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Abstract 

The purpose of the thesis is to see how Turkish students understand their bilingualism. I have tried to 

explain bilingualism as a phenomenon and give an insight in national steering documents on the basis of 

different concepts used by researchers. 

   The method consists of qualitative interviews with standardized character. Five upper-secondary 

school students participated and independently discussed the answers.  

   The result from the interviews is the participators view on bilingualism. The answers were varying. I 

have got the answer of my question through the interviews and researches. The result is also connected 

to relevant theories. 

Keywords: Bilingualism, diglossi, code shifting  

 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att kunna se hur turkiska elever uppfattar sin tvåspråkighet. Utifrån olika 

begrepp som används av forskare har jag försökt belysa tvåspråkighet som fenomen samt ge en inblick i 

nationella styrdokument.  

   Metoden som används för undersökningen var kvalitativa intervjuer med utgångspunkt från frågor av 

standardiserad karaktär där fem gymnasieelever har varit med och deltagit i intervjuerna och diskuterat 

fritt sina svar. 

   Resultaten som framkommit via intervjuerna är informanternas syn på tvåspråkighet. Svaren från 

informanterna har varierat och resultatet har även kopplats till relevanta teorier. Genom intervjuerna och 

forskningen har jag fått svar på mina frågeställningar. Resultatet av intervjuerna visar att eleverna har en 

positiv inställning till tvåspråkighet och att de ser många fördelar med att vara tvåspråkig. 

 

Nyckelord: Tvåspråkighet, diglossi, kodväxling  

 

 



3 

 

Innehållförteckning 

1. Inledning och bakgrund ........................................................................................................... 5 

   1.1 Nationella styrdokument ..................................................................................................... 6 

1.1.1 Läroplanen 94 (Lpo 94)..................................................................................... 6 

1.1.2 Kursplan –För Svenska som andraspråk ........................................................... 6  

   1.2. Syfte och frågeställning ..................................................................................................... 6 

   1.3 Hypotes ............................................................................................................................... 7 

2. Teori ......................................................................................................................................... 8 

Modersmål ................................................................................................................................... 8 

Tvåspråkighet ............................................................................................................................... 9 

Definitioner av tvåspråkighet ....................................................................................................... 9 

Fördelar med att vara tvåspråkig .................................................................................................. 10 

Nackdelar med att vara tvåspråkig ............................................................................................... 11 

Att bli tvåspråkig .......................................................................................................................... 11 

Inlärningsprocesser ...................................................................................................................... 11 

Diglossibegreppet......................................................................................................................... 11 

Tvåspråkighet och identitet .......................................................................................................... 12 

Kodväxling ................................................................................................................................... 12 

Vad är kodväxling, olika definitioner .......................................................................................... 12 

Varför kodväxling, anledningar till kodväxling ........................................................................... 13 

Interferens .................................................................................................................................... 13 

Material och metod ...................................................................................................................... 14 

Metod ........................................................................................................................................... 14 

Presentation av informanterna ..................................................................................................... 14 

Kadir............................................................................................................................................. 14 

Cansu ............................................................................................................................................ 15 

Sevgül........................................................................................................................................... 15 

Betül ............................................................................................................................................. 15 

Sinan............................................................................................................................................. 15 

Resultatredovisning ...................................................................................................................... 16 

Intervju med Kadir ....................................................................................................................... 16 

Intervju med Cansu ...................................................................................................................... 17 

Intervju med Sevgül ..................................................................................................................... 18 



4 

 

Intervju med Betül ....................................................................................................................... 20 

Intervju med Sinan ....................................................................................................................... 21 

Sammanfattning av intervjuerna .................................................................................................. 22 

Analys och Diskussion ................................................................................................................. 23 

Modersmål ................................................................................................................................... 23 

Tvåspråkighet ............................................................................................................................... 24 

Läser, talar eller skriver du bäst på svenska eller turkiska? ......................................................... 24 

Fördelar med tvåspråkighet .......................................................................................................... 25 

Nackdelar med tvåspråkighet ....................................................................................................... 25 

Kodväxling ................................................................................................................................... 26 

Tycker du att du byter identitet när du byter språk? .................................................................... 28 

Framtiden ..................................................................................................................................... 29 

Slutsatser och sammanfattning..................................................................................................... 29  

7. Slutord ...................................................................................................................................... 30 

8. Käll- och litteraturförteckning ................................................................................................. 31 

8.1 Tryckta källor ......................................................................................................................... 31 

8.2 Elektroniska referenser .......................................................................................................... 31 

9. Bilaga ....................................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.Inledning & bakgrund 

I det mångkulturella Sverige används flera språk än ett. Man kan idag knappast finna något område eller 

någon plats där det är enspråkigt. Språket används ständigt i vår vardagliga miljö och därför är det stark 

förknippat med vår identitet.  Språket har en lång historia bakom sig och enligt Grosjean behövs språket 

för att kunna kommunicera och knyta kontakter med dem som är utanför den egna språkgruppen 

(Grosjean 1982).  

   Under många år har forskare diskuterat tvåspråkighet som fenomen. Både i avhandlingar och i media 

har tvåspråkighet uppmärksammats. Det har diskuterats om det gynnar eleverna eller om tvåspråkighet 

är ett hinder för dem. Vid en undersökning av Skolverket år 2006 visade det sig att ”brister i det svenska 

språket” (Lenit Jällhage, DN) är orsaken till att utländska elever får underkänt i svenskundervisningen. I 

en artikel av Ebba Witt-Brattström skriver hon om att undervisningen i svenska borde förbättras för 

ungdomar med utländsk bakgrund (Ebba Witt-Brattström). En annan intressant aspekt är att det finns 

idag lärare och skolor som ser tvåspråkighet som ett handikapp medan forskare visar en annan bild, 

vilket även Lahdenperä (2003) poängterar.      

   Den här uppsatsen kommer att handla om hur de turkiska gymnasieeleverna ser på sin egen 

tvåspråkighet samt om de ser någon fördel eller nackdel med att vara tvåspråkig. Vidare kommer man 

kunna läsa om hur elever använder sitt språk och språkkunskaper i andra områden.  

   Språk är ett fenomen som har intresserat mig väldigt mycket. Eftersom jag själv är tvåspråkig har 

intresset för att skriva och undersöka om att vara tvåspråkig varit självklart. Jag är medveten om att min 

bakgrund som tvåspråkig kan färga resultatet men jag har försökt distansier mig till min egen 

uppfattning om tvåspråkighet då jag sammanställde denna uppsats.  

   Som blivande lärare i den mångkulturella och flerspråkiga skolan är det viktigt att känna till 

tvåspråkighet  och flerspråkighet som ständigt är i utveckling, anser jag. Språket har en central roll i 

våra liv, då vi med språket uttrycker våra kulturer och värderingar. För att elever med tvåspråkighet 

skall kunna utvecklas så skall skolan kunna stimulera eleverna. Den positiva inställningen som råder i 

dangens samhälle gentemot tvåspråkighet behöver nödvändigt vis inte betyda att dagens ungdomer har 

en positiv syn på tvåspråkighet. Tvåspråkighet skulle kunna innebära problem för dessa ungdomar då 

språken som de kan inte utvecklas och blir istället två språk som är halvt utvecklade.  

   Under min egen skoltid har vi varit med om en hel del undersökningar om just tvåspråkighet och hur 

det påverkar vår identitet, kunskapsinlärning samt vårt sätt att använda båda språken. 

   Tid och kontext förändras och med tiden så har även synen på tvåspråkighet förändrats hos 

människorna, framförallt hos de tvåspråkiga individerna. Valet att intervjua turkiska elever på gymnasiet 
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var för att jag själv har en turkisk bakgrund och intresset för deras syn på tvåspråkighet har varit 

grunden för denna undersökning. 

   Genom intervjuerna vill jag visa och se och testa vilka punkter forskare är överens om och i vilka 

punkter deras uppfattning om tvåspråkighet skiljer sig.  

   Som blivande lärare är det viktigt att veta vad som står i nationella styrdokumenten om vad som gäller 

för barn och elever i svenskundervisning.  

 

1.1 Nationella styrdokumenten 

1.1.1 Läroplanen 94 (Lpo94) 

Enligt Lpo94 skall eleven i grundskolan kunna ” behärska det svenska språket och kan lyssna och läsa 

aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo94:18). Skolan har till även till uppgift att se till 

att eleverna strävar efter och ”utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda 

sitt språk” (Lpo94:18). Vidare står det i Lpo94 att undervisningen ”skall med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling.” (Lpo94:19).  

 

1.1.2 Kursplan 

   - för Svenska som andraspråk 

I Kursplanen kan man läsa vad som är ämnets syfte, i detta fall svenska som andra språk. Syftet med 

utbildningen är att  

”eleverna skall uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med 

svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de 

förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med svenska som 

modersmål” (Skolverket, kursplaner och betygskriterier 2000, 2008:104) 

 

Vidare står det i kurplanen att det Svenska språket har en nyckelställning i skolmiljön.  

”Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. Genom språket blir kunskap synlig och 

hanterbar. Utbildningen i svenska som andraspråk syftar till att elever med annat modersmål än svenska skall 

tillägna sig en sådan språkbehärskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen i andra ämnen och 

kan ingå i kamratgemenskap och i det svenska samhället” (Skolverket, kursplaner och betygskriterier 2000, 

2008:104)    

 

Anledningen till att jag har valt att skriva om grundskolans kursplan är för att samtliga informanter 

i min undersökning gått en längre eller kortaretid i Svenska som andra språk i grundskolan. Det var 
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dörför viktigt för mig att kunna lägga fram vad målen i kurspalnen säger om Svenska som 

andraspråk. 

1.2 Syfte & frågoställning 

Syftet med uppsatsen är att se hur turkiska gymnasieelever uppfattar sin tvåspråkighet och om de ser 

några fördelar eller nackdelar med att vara tvåspråkig. Syftet är även att se om de turkiska eleverna har 

haft någon nytta av att vara tvåspråkig i andra skolämnen eller i andra områden. Den forskningsfråga 

som jag har utgått ifrån för att kunna sammanställa denna uppsats är: 

 

 Hur ser turkiska gymnasieelever på tvåspråklighet? 

 Han tvåspråkighet gynnat eleverna i andra skolämnen? 

 

1.3 Hypotes 

Det finns och har funnits många uppfattningar och myter om tvåspråkighet. Myter som säger att 

modersmålet har en negativ inverkan på minoritetsspråkselevers andra språkinlärning. Det menas att det 

finns ett begränsat språkutrymme i hjärnan och att modersmål skulle vara förvirrande och fördröja 

utvecklingen av ett andra språk. Enligt Håkansson ser många med skeptiska ögon på tvåspråkighet 

medan andra ser tvåspråkighet som något nödvändigt och som en tillgång (Håkansson, 2003). 

Håkanssons uppfattning om att tvåspråkighet är en tillgång, är även min utgångspunkt. Min hypotes är 

alltså att eleverna anser att tvåspråkighet är en fördel mer än en nackdel.  

 

2.Teori 

2.1 Modersmål 

Då man skriver om tvåspråkighet är det ytterst viktigt att ta upp modersmål. Begreppet modersmål kan 

definieras på olika sätt. Det finns populära kriterier för modersmål som nämns i Skutnabb-Kangas bok, 

första kriteriet är det språk som man tänker på, andra kriteriet är det språk som man drömmer på och det 

sista kriteriet är det språk som man räknar på. Skutnabb-Kangas ställer sig emot dessa tre kriterier och 

menar att individen kan gå över till ett tänkande, drömmande och räknande på ett annat språk även om 

man inte behärskar det nyinlärda språket så väl. Personlighetsfaktorn har enligt Skutnabb-Kangas en 

betydande roll för hur snabbt övergången till att tänka eller drömma på ett främmande språk är 

(Skutnabb-Kangas, 1981).  

   Vidare har Skutnabb-Kangas använt sig av fyra kriterier för att kunna definiera begreppet modermål. 
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Första kriteriet är ursprungskriteriet, i detta kriterium diskuteras vad begreppet ”mor” har för roll. 

Skutnabb-Kangas menar att det är modern som står barnet närmast och är den som först etablerar en 

långvarg och regelbunden kommunikation med barnet. Hon är den som mest talar med och till barnet. 

Samtidigt poängterar Skutnabb-Kangas att det inte nödvändigtvis behöver vara just modern, det kan 

även vara någon annan närstående person. Kompetenskriteriet är det andra kriteriet som även går under 

namnet behärskning. Det språk som barnet behärskar bäst skulle kunna vara tillräcklig för att 

sammanfatta detta kriterium men tyvärr är det inte så enkelt. Det finns idag många individer som 

behärskar andra språk än sitt eget modersmål mycket bättre. Funktionskriteriet som är det tredje kriteriet 

innebär att individen använder sig av ett språk mest. Inte heller detta kriterium håller måttet. Ett exempel 

på detta som Skutnabb-Kangas ger är att i arbetsplatsen kan man bli tvungen att använda ett språk som 

man inte behärskar så bra. Det sista kriteriet är attitydkriteriet. Innebörden för detta kriterium är att man 

identifierar sig med ett språk. ”en identifikation med ett språk blir därmed också en symbolhandling” 

(Skutnabb-Kangas Tove 1981:23). 

   Sammanfattningsvis skriver Skutnabb-Kangas att man kan ha olika modersmål beroende på vilket av 

de fyra kriterierna man använder sig av för att kunna definiera individens modersmål. Författaren anser 

även att det är individens egen uppfattning som är avgörande för vilket hans eller hennes modersmål bör 

vara. Det är viktigt att vara uppmärksam och ta hänsyn till att individen av olika skäl kanske inte vill 

uppge ett visst språk som sitt modersmål.    

 

2.2 Tvåspråkighet 

2.2.1 Definitioner av tvåspråkighet 

I Svensk Upplagsbok (1942-1955) som för övrigt är ett äldre arbete och i Nationalencyklopedin (1991-

1995) kan man läsa lite olika definitioner på begreppen förstaspråk, flerspråkighet och tvåspråkighet. I 

den Svenska Upplagsboken kan man inte finna någon förklaring eller definition alls då man söker upp 

ordet förstaspråk, däremot står det i Nationalencyklopedin att förstaspråk är ”En individs modersmål” 

(Håkansson 2003:17). Då man söker upp flerspråkighet så saknas definition i Svenska upplagsboken och 

i Nationalencyklopedin står det ”Användning eller behärskning av flera språk. Flerspråkighet och 

tvåspråkighet är principiellt samma fenomen” (Håkansson 2003:17). Även begreppet tvåspråkighet 

saknar definition i Svenska Upplagsboken och i Nationalencyklopedin är förklaringen ”Användning 

eller behärskning av två språk” (Håkansson 2003:17)    

   Att definiera tvåspråkighet till något exakt är svårt. Det finns lika många definitioner på tvåspråkighet 

som det finns forskare som har varit insatt i ämnet. Varje forskare använder sin egen definition som 

passar forskarens forskningsområde (Skutnabb-Kangas, 1981).  Under årens gång har diskussionerna 
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kring tvåspråkighet varit omfattande. Forskare har inte kunnat enas om vem som är tvåspråkig och vad 

som gäller för att vara tvåspråkig. Det är idag svårt att säga vem som är tvåspråkig då språket används i 

olika sammanhang (Harding & Riley, 1993). För Håkanssons del så innebär tvåspråkig att man kan och 

använder sig av mer än ett språk, men enligt henne är det inte många som delar hennes uppfattning 

(Håkansson, 2003).  

   Tove Skutnabb-Kangas är en framgående forskare just inom tvåspråkighet. Även hon har försökt reda 

ut begreppet tvåspråkighet. Skutnabb utgår ifrån fyra kriterier där hon menar att dessa kriterier är 

bedömningsgrunder för att definiera modersmål och även tvåspråkighet. Samma kriterierubriker 

används då Skutnabb-Kangas förklarar tvåspråkighet men innehållet för dessa kriterier är annorlunda. 

Första kriteriet är ursprungskriteriet, vilket innebär att man från födseln lär sig två språk alltså antingen 

har man två språk från hemmet från början eller så har man inte det. Nästa kriterium är 

kompetenskriteriet som även kan kallas för behärskning/färdighetsnivå och detta kriterium är den som är 

svårast att definiera vad som menas med att behärska ett språk då det inte finns metoder för att kunna 

mäta detta. En annan invändning från Håkansson är att tvåspråkiga personer använder två språken i 

olika situationer vilket medför att det blir svårt att jämföra vilket språk som behärskas bäst (Håkansson 

2003). Kriteriet innebär alltså att personen är tvåspråkig och kan hantera båda språken lika väl varav det 

ena språket är modersmålet. Tredje kriteriet Skutnabb-Kangas tar upp är funktionskriteriet som även går 

under namnet användningskriteriet. Detta innebär att tvåspråkiga individen skall kunna använda sig av 

två språk i de situationer denna individ möter. Håkansson menar att detta skall vara i överensstämmelse 

med egna önskemålet (Håkansson, 2003), medan Skutnabb-Kangas menar att individen blir tvingad till 

att tala ett språk till exempel på ett möte fast än kompetensen inte är tillräcklig (Skutnabb-Kangas, 

1981). Fjärde och sista kriteriet är attitydkriteriet som innefattar att personen i sig uppfattar sig själv 

som tvåspråkig eller att omgivningen uppfattar individen som tvåspråkig. Identifikationsmöjligheterna, 

språkliga förmågan samt viljan till identifikation förändras över tid (Håkansson, 2003). Skutnabb-

Kangas har försökt ge sin egen definition genom att kombinera flera av kriterierna:   

 

”Tvåspråkig är den som har en möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, antingen i 

enspråkiga eller tvåspråkiga samfund i enlighet med de sociokulturella krav på en individs 

kommunikativa och kognitiva kompetens som dessa samfund och individen själv ställer, på 

samma nivå som infödda talare, samt en möjlighet att identifiera sig positivt med båda 

(eller alla) språkgrupperna (och kulturerna) eller delar av dem.” 

(Skutnabb-Kangas 1980b citerad i Skutnabb-Kangas 1981:93) 

 

 

2.2.2 Fördelar med att vara tvåspråkig 

Då forskning om tvåspråkighet görs glömmer man oftast bort att tvåspråkighet är både givande och 

normalt. Vid forskning hamnar oftast tvåspråkiga individers erfarenheter och syn på ämnet i 
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bakgrunden. Då intervjuer har gjorts av Harding och Riley har slutsatsen blivit att många tvåspråkiga 

njuter och sätter värde på att vara tvåspråkig samt att ämnet tvåspråkighet är intressant och har gett 

dessa individer ett rikare liv (Hardin & Riley, 1993). Tvåspråkighet har även ekonomiska fördelar som 

leder till ett bättre världspolitiskt klimat enligt Arnberg, då man inte behöver lägga ner ekonomiska 

medel på översättningar som inte håller nivån. Tvåspråkighet bidrar även till internationell och 

interkulturell förståelse som i sin tur leder till ett bättre världspolitiskt klimat. En annan fördel enligt 

Arnberg med tvåspråkighet är urvalet av olika möjligheter så som idéer, ökad tillgång till andras 

erfarenheter, arbetsmöjligheter samt dubbel kulturell identitet (Arnberg, 2004).  

   Personer som är två språkiga är mer medvetna om de skillnader som råder i språket och har lättare för 

att ytterliga lära sig ett språk. Skolframgångar kommer genom språkkompetensen och den kognitiva 

förmågan förbättras (Grosjean, 1982). 

 

2.2.3 Nackdelar med att vara tvåspråkig 

Nackdelarna som man kan stöta på enligt Grosjeans informanter kan vara att de ständigt behöver agera 

som tolk. Några av informanterna kände även att ena språket var svagare än den andra samt att de 

blandade språken med varandra. En annan negativ sida med att vara tvåspråkig som informanterna 

angav var att hamna i konflikt mellan två kulturer samt att känslan om att inte tillhöra någon kultur. 

Informanterna upplevde även att de hade svårt att hålla isär språken (Grosjean, 1982).  

  

2.3 Att bli tvåspråkig 

2.3.1 Inlärningsprocesser 

Det finns olika tillvägagångssätt till att bli tvåspråkig. Håkansson har delat inlärningsprocessen i två, 

simultan tvåspråkighet och successiv tvåspråkighet. Med dessa två begrepp har Håkansson alltså försökt 

förklara hur inlärningsprocessen går till. Simultan tvåspråkighet innebär att barn lär sig två språk 

samtidigt medan successiv tvåspråkighet är att barnet lär sig ett språk i taget. Den simultana inlärningen 

sker då barnet är väldigt liten, redan före treårsåldern. Det är alltså enligt Håkansson möjligt att barn kan 

lära sig flera språk samtidigt (Håkansson, 2003). Dock finns olika teorier om att barn går igenom en fas 

där de blandar ihop de två olika språken medan andra forskare poängterar att barnen kan hålla isär 

språken från början (Hardin & Riley, 1993). Successiv tvåspråkighet skiljer sig från simultan 

tvåspråkighet eftersom denna inlärningsmetod oftast inträffar efter treårsåldern. Håkansson menar att 

successivt tvåspråkiga barn inte kommer upp i samma språkliga nivå som simultant tvåspråkiga barn. Ju 

äldre barnet blir så blir det svårare att lära in sig uttal och inlärningsprocessen kan avstanna. Som ett 

tillägg till Håkansson så menar Viberg att om inlärningen av ett nytt språk påbörjas i en tidig ålder så 

som modersmålet så får barnet två förstaspråk (Cerú, 1993). Grunderna för successiv tvåspråkighet är att 
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barnet lär sig ett nytt språk utöver modermålet, förskola eller skola är ett sådant exempel på successiv 

inlärning. 

    

2.3.3 Diglossibegreppet 

Vid diskussionen av tvåspråkighet är det även viktigt att nämna begreppet diglossi. Begreppet myntades 

av lingvisten Charles Ferguson år 1959. Diglossi innebär att ”två språk lever sida vid sida i ett samhälle” 

(Håkansson 2003, sid 31) och att två språk fyller olika funktioner. Fergusons diglossi teori innefattar 

även en indelning av språket för att kunna visa tvåspråkighetens stabilitet. Språket fungera alltså som 

högspråk och lågspråk. Högspråk är det språk som förekommer till exempel inom akademin och media. 

Enligt Grosjean så är högspråk mer prestigefyllt (Grosjean, 1982). Medan lågspråk kan vara det 

vardagliga språket som används tillexempel inom familj och vänner (Håkansson, 2003). Problemet som 

diglossi kan möta är att de språken kan konkurrera ut varandra då diglossiförhållandet är instabilt. Då 

samhället eller politiska läget förändras och alla funktioner ersättas av det ena språket blir balansen 

ojämn och det svaga språket dör ut (Håkansson, 2003). 

 

2.4 Tvåspråkighet och identitet 

I Grosjeans undersökning har vissa informanter konstaterat att då de byter språk så byter de även 

beteende, identitet och attityder. Informanterna kan alltså känna att de bli mer blygsamma eller 

aggressiva på det ena språket än man är på det andra. Samt att sättet man skämtar på blir olika på de 

olika språken. Kultur, omgivningen och miljön har enligt Grosjean en stor påverkan på bytet av språk, 

beteende, attityder och känslor och inte språket som sådant. Det som kan se ut och vara en förändring i 

personligheten kan istället vara en förändring i situation eller den man talar med (Grosjean, 1982)   

 

2.5 Kodväxling 

2.5.1 Vad är kodväxling, olika definitioner 

Blandspråk, lån och kodväxling är några begrepp som används för att kunna förklara användningen av 

mer än ett språk. Många begrepp används alltså för att kunna förklara fenomenet. Skillnaden mellan 

dessa är inte tydliga, ”valet av term kan i själva verket bero på vilken syn betraktaren har på användning 

av språket” (Håkansson, 2003:125). Till skillnad från Håkansson menar Harding och Riley att man inte 

skall blanda ihop olika begrepp så som inlåning med begreppet kodväxling. Enligt Håkansson är 

kodväxling ”mer positivt laddad beteckning för samtidig användning av två språk” (Håkansson, 

2003:125).   

   Grosjean egen definition av begreppet kodväxling innebär att kodväxling är då mer än ett språk 
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används i ett samtal eller ”the use of more than one language by communicants in the execution of a 

speech act” (Di Pietro 1977 citerad i Grosjean 1982:145).  

   En annan definition av kodväxling kommer från Harding och Riley, de menar att ”kodväxling är alltid 

meningsfullt” och ”kodväxling kan bara ske när tvåspråkiga talar med varandra och bägge har tillgång 

till båda språkens samtliga uttrycksmöjligheter” (Harding & Riley, 1993:65). Vidare skriver Harding 

och Riley att kodväxling som fenomen innebär att man inte hittar rätta ord uttryck eller ord på det språk 

man talar just för tillfället. Författarna går även in på ett annat fenomen som kallas för utlösning. Detta 

innebär att man använder sig av ord, produkt-, person- eller ortnamn som är likartade på andra språk 

(Hardin & Riley, 1993).  

   Kodväxling används precis på samma sätt som ursprungsspråket, språket byts ut fullständigt och antar 

inte några andra språk former. Många enspråkiga ser kodväxling som ett negativt fenomen, kodväxling 

tolkas då som ett tecken på att talaren inte kan hantera språket ordentligt (Grosjean, 1982).    

 

2.5.2 Varför kodväxling, anledningar till kodväxling 

Det finns flera olika teorier om varför det sker kodväxling enligt forskare. Enligt Grosjean kan 

kodväxling bero på att språket saknar vissa ord eller uttryck i det aktuella språket som talaren talar 

(Grosjean, 1982). Håkansson studie visar på att kodväxling inte nödvändigtvis behöver vara just för att 

man saknar ord eller uttryck, istället har talaren fler uttrycksmöjligheter (Håkansson, 2003). Kodväxling 

kan även ske då man vill utesluta andra deltagare ur ett samtal, byta ämne eller förstärka argument. Ett 

exempel på att utesluta andra deltagare ur ett samtal ges i Håkanssons bok där tre elever leker med 

varandra varav två kan tala och förstår svenska medan den tredje eleven varken förstår eller pratar 

svenska. Eleverna pratar först engelska med varandra så att alla förstår men sedan övergår två av 

eleverna till svenska för att utesluta tredje eleven (Håkansson, 2003). Även Grosjean är på samma spår 

som Håkansson där han menar att kodväxlingens funktion kan vara att byta ämne, utesluta och inkludera 

talare samt skapa gemenskap mellan kodväxlare som talar samma språk (Grosjean, 1982). 

Kodväxlingens funktion kan även vara att återberätta det någon har sagt (Håkansson, 2003). Grosjean 

har gett detta beteckningen triggering vilket innebär att man citerar någon eller att man forsätter tala det 

språk som talades sist utan att gå över till ursprungsspråket som konversationen började på (Grosjean, 

1982). Arnberg är en annan forskare som även han har staplat upp några orsaker till kodväxling. Det kan 

vara enklare att uttrycka sig på ett språk då det begreppet saknas på ett annat språk eller så måste 

missförstånden klargöras (Arnberg, 2004). 

 

2.5.3 Interferens 
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Då man diskuterar kodväxling är det viktigt att benämna begreppet interferens. Innebörden för 

begreppet är ”det ena språkets ofrivilliga inverkan på det andra” (Arnberg, 2004:51) eller som avvikelse 

från normen av språken i tvåspråkigas tal. Arnberg menar att interferens förekommer då språken är i 

obalans. Det dominerande språket som har en inverkan på det svagare språkets mönster vilket innebär 

att svagare språket används mer sällan vilket leder till en långsammare utveckling av det språk som är 

svagare (Arnberg, 2004).   

 

 

 

 

 

3.Material och metod 

3.1 Metod 

Materialet för denna uppsats samlades in hösten 2009 genom att göra en kvalitativ undersökning. 

Genom att intervjua informanterna har jag kunnat slutföra uppsatsen. Fördelen med att göra en kvalitativ 

undersökning är att man alltid kan ställa följdfrågor, få fördjupade svar från informanterna samt kunna 

reda ut missförstånd. Nackdelarna kan med kvalitativ undersökning kunna vara att informanterna inte är 

ärliga då intervjuaren sitter framför informanten, ansikte mot ansikte samt att informanten enbart ger de 

svar han/hon tror att intervjuaren vill höra för att ge ett gott intryck. En annan nackdel som Larsen 

skriver om är att det tar en lång tid att behandla informationen då man inte har färdiga svarskategorier 

som är ikryssade (Larsen, 2009). At göra en kvalitativ undersökning har varit en självklarhet för mig då 

kvalitativa undersökningen blir mer personlig, att tala direkt med informanten skapar en trevligare 

stämning och det blir en mer avslappnad miljö.  

   Jag har enbart intervjuat turkiska gymnasieelever, detta för att jag själv har en turkisk bakgrund och 

intresset för turkiska elevers syn på tvåspråkighet intresserar mig. Antalet informanter har begränsats till 

fem eftersom brist på tid. Att sammanställa ett arbete med flera informanter skulle hindra mig från att 

hinna i tid. Intervjufrågorna var bestämda i förväg, kom i ordningsföljd och samtliga informanter fick 

samma frågor dock så fick informanterna formulera sina egna svar. Enligt Larsen kallas denna metod för 

standardiserade intervjuer (Larsen, 2009). Intervjufrågorna som formulerats är skrivna på så sätt för att 

uppmuntra eleverna till eget svar samt formulering av frågor som enbart gav svaren ”ja” eller ”nej” har 

undvikits. Att undvika gruppdiskussioner har varit en viktig faktor eftersom intervjuer med 

informanterna separat har, anser jag, bidragit till att informanterna gett självständiga svar och inte blivit 
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påverkade av andra. Vid intervjuerna har fritt och stort utrymme givits för informanternas svar, detta för 

att kunna göra det möjligt för informanterna att kunna reflektera över frågorna och för att kunna svara 

fritt.  

   Eftersom samtliga informanterna är i och över 18-årsåldern har de själva fått välja att delta och 

målsmans tillåtelse var inte nödvändig. Informanterna har fått möjlighet till att vara anonym med ett 

namn som inte är deras, men långt ifrån alla använde denna möjlighet.  

   Med hjälp av en bekant lärare kunde jag få kontakt med dessa informanter och jag hade i förväg inte 

bestämt mig om hur kön eller åldersdelningen skulle vara. Intervjumaterialet finns i mitt ägo.  

 

Etisk ställningstagande 

Eftersom denna uppsats är baserad på gymnasieelevernas tankar och kännslor är det ytterst viktigt att 

eleverna känner sig trygga då de deltar i undersökningen och intervjuerna. Det är därför mycket viktigt 

att följa de etiska principerna, som blandannat förts fram av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR).  

   Stukát har presenterat i sin bok Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenska de etiska 

principerna som ingår i HSFR under fyra rubriker. Första rubriken är ”informationskravet” som innebär 

att man informerar informanterna vad forskningen går ut på och att deltagandet är frivilligt. Det är även 

viktigt att informera vad syftet med undersökningen är och vad resultatet av undersökningen skall 

användas till. Nästa rubrik är ”samtyckeskravet”. Detta innebär att deltagarna kan när som helst avbryta 

sitt deltagande. Det är viktigt att inga krav ställs på deltagaren då denna vill avbryta sitt deltagande. 

Tredje rubriken som Stukát skriver om är ” konfidentialitetskravet”. Innebörden för 

konfidentialitetskravet är att man som forskare tar hänsyn till deltagarnas anonymitet. Som forskare är 

det viktigt att klargöra för deltagarna att utomstående inte skall kunna identifiera individen. Fjärde och 

sista punkten är ”nyttjandekravet”, detta innebär att forskaren framför för deltagarna att informationen 

som har samlats under undersökningen används enbart i forskningen. 

   Innan jag började intervjua mina informanter tydliggjorde jag bakgrund, syfte och orsak för min 

forskning. Jag var även tydlig med att informera informanterna att de inte var bundna till att vara 

delaktiga i undersökningen och de kunde dra sig ur undersökningen när helt de ville. Informanterna 

informerades även om att de skulle vara anonyma så att de inte skulle vara igenkännbara. Möjligheten 

till att de själva fick välja ett namn som skulle presenteras i uppsatsen tydliggjordes, dock så valde de 

flesta eleverna att använda sina egna namn. Därför var det viktigt att inte nämna elevernas skola så att 

anonymiteten kunde bevaras.  
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Reliabilitet och validitet 

Vid forskning och studier som denna är det viktigt att nämna relibilitet och validitet. Reliabilitet innebär 

undersökningens tillförlitlighet och validitet innebär undersökningens relevans (Kvale, 1997). Som 

forskare ska man alltid granska littertur och intervjuer med kritiska ögon, detta på grund av att det alltid 

kan finnas brister eller inte är sanningsenliga. Den formen jag har valt för att kunna framställa denna 

uppsats är inte till 100% tillförlitlig eftersom informanterna presenterar sina tankar och kännslor kring 

tvåspråkighet. Informanternas kännslor eller tankar kan varken genaraliseras eller mätas.  

   Jag har under intervjuerna ställt samma frågor till informanterna dock så har svaren inte varit samma. 

Jag har även tagit hänsyn till att ställa frågorna i samma ordningsföljd vid varje intervju. Informanterna 

har fått fritt utrymme att framföra sina svar utan någon press och krav. 

   Anledningen till att jag har enbart valde fem personer för mitt arbete gjorde det möjligt att få olika 

svar till undersökningen, vilket har varit en del av undersökningens syftet. 

   Genom att ständigt återkunyta till undersökningens syfte så har även valideringen ökat. Då 

intervjufrågorna sammanställdet var det ytters viktigt att utgå ifrån syftet för att undersökningen skulle 

vara reliabil och viliderad.  

 

3.2 Presentation av informanter 

Samtliga informanter har föräldrar som invandrat till Sverige som arbetskraft under 1960-1970- talet 

därför talar samtliga informanter turkiska.  

   Informanterna går sista året i gymnasiet. På grund av sekretesskäl väljer jag att inte nämna elevernas 

skola.     

 

3.2.1 Kadir 

Kadir är född i Sverige men vid sex års ålder flyttade han till Turkiet och bodde där i fyra år. Han är 19 

år gammal och talar turkiska, svenska samt engelska. Kadir går sista året i livsmedelsprogrammet med 

inriktning som bageri och konditor. Kadir har gått på modersmålsundervisning från sjätte klass till 

åttonde klass. Utifrån lärarens rekommendation valde Kadir svenska som andra språk istället för 

modersmålsundervisning, eftersom Kadir inte hade så bra svenska.   

 

3.2.2 Cansu  

Cansu är född och uppvuxen i Sverige. Hon är nyfylld 18 år. De språk hon talar är turkiska, svenska 

samt engelska. Cansu går andra året i Naturvetenskapliga ämnet. Cansu har gått på 
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modersmålsundervisning sammanlagt i två år under grundskolan och högstadiet, intresset för 

modersmålsundervisningen har inte varit stort, enligt Cansu.   

 

3.2.3 Sevgül 

Sevgül är född och uppvuxen i Sverige. Hon är 19 år gammal. Hon talar turkiska, svenska samt 

engelska. Sevgül går sista året i Samhällsvetenskapliga programmet med ekonomi som inriktning. 

Under hela skolperioden, från lågstadiet till högstadiet har Sevgül gått i modersmålsundervisning. Detta 

har varit ett medvetet val från hennes och föräldrarnas sida.   

 

3.2.4 Betül 

Betül är född och uppvuxen i Sverige. Hon är 19 år gammal. Hon talar turkiska, svenska, engelska samt 

lite franska. Betül går sista året i Samhällsvetenskapliga programmet med ekonomi som inriktning. 

Betül har gått på modersmålsundervisning under hela grundskolan, på högstadiet valde hon medvetet 

engelska istället för modersmålundervisning.    

 

3.2.5 Sinan 

Sinan är född och uppvuxen i Sverige. Han är 19 år gammal. Han talar turkiska, svenska engelska samt 

lite tyska. Sinan går sista året i samhällsvetenskapliga programmet med juridik som inriktning. Sinan har 

aldrig gått på modersmålsundervisning. Hans föräldrar ansåg inte att det var nödvändigt med 

modersmålsundervisning och senare i högstadiet ansåg han att han lika gärna kunde satsa på engelskan 

istället för modersmålsundervisningen.  

 

   4. Resultatredovisning 

4.1 Intervju med Kadir 

Kadir anser att han talar, skriver och läser bäst på turkiska. Han anser att då han talar svenska måste han 

tänka sig för då han ska säga något eftersom det kan låta fel. Men då Kadir talar turkista behöver han 

inte vara så noggrann och tänka på det han skall säga. Han känner sig mycket trygg då han talar sitt 

modermål.  

 

”Jag känner mig säker då jag talar turkiska. När jag talar svenska kan jag vara lite osäker fast jag talar flytande”   
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Vidare säger Kadir att turkiska språket kan låta aggressivt och vissa uttryck kan låta hårt medan i någons 

öron som inte är van vid det turkiska språket svenskan däremot har inte så hårda uttal och låter som ett 

mjukare språk. Kadir menar att när man är kär så blir det lättare att uttrycka sig på turkiska eftersom det 

turkiska språket låter mer romantiskt och för att Kadirs ordförråd är större i det turkiska språket.  

   Vid frågan om när Kadir byter språk vid olika situationer svarar han att hemma är det alltid turkiska 

som gäller för hans del men ibland känner han att det blir lättare att förklara på svenska. Vid frågan 

Varför säger han ”det finns vissa ord på svenska som man inte kan förklara på turkiska”. Oftast byter 

Kadir inte bara enstaka ord eftersom han inte gillar att ta några ord på svenskan och stoppa in det i 

turkiskan, antingen talar Kadir svenska eller turkiska men han medger att det förekommer ofta att han 

blandar språken när han pratar med sina kompisar även om han inte vill blanda språken. En annan orsak 

till byte av språk enligt Kadir kan vara att personen han talar med inte förstår just det han säger på 

svenska eller turkiska därför kan man ta reservspråket för att kunna förklara.  

   Kadir anser att han är turk och därför är turkiskan viktig för honom, ”det är mitt språk”. Eftersom det 

är grundspråket enligt honom så får turkiskan en mer betydande roll.  

   Då intervjun leder in på fördelar och nackdelar med att vara tvåspråkig säger Kadir: 

 

”det är lättare att få jobb, sen så är det ett plus i kanten då man kan ett extra språk, det känns faktiskt lite som 

status. Hmm vad mer, mmm.. jusste, man kan hjälpa turister, så klart om de talar samma språk, jag menar , man 

kan leka tolk. Om man åker till Turkiet som turist blir det inte svårt att förstå dem, de kan ju inte lura oss på 

pengar heller”   

 

Enligt Kadir kan en nackdel med att vara tvåspråkig vara att båda språken inte utvecklas, man kan inte 

veta vilket språk man skall satsa på. Man kan hamna mellan två språk och resultatet blir enligt Kadir att 

man inte satsar på något av språken istället blir båda språken ”halvdanna”. Då det inte finns något 

grundspråk kan det vara svårt att inte veta vilket språk man skall satsa på för att kunna utveckla. Som 

tvåspråkig kan man oftast ses som invandrare, anser Kadir. Han menar att det inte bara gäller i Sverige 

att man ses som invandrare, samma problem stöter han på även i Turkiet. 

   Tvåspråkigheten har även bidragit till att Kadir har haft nytta av turkiskan i andra skolämnen, så som i 

religionskunskapen. Grundtermerna som använd inom islam är på arabiska och är ett universellt språk 

inom religionen. Ett exempel som Kadir ger är halal slakt, begreppet halal används även i turkiskan och 

därför anser Kadir att han inte behövt lära sig dessa begrepp på nytt eftersom han kunde dessa termer 

redan innan han började skolan. Enligt Kadir har kunskapen om dessa begrepp hjälpt honom mycket 

under lektionerna och vid proven då han kunde på samtliga begrepp. Då han studerade Islam mötte han 

inga svårigheter med att förstå läroböckernas innehåll om religionen. 
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   Kadir tycker inte att han byter identitet då han talar svenska eller turkiska.  

   Då jag ställer frågan om vad tvåspråkighet kan innebära svarar Kadir att det kan innebära att man 

stöter på problem. ”Ibland kan det faktiskt kännas som om att jag varken är svensk eller turk, det kan 

kännas som om att vara vilse”. Samtidigt belyser han att tvåspråkighet kan innebära att man har mer 

kunskap.  

   Den som är tvåspråkig enligt Kadir är den som är som honom själv, alltså att man har ett eller flera 

språk i hemmet samt att man redan från dag ett av födseln lär sig ett annat språk. Han säger även att den 

som har bara ett språk hemma men som senare i livet lär sig ett nytt språk blir inte tvåspråkig, utan 

denne person ”kan ett språk till”. 

   Enligt Kadirs tankar och funderingar är tvåspråkighet positivt laddat. Han tycker att tvåspråkighet ger 

honom ”kick” då han vet att han skulle kunna klara sig i vilket land han än befinner sig i.  

   Kadir tror starkt på att han i framtiden kommer att använda sig av de språk han kan, han vill även 

utveckla det engelska språket som han anser är lite svagare än svenskan och turkiskan. Kadir kommer 

även att i framtiden uppmuntra sina barn till att bli tvåspråkiga. 

   Kadirs allmänna uppfattning om tvåspråkighet är positiv. Han tror att språk öppnar upp dörrar som 

leder till framgång.  

 

 

4.2 Intervju med Cansu 

Cansu som är född och uppvuxen i Sverige anser sig skriva, tala och läsa bäst på svenska. Hon 

poängterar att detta beror på att hon är född i Sverige och att det svenska språket alltid varit tillgängligt i 

omgivningen. Hon säger att hon inte känner sig lika trygg då hon skall tala, skriva eller läsa på turkiska 

eftersom det turkiska språket hos henne inte är tillräcklig.  

   Cansu blir blyg när hon talar turkiska med någon som är från Turkiet. Rädslan om att någon skall 

skratta åt henne är stor.  

   När jag ställer frågan om när Cansu byter språk skrattar hon och säger ”när jag åker tunnelbana brukar 

jag prata turkiska, så att ingen förstår”. Även vid ilska byter Cansu språk, då är det svenska som gäller. 

Beroende på situation och var man befinner sig så kan det skifta från att byta hela språket eller bara att 

byta enstaka ord, enligt Cansu. ”Alltså jag brukar alltid blanda språken med varandra”.  

   Cansu tycker att både svenskan och turkiskan är viktig. Hon vill gärna kunna kommunicera med sina 

turkiska släktingar samt att kunna kommunicera med sina svenska vänner. 

   Tvåspråkighet har bidragit till att Cansu har lättare för att lära sig andra språk. Cansu anser att hon har 

större ordförråd eftersom hon är tvåspråkig och kan ett extra språk som engelskan, det här är enligt 
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henne till sin fördel. En annan fördel som Cansu nämner är att hon kan tjuvlyssna på andra som talar 

samma språk som hon utan att de märker något. Men det finns även nackdelar med att vara tvåspråkig  

 

”Alltså ibland kan man blanda ihop båda språken och det är inte bra, jag brukar göra det. Alltså man ska kunna 

prata flytande båda språken. Alltså språken blir ju inte hela”.     

 

Cansu tycker inte att hon har haft nytta av tvåspråkigheten i ett annat skolämne. Förutom att hon har 

lättare att lära sig ett nytt språk.  

   Då intervjun leder till identitetsfrågan så säger Cansu att hon inte byter identitet då hon talar svenska 

eller turkiska. 

   Cansu anser att den som är tvåspråkig är den som kan och har fått lära sig två språk från att barnet var 

litet. Hon refererar till sig själv och ger sig själv som exempel och menar att hon är tvåspråkig eftersom 

hon har fått lära sig båda språken när hon var yngre.  

   Tvåspråkighet för Cansu innebär att man har större ordförråd och att man kan minst två språk som 

man kan tala utan några större problem eller brister. Hon anser att den som är tvåspråkig är den som har 

fått två språk hemifrån eller vid födseln lärt sig två språk.  

   I allmänhet är tvåspråkighet positivt enligt Cansu. Att kunna flera språk får henne att må bra och ger 

henne självförtroende till att klara sig i de flesta situationer. 

   Cansu vill bevara de språk hon kan och vill även att hennes barn skall bli tvåspråkiga.   

4.3 Intervju med Sevgül 

Enligt Sevgül så kan hon bäst läsa, skriva och tala svenska. Hon tycker att det turkiska språket är svårare 

eftersom hon inte har haft möjlighet till att tala turkiska lika ofta som svenska så har svenska språket 

utvecklats mer hos henne än turkiskan. 

   Då Sevgül är arg eller irriterad och behöver tala ut så uttrycker hon sig helst på svenska.  

 

”Jag kan uttrycka mig på båda språken, men jag har märkt att när jag är aggressiv eller arg då gillar jag att ta det 

på svenska, det känns som att jag kan förklara bättre”.  

 

Sevgül byter även språk då hon är i Turkiet ”Jag pratar nästan bara svenska i Turkiet”. Hon säger även 

att då hon inte vill att någon annan skall förstå vad hon pratar om så byter hon språk. Ibland kan Sevgül 

även byta enstaka ord till engelskan, för henne innebär det att ta ord eller språk som känns lättast för 

stunden. Det förekommer ofta byten av enstaka ord, vare sig hon pratar svenska eller turkiska så har det 

enligt Sevgül blivit en vana att lägga till ord från andra språk hon kan.   

   Det språk som är viktig för Sevgül är svenskan eftersom hon inte har planer på att flytta från Sverige 
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så anser hon att hon måste kunna det svenska språket mycket väl. Hon anser att hon inte skulle kunna 

klara sig utan det turkiska språket då hon har många runt omkring sig som hon måste vara tolk åt.  

   Fördelarna med att vara tvåspråkig enligt Sevgül är att man kan utvecklas som person och att man kan 

läsa böcker eller se på filmer på flera språk och förstå det. Hon anser även kunna flera språk är till fördel 

då hon vill prata privat med någon då hon inte vill att andra skall förstå.  Sevgül har även kunnat hjälpa 

sin klasskamrat som inte förstod så bra svenska tack vare sin tvåspråkighet. För henne har även fördel 

med att vara tvåspråkig varit att hon har tillgång till två kulturer som hon kan ta del av. Nackdelarna 

med att vara tvåspråkig enligt Sevgül är att ibland när man vill översätta något så kan det ”bli helt fel, 

det låter jättekonstigt”.  

   Vid frågan om Sevgül har haft nytta av tvåspråkighet i ett annat skolämne nämner hon att 

hemspråksundervisningen. Hon menar att betygsmässigt har hemspråkundervisningen varit ett ämne 

som var enkelt att få ett högt betyg på. Men övrigt anser hon inte att hon har haft nytta av tvåspråkighet i 

ett annat skolämne. 

   Sevgül menar att hon byter identitet då hon talar svenska i Turkiet ”det känns som att man har mer 

status” då hon talar svenska i ett annat land. I Sverige däremot får hon stämpeln invandrare. 

   Tvåspråkighet innebär för Sevgüls del att man har mer fördelar än andra. Sevgül anser att den som är 

född i en familj där två språk råder, eller att man får två språk, ett via skolan och ett via hemmet, är den 

som är tvåspråkig. Hon menar att de barn som lärt sig ett nytt språk vid senare ålder inte är tvåspråkiga. 

Denna är enligt henne en som kan flera språk än ett. 

   Synen på tvåspråkighet i allmänhet tycker Sevgül är positiv. Även om nackdelar finns så väger 

fördelarna med tvåspråkighet mer. Hon menar att människan utvecklas mer då man lär sig nya språk och 

kommer in i nya kulturer.  

   Sevgül är inställd på att bevara sina språk samt att hon kommer utan några som helst funderingar låta 

sina barn bli tvåspråkiga i framtiden.    

 

4.4 Intervju med Betül 

Betül anser sig hantera båda språken mycket väl, då hennes föräldrar har varit noga med att inte blanda 

språken ”Min mamma var jättesträng, när det gällde att ta några ord från svenskan och lägga det in i 

turkiskan”. Betül anser inte att hon har några svårigheter med att varken läsa, skriva eller tala på 

turkiska och svenska. 

   Betül har svårt att koppla känslor till respektive språk.  

”Jag byter språk då jag är arg, orden kommer lättare ut på svenska”. Betül menar att byte av språk är 

kopplat till situationen. Oftast blir det byte av bara enstaka ord ”för så som jag har märkt tar jag oftast 
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engelska ord när jag talar svenska, det blir inte byte av hela meningar utan bara några ord”. Hon säger 

även att när hon pratar turkiska så förekommer det ofta att hon använder sig av svenska ord. Ibland kan 

Betül börja prata på ett språk och sedan gå över till ett annat språk utan att hon märker det. 

   Det viktigaste språket enligt Betül beror på vad man skall satsa på ”om man tänker karriärmässigt då 

är det engelskan så klart, för den är ju ändå internationell” men i det privata livet är både svenska och 

turkiska mycket viktiga.   

   Betül tycker att kunna flera språk är till fördel ute på arbetsmarknaden. Enligt henne är det attraktivt 

att ha flera språk och man blir lättare anställd. Betül kan inte se några nackdelar med att vara tvåspråkig, 

hon menar att ju fler språk man kan desto bättre men man skall kunna hantera språken på ett 

professionellt sätt och inte ”hålla på och blanda”. 

    Tvåspråkighet har hjälpt Betül i andra skolämnen. Hon menar att religionsämnet Islam var lättare att 

förstå med tanke på att hon är både muslim och kan turkiska, det vill säga att begreppen och termerna är 

det samma i turkiskan och i islam.  

   Betül anser sig inte byta identitet då hon byter språk, ”jag är den jag är även om jag pratar turkiska 

eller svenska”. 

   Tvåspråkig är enligt Betül den som kan två språk. För att vara tvåspråkig enligt henne så är det viktigt 

att språket har varit tillgängligt från att man var född. 

   Innebörden med tvåspråkighet för Betül är att ha mer kunskap än andra som talar bara ett språk. Hon 

menar även att det kan innebära att men ständigt måste utveckla båda språken så att man inte halkar 

efter.  

   Allmänt tycker Betül att det är positivt med att vara tvåspråkig. Hon menar att man kan nå fler 

människor med att kunna flera språk ”Alla kan inte turkiska eller svenska, däremot kan jag båda och då 

kan jag fungera som en länk mellan dem”.  

   Betül kommer att fortsätta använda sig av de språk hon kan, hon lägger även till att hon kanske senare 

i framtiden lär sig ett nytt språk. Hon tycker att det är viktigt att hennes barn blir tvåspråkiga.  

 

4.5 Intervju med Sinan 

Sinan som är född och uppvuxen i Sverige har väldigt svårt med turkiska språket. Han anser att han 

endast talar, skriver och läser bäst på svenska. Han säger att det turkiska språket för honom är 

”komplicerat”. Men med det svenska språket råder inga svårigheter enligt honom. 

   Känslor som är kopplade till vartdera språket varierar enligt Sinan, han säger ”Jag känner mig tryggare 

när jag pratar svenska”. Vidare säger han att samma trygghet inte råder då han ska prata turkiska. Men 

enligt Sinan så ”har turkiska språket mer känslor, eftersom att det finns är större ordförråd inom 
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turkiskan”. Sinan säger även att känslor som kärlek uttrycks bäst på turkiska.  

   Sinan talar oftast svenska. Men ”då och då” känner han att han behöver uttrycka sig på turkiska. 

Ibland känner han att han kan uttrycka sina känslor mycket bättre på turkiska. Han anser inte att han 

byter enstaka ord även om det kan förekomma så försöker han undvika det. Vid allvarliga diskussioner 

och ”seriösa snack” så är svenska det språk som Sinan använder sig av.  

   Det viktigaste språket för Sinan är både svenskan och turkiskan. Han säger: 

 

”det viktigaste språket för mig är båda språken på grund utav att turkiskan är min bakgrund, mitt blod va. Och 

svenskan, det e ju så att jag är född här och måste kunna kommunicera med andra människor på grund utav att jag 

bor här i Sverige.”  

 

Sinan lägger även till att han behöver kunna sitt modersmål för att kunna bevara sin kultur  

   Fördelar som Sinan ser med att vara tvåspråkig är då han reser. Att kunna kommunicera och göra 

sig förstådd och att kunna förstå andra människor är mycket viktig enligt honom. Eftersom Sinan 

kan ”tre och ett halvt språk” underlättas kommunikationen då han är på resande fot. Han säger även 

att fördelen med att kunna flera språk är att han har tillgång till flera andra kulturer som han kan ta 

del utav. Enligt honom kan han, eftersom han är uppvuxen i både svensk och turkisk kultur anpassa 

sig enkelt till båda kulturerna om det skulle behövas. Sinan lägger även till att då han inte har bott i 

Turkiet så har han ändå inte haft svårigheter med att förstå människorna där, språket har underlättat 

för honom och bidragit till att han har kunnat förstå människorna i Turkiet. Däremot kan Sinan inte 

se några nackdelar med att vara tvåspråkig.  

   Att vara tvåspråkig har inte hjälpt Sinan i andra skolämnen anser han.  

   Då jag ställer frågan om Sinan byter identitet när han byter språk svarar han ”självklar”. Sinan 

menar att då han talar svenska och befinner sig i Sverige brukar han ha ett europeiskt mentalitet, 

samma sak gäller då han talar turkiska eller befinner sig i Turkiet, då anpassar han sig till den 

turkiska mentaliteten och kulturen.   

   Innebörden med tvåspråkighet för Sinan är att man har mer kunskap. Han menar även att man 

skall kunna tala flera språk, ”att man kan tala, det behöver inte vara flytande bara man förstår vad 

som sägs. Att man bara kan kommunicera på ett vettigt sätt”. Sinan anser att både den som är född i 

en tvåspråkig familj och den som senare i livet lär sig ett nytt språk är tvåspråkig. 

   Sinans allmänna syn på tvåspråkighet är positiv. Han poängterar att kommunikation är mycket 

viktig för att kunna förstå människorna. I framtiden kommer han fortsätta använda sig av de språk 

han kan och han kommer även föra över de språk han kan till sina barn. Sinan menar att längre fram 

i framtiden kommer turkiska språket i Sverige försvinna, han ger sig själv som exempel och menar 
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att han har stora brister i det turkiska språket ”många ungdomar i vår generation talar inte så bra 

turkiska, på grund av det tror jag att om 100 år kommer turkiska inte kunna pratas i Sverige”.      

 

4.6 Sammanfattning av intervjuerna 

Från svaren av informanterna kan man se hur språkets användning hos dem varierar. Vid vissa punkter 

har de samma åsikter medan vid andra punkter skiljer sig deras uppfattningar åt.  

   Kadir är den enda informanten som känner att han hanterar turkiskan mycket bättre än svenskan 

medan Sevgül, Cansu och Sinan anser att det svenska språket är det språk som de känner sig trygga med 

och kan hantera det mycket bättre än turkiskan. Betül däremot tycker att hon hanterar både svenska och 

turkiska utan några svårigheter. 

    Alla informanter medger att de byter språk när de talar. Ibland kan det vara att de byter språk helt och 

hållet men oftast blir det byte av enstaka ord. Uppfattningen om vilket språk som är viktigast för dem 

varierar. För Kadir är turkiskan mycket viktig medan för Cansu och Sinan är båda språken viktiga att 

kunna. Sevgül däremot menar att svenskan är det språk som är viktigast för henne eftersom hon är bosatt 

i Sverige. Betül tycker att engelskan är viktig om man skall satsa på karriär men i det privata tycker hon 

som Cansu och Sinan och menar att både svenskan och turkiskan är viktiga.     

   Det finns både fördelar och nackdelar med att vara tvåspråkig enligt informanterna. Att vara 

tvåspråkig bidrar till att det är lättare att få jobb enligt Kadir och Betül. Fördelen med att vara tvåspråkig 

enligt Cansu är att kunna lyssna på andra som talar privat. Sevgül menar att hon kan läsa och titta på 

filmer på flera språk. Sinan ser fördelar med att kunna flera språk då han är på resande fot och kan 

kommunicera och förstå andra människor. Nackdelarna varierar enligt informanterna. Kadir och Cansu 

är inne på att båda språken inte utvecklas och blir istället två språk som är halvutvecklade. Betül och 

Sinan är på samma spår och de anser inte att det finns några som helst nackdelar med att kunna flera 

språk och att vara tvåspråkig. Sevgül däremot menar att det inte går att översätta språket ordagrant, 

eftersom översättningen blir fel och då kan det bli missförstånd mellan parterna. 

     Även informanternas syn på om de har haft nytta av tvåspråkighet i ett annat skolämne varierar. 

Betül och Kadir anser att de har haft nytta av tvåspråkighet i religionsämnet medan Sevgül menar att 

modersmålsundervisningen bidragit till att få ett högre betyg mycket enklare. Cansu anser att hon har 

haft lättare för att lära sig ett nytt språk men ändå råder ingen säkerhet om hon har haft nytta av 

tvåspråkighet i ett annat ämne. Sinan däremot anser inte att han har haft nytta av tvåspråkigheten i ett 

annat skolämne.  



24 

 

   Sevgül och Sinan är de enda informanterna som anser att de byter identitet vid byte av språk. Varken 

Kadir, Cansu eller Betül håller med Sevgül och Sinan. De tre informanterna anser att de är den person 

de är vare sig de talar turkiska eller svenska.  

   Informanternas uppfattning av innebörden av att vara tvåspråkig är snarlika. De menar att 

tvåspråkighet innebär mer kunskap och att det finns mer fördelar då man kan flera språk.  

   I framtiden kommer informanterna fortsätta använda sig av de språk de kan och de kommer även föra 

vidare och uppmuntra sina barn till att bli tvåspråkiga. 

   Alla verkar vara ändå ense om att tvåspråkighet för dem är positivt även om nackdelar finns.   

 

   5. Analys och diskussion 

5.1 Modersmål 

Modersmål för mina informanter var det språk som låg dem närmast och det språk som talades i 

hemmiljö, med vänner samt bland släkten. Definitionen av personens modersmål enligt Skutnabb-

Kangas (1981) innefattar ursprungs-, kompetens-, funktions och attitydkriteriet. I detta fall så använde 

informanterna sig av Skutnabb- Kangas ursprungskriterium. Även attitydskriteriet användes då Kadir sa 

”det är mitt språk” och Sinan sa ”turkiskan är min bakgrund, mitt blod va” när de talade om det turkiska 

språket, de anser alltså att det turkiska språket är en del av dem och deras identitet. Modersmålet har 

alltså en viktig roll i informanternas liv då de utan tvekan kopplar sitt modersmål till sig själva och dem 

de är. Av mina informanter var det bara Kadir som berörde kompetenskriteriet då han ansåg att han 

behärskade sitt modersmål bättre än det svenska språket. Sevgül och Cansu menade att de inte 

behärskade modersmålet så väl. Skutnabb- Kangas (1981) har poängterat att kompetenskriteriet inte är 

så enkelt eftersom vissa individer behärskar det andra språket som inte är modersmålet bättre än sitt 

modersmål.  

   Samtliga informanter är födda i Sverige och har gått i svensk förskola, talat svenska sedan de var 

mycket små och har ständigt befunnit sig i en miljö där det svenska språket har varit det språk som har 

använts för att kunna förklara sig, dock så ser de inte det svenska språket som sitt modersmål, trots att 

vissa informanter använder sig av det svenska språket mer än sitt modersmål i det vardagliga livet. 

   Informanterna förknippar sig med modersmålet även om de flesta inte anser att de behärskar 

modersmålet så väl, anledningen till detta är att informanterna kan enbart förknippa modersmålet med 

det språk som de har fått lära sig i hemmiljön och bland släkten. 

 

5.2 Tvåspråkighet 
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Samtliga informanter anser sig vara tvåspråkiga. Tvåspråkighet för dem är den som kan tala två språk. 

Informanterna är ense om att den som är tvåspråkig är den som har lärt sig två språk vid yngre åldrar. 

Håkanssons (2003) definition om vem som är tvåspråkig är i princip det informanterna har sagt, alltså 

den som kan och använder sig av mer än ett språk är tvåspråkig. Hon talar även om successiv och 

simultan inlärning. Simultan inlärning är att man har fått lära sig två språk samtidigt och successiv 

inlärning är att man lär sig ett nytt språk efter förstaspråksinlärningen. Mina informanter är successivt 

tvåspråkiga. De har lärt sig sitt modersmål i hemmet och bland släkten samtidigt har det svenska språket 

funnits tillgängligt för dem hela tiden och inlärningen av det svenska språket har förekommit inom 

informella miljöer så som på dagis eller inom kamratkretsen.  

   För att kunna definiera tvåspråkighet har Skutnabb-Kangas använt sig av samma kriterier som 

användes då hon definierade modersmål, ursprungs-, kompetens-, funktions och attitydkriteriet. 

Attitydskriteriet som innebär att individen ser sig som tvåspråkig vilket informanterna har belyst att de 

anser sig vara tvåspråkiga samt att de kan anpassa språket till olika situationer, i detta fall använder sig 

informanterna av funktionskriteriet. 

       

5.3 Läser, talar eller skriver du bäst på svenska eller turkiska? 

Skutnabb-Kangas (1981) ursprungskriterium är kriteriet man utgår ifrån då man anger personens 

modersmål. Modersmålet är det första språket som individen lär sig av sina närmsta, i detta fall kan det 

vara en förälder eller en annan närstående. Utifrån denna definition skulle man kunna påstå att 

informanterna behärskar sitt modersmål bäst både i tal, skrift och läsning. Men för de informanterna 

som jag har intervjuat så är Kadir den enda som anser att han behärskar sitt modersmål bättre än det 

svenska språket och detta beror på att han har varit bosatt i Turkiet i fyra år. Han har alltså fått 

möjligheten att gå i skola i Turkiet, där han har kunnat utveckla sitt modersmål. För Cansu, Sevgül och 

Sinan är svenska det språk som de behärskar bäst i tal, skrift och läsning eftersom de är födda och 

uppvuxna i Sverige så har det svenska språket alltid varit tillgänglig både i skolan och mellan 

kamraterna.  

   Skutnabb-Kangas (1981) teori om kriterierna blir alltså inte överensstämmande med informanternas 

svar. Hur mycket informanterna har fått utöva sitt modersmål har alltså varit avgörande för vilket språk 

de talar bäst. Familjen har också varit avgörande då Betül menar att hon kan behärska båda språken både 

i tal, skrift och läsning utan svårigheter. Familjen har i detta fall varit noggrann med att hon inte 

beblandade språken med varandra och därför har hon kunnat utveckla båda språken separat. För Cansu, 

Sevgül och Sinan har det svenska språket alltid varit första alternativet då de talar och då språken 
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beblandades var det ingen som hindrade dem från att blanda språken. Därför har turkiskan inte 

utvecklats till ett fullgott språk som de talar flytande.   

 

5.4 Fördelar med tvåspråkighet 

Arnberg (2004) lyfter upp flera fördelar med att vara tvåspråkig, tillgång till andra individers erfarenhet, 

arbetsmöjligheter och dubbel kulturell identitet. Både Kadir och Betül poängterade att möjligheten att få 

ett jobb är större då man kan flera språk. Synen på att kunna flera språk har alltså både enligt forskare 

och informanterna en positiv karaktär. Vidare menar Grosjean (1982) att tvåspråkiga har lättare att lära 

sig ytterligare språk som i Cansus fall, där hon anser att hon har lättare för att lära sig andra språk tack 

vare hennes tvåspråkighet. Enligt Grosjean (1982) kommer skolframgångarna genom intelligens och 

språkkunskaper. Mina intervjuer visar att Grosjeans uttalande stämmer då informanterna Kadir och 

Betül har kunnat använda sig av sitt modermål i andra skolämnen så som i religionsämnet vilket har 

bidragit till att de kunnat prestera bättre just under religionsundervisningarna. Sevgül och Sinan lyfter 

upp fördelen att ha tillgång till två kulturer. Sinan menar även att anpassningen till kulturerna blir lättare 

då man kan språket.  

   Fördelarna är många med tvåspråkighet och kan alltså berika människors liv och att ha tillgång till två 

kulturer underlättar livet bland de olika kulturerna. Som Sinan nämner i sin intervju så kan man växla 

från en mentalitet till en annan och eftersom den turkiska och den svenska mentaliteten skiljer sig från 

varandra märkbart så kan individen lättare anpassa sig till de olika värderingarna, mentaliteten och 

kulturerna. Även en ny kultur kan växa till liv då den svenska och turkiska kulturen blandas. Det blir ett 

liv där det bästa av de två kulturerna får leva sida vid sida och utvecklas hos människan. Ju mer man 

utvecklas desto lättare blir det att förstå människorna och deras levnadssätt. Att människan utvecklas är 

en stor positiv förändring både för människan själv och för samhället. I och med globaliseringen och att 

människan kommer ut ur landets gränser så är tvåspråkighet och flerspråkighet en tillgång som 

individen har.     

  

5.5 Nackdelar med tvåspråkighet 

Även om fördelarna med att vara tvåspråkig är märkbar så finns det även nackdelar med att vara 

tvåspråkig, enligt informanterna.  

   Grosjeans (1982) intervjuer med informanterna visar att nackdelarna med tvåspråkighet kan vara att 

informanterna hamnar i konflikt mellan två kulturer, svårt att hålla isär språken eller att de behöver 

ständigt agera som tolk. Även mina informanter ser nackdelar med att vara tvåspråkig. Sinan och Betül 

är de enda informanterna som inte ser någon nackdel med att vara tvåspråkig överhuvudtaget. Medan 
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Cansu, Sevgül och Kadir ser nackdelar. Min studie visar att Grosjeans informanter och mina informanter 

känner samma saker. Kadir känner att han ibland har hamnat mellan två kulturer och har svårt att välja 

och därför känner han sig ”vilse”. Han säger även att då man har två språk kan det vara svårt att veta 

vilket språk man skall satsa på för att utveckla och då man inte vet blir resultatet två språk som inte 

håller måttet. Även Cansu är på samma spår och menar att det inte är lätt att hålla isär språken, därför 

blir det en blandning av två språk vilket inte är något bra, enligt henne.  

   Att informanterna inte kan hålla isär språken är en klar nackdel eftersom detta tenderar och visar på att 

språken inte är fullständiga och har brister. Att känna saknaden av ord i ett språk kan vara frustrerande 

och känslan av att inte kunna tala ett språk flytande kan skada självförtroendet vilket i sin tur kan leda 

till att det svagare språket försvinner så småningom. Vi kan idag konstatera att det turkiska språket hos 

informanterna och hos övriga ungdomar blir allt svagare. Det turkiska ordförrådet är inte tillräckligt 

vilket gör att de har svårt att uttrycka sig. Därför väljer ungdomarna istället det språk som känns 

tryggare att tala även om just det språket inte är fullt utvecklat.     

 

5.6 Kodväxling 

Det finns olika perspektiv på kodväxling. Enligt Håkansson (2003) ökar kodväxling då språkliga 

förmågan ökar medan Grosjean (1982) menar att kodväxling fungerar som ersättning. Kodväxlingen 

fyller alltså ett språkligt behov vilket innebär att individen kodväxlar då hon eller han saknar ett ord på 

det aktuella språket. Även Harding och Riley (1993) är på samma spår som Grosjean och menar att man 

inte hittar rätta uttryck eller ord på det språk man talar just för tillfället. Samtliga informanter är 

medvetna om att de kodväxlar. Vissa av dem kodväxlar mer än andra informanter. Grosjean (1982), 

Harding och Rileys (1993) uppfattning om kodväxling stämmer in med informanternas syn på varför de 

kodväxlar. Informanterna har ibland svårt att finna rätt uttryck eller ord på det aktuella språket som 

talas. Då jag intervjuade informanterna kunde jag vittna att kodväxling var något som förekom väldigt 

ofta. Ibland handlade det om att inte kunna finna rätt ord på svenska eller turkiska och då lånade man ett 

ord från ett utav språken för att kunna tydliggöra. Kadir kunde ibland tala på turkiska och säga samma 

mening på svenska för att kunna förklara det han egentligen menade, för honom handlade det om att 

kunna tydliggöra så att inga missförstånd rådde. Sevgül använde sig mest av begreppet ”yani” som är på 

turkiska och är ett begrepp som används då man vill lägga till något eller vill förklara något, i detta 

sammanhang skulle översättningen kunna vara ”jag menar”. Betül var den informanten som var noga 

med att inte ta ord från de språk hon kunde, detta har sin grund i att hennes föräldrar var noga med att 

barnen i familjen inte kodväxlade när de var små. För Cansu är kodväxling mycket normal då hon anser 

att hon gör det väldigt ofta fast hon tycker att det inte är så bra. Ett ord hon använde sig ofta av var 
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”shoppa” då hon vill handla kläder. Just ett sådant begrepp finns inte på turkiska som betyder att handla 

kläder. Därför använder Cansu ”shoppa”, som för övrigt kommer från engelska språket, både då hon 

talar turkiska eller svenska. Cansu säger att hon även använder ordet då hon är i Turkiet och samtalar 

med personer som inte talar svenska eller engelska. Hardin och Riley (1993) menar att kodväxling sker 

då tvåspråkiga samtalar med varandra och att parterna har tillgång till språkets uttrycksmöjligheter. I 

Cansus fall stämmer inte Harding och Rileys påstående eftersom de Cansu samtalar med i Turkiet är inte 

tvåspråkiga och har därför inte tillgång till det svenska eller engelska språkets uttrycksmöjligheter på 

samma sätt som i Cansus fall. Däremot har Cansu lärt de närmaste samtalsparterna i Turkiet vad 

begreppet betyder och innebär, vilket har gjort det möjligt att Cansus användning av begreppet inte blir 

något främmande.      

   Intervjufrågorna ställdes på svenska och diskussionerna var oftast på svenska men det förekom att helt 

plötsligt gick diskussionen över till turkiska. Detta kallar Grosjean (1982) för ”triggering” vilket innebär 

att man talar det språk som senast talades, även om det språkliga sammanhanget var ett annat språk. 

Triggering var något som var tydligast hos Sevgül och Cansu. Intervjuerna och diskussionerna som 

skedde på svenska kunde övergå till turkiska och då fortsatte intervjuerna på turkiska istället.  

   Arnberg (2004) skriver om fenomenet interferens som innebär att det svagare språket används mer 

sällan vilket leder till att det svagare språket utvecklas mer långsamt. Min studie visar att Arnberg har 

rätt till en viss del då Sinan, Cansu och Sevgül inte har fått möjlighet till att utveckla det svagare språket 

vilket är turkiskan och därför har det turkiska språket inte fått samma styrka som det svenska språket. 

Och eftersom både Sinan, Cansu och Sevgül känner sig mer bekväma med svenskan så har det svenska 

språket varit i frammarsch medan turkiskan har kommit som andra eller tredje alternativ.  

   Kodväxling är ett intressant fenomen men detta är ett tydligt tecken på att individens språkutveckling 

inte är färdigutvecklad. Han eller hon saknar ord som gör att han eller hon inte kan tala ett språk 

flytande. Detta kan skapa problem i framtiden då man skall ut i arbetslivet där kraven är mycket höga. 

Då förväntas personen kunna tala svenska eller turkiska utan att kodväxla, helt enkelt ett språk som 

håller måttet i arbetslivet. I skolmiljön ser det annorlunda ut då kodväxling, slang eller ”rinkebysvenska” 

har blivit accepterat och är ständigt förekommande samt i ständig utveckling. Individen behöver alltså 

vara anpassningsbar om individen vill lyckas både i arbetslivet och bli accepterad bland vännerna som 

talar ”rinkebysvenska”. Kodväxlig bland de som talar ”rinkebysvenska” är viktig och för att bli 

accepterad bland dessa ungdomar så skall man kunna tala, bryta och kodväxla som dem. Men det är 

viktigt att dessa personer inte glömmer att de någon gång skall växa ifrån ”rinkebysvenskan” och därför 

så behöver de utveckla det svenska språket, detta gäller framför allt de elever som är födda och 

uppvuxna i Sverige men har en annan etniskbakgrund.  
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5.7 Tycker du att du byter identitet när du byter språk? 

Grosjeans (1982) undersökning visar att människor har tendensen att byta identitet då de talar två olika 

språk. Till en viss del stämmer Grosjeans undersökning enligt min studie. Sinan och Sevgül var de 

informanter som ansåg att de bytte identitet då de talade respektive språk. För Sevgül handlade det om 

att hon kände sig mer kunnig och att hon har mer status bland folk då hon talade svenska när hon var i 

Turkiet men samma känsla fanns inte då hon talade turkiska i Sverige, istället blev hon stämplad som 

invandrare. Grosjean (1982) menar det som kan se ut att vara en förändring i personligheten kan istället 

vara en förändring i situation eller den man talar med. Så i Sevgüls fall behöver det inte betyda att det är 

personligheten som förändras utan den miljö som hon befinner sig i, i detta fall påverkar Turkiet hennes 

sätt att bete sig. Samtidigt menar Cansu att hon känner sig blyg då hon talar turkiska med någon som är 

från Turkiet eftersom hon inte anser att hon talar bra turkiska. Även detta är en form av identitetsbyte 

vilket även Grosjean (1982) konstaterar då han menar att då användningen av ett språk kan innebära att 

man blir mer blygsam eller aggressiv. Sinan byter också identitet då han byter språk. Han menar att han 

anpassar sitt tänkande och beteende till det kultur han befinner sig i, medvetet eller omedvetet. Sinan 

byter identitet, men exakt på vilket sätt han gör det vet han inte riktigt.    

   De övriga informanterna har svårt att förknippa identitetsbyte med språkbyte. Eftersom de anser att de 

är de individer de är och vid byte av språk så sker ingen förändring. För många kan det vara svårt att 

förstå ett identitetsbyte vid byte av språk. 

   Det är vanligt att människan känner att han eller hon byter identitet när han/hon talar ett annat språk. 

Detta behöver inte bara vara då man ska byta språk, identitetsbyte kan även ske då man kommer från ett 

annat språk kultur och talar till exempel ”rinkebysvenska” och ska tala med en etnisk svensk som jobbar 

på banken, även här blir det identitetsbyte eftersom personen som talar ”rinkebysvenska” inte kan prata 

som han brukar och vara sig själv då han skall inrätta ärenden på banken.  

   Att känna behovet av att byta identitet i samband med att byte av språk är upp till individens 

uppfattning om det är något positivt eller negativt. Vissa kan uppfatta identitetsbyte som ett dubbelspel 

där man inte är sig själv och för andra kan byta av identitet innebära att man är anpassningsbar vid olika 

situationer och vid talandet av olika språk.  

 

5.8 Framtiden   

   Samtliga informanter ser inte tvåspråkighet som ett hinder, istället ser de tvåspråkighet som en positiv 

egenskap. Framtiden för dem som tvåspråkiga ser ljus ut då de nämner många fördelar och områden 

som de kan ha nytta av tvåspråkigheten. 
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   Informanterna vill bevara de språk de kan, vissa av informanterna vill till och med utöka sina 

språkkunskaper och lära sig nya språk vilket är till fördel för dem då de kan utnyttja de språk som de 

kan världen över.  

   Synen på att föra vidare språken som informanterna kan till sina barn är mycket positiv hos samtliga 

informanter. Det finns ingen tvekan till att föra vidare språken till barnen eftersom informanterna anser 

att de har haft fördelen med att vara tvåspråkiga så anser de att denna positiva egenskap borde gå över 

till sina barn så att barnen kan ha samma förmåner. Att informanterna vill föra över och bevara de språk 

de kan är ingen överraskning då tvåspråkighet uppmuntras i vårt samhälle både i skolan och ute i 

arbetslivet. Dessutom är de flesta individerna kring informanterna tvåspråkiga och därför så finner 

informanterna ingen konstighet med att vara tvåspråkig.     

 

   6. Slutsatser och sammanfattning 

För mina informanter är tvåspråkighet något positivt. Även om nackdelarna finns så menar de att 

tvåspråkighet borde ses som en fördel och tillgång. Grosjeans (1982) uppfattning om tvåspråkighet som 

en fördel stämmer in då informanterna ser att tvåspråkighet ger arbetsmöjligheter och dubbel kulturell 

identitet. Även om vissa informanter inte ser någon nackdel med att vara tvåspråkig så är majoriteten av 

informanterna ense om att det finns nackdelar med att vara tvåspråkig. Nackdelen för informanterna är 

att de blandar språken vilket även Grosjean (1982) nämner i sin bok. 

    Informanterna talar minst tre språk men två av dem kan ytterligare ett språk till som de har lärt sig i 

skolan och som de kan tala.  

   Samtliga informanter är födda och uppvuxna i Sverige, och en av dem har spenderat åtta år av sitt liv i 

Turkiet. Dessa informanter har pratat svenska sedan barndomen då det svenska språket har pratats i 

olika miljöer innanför och utanför skolan. Däremot har turkiska språket varit det språk som talats i 

hemmiljön eller bland släkten och även bland vänner med samma etnicitet, även om 

modersmålsundervisning har varit tillgänglig så har alla informanter inte tagit del av denna undervisning 

av olika skäl. Majoriteten av informanterna väljer att tala svenska eftersom de anser att de behärskar det 

svenska språket mycket bättre än sitt modersmål turkiska. Samtidigt så är kodväxling för samtliga 

informanter väldigt vanligt, en utav anledningen till att informanterna växlar mellan olika språken är för 

att de inte kan rätta ordet på det aktuella språket eller för att de inte minns ordet. Bland dessa 

informanter så finns det några som anser att det inte är en positiv egenskap med att kodväxla. 

   Mina informanter anser att det är viktigt att i framtiden fortsätta tala de språk de kan och ett visst 

intresse finns när det gäller att utöka sina språkkunskaper. Informanterna vill även föra vidare de språk 

de kan till sina barn så att de också blir två- eller flerspråkiga.   
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   7. Slutord 

Det har varit intressant att se hur verkligheten stämmer överens med forskningen. Att dra slutsatser 

utifrån en sådan liten undersökning som jag har gjort är svårt då det är få informanter som har deltagit. 

Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning där fler informanter deltar och att man gör 

en jämförelse mellan informanter som är födda och uppvuxna i Sverige och informanter som har 

invandrat till Sverige i senare ålder. Jag skulle även vilja att urvalet av kön var jämnare för att kunna få 

en bättre uppfattning eller för att se om pojkarnas uppfattning om tvåspråkighet skiljer sig från 

flickornas.  

   Det har varit väldigt intressant och lärorikt att göra denna undersökning. Jag anser att denna 

undersökning kommer att vara till stor nytta för mig som blivande lärare i den mångkulturella skolan. 
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   9. Bilaga 

Intervjufrågor 

1. Namn  

2. Ålder 

3. Kön 

4. Vilket land kommer du från? 

5. Hur länge har du bott i Sverige?  

6. Hur många språk kan du tala? 

7. Har du gått på modersmålsundervisning, iså fall hur läge? 

8. Läser, talar eller skriver du bäst på svenska eller turkiska? 

9. Finns det känslor kopplade till respektive språk? I så fall vilka eller vilken? 

10. I vilka situationer byter du språk? Varför? Byter du enbart enstaka ord? 

11. Vilket språk är viktigast för dig och varför? 

12. Tycker du att det finns det fördelar med att vara tvåspråkig i så fall vilka?  

13. Tycker du att det finns nackdelar med att vara tvåspråkig i så fall vilka? 

14. Har du haft nytta av tvåspråkighet i andra skolämnen, ge exempel? 

15. Tycker du att du byter identitet när du byter språk? 

16. Hur påverkar tvåspråkighet dig som individ? 

17. Vad innebär tvåspråkighet för dig? 

18. Vad har du för inställning till tvåspråkighet? 

19. Har tvåspråkighet bidragit till utanförskap enligt dig? 

20. Tycker du att du har gjort bort dig någon gång p.g.a. av språkbrist? 

21. Ska du i framtiden fortsätta använda de språk du använder?  

22. Skulle du vilja att dina barn blev tvåspråkiga, om du nu fick några? 

 


