa yttranden var fördelade över de tio filmerna. 
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Figur 2. Diagram på förändringen över tid av antal yttranden för varje familjemedlem. 

 

Då Betty endast är 1;0 vid studiens start har hon relativt få yttranden i förhållande till 

föräldrarna. Över tid förändrades detta i enighet med diagrammet ovan i och med att 

Betty blir en mer aktiv deltagare vid middagarna. Föräldrarna talade framförallt 

engelska med varandra. Även föräldrarna i Quays studie (2008) föredrog att tala 

engelska med varandra men en skillnad var att fadern i den studien också talade 

engelska till sin dotter. Det förekom att både modern och fadern kodväxlade på svenska 

respektive flamländska gentemot varandra. I det inspelade materialet diskuterade 

föräldrarna ofta dotterns språkliga och generella utveckling. I de första filmerna talade 

de även mycket om studien och de uttryckte tveksamhet för inspelningarnas 

användbarhet då Betty inte pratade så mycket. Samtalen med Betty handlade främst om 

mat, bordsskick och vad saker heter på svenska respektive flamländska. Ju äldre dottern 

blir desto mer varierade blir samtalen, bland annat för att hon i de senare filmerna själv 

tar initiativ till samtal.  

 

4.1.1. Föräldrarnas språkanvändning gentemot Betty 

När föräldrarna talade med Betty använde de sina respektive språk, svenska och 

flamländska. Modern talade flamländska i 99 % av alla sina yttranden till Betty. Figur 3 

visar hur stor procentandel flamländska modern talar till Betty i respektive film. 

Motsvarande siffra för faderns svenska var 98 %, se figur 4 för fördelning i respektive 

film. Av föräldrarnas totala antal yttranden var 48 % riktade till Betty. Som kan utläsas i 

figur 3 och 4 har bruket av flamländska och svenska varit konstant över tid. 

 

 
Figur 3. Andel yttranden på flamländska från modern till Betty i vardera film. 
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Figur 4. Andel yttranden på svenska från fadern till Betty i vardera film. 

 

Figur 3 visar att mellan 94 % och 100 % av moderns yttranden till dottern är på 

flamländska i de tio filmerna. Figur 4 visar att motsvarande siffror för faderns yttranden 

på svenska är 95 % till 100 %. Vissa yttranden var icke-kodningsbara men de hade 

ingen nämnvärd påverkan på resultatet och valdes således att räknas med. Siffrorna är 

samstämmiga med författarnas kvalitativa uppskattning av familjens språkbruk efter att 

ha gått igenom hela filmmaterialet och vid upprepade tillfällen träffat familjen. Hur 

dessa siffror förhåller sig till föräldrarnas självskattade språkbruk och deras strategier 

tas upp i avsnittet om skattning och intentioner. När föräldrarna inte använde sina 

respektive språk till Betty användes andra kombinationer av språk, se vidare om detta i 

avsnittet om kodväxling.   

Ett av de kvalitativa fynden som gjordes i det filmade materialet var att föräldrarna 

ofta sa samma sak till Betty på sina egna språk samtidigt. I de första filmerna händer 

detta då de frågar saker som ”Vill du ha mer?”, ”Var det gott?” eller benämner maten. 

Det uppstod även i uppfostringssyfte, då föräldrarna säger åt henne att inte kasta saker 

på golvet men också att akta sig när maten är varm. Dessa yttranden är framför allt 

ställda som frågor eller förmaningar till Betty. I de senare filmerna blir de likadana 

yttrandena mer en del av konversationen exempelvis då föräldrarna inte hör vad hon 

säger och båda frågar ”Vad sa du?” eller att båda svarar på ett yttrande från henne. 

 

4.1.2. Föräldrarnas språkanvändning gentemot varandra 

I de tio middagsfilmerna var sammanlagt 41 % av yttrandena mellan föräldrarna. 

Modern och fadern talade i 94 % av dessa fall engelska med varandra. Det är detta som 

utgör Bettys exponering för engelska. Föräldrarnas antal yttranden sjunker i samband 

med att Betty blir äldre och tar en mer aktiv roll i samtalen vid middagarna. Från och 

med filmen då Betty är 1;6 år gammal börjar hon komma ifatt föräldrarna i antal 

yttranden, se figur 2. Se mer om föräldrarnas användning av andra språk till varandra i 

avsnittet om kodväxling. 

I Quays studie från 2008 såg föräldrarnas språkanvändning annorlunda ut på så sätt 

att faderns förstaspråk inte var detsamma som majoritetsspråket japanska. Bettys far 

däremot har majoritetsspråket svenska som förstaspråk och föräldrarnas gemensamma 

språk som andraspråk. I Quays studie valde modern att främst tala faderns språk som 

var engelska. Båda föräldrarna talade även majoritetsspråket (Xiaoxiaos dominanta 

språk) med varandra. Föräldrarna talade aktivt både engelska och japanska med 

varandra. I denna studie valde föräldrarna att tala engelska med varandra. I Quays studie 
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talade modern 83 % engelska och 3 % japanska till fadern. Fadern talade 85 % engelska 

och 7 % japanska till modern. Jämförelsevis talade Bettys mor 95 % engelska och 1 % 

svenska med fadern. Med modern talade fadern 92 % engelska och 2 % svenska. Bettys 

föräldrars högre andel engelska yttranden till varandra är ett tänkbart resultat av att de 

medvetet försöker hålla sig till engelska sinsemellan och på grund av detta finns en 

mindre andel av majoritetsspråket i deras tal än för Xiaoxiaos föräldrar. Variationen i 

språkvalen tas upp i avsnittet om kodväxling. 

 

4.1.3. Bettys språkanvändning 

Som tidigare nämnts var Betty vid studiens start 1;0 år och vid dess avslutande 2;4 år 

vilket gör att materialet täcker flera stadier av hennes generella språkutveckling. Detta 

innebär att det är av yttersta vikt att inte enbart ställa Bettys yttranden i förhållande till 

flerspråkighet utan även till den språkliga utvecklingen. Det visade sig också vara en 

utmaning att koda Bettys tidigaste yttranden då det i många fall inte var möjligt för 

författarna att urskilja vilket språk ett yttrande var på. Betty hade en stor andel icke-

kodningsbara yttranden i de tidiga inspelningarna och materialet hade blivit missvisande 

om dessa togs bort, då Betty i själva verket tog många turer med sina föräldrar utan att 

språket gick att identifiera. 

 

 
Figur 5. Linjediagram över Bettys yttranden i procent på olika språk i förhållande till ålder vid 

inspelning. 

 

I det filmade materialet talar Betty 53 % svenska, 26,3 % flamländska och 0,2 % 

engelska. Hon har även 20 % icke-kodningsbara yttranden och 0,5 % yttranden med 

kodväxling. I figur 5 visas hur hennes yttranden på de olika språken är fördelade över 

tid. Av diagrammet kan man urskilja att det sker en minskning av flamländska och 

ökning av svenska yttranden. Detta kan ställas i relation till att Betty i sitt hem får höra 

sammanlagt 26,2 % svenska, 23,2 % flamländska och 48 % engelska. Under Bettys 

första år var modern hemma med henne vilket ledde till en övervägande input på 

flamländska. Detta växlade sedan till svenska då Betty började på förskola. Författarna 

har fått ta del av moderns dagboksanteckningar om Bettys språkutveckling. Från maj 

2009 till mars 2010 då dottern är mellan 0;11 och 1;9 år finns nya ord i Bettys 

vokabulär antecknade. Dock går det inte att se någon tendens om att det var fler 

flamländska ord i början som sedan övergick till svenska, utan fördelningen är jämn 

över hela perioden på de antecknade orden mellan svenska och flamländska. Ett fåtal 

engelska ord finns antecknade. 
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Dominans på majoritetsspråket är en företeelse som Betty delar med Xiaoxiao i 

Quays studie (2008). Skillnaden är att Xiaoxiaos dominanta språk inte var något av 

föräldrarnas första språk, även om de kunde tala det, medan Bettys dominanta språk 

svenska är både majoritetsspråket och faderns förstaspråk. Dominansen märks i det 

filmade materialet på att Bettys spontana yttranden är svenska, vilket också bekräftas av 

föräldrarna. Man kan tänka sig att eftersom Bettys starkaste språk är svenska är hon 

intuitivt inställd på att tala det.  

 

4.1.4. Bettys språkanvändning gentemot föräldrarna 

 

Figur 6 visar ett stapeldiagram över hur Bettys språk var fördelade till respektive 

förälder. 

 
Figur 6. Diagram över Bettys fördelning av olika språk till föräldrarna. 

 

Av faderns alla yttranden till Betty är 98 % på svenska och av Bettys yttranden till 

fadern är 93 % på svenska och 6 % utgjordes av icke-kodningsbara yttranden. Modern 

talade 99 % flamländska till dottern och av Bettys alla yttranden till modern är 70 % på 

flamländska och 9 % på svenska. Också i Bettys yttranden till modern återfinns icke-

kodningsbara yttranden som utgjorde 21 %. Dessa yttranden kan vara antingen svenska 

eller flamländska men även joller i de tidiga filmerna. Författarna hade trott sig kunna 

urskilja Bettys yttranden med större säkerhet men hade inte haft i åtanke att Bettys 

barnspråk på både svenska och flamländska skulle försvåra detta i och med kraftigt 

förenklad fonologi och prosodi. Oavsett Bettys icke-kodningsbara yttranden är 

förekomsten av svenska yttranden till modern fortfarande högre i jämförelse med input 

på svenska från modern. Betty har mindre än 1 % kodväxlade yttranden, detta 

diskuteras i avsnittet om kodväxling. 

I Quays studie talade modern 92 % mandarin till dottern medan Xiaoxiao talade 37 

% mandarin, 26,5 % japanska och 18,5 % engelska till modern. Fadern talade 90 % 

engelska till Xiaoxiao medan hon talade 45 % engelska, 29 % japanska och 10 % 

mandarin till honom. Quay ser en tänkbar förklaring till den höga andelen japanska i att 

den både är Xiaoxiaos dominanta språk och majoritetsspråket. Alltså är det språket hon 

behärskar bäst och också det språk hon talar på förskolan. Detta skulle även kunna vara 

en tänkbar förklaring till varför Betty har en högre andel svenska med modern. 

Författarna anser att Bettys språkanvändning gentemot vardera föräldern mer går i linje 
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med än emot Quays analys gällande inverkan av barnets dominanta språk och 

majoritetsspråket. 

Vad gäller Xiaoxiaos yttranden till båda föräldrarna återfinns även där en tydlig 

preferens för japanska vilket utgjorde 67 % följt av 23 % engelska och 7 % på 

mandarin. Också här återkopplade Quay till inflytandet av japanska i egenskap av 

majoritetsspråk och Xiaoxiaos dominanta språk. Bettys yttranden till båda föräldrarna 

utgjordes av 38 % svenska, 8 % flamländska, 49 % icke-kodningsbara yttranden och 

övriga 5 % utgjordes av engelska och kodväxlade yttranden. Problemet med icke-

kodningsbara yttranden är återigen aktuell då den största andelen yttranden till båda 

föräldrarna var sådana.  

Quay har även gjort beräkningar på i vilken utsträckning Xiaoxiao svarade på det 

språk hon tilltalades av föräldrarna. Några dylika beräkningar har inte gjorts för Betty 

även om det är författarnas kvalitativa uppfattning att hon i första hand följer att tala 

förälderns förstaspråk om hon blir tilltalad på det. I andra hand kommer regeln att tala 

svenska i samtal med modern. 

Vad gäller engelska är detta inte ett aktivt språk hos Betty då det endast 

förekommer enstaka uttalanden. Det är inte heller ett språk som föräldrarna generellt 

tilltalar Betty med (det händer en gång att fadern tycker att han hör Betty säga ett ord på 

engelska och gissar ordet). Däremot har de berättat att hon vid andra tillfällen än de 

filmade middagarna säger till exempel ”bye bye” och ”I love you”. Föräldrarna ger i 

intervjun uttryck för att Betty har vad författarna bedömer som passiv kunskap på 

engelska. Detta är ytterligare en skillnad i den språkliga situationen mellan Betty och 

Xiaoxiao, nämligen att Xiaoxiao har två olika språk från sina föräldrar och utöver dessa 

majoritetsspråket som hon talar på förskolan. Då Bettys far är svensk och 

majoritetsspråket är svenska får hon en betydlig övervikt av input av detta och det tredje 

språket, engelska, får hon inte talat direkt till sig utan enbart passivt när hon hör 

föräldrarna tala det. I och med detta förväntas hon aldrig svara på engelska och har inte 

utvecklat sitt tredjespråk i samma takt som Xiaoxiao som talade det på förskolan. 

 

4.1.5. Logopedisk relevans 

I varje film anser sig författarna ha hittat nya aspekter av familjens språkanvändning. 

Inspelningarna har varit ett värdefullt verktyg som har bidragit till en helhetsbild. Även 

om det är svårt att få till observationer av flerspråkiga barnpatienter med språkstörning 

hade det legat ett värde i att få genomföra sådana. I logopediskt arbete används främst 

anamnes för att skapa sig denna bild över barnets och familjens språkliga situation. De 

observationer av barn som sker inom logopedisk verksamhet är ofta på logoped-

mottagningen eller på barnets förskola. Observationer i förskolan i ger en värdefull bild 

av hur barnet fungerar tillsammans med jämnåriga men med största sannolikhet är 

svenska det enda språket som används där och både interaktionen med föräldrarna och 

användandet av andra- och tredjespråket faller bort. Däri ligger värdet att observera 

flerspråkiga barns interaktion i hemmiljö med sina föräldrar då de ofta står för den input 

som är på ett eller flera språk. Man skulle även kunna fråga sig om det inte räcker att 

observera barnet och föräldrarnas interaktion på logopedmottagningen, men författarna 

till denna studie menar att det finns svårigheter med att få till en naturlig situation när 

ett barn kommer för en språklig bedömning. 

Filmade observationer i hemmiljö har ett ytterligare värde för att logopeden ska 

kunna utföra mer anpassade interventioner genom att få information om hur barnet 

fungerar i vardagliga situationer. Man skulle då också kunna se om föräldrarna redan 

använder några strategier för att stötta sitt barn och utifrån det lättare kunna uppmuntra 

föräldrarna till att använda dessa samt ge förslag på ytterligare strategier. Man skulle då 
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också kunna ställa det filmade materialet mot barnets testresultat för att se om testet har 

gett en rättvis bild av barnets språkliga förmåga. Man skulle även kunna tänka sig att en 

bedömning baserad på observationer får ersätta användandet av standardiserade test i de 

fall dessa ej är tillämpbara för det flerspråkiga barnet. Tänkbara fall är om testet saknar 

normeringar för barnets språk eller om testet bedöms innehålla för mycket ”cultural 

bias”. Testen är heller inte användbara om det saknas tillgång till flerspråkig logoped 

eller tolk. Slutligen kan observation vara ett alternativ om barnet inte medverkar till 

testning. Det är författarnas åsikt att observationer, särskilt i samband med 

flerspråkighet, kan ha samma värde och styrka som standardiserade tester om 

observationerna grundar sig i kvalitativ forskningsmetodik. 

Författarna anser att filmade observationer i hemmiljö skulle ha varit en idealisk 

situation men förutom praktiska svårigheter med utrustning är detta i högsta grad en 

etisk fråga.  

 

4.2. I vilken grad och på vilket sätt kodväxlar familjen? 

Kodväxling diskuterades flitigt under intervjuerna med föräldrarna. De tycker båda att 

de kodväxlar mycket till varandra men i det filmade materialet är frekvensen av 

kodväxling inte så hög. Av det totala antalet yttranden för modern och fadern har de 

båda 2 % kodväxlade yttranden. En skillnad föräldrarna emellan är att modern enbart 

kodväxlade mellan familjens tre språk medan fadern även kodväxlade på andra språk, 

exempelvis italienska och franska. Den största delen kodväxlingar sker mycket riktigt 

mellan föräldrarna. Till Betty har vardera föräldern enbart två kodväxlade yttranden 

sammanlagt i de tio middagsfilmerna (mindre än 1 %). Detta går helt i linje med att de i 

intervjuerna angav att de försöker att inte kodväxla till dottern. Även här inkluderar 

moderns kodväxling enbart familjens tre språk medan faderns kodväxlingar är på 

italienska och spanska. Faderns yttranden på andra språk än familjens valdes att kodas 

som kodväxling mellan fraserna, för att de gick utanför familjens valda språkstrategi. 

 

4.2.1. Bettys kodväxling 

Föräldrarna angav i intervjuerna att Betty inte kodväxlar förutom några få gånger då 

hon säger ett svenskt ord i ett flamländskt yttrande samt några inlärda engelska fraser. I 

det filmade materialet kodväxlar Betty bara tre gånger sammanlagt. En gång lägger hon 

in ett svenskt ord när hon talar flamländska med modern men rättar sig genast och 

upprepar ordet på flamländska, se exempel 1. 

 
 Exempel 1, film 9 

 Modern: Wat ga je eten Betty? 

  Vad äter du Betty? 

 Betty: Eten lax… zalm. 

  Äta lax… lax. 

 Modern: Zalm ja. 

  Lax ja.  

 

De andra två exemplen är kodväxlingar mellan fraserna då hon plötsligt 

utbrister ”Mickey Mouse”. Den första av dessa skulle emellertid kunna ses som en 

kodväxling inom frasen, det låter nämligen som att hon säger [mik:i maɔs ɹɔ] där ”ɹɔ” 

kan tolkas som en förkortning av ”då då” eller ”dårå”. 

Föräldrarna rapporterar även att det händer att Betty översätter ord till dem. Om 

exempelvis fadern och Betty talar om något på svenska kan hon översätta till modern på 
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flamländska. I det sammanlagda materialet har ett exempel av detta återfunnits, se 

exempel 2. 

 
 Exempel 2, film 7 

 Fadern: Där lämnar vi våra väskor hos den snälla tanten. 

 Betty: Väskan. 

  [Betty vänder sig till modern] 

 Betty: Valies. 

  Väska. 

 Modern: Valies, bravo Betty! 

  Väska, bravo Betty! 

 

Om man jämför Betty med Xiaoxiao i Quays studie (2008) kodväxlar denna betydligt 

mer. En anledning till detta skulle kunna vara att föräldrarna i Quays studie kodväxlade 

mer, både till varandra och till dottern, och att Xiaoxiao tagit efter dem. Detta i enlighet 

med studier av bland andra Lanza (1997b) som säger att barns kodväxling ökar om 

föräldrarna kodväxlar mycket. Att Bettys föräldrar inte kodväxlar i så hög grad kan vara 

en anledning till att Betty inte gör det heller enligt denna teori. En annan möjlig 

förklaring till varför Betty inte kodväxlar så mycket kan finnas i Serratrices (2005) teori 

om att barn som har en konservativ inlärningsstrategi av sina språk kodväxlar mindre. 

Med konservativ inlärningsstrategi menar Serratrice att barnet inte pratar så mycket 

spontant utan lyssnar in sin omgivning och härmar färdiga fraser snarare än att hitta på 

egna yttranden. Motsatsen är kreativ språkinlärning då barnet leker med språket och 

som en följd av detta innehåller det fler kodväxlingar. På det videoinspelade materialet 

kan man mycket riktigt se att Betty gärna härmar sina föräldrar och föräldrarna 

rapporterar att hon gör det mycket annars också. Men hon är samtidigt väldigt verbal, 

inte tyst på det sätt som Serratrice beskriver att barn med konservativ inlärningsstrategi 

är. Författarna ställer sig då frågan om Serratrices distinktion mellan två lägen är för 

enkel för att beskriva ett barns strategi. Barn inom den konservativa kategorin torde 

variera sinsemellan i hur mycket de härmar och hur mycket de pratar. Man skulle kunna 

tänka sig att kombinationen av låg kodväxlingsinput och en delvis konservativ 

inlärningsstrategi gör att Betty inte kodväxlar i så hög grad.  

The dominant language hypothesis, det vill säga att barn som har en tydlig 

dominans på det ena språket kodväxlar mycket på sitt svagare språk, kan också bara 

delvis appliceras på Betty. Hennes flamländska är svagare än svenskan men då Betty 

bara lägger in ett svenskt ord i ett flamländskt yttrande vid ett tillfälle på hela det 

inspelade materialet går det inte gärna att kalla det ”mycket”. Föräldrarna säger att den 

här typen av kodväxlingar förekommer hos dottern men inte så ofta. Att Betty vid 

sådana här tillfällen alltid rättar sig och upprepar ordet på flamländska går emot teorin 

som beskrivs av Barron-Hauwaert (2004), att kodväxling är omedveten hos små barn. 

Betty verkar vara väldigt medveten om att hon ska prata flamländska med modern och 

svenska med fadern och reagerar när hon går emot detta. Detta stämmer överens med 

Xiaoxiaos beteende, då även hon vid två års ålder mycket väl visste vilket eller vilka 

språk hon kunde tilltala respektive förälder på även om hon kodväxlade i högre grad. 

Bettys föräldrar berättar vid intervjun att när hon var lite yngre ibland blandade ihop 

grammatiken mellan sina båda språk. Moderns dagboksanteckningar visar att detta 

inträffade vid 1;9 års ålder. Det var oftast i flamländskan som hon tog in grammatiska 

regler från svenskan. Dessa syntaktiska influenser skulle kunna vara det som kallas 

transfer och anses alltså inte vara en kodväxling. Mellan film tre och fyra sker en stor 

ökning av Bettys yttranden (se figur 2) troligtvis till följd av att språkutvecklingen ökat i 

hastighet, vad som i barnspråksutvecklingssammanhang brukar kallas ordexplosion. 
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Möjligheten finns att de nämnda grammatiska felen är en del i inlärningsprocessen av 

de båda språken.  

Hur reagerar då föräldrarna när Betty kodväxlar? Fadern säger i intervjun att om 

Betty skulle börja kodväxla mer frekvent skulle han troligtvis tänka att hon gjorde det 

medvetet eftersom hon är så duktig språkligt. Men han tillägger att föräldrarna kanske 

skulle försöka skära ner lite på sin kodväxling. Modern säger att hon skulle se det som 

naturligt och roligt om Betty skulle börja kodväxla men att hon skulle vilja veta om 

Betty kunde orden på flamländska också. I tidigare nämnd studie om föräldrars 

inställning till sitt barns kodväxling fann Barron-Hauwaert (2004) tre olika grupper. 

Bettys föräldrar passar in i gruppen som var accepterande och såg kodväxlingen som 

något naturligt och ibland underhållande. 

Om man tittar på Lanzas (1997b) uppställning av föräldrareaktioner kan man 

utifrån det videoinspelade materialet se att modern tillämpar flera av dessa, nämligen 

Expressed Guess, Adult Repetition och Move-On Strategy. Alla dessa strategier tillåter 

kodväxling fast i olika grad. I familjens situation är det inte så att Betty talar svenska 

direkt till modern men de flesta av hennes spontana yttranden är på svenska och modern 

fångar då ofta upp dem genom någon av dessa strategier. Eftersom de flesta av Bettys 

spontana yttranden är på faderns språk blir inte situationen likadan för honom. Ingen av 

föräldrarna har hörts använda Minimal Grasp, vilket innebär att man får barnet att säga 

om sitt yttrande på det önskade språket. Inte heller den femte strategin Code-Switching, 

då det första språket som kommer upp får bli huvudspråk för konversationen, används 

av föräldrarna till Betty i det filmade materialet. 

Ett liknande fenomen som förekommer i det filmade materialet är att när en 

förälder talar med Betty på sitt språk interagerar den andra föräldern på sitt eget språk. 

Eftersom modern talar svenska förstår hon givetvis vad fadern och Betty säger på 

svenska och även fadern förstår den nivå av flamländska som modern talar med dottern. 

Se exempel 3 för ett exempel när familjen interagerar på alla sina tre språk. 

 
 Exempel 3, film 10 

 Modern: Wat heb je deze middag gegeten bij Sofia en bij juf Nadja? ... En juf 

Sofia? 

  Vad har du ätit till lunch idag hos Sofia och fröken Nadja? ... och 

fröken Sofia? 

 Betty: Mama eten. 

  Mamma äta. 

 Modern: Mama eet ook. Maar wat heb je bij juf Nadja gegeten deze middag? 

  Mamma äter också. Men vad åt du till lunch hos fröken Nadja idag? 

 Betty: Soep gegeten. 

  Ätit soppa. 

 Modern: Soep gegeten. 

  Du åt soppa, ja. 

  [Modern vänder sig till fadern] 

  She told me that already earlier. 

  Hon berättade det för mig förut. 

 Fadern: Åt ni soppa idag? 

 Betty: Hos Sofia. 

 Fadern: Vem lagade soppan? Var det Sofia som lagade soppan? 

 Modern: Nej. 

  [Modern vänder sig till Betty.] 

 Modern: Wie kookt er? 

  Vem lagar? 

 Modern: Wie is er de kok? ... Tim. 

  Vad heter kocken? ... Tim. 
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Det här tycker författarna är ett fint exempel över hur en middagskonversation kan se ut 

i en flerspråkig familj. Samtalet flyter fint och familjemedlemmarna konverserar över 

språkgränserna. 

 

4.2.2. Föräldrarnas kodväxling till varandra 

Föräldrarna rapporterar om deras egen kodväxling att den är medveten och att de tycker 

att det är roligt. Kodväxlingen sker främst i form av utbyte av substantiv men även 

andra ordklasser. Anledningarna till kodväxlingen är att de tycker att ett ord eller 

uttryck låter bättre på ett visst språk och i moderns fall att hon ibland kan ordet bättre på 

ett visst språk. För hennes del är även vissa ämnen språkrelaterade, exempelvis blir 

samtal om jobbet ofta på svenska. Vissa ord benämner de alltid på ett specifikt språk. 

Exempel på detta är en möbel de äger, en typ av side-board eller vitrinskåp som de 

konsekvent använder det flamländska namnet för, buffetkast, just för att de inte tycker 

att det finns ett bra ord för det på engelska som är deras gemensamma språk. Då båda 

föräldrarna talar ryska har de några ord och uttryck på detta språk som de använder 

konsekvent. Något sådant exempel har dock inte hittats i det filmade materialet.  

Något som slagit författarna i arbetet med denna studie är att modern är en vuxen 

inlärare av svenska parallellt med sin dotter. Fadern har även redogjort för inlärning av 

flamländska i vuxen ålder när föräldrarna bodde i Belgien, vilken ännu pågår passivt i 

och med kommunikationen mellan Betty och modern. Det finns ett flertal exempel när 

fadern kodväxlar från engelska till svenska och modern då inte förstår det svenska ordet. 

Då följer en diskussion om vad ordet betyder eller användningen av det, se exempel 4. 

 
 Exempel 4, film 2 

 Modern: The chandeliers are… 

  Ljusstakarna är… 

  [Modern tittar på ljusstakarna där ljusen sitter snett.] 

 Modern: We could fill them with something in the bottom. 

  Vi skulle kunna fylla dem med något i botten. 

 Fadern: Yeah, you could do that. You can also put knäckformar, like things you 

do muffins in, but for knäck. 

 Fadern:  Ja, det kan man göra. Man kan också sätta knäckformar i dem, som 

sådana man gör muffins i, fast för knäck. 

 Modern: Oh, they exist? You can buy them? But they’re not for candles? 

  Oj, finns det sådana? Kan man köpa dem? Men de är inte för ljus? 

 Fadern: No, it’s made for knäck. 

  Nej, de är gjorda för knäck. 

 Modern: What’s knäck? 

  Vad är knäck? 

 Fadern: It’s Christmas candy. They (knäckformarna) are small but look exactly 

like muffin bakers. 

  Det är julgodis. De är små men ser precis ut som muffinsformar. 

 Modern: So I’ll find them in that department? 

  Så jag hittar dem på den avdelningen? 

 Fadern: Yeah. 

  Ja. 

 

Båda har också kodväxlingar i engelska yttranden med typiskt svenska ord. 

Förutom ”knäckformar” nämns ”knäckebröd”, se exempel 5: 

 
 Exempel 5, film 5 

 Modern: She also likes the knäckebröd better than the fresh bread. 

  Hon tycker också bättre om knäckebröd än färskt bröd.  
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Många av föräldrarnas kodväxlingar till varandra innehåller en upprepning av vad Betty 

just sagt på svenska eller flamländska för att sedan övergå till att tala engelska. Det kan 

antingen vara för att förtydliga för den andra föräldern vad Bettys sa, som i exempel 6. 

Det kan också vara för att de upprepar vad Betty just har sagt som ett svar till henne och 

sedan vänder sig till den andra föräldern för att kommentera det som sagts, som i 

exempel 7. 

 
 Exempel 6, film 4 

 Modern: Dricka she says 

  Dricka säger hon. 

 
 Exempel 7, film 5 

 Betty: Sla eten. 

  Äta sallad. 

 Modern: Ja, ga je sla eten. Flinke mie! 

  Ja, ska du äta sallad. Duktig flicka! 

  [Modern vänder sig till fadern.] 

 Modern: She picks it up so quickly! She’s never heard that before. 

  Hon lär sig så fort! Hon har aldrig hört det förut. 

 Betty: Flinke mie! 

  Duktig flicka! 

 Modern: Ja, Betty is een flinke mie! 

  Ja, Betty är en duktig flicka! 

 Fadern: [Härmar B] Flinke mie! 

  Duktig flicka! 

 

Fadern gör även kodväxlingar där han börjar ett yttrande på svenska men ändrar sig och 

säger om det på engelska, se exempel 8. 

 
 Exempel 8, film 9 

 Fadern: Det här är… It’s very odd coloured. 

  Det här är… Den har väldigt konstig färg. 

 

Detta tänker författarna skulle kunna bero på att faderns starkaste språk är svenska och 

att han kanske är intuitivt inställd på svenska. Men då föräldrarna kommit överens om 

att tala engelska med varandra ändrar han sig då istället för att fortsätta på svenska. Här 

aktualiseras frågan om kodväxling är medveten eller ej. Fadern anger att föräldrarna 

kodväxlar medvetet. Detta går emot Bergquists (2010) studie där de flesta deltagarna 

angav att deras kodväxling är omedveten och även fadern i Quays (2008) studie som 

berättar att det händer att han råkar tala japanska med sina amerikanska föräldrar. 

Utifrån det filmade materialet verkar det som att fadern ibland är medveten om att han 

kodväxlar, som när han kodväxlar till något av de ord de alltid benämner på ett specifikt 

språk till exempel ”buffetkast”. Vad som tyder på att en del av kodväxlingen är 

omedveten för fadern är han ofta börjar prata på svenska till modern.  

Ett av svarsalternativen i Berquists studie på varför man kodväxlar var ”Jag är stolt 

över språket jag vill använda”. Detta tycker författarna passar bra in på föräldrarnas 

attityd till kodväxling. De är stolta över att vara en flerspråkig familj och tycker att det 

är roligt att utnyttja språken de kan tala. 

 

4.2.3. Logopedisk relevans 

Kodväxling sågs förut som en språkbrist men forskning och synen på kodväxling har 

skiftat till en mer positiv sådan. Frågan kvarstår dock hur logopeder ska förhålla sig till 

kodväxling. Å ena sidan kan föräldrarna ha starka åsikter om kodväxling utifrån egna 
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erfarenheter, å andra sidan kan de efterfråga råd. Då forskning är samstämmig om att 

kodväxling är positivt torde logopeden kunna uppmuntra till detta. Flerspråkiga barn 

utan språkstörning tillägnar sig metalingvistisk medvetenhet snabbare än enspråkiga 

barn. Hur är då fallet med flerspråkiga barn med språkstörning? Man skulle kunna tänka 

sig att denna medvetenhet dröjer hos dessa barn. Om det visar sig att flerspråkiga barn 

med språkstörning är hjälpta av att kodväxla skulle en familj som är van vid att 

kodväxla kunna använda detta som ett naturligt redskap för att öka den metalingvistiska 

medvetenheten hos barnet. Logopeden Gutiérrez-Clellen et al. (2009) har undersökt 

kodväxling hos tvåspråkiga barn i samband med språkstörning och fann att dessa barns 

kodväxling inte skiljde sig nämnvärt från barnen utan språkstörning. Däremot fanns de 

stöd för, oavsett om språkstörning förekom eller ej, att barnen var mindre benägna att 

kodväxla på minoritetsspråket även om det var deras starkaste språk. 

En annan aspekt är relevansen av att utröna familjens språkmönster gällande 

kodväxling och hur föräldrarna upplever att familjemedlemmarna använder sina olika 

språk. Föräldrarna i denna studie hade rätt om Bettys kodväxling men inte sin egen när 

man jämförde med det inspelade materialet. Att be föräldrarna rapportera om detta kan 

ge en inblick i hur barnet kan tänkas agera i testsituationen och vad som behöver 

förklaras inför den. Exempelvis kan barnet vara van vid att kodväxla och en enspråkig 

testsituation kan verka konstig och behöva förberedas för. Detta går i linje med vad 

Grosjean (1989) säger om vikten av att ta reda på vilket språkläge barnet befinner sig i 

inför testning. Ett enspråkigt normerat test när barnet befinner sig i sitt tvåspråkiga läge 

skulle ge missvisande resultat. Detta är även samstämmigt med IALPs 

Recommendations for working with bilingual cildren där man menar att det finns fog 

för att låta barn som är i ett två- eller flerspråkigt läge att kodväxla (Fredman & 

Centeno, u.d.). 

 

4.3. Hur förhåller sig föräldrarnas intentioner och skattning av familjens 

språkanvändning till det faktiska användandet? 

Föräldrarnas intentioner är att ge Betty tre språk genom att tala svenska respektive 

flamländska med henne och engelska med varandra. Under graviditeten läste de om 

olika metoder och fick råd från vänner och de enades om att denna metod, OPOL, skulle 

kännas mest naturlig för dem och de trodde att den skulle vara det bästa alternativet för 

dottern. Betty är vid studiens slut i oktober 2010 2;4 år gammal och föräldrarna tycker 

att OPOL fungerar väldigt bra för familjen. Trots att svenskan är dominant för Betty i 

och med att det även är majoritetsspråket gör hon stadiga framsteg även på flamländska. 

Som tidigare har nämnts talar hon ännu ingen engelska bortsett från att hon kan några 

ord och att hon ibland härmar föräldrarna men de tror att hon har börjat förstå vad de 

säger på engelska. 

Föräldrarna har vid två tillfällen fått fylla i formulär där de skulle skatta hur stor del 

i procent de talar av respektive språk, samt kodväxlade yttranden, till dottern och till 

varandra. I skattningsformuläret ingick också att rangordna Bettys uppskattade 

språkförståelse och språkproduktion från starkast till svagast på det tre språken. Tyvärr 

har de första av dessa skattningsformulär förlagts av familjen så det går inte att se någon 

förändring över tid vad gäller föräldrarnas skattning av dotterns språkliga situation. Den 

skattning som finns att tillgå ifylldes i samband med föräldraintervjuerna i slutet av 

studien. Föräldrarna anger dock att de skattade på liknande sätt även i föregående 

formulär. 
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Nedan följer tabeller över föräldrarnas skattning och hur det faktiska användandet 

på det filmade materialet såg ut, se tabell 4 och tabell 5. De blandade yttrandena här 

gäller bara kodväxling på familjens tre språk. 

 
Tabell 4. Moderns skattning i procent av hur mycket hon talar av respektive språk till Betty och till fadern 

samt procentsats över faktiska yttranden i det filmade materialet. 

 

 Till Betty  Till fadern  

Språk skattning filmat material skattning filmat material 

Svenska 2 % 1,1 % 10 % 0,7 % 

Flamländska 94 % 98,2 % 5 % 0,4 % 

Engelska 3 % 0,4 % 75 % 95,1 % 

Blandat 1 % 0,4 % 10 % 3,6 % 

 

 
Tabell 5. Faderns skattning i procent av hur mycket han talar av respektive språk till Betty och till modern 

samt procentsats över faktiska yttranden i det filmade materialet. 

 

 Till Betty  Till modern 

Språk skattning filmat material skattning filmat material 

Svenska 99 % 98,4 % 2 % 2,4 % 

Flamländska 1 % 0,5 % 0 % 0,8 % 

Engelska 0 % 0,2 % 95 % 92,4 % 

Blandat 0 % 0 % 3 % 3,4 % 

 

 

Som framgår finns en stor samstämmighet mellan föräldrarnas skattning och det 

faktiska användandet i det filmade materialet. Den enda nämnvärda skillnaden är 

moderns skattning av hur mycket hon talar av respektive språk till fadern. En så här 

pass stor enighet hade författarna inte väntat sig. Man hade förutspått en överskattning 

av engelska till varandra och av sitt respektive språk till dottern och en underskattning 

av kodväxling.  

Faderns medelvärde på yttranden på engelska till modern var 92 % med variationen 

77-100 %. Motsvarande siffror för modern var medelvärdet 95 % med variationen 89-

99 %. Deras lägsta siffra infaller på samma film då Betty till stor del styr 

konversationerna och de har få yttranden till varandra vilket gör att några få 

kodväxlingar och yttranden på annat språk ger stort utslag. Om man bortser från detta 

tillfälle är faderns lägsta nivå av engelska yttranden till modern 87 % och moderns till 

fadern 92 %. 

Även om föräldrarnas intentioner är att tala engelska till varandra och sina 

respektive språk till Betty är de själva medvetna om att det är svårt att hålla sig till detta 

fullt ut, vilket de visar när de skattar hur mycket av respektive språk de talar till de 

andra familjemedlemmarna. Man kan fråga sig om det är realistiskt och relevant att nå 

100 %, man skulle kunna tänka sig att till exempel 80 % är tillräckligt för att säga att 

man håller sig till sina intentioner.  Det verkar inte heller som att föräldrarna har för 

avsikt att minska dessa variationer då de anger att de tycker att det är roligt att kodväxla 

och ger intryck av att vara stolta över att vara en flerspråkig familj. 

Det finns underlag för en intressant diskussionsfråga utifrån Grosjeans (2001) teori 

om ett språkligt kontinuum hos flerspråkiga personer. Hela familjen befinner sig i ett 

flerspråkigt kontinuum i den bemärkelse att föräldrarna behärskar de tre språken på den 

nivå som talas i hemmet och att Betty behärskar två av dessa i nuläget. Samtidigt 

försöker föräldrarna skapa ett enspråkigt läge när de talar med dottern, i enighet med 

OPOL. Då Betty talar med fadern verkar hon befinna sig i det enspråkiga språkläget 
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eftersom hon inte har några influenser från flamländska. Däremot förefaller hon ofta 

befinna sig i det tvåspråkiga språkläget i samtal med modern då influenser från svenska 

förekommer.  

I Quays studie (2008) är samstämmigheten inte lika stor mellan föräldrarnas 

skattning och det faktiska användandet i de filmade måltidssituationerna. Föräldrarnas 

skattningar av de olika språken till dottern var överensstämmande med det faktiska 

användandet medan skattningarna av språkanvändningen föräldrarna emellan varierade 

mycket från fynden i det filmade materialet. Exempelvis skattade modern att hon talade 

20 % japanska till fadern då det i själva verket var 3 % och fadern skattade att han 

talade 40 % japanska till modern men det visade sig vara 7 %. Anmärkningsvärt för 

dessa föräldrar är att de har skattat 0 % kodväxling i alla kategorier när de i själva 

verket var 4 % vardera till dottern och 8-9 % mellan varandra. Dessa siffror är högre än 

resultatet i den svenska studien där föräldrarna ansåg att de kodväxlade mycket med 

varandra. En ytterligare möjlig anledning till de felaktiga skattningarna i Quays studie 

kan vara att denna familj använde alla sina tre språk aktivt mellan alla 

familjemedlemmar och att det då blev fler språk att ta hänsyn till vid skattningen. 

Vad gäller skattningen av Bettys språkförståelse och språkproduktion skattar 

föräldrarna likadant, enligt tabell 6. 

 
Tabell 6. Föräldrarnas skattning av Bettys språkförståelse och språkproduktion 

 

 Språkförståelse Språkproduktion 

Svenska 1 1 

Flamländska 1 2 

Engelska 2 3 

 

 

Föräldrarna uppskattar att Bettys språkförståelse är lika god på svenska och flamländska 

medan hon har bättre språkproduktion på svenska. Angående hennes engelska säger de 

att i och med att hon inte talar språket känns det svårt att rangordna det, men det är 

uppenbart att engelskan är sämre än de andra språken så därför skattade de det lägst i 

båda kategorierna. Att Bettys språkproduktion är högre på svenska än på flamländska 

bekräftas av det filmade materialet. 

I Quays studie (2008) särskildes inte språkförståelse från språkproduktion utan 

föräldrarna tillfrågades enbart om att skatta barnets allmänna språkkunskaper. 

Författarna till denna studie ansåg det dock relevant att skilja mellan förståelse och 

produktion då föräldrarna möjligtvis skulle skatta dessa olika. Så var också fallet, då 

Bettys föräldrar uppskattade att hon har likvärdig språkförståelse på svenska och 

flamländska men högre produktion av svenska. Om man i Quays studie jämför 

föräldrarnas skattning av Xiaoxiaos språkkunskaper med hennes faktiska användande 

ser man att japanska mycket riktigt var det språk hon talade mest. Dock skattade de 

mandarin som hennes näst starkaste språk när hon i själva verket hade fler engelska 

yttranden. Detta var troligtvis för att engelska var det språk hon talade med fadern 

samtidigt som hon ofta tilltalade båda föräldrarna på detta språk då detta var deras 

gemensamma språk. Avslutningsvis kan man säga att föräldrar till stor del verkar kunna 

skatta sina barns språkförmåga adekvat men att det kan finnas en felmarginal.  

 

4.3.1. Logopedisk relevans 

Föräldrarna i den här studien har valt att använda OPOL som språkstrategi. De har 

berättat att anledningen var att denna kändes mest naturlig för dem. Man kan då fråga 

sig om den språkliga situationen hade sett annorlunda ut om familjen inte aktivt hade 
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valt någon strategi, eftersom att tala sina egna språk med dottern var deras naturliga 

instinkt. Däremot kan man tänka sig att det hade varit en stor skillnad om de hade valt 

exempelvis Minority Language at Home vilket skulle ha inneburit att hela familjen 

talade flamländska. Som tidigare nämnts saknas det forskning på föräldrars val av 

språkstrategi och konsekvenserna av detta för barnet på sikt. Författarna ställer sig då 

frågan hur man som logoped ska guida föräldrar som är oroliga över sitt barns 

flerspråkighet. Bara för att OPOL är den mest kända och använda strategin, ska 

logopeden rekommendera denna utifrån tron att det är den bästa strategin? 

Drömscenariot skulle vara att forskning kom fram till vilka konsekvenser de olika 

språkstrategierna får för barnets språkutveckling på kort och lång sikt. Författarnas 

önskan är att yrkesverksamma som kommer i kontakt med blivande eller nyblivna 

föräldrar i flerspråkiga familjer ska ta upp frågan om förhoppningar om barnets 

flerspråkighet och ge förslag på passande språkstrategi utifrån detta.  

 

4.4. Vad har föräldrarna för tankar om och erfarenheter av flerspråkighet? Hur 

relateras dessa till deras familj och svenska samhället? 

Familjen talar svenska, flamländska och engelska. Svenska är detsamma som landets 

majoritetsspråk. Det är faderns förstaspråk, ett av Bettys två förstaspråk och även 

hennes dominanta språk. Flamländska är moderns förstaspråk och det andra av Bettys 

förstaspråk. Engelska är språket för gemensam kommunikation föräldrarna emellan. 

Dottern antas ha framförallt passiva kunskaper i det engelska språket. Flamländska 

klassas som minoritetsspråk i förhållande till svenska. I detta avsnitt följer en 

presentation och diskussion av resultat från studien som rör hur familjen och de olika 

språken kan relateras till det svenska samhället. Materialet består till övervägande del av 

föräldrarnas intervjusvar och författarnas observationer. I intervjun kan tre teman som 

reflekterar föräldrarnas erfarenheter av samhällets syn på flerspråkighet urskiljas. Dessa 

är engelskans särställning i Sverige, flamländska som minoritetsspråk samt språk som 

mått på integrering. Bettys språkutveckling på svenska tas inte upp nämnvärt då 

föräldrarna anser att den flyter på så väl. 

Det engelska språket har enligt många forskare en särställning i det svenska 

samhället. Närvaron av engelska i den svenska skolan är påtaglig då det är ett kärnämne. 

Högre utbildningar använder i hög grad engelska som undervisningsspråk. 

Populärkulturen genomsyras också av det engelska språket (Boyd & Huss, 2001; Cabau, 

1999, 2009; Hult 2004). I denna studie kommer engelska upp i samband med att fadern 

berättar om sina tankar kring Bettys framtida skolgång. Fadern är själv tvåspråkig på 

engelska då han som barn bodde utomlands och gick i engelsk skola tillsammans med 

sin bror. Han berättar att det var jobbigt med engelskan första veckan men sedan gick 

det bra och efter något år behärskade han engelska flytande. Fadern berättar att han mer 

och mer började tala engelska med sin bror, även hemma, eftersom det blev deras skol- 

och lekspråk. Detta ledde till att engelska under en längre tid var faderns dominanta 

språk även om det sedan flytten till Sverige vid 14 års ålder skiftade till svenska som 

numera är faderns dominanta språk. Fadern återkopplar sina egna erfarenheter till hur 

han tänker kring Bettys språkutveckling då han själv har erfarenhet av vilket inflytande 

skolspråket kan få över språkanvändningen också utanför skolan. Om Betty kommer att 

gå i en internationell skola är sannolikheten stor att familjen i längden kommer att börja 

tala mer engelska vilket fadern uttrycker oro för. Föräldrarna har förhoppningen att 

Betty ska bli fullt tvåspråkig på både svenska och flamländska och fadern ser inget 

behov av att fördjupa sig i enbart engelska, när Betty redan exponeras för det i så hög 

grad. Han kommenterar även att svenskar generellt har goda kunskaper i engelska och 
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att man i stor utsträckning redan använder språket i Sverige, att det nästan är som ett 

andraspråk i landet. Slutligen nämner fadern att han kan tänka sig en skola där man mer 

aktivt undervisar i både svenska och engelska över ämnesgränserna och att 

engelskundervisningen startar tidigare än i vanlig svensk skola.  

Betty exponeras i dagsläget för mindre flamländska än svenska i och med att hon 

går på svensk förskola. Modern uppskattar att Betty i är cirka två till tre månader efter 

den svenska utvecklingen på flamländska. Modern uppger i intervjun att hon tycker att 

Bettys språkutveckling på flamländska fungerar väldigt bra. Det har dock funnits och 

finns några orosmoment. I samband med att Betty började på förskola fanns en oro för 

att svenskan skulle konkurrera ut flamländskan. Även morföräldrarna har varit oroliga 

för detta då deras enda språk att kommunicera med Betty på är flamländska. De har 

blivit positivt överraskade av att Betty fortfarande aktivt använder sin flamländska med 

dem. Moderns förhoppning är att Betty ska kunna lika bra flamländska som svenska 

men hon vet inte om detta kommer bli möjligt. Hon är lite rädd för att Betty ska trotsa 

henne genom att inte svara på flamländska, vilket hon har hört från bekanta är ganska 

vanligt, men hittills har detta inte skett. När det kommer till Bettys framtida skolgång 

nämner modern att internationell skola är ett alternativ men det kan även bli svensk 

skola om de bor kvar i Sverige. Däremot ser modern gärna att om Betty vill studera på 

universitetet att hon skulle göra det i Belgien för att utveckla sin flamländska. Modern 

skulle gärna vilja ha hemspråksundervisning till Betty. Hon har hört att det ska vara 

möjligt från tre års ålder men förskolan säger att det måste vara en större grupp barn och 

nu är det bara Betty som talar flamländska så det verkar inte kunna bli av. Båda 

föräldrarna diskuterade andra alternativ de skulle kunna ta till för att stärka Bettys 

språkutveckling på flamländska, de nämner lekgrupp med andra flamländsktalande barn 

eller att anställa en barnflicka. Författarna anser att dessa erfarenheter tyder på att det 

kan vara svårt att få stöd och hjälp från det svenska samhället för att stötta utvecklingen 

av ett minoritetsspråk i hemmet. 

För infödda svenskar är det i högsta grad positivt att lära sig flera språk, gärna 

engelska och ytterligare främmande språk. Vad gäller nya svenskar, som har eller inte 

har kunskaper i engelska och andra språk utöver sitt modersmål, har samhället ett krav 

på inlärning av svenska. Modern nämner i intervjun den kritik hon har fått för att hon 

inte talar svenska med fadern. Kritikerna menar att det är negativt för moderns inlärning 

av svenska och att det är ett tecken på bristande anpassning till det svenska samhället. 

Modern ifrågasätter dock att språk skulle vara det enda måttet på integrering i samhället 

och inte hur aktivt man försöker delta i samhällets högtider med mera. Hon nämner 

även att identiteten är väldigt viktig för alla invandrare. När man aldrig är 100 % svensk 

eller 100 % belgisk blir språken väldigt viktiga.  

Föräldrarna uppger i intervjun att de mest mötts av nyfikenhet och positiva 

kommentarer från vänner och andra i omgivningen när det kommit fram att familjen är 

flerspråkig. De upplever det som att det svenska samhället ser flerspråkighet som en 

resurs och inte en belastning. Det nämner att möjligheten till hemspråksundervisning är 

ett tecken på detta. Fadern ser det snarare som en belastning att inte kunna flera språk. 

Om de hade valt att bara tala svenska i familjen skulle Betty förmodligen haft svårt att 

kommunicera om de valde att spendera sommaren med morföräldrarna i Belgien. 

Intervjun med föräldrarna har gett en värdefull inblick i familjens språkanvändning 

och varit ett intressant komplement till övriga data. Författarna ser det som en viktig del 

för att kunna göra en heltäckande beskrivning av flerspråkighet utifrån ett individs, 

familje- och samhällsperspektiv.  
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4.4.1. Logopedisk relevans 

Varje familj är unik och det finns många tänkbara orosmoment föräldrar till ett 

flerspråkigt barn kan ha. I denna familj var oron för att engelska ska komma att 

dominera i samband med Bettys skolstart. Vad föräldrarna själva haft för erfarenhet av 

flerspråkighet kan i allra högsta grad tänkas påverka hur de förhåller sig till barnets 

flerspråkighet. Har de uteslutande bemötts negativt kan det tänkas att man inte 

prioriterar att barnet ska bli flerspråkigt. Det kan alltså vara motiverat att fråga 

föräldrarna kring deras språkliga bakgrund generellt i samband med anamnes och även 

om föräldrarnas tankar kring och förhoppningar om familjens och barnets 

flerspråkighet. 

 

4.5. Slutsatser 

Syftet med denna fallstudie var att beskriva hur språkanvändningen såg ut i en 

trespråkig familj, vad föräldrarna hade för tankar kring trespråkighet och att föra ett 

resonemang om logopedisk tillämpning. I studien fann författarna stöd för befintlig teori 

om att små flerspråkiga barn kan differentiera mellan sina olika språk och veta vilka 

samtalspartners som kan tilltalas på vilka språk (Quay, 2008). Samtidigt har 

majoritetsspråket och barnets dominanta språk inverkan på detta. Vad gäller kodväxling 

visar studien att familjen var positiva till kodväxling men att detta ändå inte ledde till en 

hög frekvens av kodväxling i deras samtal. Författarna finner stöd för både Lanzas 

(1997b) teori om föräldrars frekvens av kodväxling och Serratrices (2005) teori om 

konservativ språkinlärning vad gäller barns grad av kodväxling. Föräldrarnas skattning 

av familjens språkanvändning till varandra stämde överens med fynd från det filmade 

materialet. I intervjun med föräldrarna framkom deras tankar om samhällets syn på 

flerspråkighet. Två intressanta teman att lyfta fram är faderns oro för att engelskan ska 

konkurrera ut dotterns andra språk i samband med skolstart och moderns oro för att 

dottern inte kommer att utveckla flamländska som ett andra modersmål. Den 

logopediska relevansen för denna studie ligger i att tankar har väckts om värdet av 

observationer på flerspråkiga barns interaktion med sina föräldrar vid bedömning, 

utökning av anamnes för flerspråkiga med exempelvis frågor om familjens kodväxling 

och huruvida logopeder bör rekommendera språkstrategier till flerspråkiga familjer. 

 

4.6. Studiens begränsningar 

Författarna kan identifiera två typer av begränsningar i studien. Den ena är moment som 

var tänkta att genomföras men som ej har varit möjliga och den andra är sådana som 

upptäckts i samband med analysarbetet.  

Den inledande tanken var att familjen skulle filma en middag en gång i månaden. 

Detta följdes inte fullt ut av familjen då de tvivlade på filmernas användbarhet då Betty 

inte talade så mycket. Författarna borde ha börjat ge feedback på filmerna i ett tidigt 

skede för att uppmuntra familjen att filma varje månad. För att kunna se eventuella 

förändringar angående föräldrarnas uppfattning av språkanvändningen i familjen 

användes skattningsformulär vid två tillfällen som de ombads att skicka till Institutionen 

för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Familjen hade fått kuvert och porto för 

detta ändamål. Dock fördröjdes inskickandet av den första skattningen och familjen 

kunde sedan inte hitta de ifyllda formulären. För att undvika denna situation hade man 

istället kunnat använda sig uteslutande av elektroniska dokument. 

Kodningssystemet varit en problematisk del av studien. Då inget befintligt 

kodningssystem som passade syftet för denna studie fanns att tillgå, fick författarna 
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själva utforma ett kodningssystem. Man gjorde detta efter bästa förmåga men erfarenhet 

saknades för att effektivisera systemet vilket försvårat analysen av data.  

Föräldrarna tillfrågades om de kände att de inspelade filmerna är representativa för 

familjens språkanvändning. Fadern tyckte att mycket missades för att ingen av dem var 

helt bekväm med att ha kameran igång och att det var svårt att skapa bra tillfällen att 

filma. Modern tyckte att Betty var tystare än vanligt och hon berättade även att de 

normalt sett inte brukar äta middag ihop med dottern utan göra detta när hon har gått 

och lagt sig. Detta var inget som framkom i början av studien och om författarna hade 

fått veta det hade studiens upplägg eventuellt omarbetats. 

Idealiskt hade varit om studien hade genomförts tvärvetenskapligt tillsammans med 

lingvistikstudenter, framförallt gällande kodning och transkription, så att författarna 

hade kunnat fokusera mer på logopedisk relevans. Detta för att lingvistiska och 

logopediska kunskaper tillsammans hade kunnat ge en mer nyanserad bild av 

flerspråkighet som fenomen. 

 

4.7. Förslag till vidare forskning 

Denna slags studie är lärorik och hjälper till att beskriva fenomenet flerspråkighet ur ett 

familjeperspektiv. Fler familjesituationer med olika språkkonstellationer, kulturell 

bakgrund och varierad socioekonomisk status skulle behöva beskrivas. Det skulle vara 

av stort intresse att genomföra en fallstudie på en familj där språkstörning förekommer. 

En sådan studie skulle kunna kasta ljus över hur föräldrar interagerar med barn som har 

språkstörning i ett flerspråkigt sammanhang. Alternativet skulle vara en kvalitativ 

intervjustudie med föräldrar till enspråkiga och flerspråkiga barn med språkstörning. 

För att få en ytterligare koppling till kliniskt arbete skulle det vara möjligt att utforma 

ett screeningmaterial för flerspråkiga barn. 
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6. Bilagor 

6.1. Bilaga A 

 

Föräldrarapport 

 

Denna föräldrarapport går ut på att skatta hur stor andel (för enkelhetens skull har 

procent valts som mått) Betty får höra av de språk som talas i familjen från respektive 

förälder samt föräldrar mellan. Utför skattningen individuellt utan att jämföra 

sinsemellan. Skattningen följs av att rangordna Bettys språkförståelse och 

språkproduktion. Här rangordnas språken från 1-3 där 1 får symbolisera det starkaste 

språket. På de två sidor som följer kommer först dokumentet avsett för Modern och 

sedan Fadern.  

 

Skattningen är ingen lång, kalkylerande process utan ska gå relativt snabbt till. Se dock 

till att ni båda genomför den under samma vecka i december. Ni är fria att antigen 

skriva ut och skicka in skattningen tillsammans med videobanden eller fylla i varsitt 

dokument digitalt och maila in.  

 

Vi återkommer via mail när det är dags för en ny skattning. 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Kajsa Engström och 

Linnéa Lindgren
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Föräldrarapport Modern 

 

Uppskatta enligt din egen uppfattning i procent hur stor andel av språken du talar till 

respektive person. 

 

Språk  Till Betty Till Fadern 

Svenska  __________________________ 

Flamländska  __________________________ 

Engelska  __________________________ 

Blandat yttrande __________________________ 

 

Rangordna enligt egen uppfattning från 1 – 3 (där 1 är starkast). 

 

Bettys  Språkförståelse    Språkproduktion 
 

Svenska  ______________________________ 

Flamländska  ______________________________ 

Engelska  ______________________________ 

 

 

 

Datum ________/________
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Föräldrarapport Fadern 

 

Uppskatta enligt din egen uppfattning i procent hur stor andel av språken du talar till 

respektive person. 

 

Språk  Till Betty Till Modern 

Svenska  __________________________ 

Flamländska  __________________________ 

Engelska  __________________________ 

Blandat yttrande __________________________ 

 

Rangordna enligt egen uppfattning från 1 – 3 (där 1 är starkast). 

 

Bettys  Språkförståelse Språkproduktion 
 

Svenska  ______________________________ 

Flamländska  ______________________________ 

Engelska  ______________________________ 

 

 

 

Datum ________/________ 
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6.2. Bilaga B 

Föräldraintervjuer 2010-10-28 

 

1. Berätta om din språkliga bakgrund. 

 

Fadern 

Faderns föräldrar är från Sverige så modersmålet är svenska. Han har en ett år äldre 

bror. Född i Sverige men bodde de två första åren i Moskva och Reykjavik. Bodde i 

Sverige mellan 2 och 5 års ålder och i Belgrad 5-10 års ålder. Började i engelsk skola i 

Belgrad vid 5 års ålder och minns att det var jobbigt med engelskan första veckan men 

sedan gick det bra och efter något år kunde han tala flytande engelska. Började mer och 

mer tala engelska med sin bror för att det blev deras skol- och lekspråk. Vid 10 års ålder 

flyttade familjen till New York. Föräldrarna talade fortfarande svenska med varandra 

och sönerna, men bröderna talade engelska sinsemellan och ibland till föräldrarna men 

de svarade då på svenska. Vid 14 års ålder flyttade familjen till Stockholm.  Hade då 

engelsk accent på svenska och hade inte uppdaterat språk (slanguttryck med mera). 

Engelskan var länge hans starkaste språk men nu är det svenska. 

 

Övriga språk som förekommit under barndomen: 

 

 I Reykjavik hade bröderna en dansk barnflicka. 

 Faderns far talade ryska och brukade sjunga ryska sånger för barnen. 

 I Belgrad hade familjen flera tyska vänner och då hans föräldrar talade tyska 

hörde han mycket av detta. 

 Vid cirka 12 års ålder började fadern läsa franska i skolan och fortsatte med 

detta upp till gymnasiet. 

 Faderns föräldrar flyttade senare till Rom så han har spenderat mycket tid där 

samt två somrar i Toscana och lärt sig italienska där. 

 

Modern 

Uppvuxen utanför Bryssel och har en brysselaccent i sin flamländska, det vill säga [r] 

ligger långt bak. Har hela tiden funnits franska inslag då staden där hon växte upp är 

officiellt tvåspråkig även om den ligger i den flamländska delen och vid 7 års ålder 

började franskaundervisningen i skolan. Moderns föräldrar talar flamländska och kan 

även franska. Även om familjen talade flamländska använde de franskan på något sätt 

varje dag, antingen på jobbet eller på fritiden, exempelvis med fransktalande vänner. 

Båda språken förekommer i samhället men det är väldigt uppdelat: speciella tv-kanaler, 

biografer med mera. Man lär sig engelska i skolan först vid 14 års ålder. Men de 

flamländsktalande får engelska tidigare exempelvis via filmer eftersom att de inte 

dubbas till flamländska, dock dubbas filmer till franska till den fransktalande delen av 

befolkningen. 

 

2. Vad har du för akademisk utbildning? 

 

Fadern 

Efter gymnasiet gjorde fadern militärtjänstgöring och läste ryska på Komvux i tre 

terminer. Upplever sig ha lätt för att lära sig språk. Fortsatte sedan läsa ryska på 

universitetet kurs A-D. Gick ytterligare universitetsutbildning och hade en 

utbytestermin i S:t Petersburg. Efter studierna jobbade han i S:t Petersburg och 
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arbetsspråket var då engelska men det ingick att läsa mycket på ryska och göra 

översättningar med mera.  

 

Modern 

I Belgien slutar man gymnasiet vid 18 års ålder. Efter detta läste modern på universitetet 

i Bryssel i fem år och efter detta tog hon en master i USA. Studerade ryska i Ryssland. 

 

3. Vilka språk talar du? 

 

Fadern 

Svenska 

Engelska 

Ryska  

Italienska 

Franska 

Flamländska 

 

Modern 

Flamländska 

Engelska 

Svenska 

Ryska  

Tyska (Förstår språket och kan läsa men ej tala så bra.) 

 

Båda använder ryska i sina arbeten. 

 

4. Räknar du dig som flerspråkig och i så fall på hur många språk? Varför? 

 

Fadern 

Tvåspråkig på svenska och engelska, eftersom att engelskan kom redan vid 5 års ålder. 

Ryskan är inte lika naturlig. 

 

Modern 

Tvåspråkig på flamländska och engelska. Svenska går bättre än franska nu även om hon 

fortfarande förstår franska. 

 

5. När träffades ni? 

 

Båda 

Träffades i augusti 2003. De gick masterutbildning ihop i USA. 

 

6. Var har ni bott sedan dess? 

 

Fadern 

Belgien (6 mån) - Ryssland (3 år) 

Lärde sig lite flamländska i Belgien men har bara låg nivå på detta språk. 

Fadern hade innan USA-vistelsen bott i S:t Petersburg i två år. 

 

Modern 

Belgien (1 år) – Ryssland (2,5 år) 
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7. När flyttade ni till Sverige? 

 

Båda  

I mars 2008. 

 

8. När lärde sig modern tala svenska? 

  

Modern 

Kunde i stort sett bara säga ”hej”, ”ett, två, tre” och sjunga ”Små grodorna” på svenska 

när de flyttade till Sverige. Har läst svenska för invandrare och även svenska som 

andraspråk på universitetet. Började läsa svenska böcker själv för 1,5 år sedan.  

 

Familjens språkliga situation 

 

9. Vad hade ni för tankar om Bettys språkinlärning under graviditeten? 

- hur valde ni strategi och var hämtade ni information? 

 

Båda 

Språkvalen för Betty kom snabbt upp på tal. Hade hört att det var bra att tala sitt eget 

språk med barnet, att vara konsekvent med detta. Funderade på om det kunde vara ett 

alternativ att de skulle tala engelska med barnet eftersom föräldrarna talar engelska 

sinsemellan. Läste mycket på internet, bland annat en bra hemsida med information om 

olika metoder. De valde OPOL för att det kändes viktigt att barnet skulle kunna tala 

båda deras språk. De bestämde samtidigt att de skulle fortsätta tala engelska med 

varandra för att det kändes mest neutralt och för att Betty skulle få ett tredje språk. 

Fadern var lite orolig för hur det skulle gå att tala svenska med barnet eftersom att han 

var inne i en period när han bara talade engelska men när Betty väl kom var det helt 

naturligt att det blev svenska. De fick inte några råd ifrån MVC eller dylikt, men 

modern diskuterade saken och fick råd av sina vänner. 

 

10. Hur tycker du att OPOL fungerar? 

 

Fadern  

Fadern tycker att OPOL fungerar jättebra hittills. När Betty började förskolan blev det 

dock övervikt på svenskan i och med att det är språket som talas där och det sjungs 

mycket svenska barnvisor med mera. Förskolläraren är från Chile och talar dessutom 

lite spanska med barnen vilket fadern var lite orolig för i början men nu när han sett att 

Bettys språkutveckling går så bra tycker han bara att det är roligt. Även i hemmet blir 

det en viss övervikt av svenska då de inte har så många flamländska böcker att läsa för 

henne, även om modern brukar hitta på egna historier på flamländska utifrån de svenska 

böckerna. Mormor och morfar har varit oroliga för att Betty ska glömma flamländskan 

men när de träffade Betty en vecka innan intervjun hölls tyckte de att utvecklingen gått 

framåt.  

 

Modern 

Det fungerar väldigt bra. Var först orolig att Betty inte skulle prata bra flamländska 

eftersom att hon pratar svenska på förskolan men det gör hon. Modern uppskattar att 

Betty är cirka 2-3 månader efter den svenska utvecklingen på flamländska. 
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11. Vad har du för förhoppningar om Bettys språkutveckling? 

 

Fadern 

Faderns förhoppning är att Betty ska få en normal språkinlärning och bli fullständigt 

tvåspråkig på svenska och flamländska och dessutom få engelska via föräldrarnas 

kommunikation så att hon har fått tre språk ifrån hemmet. Han tror att hon redan förstår 

en del engelska eftersom att hon får höra en så stor del av det från föräldrarna och 

nyligen överraskade hon föräldrarna genom att säga ”I love you!”.  

 

Modern 

Moderns förhoppning är att hon ska fortsätta att utveckla båda språken. Det är viktigt 

för kontakten med mormor och morfar att hon kan flamländska då de ej talar engelska. 

Hon vill gärna att Betty ska kunna lika bra flamländska som svenska men vet inte om 

detta kommer bli möjligt. Hon är lite rädd för att Betty ska trotsa henne genom att inte 

svara på flamländska, vilket hon har hört från bekanta att det inte är helt ovanligt, men 

hittills har detta inte skett.  

 

12. Vad tror du att Betty skulle tala för språk med ett eventuellt syskon? 

 

Fadern 

Om de skulle få ett barn till skulle de fortsätta använda OPOL. Vilket språk syskonen 

skulle använda mellan sig skulle troligtvis bero på var familjen bor då och vilken typ av 

skola de går i. Om det blir en internationell skola är möjligheten stor att familjen 

kommer tala mer engelska, som det blev i faderns familj, vilket han uttrycker oro för. 

Han tycker inte att man behöver fördjupa sig så mycket i bara ett språk när man 

exponeras för det så mycket. 

 

Modern 

Modern har inte funderat över vad Betty skulle tala för språk med ett eventuellt syskon. 

Troligtvis svenska för att det är Bettys lekspråk i större utsträckning än flamländska 

men modern skulle gärna se att flamländska blev deras gemensamma språk. Hon skulle 

inte ha något emot att engelska blev deras gemensamma språk. Modern kommer 

fortsätta att tala flamländska med barnen. 

 

13. Var det självklart för fadern att tala svenska med Betty? 

 

Fadern 

Det var naturligt att välja svenska, engelska hade känts konstigt. 

 

Modern 

Fadern sa under hela graviditeten att han skulle tala engelska med Betty, att det skulle 

kännas mest naturligt men sen blev det svenska vilket kändes mest naturligt när det väl 

kom till kritan. Bra, för då blir engelskan mer neutral och dessutom en extra språkinput 

för Betty.  

 

14. Vem var hemma med Betty under hennes första år och när började hon på 

förskola? 

 

Båda 
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Modern hade hela barnledigheten och Betty fick då höra övervägande flamländska. 

Modern umgicks även med engelsktalande vänner. Betty började förskola vid 1;2 års 

ålder. 

 

15. Har ni sedan Betty föddes varit längre perioder utomlands, exempelvis i 

Belgien eller engelskspråkigt land? 

 

Båda 

Familjen besöker Belgien 10-14 dagar på sommaren och vid jul samt någon helg då och 

då. Mormor och morfar kommer på besök 3-4 gånger om året men bara under cirka fyra 

dagar åt gången. Familjen, mormor, morfar och morbror var på semester i Egypten i tio 

dagar under våren 2010 med en flamländsktalande resegrupp. Betty får även höra 

flamländska via att tala i telefon med mormor, morfar och morbror. De har inte besökt 

engelsktalande land med Betty. 

 

16. Vad har du för tankar om Bettys skolgång i förhållande till språk? 

 

Fadern 

De har börjat tala om detta och kollat upp skolor men har inte beslutat ännu. Det finns 

både engelska skolor och internationella skolor där både svenska och engelska används. 

Fadern tänker att en skola som använder både svenska och engelska skulle vara bra för 

balans och tidlig exponering för engelska. Familjen vet ännu inte var de kommer att bo 

när det är dags med skolstart för Betty. Ursprungsplanen var att stanna i Sverige i tre år 

men nu när båda har jobb blir det minst tre år till. Sedan skulle det kunna bli en flytt till 

Bryssel, New York eller eventuellt Moskva. 

 

Modern 

Familjen skulle ha flyttat om modern inte fick jobb men nu har hon det så nu kommer 

de stanna i Sverige åtminstone tills det är dags för Bettys skolstart. Hon säger att de är 

lite rastlösa och ganska flexibla så det kan hända att de flyttar innan dess, exempelvis 

till London. Internationell skola är ett alternativ men det kan även bi svensk skola om de 

bor kvar i Sverige. Däremot ser modern gärna att om Betty vill studera på universitetet 

att hon skulle göra det i Belgien för att utveckla sin flamländska. 

 

17. Vad har du för tankar om hemspråksundervisning? 

 

Fadern 

Fadern säger att han inte har så stora illusioner om att det kommer finnas möjlighet till 

hemspråksundervisning men att de troligtvis kommer att försöka hitta någon typ av 

språkgrupp exempelvis via Nederländska Ambassaden. Holländska och flamländska har 

samma grammatik och har delvis samma vokabulär så det är bättre än ingenting. 

 

Modern 

Vill gärna ha hemspråksundervisning till Betty. Hon har hört att det ska vara möjlig från 

3 års ålder men förskolan säger att det måste vara en större grupp barn och nu är det 

bara Betty som talar flamländska så det verkar inte kunna bli av.  

 

18. Skulle ni kunna tänka er att flytta till Belgien för Bettys språkutvecklings 

skull?  
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Modern 

Att flytta till Belgien för Bettys språkutvecklings skull är inte ett alternativ. Just nu 

verkar det ju inte finnas något behov. Då ser modern hellre att de hittar en flamländsk 

lekgrupp eller skaffar en barnflicka som talar flamländska. Modern saknar närheten till 

sin familj men vill inte flytta tillbaka till Belgien. Hon gillar utmaningen av att bo 

utomlands. 

 

19. Skulle ni överväga att införa att hela familjen talade flamländska för att öka 

Bettys exponering för detta (Minority Language @ Home-metoden)? 

 

Båda 

Känns inte som ett alternativ att fadern skulle tala flamländska. Som det ser ut nu finns 

det inget behov av detta för Betty då språkutvecklingen går så pass bra ändå. 

 

20. Har Betty kommit på att modern kan svenska? 

 

Fadern 

Fadern tror att Betty vet om det men upplever att hon inte vill prata svenska med 

modern. Om hon är ivrig kan hon råka säga något på svenska till modern men då rättar 

hon sig själv och säger om det på flamländska. Ibland översätter hon till föräldrarna, 

exempelvis om modern säger något till Betty på flamländska så översätter hon det till 

fadern på svenska. 

 

Modern 

”Jag hoppas det!” Modern kan interagera när Betty sagt något på svenska och även att 

de sedan fortsätter samtalet på flamländska tror modern att Betty inser att hon kan 

svenska. Det är samma med fadern, han förstår det mesta som modern säger till Betty än 

så länge, så modern tror att Betty tänker att det är på det här sättet som 

kommunikationen fungerar i familjen. Hon hör modern tala mycket svenska, nästan mer 

än flamländska. I affärer, med kompisar och på förskolan med mera. 

 

21. Vad har du tankar kring kodväxling och hur kodväxlar du? 

 

Fadern 

Föräldrarna gör det väldigt mycket till varandra. Det är främst enstaka substantiv som 

byts ut och det är ganska medvetet. Det kan vara specifika ord eller uttryck som de 

gillar på ett visst språk. Exempel på detta är en möbel de äger, en typ av side-board eller 

vitrinskåp som de konsekvent använder det flamländska namnet för, buffetkast, just för 

att de inte tycker att det finns ett bra ord för det på engelska. Har inte hört Betty 

kodväxla så mycket men om hon skulle göra det tror han att föräldrarna skulle tro att 

hon gjorde det medvetet eftersom att hon är så duktig. Kanske att de skulle försöka 

skärpa sig lite med kodväxlingen i så fall. Betty blandar ihop grammatiken ibland. 

 

Modern 

Föräldrarna gör det hela tiden till varandra. Hon tycker att en del ord låter bättre på ett 

visst språk eller att hon kan vissa ord bättre på ett annat språk och använder då det. Hon 

försöker att vara noga med att inte kodväxla till Betty. Jobbrelaterade samtal blir ofta på 

svenska. Annars är det oftast substantiv som byts ut och även adjektiv. En mening kan 

börja på engelska men övergå till svenska, men inte tvärtom. Modern tycker att det 

skulle vara roligt och naturligt om Betty skulle kodväxla. Det händer att Betty lägger in 
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svenska ord när hon talar med modern, ibland för att hon glömmer bort sig och ibland 

för att hon inte kan ett ord på flamländska. När detta händer vill modern gärna veta om 

Betty kan ordet och om hon bara gör det känns det helt okej att hon kodväxlar. Bara hon 

lär sig båda språken ordentligt och lär sig när det är passande att kodväxla eller ej 

(exempelvis inte på en arbetsintervju).  

 

22. Hur skulle du beskriva Betty? 

 

Fadern 

Extremt viljestark. Pratig, nyfiken, beskrivande, stort behov av att uttrycka sig, verbal. 

Snäll men har också ett starkt humör. Fadern har inte sett henne så mycket med 

kompisar.  

 

Modern 

Viljestark, glad, söt, kramig och självständig. Hon är pratglad och vill gärna dela med 

sig av sina upplevelser. Det är olika hur hon är med kompisar, ibland dominant och 

ibland observerande. Hon är inte blyg utan tar hänsyn, känner in andra barn. 

 

Flerspråkighet i samhället 

 

23. Hur tycker ni att samhället ser på flerspråkighet? Som en resurs eller 

belastning? 

 

Fadern 

Att hemspråksundervisning finns tyder på en positiv syn. Många som familjen har varit 

i kontakt med har varit nyfikna och positiva till familjens flerspråkighet och det verkar 

som att de flesta ser det som en styrka att kunna flera språk. Han ser det själv som en 

stor belastning att inte kunna språk som är viktigt för en, exempelvis om familjen skulle 

spendera en sommar i Belgien och Betty skulle ha haft svårt för att få kompisar om hon 

hade haft bristande flamländska.  

 

Modern 

Modern tycker att samhället är accepterande mot flerspråkighet. Däremot har hon fått 

mycket kritik för att hon inte talar svenska med sin man när de bor i Sverige. Hon säger 

att det visserligen skulle vara bra med ännu mer exponering för svenska men de skulle 

också tappa vad som känns som en viktig del i deras förhållande. Hon tycker att det är 

dumt att integration räknas i språk och inte hur aktivt man försöker medverka i 

samhällets högtider med mera. Modern anger även hon att tillgången till 

hemspråksundervisning visar på positiv syn från samhället. Hon tycker att 

flerspråkighet är en resurs och många hon möter är positiva och nyfikna. Hon nämner 

även att identiteten är väldigt viktig för alla invandrare. När man aldrig är 100 % svensk 

eller 100 % belgisk blir språken väldigt viktiga. 

 

24. Tycker du att det svenska samhället är anpassat för flerspråkiga? 

 

Fadern 

Fadern tycker att om det finns möjlighet till hemspråksundervisning visar det på att 

samhället är anpassat till flerspråkighet. Han säger att Sverige är nästan tvåspråkigt i 

och med att så många talar så pass bra engelska så det har varit lätt för modern att 
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komma in i samhället. Vet inte om det finns några specifika resurser men att det känns 

överlag positivt.  

 

Modern 

Hemspråksundervisning visar på anpassning. Familjen har inte haft några problem men 

om de hade haft det så hade de säkert hittat brister i samhällets anpassning till 

flerspråkiga. Svenskar är bra på engelska och det finns ofta engelsk information men 

några områden där engelska saknas är på internetbank och vissa museum i Stockholm 

som bara har information på svenska. De flesta föredrar att tala svenska men det finns 

alltid någon som kan flytande engelska om man behöver det vid något tillfälle. 

 

Studien 

 

25. Hur kom det sig att ni hörde av er för att delta i flerspråkighetsstudie? Varför 

Uppsala universitet? 

 

Båda 

Faderns idé då han insåg att det var väldigt intressant at Betty kommer att lära sig tre 

språk i hemmet. Tänkte att det kanske kunde finnas vetenskapligt intresse att följa ett 

flerspråkigt barn från början och hörde av sig till universiteten i Stockholm, Uppsala 

och Lund. 

 

26. Känner du att de inspelade måltidssituationerna är representativa för hur 

språkanvändningen ser ut i er vardag? 

 

Fadern 

Det känns som att mycket missas för att ingen i familjen är helt bekväm med att ha 

kameran igång. Det har varit svårt att få bra tillfällen att filma. Men ändå ganska 

representativa för familjens kommunikation. 

 

Modern 

Modern tycker att Betty är tystare än vanligt, förutom i filmerna mot slutet. Dessutom 

hör det inte till vanligheten att familjen äter ihop på vardagarna, föräldrarna äter oftast 

när Betty har gått och lagt sig.  

 

27. Tillägg från båda 

Spontantal från Betty är oftast på svenska men förekommer på flamländska, speciellt 

efter att ha spenderat mycket tid med modern eller mormor och morfar. Lekspråket var 

förut svenska men nu även flamländska. 
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