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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med det här examensarbetet är att komma lite närmare tvåspråkighetens värld och att få en 
djupare kunskap om detta fascinerande universum. Att lära känna de förhållanden och samspel 
som skapas mellan individer i det flerspråkiga samhället har blivit allt mer aktuellt och angeläget 
och därför valde jag det här temat. Forskningsfrågor i detta arbete fokuseras på tvåspråkig 
inlärning och uppfostran och hur det påverkar individens identitet samt vilka fördelar respektive 
nackdelar tvåspråkighet innebär. Arbetet är uppbyggt i två delar. Den första baseras på litteratur 
studier som beskriver tvåspråkighet på ett generellt sätt och den andra på en empirisk studie där 
jag fokuserar på några av de tvåspråkiga spansktalande barn som bor i Sverige. Som 
forskningsmetod i den empiriska delen har jag intervjuat 5 tvåspråkiga spansktalande barn 
mellan 10 och 16 år och deras familjer. Både resultaten från litteraturen och den empiriska 
studien visade att tvåspråkighet är en tillgång snarare än ett hinder och det också är något helt 
normalt i majoriteten av världens länder. Människan har alltså kapacitet att lära sig och 
kommunicera på mer än ett språk och att växla mellan olika språk behöver inte betyda att 
personen har en fattig vokabulär, det kan vara ett tecken på en välutvecklad språkförmåga. Ett 
språk är en stor del av en människas identitet och kultur, de människor som har flera språk hittar 
ofta en jämvikt mellan två olika kulturer och kan se på världen med ett vidare perspektiv. 
Tvåspråkiga personer är ofta mer öppna och toleranta för meningsskiljaktigheter.  
 
SÖKORD 
Inlärning, Identitet, Tvåspråkighet, Kultur, Uppfostran. 



 2

INNEHÅLLFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING 3 

2. SYFTE 3 

3. PROBLEMFORMULERING  3 

4. METOD 4 

5. TERMER OCH BEGREPP  5 

 5.1 Modersmål 5 
 5.2 Tvåspråkighet 6 
 5.3 Halvspråkighet 7 
 5.4 Diglossi  7 
 5.5 Språkblandning, interferens och kodväxling. 8 
 
6. REDOVISNING AV TEORETISKA STUDIER  
 �VÄG TILL TVÅSPRÅKIGHET� 10 
 6.1 Enspråkiga fördomar 10 
 6.2 Förstaspråkinlärning hos barn 11 
 6.3 Simultan och successiv tvåspråkighet 11 
 6.4 Att fostra ett barn till tvåspråkighet 13 
 6.5 Olika grad av tvåspråkighet 15 
 6.6 Konsekvenser av tvåspråkighet 16 
    
7. TVÅSPRÅKIGHET OCH INDIVIDENS BALANS 18 
 7.1 Två språk två kulturer 18 
 7.2 Språk och identitet 19 
 7.3 Flerspråkighetens fördelar 20 
 
8. REDOVISNING AV DEN EMPIRISKA STUDIEN 21 
 8.1 Presentation av intervjupersonerna  21 
 8.2 Resultat av intervjun med barn 19 

8.3 Resultat av intervjun med föräldrar  25 
 
9. DISKUSSION  31 
 

10. LITTERATURFÖRTECKNING 35 
 

 BILAGA N.1 36 

 BILAGA N.2 37 
 
 



 3

1. INLEDNING 
I vårt globala samhälle där alla avstånd har blivit kortare och människor från olika länder har 

börjat komma i kontakt med varandra oftare än förr i tiden har det också blivit allt vanligare att 

blandade familjer från olika kulturer och med olika språk bildas. Flerspråkighet är idag snarare 

en vanlig företeelse än ett undantag och det är därför allt mer aktuellt och angeläget att lära känna 

förhållanden och samspel som skapas genom individer i det flerspråkiga samhället. Under nästan 

ett sekel har språkforskningen ägnat sig åt tvåspråkighet och studerat detta fenomen, men under 

de senaste decennierna har intresset för argumentet ökat och en allt rikare litteratur har blomstrat 

fram, på grund av en växande och ständig invandring och utvandring av människor i världen. 

(Håkansson, 2003 s.9-11) 
 

Jag har valt att skriva om tvåspråkighet eftersom jag tycker att det är ett väldigt intressant tema 

som har en stor betydelse i dagsläget. Ett annat motiv som fick mig att välja detta ämne är att jag 

själv har flyttat från mitt hemland, Italien, för att bo i Sverige och då kommer jag i framtiden att 

vara en av de multikulturella familjer som utgör det aktuella svenska samhället, och mina barn 

kommer att växa upp i en blandad miljö med två språk och två kulturer, svenska och italienska. 

Dessutom kommer jag med mitt arbete som lärare att varje dag vara i kontakt med en mångfald 

av individer från olika länder och med olika levnadshistorier och jag vill vara beredd att närma 

mig dem på bästa sätt.  
 

2. SYFTE 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka tvåspråkighetens värld. Jag ska belysa 

tvåspråkighetsprocessen och olika typer av metoder för att uppfostra barn till tvåspråkighet. Jag 

ska också betrakta de olika stadier av tvåspråkighet som en tvåspråkig individ kan uppnå och 

vilka konsekvenser dessa har.  Dessutom ska jag försöka utreda vilka fördelar respektive 

nackdelar som en tvåspråkig individ kan ha. Vidare analyserar jag hur den enspråkiga kulturen 

ställer sig till den tvåspråkiga och vad det innebär att leva mellan två språk och två kulturer och 

hur man skapar en balans mellan dem. 
 

3. PROBLEMFORMULERING 

Jag utgår ifrån följande frågeställningar för att genomföra mitt arbete: 

• Vad är tvåspråkighet? 

• Hur uppfostras ett barn tvåspråkigt? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att vara tvåspråkig? 
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• Kan tvåspråkighet orsaka problem och försena språkinlärningen och utvecklingen hos 

barn eller snarare främja dem? 

• En delad identitet. Är det möjligt att hålla en balans mellan två språk och två kulturer? 

Hur påverkar det barnens identitet?  

4. METOD 

Jag har delat upp mitt arbete i två olika delar. Först har jag analyserade jag tvåspråkighet på ett 

generellt sätt genom att analysera processen som leder till tvåspråkighet och vad det innebär att 

vara ett tvåspråkigt barn. I denna första del av arbetet använde jag mig huvudsakligen av den rika 

litteratur som speglar temat tvåspråkighet. 
 

I den andra delen av uppsatsen har jag genomfört en mer empirisk studie där jag koncentrerat 

mig på de tvåspråkiga spansktalande barn som fötts i Sverige eller kom hit när de var små. Jag 

har intervjuat totalt fem barn mellan 10 och 16 år och deras föräldrar. Barnens föräldrar hade 

ibland båda två spanska som modersmål och andra gånger hade en förälder spanska och den 

andre svenska som modersmål. För att hitta en undersökningsgrupp till intervjuerna fick jag hjälp 

av en lärare som har spanska som modersmål och som har goda kontakter med spansktalande 

familjer. Denna hjälpsamma lärare förmedlade kontakt med barnen och deras föräldrar så att jag 

kunde intervjua dem. För att utföra den empiriska delen har jag använt mig av en kvalitativ 

metod, dvs. jag har inte haft hjälp av siffror och tal utan jag har använt ord och verbala 

formuleringar som instrument för att genomföra min studie.(Backman,1998 s. 31). Jag har valt att 

intervjua barnen och deras föräldrar eftersom jag ville ha en direkt kontakt med dem och 

dessutom ville jag att de intervjuade personer skulle kunna svara med sina egna ord och ge en 

mer realistisk och personlig karaktär till hela den empiriska studien som skulle grundas på deras 

individuella upplevelser.  
 

Intervjuernas genomförande gick till på följande sätt: jag tog kontakt med familjerna på telefon 

och vi fastställde dag och tid när jag skulle träffa dem i deras hem.  

När jag först träffade familjerna förklarade jag syftet med mitt arbete och på vilket sätt jag skulle 

använda intervjuerna. Innan vi började med intervjuerna klargjorde jag noggrant hur det skulle gå 

till och lade dessutom till att jag skulle använda fingerade namn i mitt arbete så att deras riktiga 

namn inte skulle visas. Jag började med att intervjua barnen, var för sig om det fanns mer än ett 

barn i familjen. Detta gjorde jag eftersom jag inte ville att barnen skulle påverkas av föräldrarnas 

eller syskonens åsikter. Jag spelade in intervjuerna på kassettband eftersom jag tyckte att det 

skulle vara smidigast med tanke på redovisningen av intervjuerna. Jag ställde tio frågor till 
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barnen och det tog mellan tjugo och trettio minuter för de att svara. Sedan intervjuade jag 

föräldrarna, båda två samtidigt, eftersom jag inte trodde att de skulle påverka varandras åsikter. 

Det tog lite längre tid för föräldrarna att svara på de tio frågorna som var avsedda för dem. 

Eftersom de hade mycket att berätta och de gav noggranna exempel och beskrev sina personliga 

erfarenheter tog det mellan fyrtiofem och femtio minuter. Jag spelade in även intervjuerna med 

föräldrarna. Frågorna och svaren från intervjuerna kommer jag att redogöra för i löpande text. 

Denna redovisningsdel följs av en diskussion där jag försöker koppla ihop intervjuresultat med 

litteraturen som behandlas i första delen av arbetet. 
 

5. TERMER OCH BEGREPP 

Till och börja med kan det vara till stor hjälp att lära känna några vanliga begrepp och 

definitioner för att närma sig den tvåspråkiga världen.  

5.1 Modersmål  
Begreppet modersmål är inte så lätt att belysa. Språkforskare och språkvetare har nämligen vid 

olika tider definierat modersmål på olika sätt beroende på vilket perspektiv man tittat på. I 

Nationalencyklopedin definieras modersmål som det språk som barn lär sig först, alltså 

förstaspråk. Som skickligt påpekas i Håkansson bok Tvåspråkighet hos barn i Sverige, är 

begreppet föränderligt och tidsbundet. Svensk Uppslagsbok (1942-1955) ger �modersmål� 

betydelsen nationellt språk och skolämne och detta visar tydligt att det inte behöver ha någon 

anknytning med inlärningen av det första språket. (Håkansson, 2003 s. 17)  
 

Enligt de populära kriterierna är modersmål det språk man tänker, drömmer och räknar på. 

Många kulturer definierar modersmål som det språk som modern talar. En annan vanlig 

uppfattning om modersmål är det språket man behärskar bäst. Ur sociolingvistisk synvinkel är 

modersmål det språk som man använder mest men sociopsykologin föredrar att beskriva det som 

det språk man identifierar sig med. (Skuttnab- Kangas, 1981 s. 21 ) 
 

Alla dessa definitioner visar uppenbarligen att forskare inom olika fält inte alls är eniga om hur 

man ska definiera konceptet modersmål. Begreppsförklaringen beror i stort sett på vilka kriterier 

man använder och kriterierna varierar mycket beroende på vilket vetenskapligt område man 

tillhör. De vanligaste fyra kriterierna som språkforskarna brukar tar hänsyn till när de talar om 

modersmål är ursprungskriteriet (modersmål som det första språk man lär sig), 

kompetenskriteriet (modersmål som det språk man behärskar bäst), funktionskriteriet (modersmål 

som det språk man använder mest) och attitydkriteriet (modersmål som det språk man 

identifierar sig med). (Skuttnab- Kangas, 1981 s. 22-23). 
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5.2 Tvåspråkighet 

Samma definitionsproblem stöter man på när man försöker avgränsa begreppet tvåspråkighet. 

Räcker det med att säga att tvåspråkighet är att använda mer än ett språk? Denna definition 

räcker inte eftersom man måste ta hänsyn till andra faktorer också. Inom litteraturen och 

forskningen kan man hitta ett stort urval av uppfattningar om tvåspråkighet, t.ex. att man måste 

ha växt upp med två språk inom familjen för att vara tvåspråkig.  
 

Uppfattningen om tvåspråkighet har förändrats mycket mellan språkforskare i olika tider. När 

forskning om tvåspråkighet var i sin begynnelse var forskarna mest koncentrerade på 

kompetenser d.v.s. att de tenderade att betrakta endast de individer som hade full behärskning av 

två språk som tvåspråkiga. En av de klassiska definitionerna av tvåspråkighet är t.ex  Bloomfield 

som pratar om ��native �like control of two or more languages� ( Bloomfield, 1967 s. 56). Med 

tiden började forskarna ana att det var omöjligt för en person att fullständigt behärska två språk. 

Det blev allt mer klart att en tvåspråkig person inte kunde jämföras med en enspråkig person, 

eftersom en tvåspråkig person inte motsvarar två enspråkiga, som tvåspråkighetsforskaren 

Grosjean påstod.(Grosjean, 1982 s. 130). 

Idag antar forskarna att en tvåspråkig person är någon som kan använda och växla mellan olika 

språk vid behov och de två språken kan användas i olika sammanhang och med olika skicklighet. 

(Håkansson, 2003 s.28). Angående tvåspråkighet försöker Skuttnab-Kangas sätta ihop olika 

kännetecken för att bilda sin egen definition:  
�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 del 
av dem.�(Skutnabb- Kangas, 1981 s. 93). 

 

Av Skuttnabb-Kangas citat framgår tydligt hennes försök att betrakta tvåspråkighet från olika 

sidor, som kompetens, funktion, attityder och resultat istället för att ta hänsyn till problemet 

endast från en synpunkt.  
 

Ett av de mest rimliga sätten att se på tvåspråkighet är att acceptera att språkförmåga hos individ 

har ett nära samband med individens förmåga att utnyttja språket i olika situationer. Dessa ord av 

Grosjean kan bättre exemplifiera begreppet:  

�The bilingual�s language history and domains of language use are just as    
important as the fluency factor� (Grosjean, 1982 s.240). 
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5.3 Halvspråkighet 

När man pratar om tvåspråkighet tycker jag att det är värt ta hänsyn till ett begrepp som har 

diskuterats mycket och länge inom tvåspråkighetsforskningsdebatten. Nämligen 

halvspråkighetsbegreppet. Denna uppfattning har varit mycket kontroversiell och har skapat en 

upphettad polemik mellan språkforskare i olika tider. Det som är så speciellt med halvspråkighet 

är att det inte finns något vetenskapligt bevis på att det egentligen existerar.  
 

Första gången som ordet kom i bruk var i Hansegårds bok Tvåspråkighet eller halvspråkighet? 

(1968), debatten om den språkliga situationen i Tornedalen. Med denna term syftade han på en 

brist av kunskap i två språk orsakad av en uppväxt i en främmande språkmiljö. (Håkansson, 2003 

s. 23). Andra definitioner på begreppet halvspråkighet som har uppkommit har alltid nöjt sig med 

att beskriva konceptet som brist på kompetenser. Detta framkommer tydligt av dessa citat vilket 

utdragna från Skuttnab- Kangas (Skutnabb- Kangas, 1981 s. 261) : 

�språkfärdigheterna är bristfälliga i både finska och svenska� (Pinomaa 1974a,122) 

�ett halvt behärskande av svenskan och ett halvt behärskande av modersmålet� 

(Hansegård,1972, 128) 

�kan varken sitt modersmål eller svenska bra� (Schwarz 1973, 4) 
 

Den kritik som många språkvetare riktade mot halvspråkighet baseras på det faktum att det inte 

finns något säkert bevis för att inlärning av ett språk kan störas av en annan språkinlärning. 

Anhängare till halvspråkighetskonceptet hävdar däremot att det vanliga och väl synliga 

fenomenet med blandning mellan två språk är ett klart tecken på halvspråkighet. Angående 

språkväxling (byta från ett språk till ett annat) är tvåspråkighetsforskare nuförtiden överens om 

att det är en vanlig företeelse hos tvåspråkiga talare men det betyder inte att det har en negativ 

effekt på språket. Forskarna har idag en mer positivt inställning till språkblandning (blanda två 

språk i samma mening) eftersom de tycker att det kan vara en signal genom vilken talaren visar 

sin tvåspråkighet och sin samhörighet till en grupp. Dessutom är språkforskarna allt mer 

övertygade om att språkväxling kan peka på en mycket avancerad språkförmåga istället för en 

språkbrist, eftersom talaren genom språkväxling visar sin kapacitet att lyckas med två språk på 

samma gång. (Håkansson, 2003 s. 25) 

5.4 Diglossi 

Ordet diglossi kommer från grekiska och betyder två språk. Inom tvåspråkighetsfältet använder 

man diglossibegreppet för att hänvisa till ett samhälle där två språk pratas i olika sammanhang 

och med olika funktioner. De två språken fyller alltså två olika syften inom samma samhälle och 

man kan betrakta dem som ett �högspråk� som används i de officiella kontexterna, exempelvis i 
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utbildning, politik, massmedia, religion, litteratur osv, och ett �lågspråk�, som alltså har mindre 

status och brukas i vardagslivet och informella sammanhang. (Håkansson, 2003 s. 34). 

Relationen mellan diglossi i samhället och tvåspråkighet hos individen kan beskrivas i fyra olika 

förhållanden.  

1. Både diglossi och tvåspråkighet förekommer i samhället när invånarna är tvåspråkiga 

och har möjlighet att utnyttja både minoritetsspråk eller majoritetsspråk för olika 

funktioner, exempelvis i hemmet, i skola, i sociala och kulturella aktiviteter, i affärer osv. 

2. Diglossi utan tvåspråkighet sker när två språk används inom en och samma trakt. 

Språkens status i samhället är ofta likvärdig. Ett typiskt exempel på detta fenomen är 

Schweiz, där de fyra olika språkgrupperna, tyska, franska, italienska och rätoromanska 

sambor i olika områden.   

3. Tvåspråkighet utan diglossi betyder att invånarna är tvåspråkiga och använder de 

språken de kan utan att skilja på deras funktioner. Dessa typer av samhällen är ofta 

ostadiga och då språken tävlar för att få plats kan det hända att den starkare vinner och 

den andra går förlorad. Ett exempel på detta kan vara de små autoktona språken i före 

detta Sovjetunionen. 

4. Varken diglossi eller tvåspråkighet är inte så vanligt men kan finnas. Exempel på detta 

är Kuba och Dominikanska Republiken där alla invånare pratar uteslutande spanska och 

tvåspråkighet sällan inträffar. ( Baker, 1996 s. 235-236). 
 

5.5 Språkblandning, interferens, och kodväxling. 

Språkblandning interferens och kodväxling är väldigt vanliga och allmänt bekanta för 

tvåspråkiga personer. Man kan säga att dessa koncept utgör olika språkval och alternativ som en 

tvåspråkig person kan välja mellan. Det är inte så lätt att skilja mellan alla dessa termer och 

ibland kan skillnaden bestå av nyanser och små detaljer beroende på vilken synvinkel man 

betraktar de två språken i.  (Håkansson, 2003 s. 125).  

Med ordet språkblandning brukar språkforskare syfta på det fenomen som ofta förekommer hos 

små tvåspråkiga barn som blandar två språk i samma mening eftersom de inte är medvetna om 

att de använder två olika språk. Detta beror på det faktum att barn ännu inte har utvecklat den 

förmåga som kan få dem att märka att det finns två språk i deras närhet. (Arnberg, 1994 s.42). 

Interferens är ett fenomen som består av förflyttning av drag från ett annat språk till det språk 

man talar. Interferens kan uppstå i olika språk sammanhang exempelvis fonologiskt, 

morfologiskt, syntaktiskt eller semantiskt. Att uttala engelska fraser med svensk accent eller att 

blanda engelska ord i svenskan kan vara exempel på interferens. De så kallade falska vännerna, 
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alltså de ord som fonologiskt är lika men som har olika betydelse i olika språk kan inskrivas som 

interferensord. Det händer nämligen att denna person misstar sig och använder samma ord i olika 

språk, ett ord som han eller hon tror har samma betydelse. T.ex esquisito på spanska och på 

portugisiska , som har olika betydelse i de två språken eftersom ordet esquisito på spanska 

betyder utsökt men på portugisiska betyder underligt. (Allwood, Macdowall, Strömquist, 1986 

s.118-119). 

Kodväxling betyder att man växlar medvetet och frivilligt från ett språk till ett annat p.g.a olika 

skäl. Bland de anledningar som orsakar kodväxling citeras t.ex. att:  

• man saknar ett ord i ett av språken. Det förekommer ganska ofta hos tvåspråkiga 

individer. 

• ett av språken har ett bättre uttryck för att förklara ett visst begrepp 

• man har erfarit vissa verksamheter på endast ett av språken 

• en missuppfattning kräver en bättre förklaring 

• man vill betona något 

• man vill visa samhörighet till en viss grupp 

• man vill referera någon annans ord 

• man vill exkludera någon från en konversation 

• man vill byta ämne 
 

Dessa är bara några av de motiv som språkforskare har klassificerat som möjliga orsaker till 

kodväxling men studierna i ämnet har ännu inte nått en så hög nivå och gått tillräckligt på djupet 

så att den låter oss utesluta andra rimliga skäl till detta fenomen. 

Många enspråkiga forskare och även några av de tvåspråkiga visade med tiden en negativ och 

skeptisk inställning mot kodväxling och betraktade det som en farlig och förvirrande företeelse. 

Det kan ibland hända att föräldrar låter bli att uppfostra sina barn som tvåspråkiga eftersom de är 

bekymrade för att kodväxling kan ha en negativ effekt på sina barns språkutveckling. Däremot 

finns inget vetenskapligt bevis för att kodväxling kan ha en negativ effekt på barnens 

språkprocess och inlärning. Tvärtom är allt fler språkvetare numera benägna att tro att 

kodväxlingen är en sofistikerad och avancerad grammatisk färdighet som kräver en hög grad av 

skicklighet och man har börjat betrakta det som ett vanligt och funktionellt 

kommunikationsmedel i tvåspråkiga samtal. (Arnberg, 1994 s.42-43). 
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6. REDOVISNING AV TEORETISKA STUDIER 

 �VÄG TILL TVÅSPRÅKIGHET� 

6.1 Enspråkiga fördomar 

Människor som har växt upp i en enspråkig miljö kan tycka att det är underligt att någon kan 

använda olika språk i olika situationer. För en person som alltid har upplevt en flerspråkig 

omgivning är det tvärtom naturligt och normalt att använda olika språk samtidigt.  
 

Det finns en serie fördomar som de enspråkiga kulturerna har skapat gentemot de flerspråkiga. 

Den första är att det inte finns plats för mer än ett språk i hjärnan och att språken tävlar mot 

varandra för att erövra sin plats. Enligt denna enspråkiga tes, blir resultatet av den här kampen en 

blandning mellan språk. Man lär sig ett språk på bekostnad av ett annat enligt detta perspektiv. 

För att undvika detta problem tror man då att det som måste göras är att hålla sig till ett enda 

språk. Det är alltså en vanlig enspråkig fördom att betrakta flerspråkighet som ett problem och att 

titta på detta fenomen med skepticism. Detta tänkande visar vilken innesluten syn på språk den 

enspråkiga kulturen har. Först och främst är vår hjärnas kapacitet att behandla språk betydligt 

större och den allvarliga risk att flerspråksinlärning kan orsaka en försämrad språkutveckling 

finns inte. Människor har förmåga att lära sig flera språk men det sker inte automatiskt, dvs. att 

det inte räcker med att ett språk pratas i omgivningen för att lära in det. Ett språk måste ha en 

stor betydelse och man måste behöva lära sig det. Kort sagt att lära in ett nytt språk beror mycket 

på motivation och nödvändighet. (Ladberg, 2003 s. 9-10). 
 

För de som talar flera språk är det ganska vanligt att begagna dem i olika situationer. Dessa 

personer utvecklar alltså olika vokabulär beroende på vilket språk och i vilken kontext de 

använder det. Det betyder således att det blir relativt ointressant för en flerspråkig person att 

kunna uttrycka samma begrepp på olika språk, det viktiga är att använda varje språk på sitt 

område. Det som sker hos flerspråkiga personer är nämligen en språkspecialisering. (Ladberg, 

2003 s.7). 
 

Ett annat karakteristiskt drag hos flerspråkiga individer är att växla mellan språken. Denna 

språkväxling betraktas ofta med oro av de enspråkiga åhörarna, som tror att detta fenomen är 

tecken på försumlighet och okunnighet. Dessutom är det lätt att tro, för en enspråkig person, att 

språkväxling är ett sätt för att utestänga henne från samtal. Det är ännu ett kännetecken på den 

enspråkiga kulturens fördomar. Nuförtiden accepterar språkvetare fenomenet att växla mellan 

språk som ett vanligt sätt att uttrycka sig bland flerspråkiga personer och det kan ske av olika 
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skäl som t.ex. att visa social integration, emotionell anknytning, betona något, osv. (Ladberg, 

2003 s. 26-27). 
 

Flerspråkighet är inte något konstigt och avvikande, det är tvärtom något lika naturligt och 

vanligt som enspråkighet. Det finns nämligen länder i Africa  eller i Indien där människor pratar 

till och med fem språk i sina vardagsliv och det finns ingenting konstigt med det ur deras 

synvinkel. I dessa flerspråkiga samhällen är det viktigt att kunna använda rätt språk i rätt 

sammanhang och det är därför att man främjar inlärning av flera språk. Människor som kommer 

från flerspråkiga länder har svårt att förstå den enspråkiga kulturens bekymmer och misstro mot 

flerspråksinlärning. För de som är vana vid att leva i en miljö med flera olika språk finns det 

ingen nackdel med det utan stora fördelar. I dessa kulturer ser man på flerspråkighet som en 

värdefull resurs snarare än ett hinder och ett problem. (Ladberg, 2003 s. 19-20). 
 

6.2 Förstaspråkinlärning hos barn 

Hur lär sig barn sitt första språk eller sina första språk? Olika teorier har följt på varandra genom 

olika epoker. I början av 50-talet brukade språkforskarna basera sina teorier på behaviorismen 

och då påstod de att barnen lärde sig sitt första språk genom att imitera vuxna.. Numera hävdar 

de flesta språkvetare att språkinlärningsprocessen är ett resultat av en blandform av infödda 

kognitiva taktiker och samspel med omgivningar. Alla barn följer i stort sett samma etapper i sin 

förstaspråkinlärning som kan rangordnas på detta sätt: 

• Första levnadsår = joller (först enstavigt t.ex ba sedan reduplicerat som baba) 

• Ettårsålder = ettordsyttrande fas. (t.ex vovve) 

• Tvåårsålder = tvåordsyttrande fas.(t.ex titta vovve) 

• Treårsålder och vidare = tre och flerordsyttrande ( t.ex ge mig nalle) 

Hos tvåspråkiga barn äger förstaspråkinlärningen rum på samma sätt som hos de enspråkiga 

barnen, den enda skillnaden är att tvåspråkiga barn har en språkväxlingsmöjlighet som 

enspråkiga barn inte har. (Håkansson, 2003 s. 146). 
 

6.3 Simultan och successiv tvåspråkighet 

Språkforskarna brukar prata om två typer av tvåspråkighet dvs simultan och successiv 

tvåspråkighet. Låt oss titta närmare på dessa definitioner för att se vad de två begreppen innebär.  
 

Simultan tvåspråkighet 

Simultan tvåspråkighet innebär att barnet lär sig två olika språk på samma gång. När man pratar 

om barnets språkinlärning måste man dela in det i två olika faser: den så kallade 
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förstaspråksinlärningen som sker mellan ett och tre år och andraspråksinlärningen som sker 

efter tre års ålder när det första språket redan har grundats. Barn som utvecklat en simultan 

tvåspråkighet har alltså två första språk. (Håkansson, 2003 s.145). 
 

Som redan sagts är inlärningsmodellen för förstaspråk likadan för tvåspråkiga som för 

enspråkiga barn. Det finns emellertid en betydelsefull skillnad mellan ett simultant tvåspråkigt 

barn och ett enspråkigt barn och det består i att skilja mellan de två språk barnet lär sig. Denna 

särskiljningsprocess sker gradvis hos de tvåspråkiga barnen, när de under tiden blir fullt 

medvetna om att två språk är närvarande i deras miljö. Första perioden av språkinlärningen 

kännetecknas således av ett blandat stadium, där barnen har slagit ihop ett system av ord från 

båda språken och det är därför de inte kan skilja de två språkens ordförråd. I denna fas kan det 

ofta förekomma sådana fraser, där barnet kombinerar ord från båda språken: Titta bunny (kanin), 

En piggies (grisar) till osv. Med tiden blir det klart för barnet att det finns olika språk som talas i 

dess omgivning och tack vare denna medvetenhet minskar språkblandning markant. (Arnberg, 

1994 s.91-92). 

Successiv tvåspråkighet 
Successiv tvåspråkighet innebär att barnet börjar lära in det andra språket när han/hon redan har 

etablerat ett första språk, allmänt vid tre års ålder. Den väsentliga skillnaden mellan 

förstaspråkinlärning och andraspråkinlärning baseras på det faktum att i det första fallet äger den 

kognitiva utvecklingen och den språkliga utvecklingen rum på samma gång. Vid 

andraspråkinlärningen har barnet däremot redan ett språk och har nått en viss grad mognad i den 

kognitiva processen. (Håkansson, 2003 s.165). 

Successiv tvåspråkighet är en ganska frekvent företeelse som kan förekomma när man flyttar 

från ett land till ett annat så att barnet får lära sig ett nytt språk. En annan orsak till successiv 

tvåspråkighet är att föräldrar talar sitt minoritetsspråk hemma med barnet och på så sätt lär 

barnet först detta språk och sedan när han/hon börjar förskolan kommer majoritetsspråket in i 

hans/hennes liv. Det är då som barnet gradvis börjar utveckla sina färdigheter i det andra språket 

tills han/hon kommit upp till liknande nivå som infödda barn. Allt detta händer inte direkt och 

utan ansträngning. Det krävs naturligtvis en kontinuerlig kontakt med majoritetsspråket och ett 

starkt intresse och vilja att lära sig det nya språket. (Harding, Riley, 1993 s. 71). 
 

Då kanske man undrar vilket av de två sätten att utveckla tvåspråkighet som är det bästa. Frågan 

är inte lätt att besvara eftersom det inte finns fullgoda forskningsresultat som kan bevisa utan 

tvivel att en metod är bättre eller lättare för att uppnå tvåspråkighet än den andra. Man kan påstå 

att båda metoderna är lyckosamma vägar till tvåspråkighet. (Baker, 1996 s. 46). 
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6.4 Att fostra ett barn till tvåspråkighet  

Att fostra ett barn till tvåspråkighet är ett viktigt och inte alltid lätt beslut för föräldrarna att ta. 

Det är därför som de måste skaffa sig så mycket information som möjligt om ämnet och värdera 

grundligt om de är beredda för att ta ett sånt beslut. Att fostra ett barn tvåspråkigt är inte en enkel 

uppgift, och det krävs tid och tålamod från föräldrarnas sida, eftersom barnet inte lär sig ett språk 

bara för att det finns i omgivningen. Det måste hållas klart i föräldrarnas huvud att vägen till 

tvåspråkighet är en lång process som måste planeras med medvetenhet och bestämdhet i en 

långsiktig plan. (Arnberg, 1994 s. 19). 
 

De föräldrar som har bestämt sig för att fostra sitt barn tvåspråkigt måste först och främst visa en 

positiv syn mot flerspråkighet och mångfald, så att det blir lättare för barnet att uppleva och 

reproducera en positiv attityd genom att följa föräldrarnas exempel. (Arnberg, 1994 s. 26). 
 

En annan betydelsefull aspekt som föräldrarna måste ta hänsyn till när de vill fostra sina barn till 

tvåspråkiga individer är att de måste förse barnen med en så rik och stimulerande språk miljö 

som möjligt. Exempelvis måste de tala mycket och ofta med barnen redan när de är små, genom 

att använda de vanliga vardagliga aktiviteter som ett givande moment för att samspela. Dessutom 

måste de lyssna på barnen och visa intresse för vad de har att säga så att de på så sätt uppmuntrar 

barnen till dialog och utbyte. (Arnberg, 1994 s. 70).  
 

Andra gynnsamma aktiviteter som barn kan dra nytta av under sin språkutveckling är att lyssna 

på föräldrarna som läser, lyssna på sång, och barnramsor samt titta på video och barnprogram på 

minoritetsspråket. När barnen gör alla dessa aktiviteter måste föräldrarna se till att barnen aktivt 

deltar i aktiviteterna genom att ställa frågor till dem och att låta dem beskriva sina handlingar och 

känslor. För att befrämja barnens inlärning av minoritetsspråk som ofta är det språk som barnen 

har mindre kontakt med utanför hemmet, ska föräldrarna försöka få barnen att träffas regelbundet 

med andra jämnåriga barn och vuxna som talar barnets minoritetsspråk. På så sätt kan barnen bli 

medvetna om att det finns andra människor som talar hans/hennes minoritetsspråk och att det 

inte är någonting konstigt med det. Det kan betyda att minoritetsspråket vinner en högre status i 

barnets ögon på samma sätt som majoritetsspråket. (Arnberg, 1994 s. 144-148). 
 

En annan bra väg att ersätta de få kontakter som barnet har med sitt minoritetsspråk borde vara 

att föräldrarna planerar periodiska besök till minoritetsspråklandet, där barnet kan uppleva en 

oavbruten förbindelse med minoritetsspråket och kulturen genom det regelbundna umgänget med 

familjens släkt. (Arnberg, 1994 s. 158). 
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Inom familjer finns det olika typer av strategier som kan användas för att fostra barn till 

tvåspråkighet. De strategier som vanligtvis nyttjas av tvåspråkiga familjer är följande: 

• Blandad strategi 

• En person/ett språk strategi 

• Båda föräldrarna pratar minoritetsspråk 

• Båda föräldrarna pratar majoritetsspråk 

Blandad strategi 

Blandad strategi innebär att föräldrarna växlar mellan de två språken beroende på olika 

omständigheter som situation, samtalspartner, samtalsämne osv. Denna metod kan ofta 

förekomma om familjen vill prata så spontant som möjligt eller om ett definitivt beslut om vilket 

språk som ska användas bland familjens medlemmar saknas. Problemet med denna strategi kan 

vara att majoritetsspråket tenderar att bli dominant om man inte tar ett bestämt initiativ för att 

använda minoritetsspråket. (Arnberg, 1994 s.110). 

En person/ett språk strategi 

En person/ett språk strategi kom i bruk redan i 1913 när språkforskare Ronjat använde det för att 

benämna den metod han hade valt för att fostra sin son till tvåspråkighet. Med detta menar man 

den strategi som föräldrarna ägnar sig åt när var och en talar sitt modersmål med barnet. 

Systemet betraktas som en av de mest effektiva för att få barnet att nå absolut tvåspråkighet. 

Genom detta system associerar barnet varje språk med en viss person och lär sig att skilja 

språken på ett naturligt sätt, och dessutom lär barnet in dem utan ansträngning. Om man väljer att 

använda en person/ett språk strategi är det väldigt viktigt att föräldrarna är konsekventa och 

håller fast vid sitt modersmål. Problem som kan uppkomma med denna strategi är t.ex. att en av 

föräldrarna inte behärskar de andres språk och på så sätt blir utestängd från samtal. Ett annat 

vanligt problem kan det vara att det inte är så lätt att vara konsekvent vid alla tillfällen, 

exempelvis om det finns vänner, släktingar som inte kan minoritetsspråket.  (Arnberg, 1994 s. 

111-114). 

Båda föräldrarna pratar minoritetsspråk 

Föräldrar kan också bestämma sig för att tala endast minoritetsspråket hemma, för att 

kompensera majoritetsspråkets inflytande utanför hemmet. Denna strategi kan föräldrarna ägna 

sig åt om båda två har samma minoritetsspråk eller om de kan tala det flytande. En fördel med att 

båda föräldrarna talar minoritetsspråket är att det då inte finns någon risk att barnet kommer att 

svara på majoritetsspråket eftersom barnet förknippar minoritetsspråket med familjens språk. En 

nackdel med denna metod kan vara den berövande känslan som en förälder som inte talar sitt 
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modersmål med barnet är tvungen att genomleva i sitt vardagsliv. Ett annat problem som kan 

förekomma är att majoritetsspråket kan gå förlorat om man flyttar till ett annat land där detta 

språk inte talas.  (Arnberg, 1994 s. 115). 

Båda föräldrarna pratar majoritetsspråk 

Föräldrarna kan välja att tala majoritetsspråket hemma exempelvis om den förälder som inte har 

majoritetsspråket som modersmål har bott länge i landet där detta språk talas och därför kan det 

flytande. Föräldrar som bestämmer sig att använda denna metod tycker ofta att det kan vara 

rörigt för barnet att lyssna på två olika språk samtidigt hemma, eller de kan vara bekymrade för 

att barnet inte kommer att lära sig majoritetsspråket ordentligt. När denna strategi används är det 

utomordentligt viktigt att den förälder som inte är infödd behärskar majoritetsspråket perfekt, 

p.g.a. två skäl. För det första att det kan vara svårt att nå en äkta emotionell samhörighet med 

barnet och för det andra att majoritetsspråk kan förlora prestige i barnets ögon om en av 

föräldrarna inte kan det ordentligt. (Arnberg, 1994 s.117) 
 

6.5 Olika grad av tvåspråkighet 
Tvåspråkighet brukar indelas i tre olika nivåer som man kan sträva efter: 

• Passiv tvåspråkighet 

• Aktiv tvåspråkighet 

• Absolut tvåspråkighet 

Passiv tvåspråkighet 

Med passiv tvåspråkighet syftar man på den situation som inträffar när barnet förstår 

minoritetsspråk utan hinder och till och med kan läsa på det men inte kan eller vill prata det. 

Forskarna föreslår i detta fall ska föräldrarna inte sluta prata sitt minoritetsspråk om barnet inte 

svarar på samma språk, eftersom det i alla fall försiggår ett aktivt lyssnande och en ständig 

lagring av information. Det har ofta visats att barn som vägrat prata föräldrarnas minoritetsspråk 

plötsligt har börjat tala det så snart de fick byta miljö exempelvis vid en resa till 

minoritetsspråkslandet.  (Arnberg, 1994 s. 125-126). 

Aktiv tvåspråkighet 
Aktiv tvåspråkighet innebär att barnet förstår minoritetsspråket och i viss grad talar det.  Det 

krävs givetvis en större ansträngning både från föräldrarnas och från barnets sida för att uppnå 

aktiv tvåspråkighet. Man måste börja med att tala minoritetsspråket uteslutande hemma och 

stimulera barnet att använda minoritetsspråket hemma och utanför hemmet. Barnet måste 

dessutom få så mycket kontakt som möjligt med minoritetsspråket genom att umgås med andra 
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personer som talar samma minoritetsspråk och genom att läsa böcker, lyssna på musik och se tv 

program på minoritetsspråket. (Arnberg, 1994 s.127). 

Absolut tvåspråkighet 
Absolut tvåspråkighet är tvåspråkighetens högsta grad som man kan sträva efter. Men det är 

också det som kräver mest energi och kraft för att nå upp till. Absolut tvåspråkighet innebär att 

barnet har samma grad av förmåga i båda språken. De flesta barn som uppnår absolut 

tvåspråkighet har ofta undervisning på minoritetsspråk eller en sorts tvåspråkig undervisning.  

De har dessutom regelbunden kontakt med minoritetsspråkslandet och spenderar mycket tid där. 

(Arnberg, 1994 s. 127-128) 
 

Naturligtvis är tvåspråkighet inte ett statiskt och oföränderligt fenomen, så man kan inte hävda 

med absolut säkerhet, att en person behåller samma grad av tvåspråkighet hela sitt liv. Individens 

förmåga och skicklighet inom språket ändras hela tiden under olika faser och tillfällen i livet. 

(Håkansson, 2003 s. 201). 
 

6.6 Konsekvenser av tvåspråkighet 

Under lång tid har språkforskare försökt studera hur tvåspråkighet påverkar individens 

utveckling i olika sfärer av hennes liv. De studier om tvåspråkighet som pågick i början av 1900-

talet visar sig ha en väldigt negativ och skeptisk attityd till tvåspråkighet och dess inflytande på 

individens kognitiva process. Tvåspråkighet beskrivs alltså som ett problem snarare än som en 

tillgång. Alla dessa tidiga forskningar försökte nämligen ge vetenskapliga bevis på den 

ogynnsamma inverkan som tvåspråkighet hade på människans intelligens. Forskarna baserade 

sina teorier på huvudhypotesen att tvåspråkighet orsakar mental förvirring och utmattning hos 

tvåspråkiga personer som måste tänka på ett språk innan att de kan prata på ett annat. Olika typer 

av tester genomfördes under denna tid för att mäta olika grad av intelligens hos tvåspråkiga och 

enspråkiga barn. (Allwood, MacDowall, Strömqvist, 1986 s. 177). 
 

I de trettitvå amerikanska undersökningar som språkforskare Arnesian refererade till 1937, 

visade det sig att 60 % av undersökningarna betraktade tvåspråkighet som ett kognitivt hinder, 

30 % som ett obetydligt intellektuellt hinder och 10 % som inget hinder alls för intelligens. De 

flesta av dessa studier var gjorda med ofullständiga metoder och använde sig av otillräckliga 

kontrollgrupper. Det visade sig t.ex. att de flesta studier använde sig av verbala testspråk, 

engelska som för de flesta barn i undersökningarna var ett främmande språk och följaktligen inte 

deras starkaste språk. När vissa typer av verbala testspråk slutade användas var plötsligt 

intelligensskillnaden mellan tvåspråkiga och enspråkiga barn borta. Dessutom hade forskarna i 
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dessa tidiga studier inte beaktat olika grader av tvåspråkighet utan de hade betraktat 

tvåspråkighet som ett absolut begrepp. (Allwood, MacDowall, Strömqvist, 1986 s. 178-179). 
 

En annan invändning som språkforskare under senare tid har riktat mot tidigare forskning är att 

dessa undersökningar inte tog någon hänsyn till de kulturella och sociala klyftorna i barnens 

bakgrund. Det blev alltså allt mer uppenbart att den socioekonomiska miljö där barn växer upp 

har ett stort inflytande på deras kognitiva utveckling. En fattig och lågstimulerande omgivning 

kan orsaka en dålig språkutveckling för både tvåspråkiga och enspråkiga barn. (Allwood, 

MacDowall, Strömqvist, 1986 s. 180). 
 

Under de sista tjugo åren har språkforskningen visat en allt mer positiv attityd till tvåspråkighet 

och forskare har börjat studera de potentiella kvalitativa olikheterna mellan tvåspråkighet och 

enspråkighet. Vändpunkten mellan den tidiga pessimistiska synen hos forskare och den senare 

optimistiska forskningssynen var en kanadensisk studie utförd av de två språkforskarna Peal och 

Lambert år 1962. Forskarna genomförde en undersökning i Kanada bland tioåriga tvåspråkiga 

fransk-engelska medelklassbarn i jämförelse med jämnåriga franska enspråkiga medelklassbarn. 

De tvåspråkiga barnen hade samma nivå på båda franska och engelska. Resultaten av denna 

studie visade att tvåspråkiga barn var bättre än enspråkiga på både verbala och icke-verbala test. 

Efter denna undersökning följde många andra i hela världen som bekräftade det överraskande 

resultatet.(Allwood, MacDowall, Strömqvist, 1986 s. 180).  
 

Den nya positiva synen på tvåspråkighet inom språkforskning och andra vetenskapliga fält har 

lett så långt som att man hävdar att tvåspråkiga barn som har en hög grad av språkutveckling har 

en bättre intellektuell process. Numera påstår allt flera språkvetare att de barn som har kontakt 

med två språk kan utveckla en ökad flexibilitet i tänkande, de är mer medvetna om språkets 

innehåll, dvs att tvåspråkiga barn skiljer de fonetiska ljuden från betydelseinnehåll i orden. 

Dessutom betraktas tvåspråkiga barn som mer kreativa och mer benägna tänka på ett mer 

konstruktiv och varierade sätt när de måste lösa problem. (Baker, 1996 s.87-88). 
 

Kort sagt kan man säga att en tydlig tendenssvängning har skett under senare decennier inom 

språkforskningen som har börjat betrakta tvåspråkighet som ett berikande fenomen som kan ha 

en positiv inverkan på kognitiv utveckling hos barn. Fast den nya positiva tendensen mot 

tvåspråkighet inom språkforskning har spridits snabbt finns det några språkvetare som påstår att 

många studier och undersökningar fortfarande behöver göras innan man med absolut säkerhet 
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kan hävda att tvåspråkighet kan stimulera och öka barns intellektuella utveckling. (Arnberg, 

1994 s. 47-48). 
 

7. TVÅSPRÅKIGHET OCH INDIVIDENS BALANS 

7.1 Två språk två kulturer 
  
Ett språk är alltid relaterat till en viss kultur och det är medlet som en kultur representerar och 

uttrycker sig genom. Ett tvåspråkigt barn införlivar under sitt liv alltså inte bara två språk utan 

också två kulturer och med alla dess traditioner, vanor, värderingar, regler, sätt att tänka som 

kulturen baserar sig på. Barnet ska nämligen inte bara kunna prata de två språken bra utan måste 

ha de tillräckliga kulturella behörigheterna för att fungera rätt i dessa kulturer.(Gunnarsson, 

Liberg, Nesser, 1988 s.200). 
 

Ett språk används inte endast som ett kommunikationsmedel utan också som en kulturens 

budbärare. Genom sina ord beskriver språk alla dessa fenomen som kännetecknar en viss kultur. 

I det samiska samhället t.ex. finns flera olika ord för att säga ordet �snö� beroende på vilken typ 

snö man beskriver. Det inträffar inte hos andra kulturer där det bara finns ett begrepp för ordet 

snö eller till och med inget alls eftersom det inte existerar. Människor lär sig en kultur och 

bibehåller den genom att lära sig och använda ett språk. En siouxindian uttrycker sig på så sätt 

angående språk och kulturs bevarande: 

 �Språket är viktigast, det är den nyckel vi behöver för att bevara kulturen. Bara på 
lakota får vi kontakt med våra andar och förfäder. Vi måste kunna vårt språk och veta 
vår historia för att kunna förstå vad som händer oss idag.� (Ladberg, 1994 s.212) 

 
En tvåspråkig person ska inte nödvändigtvis identifiera sig helt hållet med de två kulturer man 

kan ha inom sig som en blandning av båda kulturerna, dvs. att en bikulturell människa 

exempelvis kan identifiera sig själv mest med en kultur i vissa sammanhang och med den andra 

kulturen i andra. Det är ett personligt val att bestämma sig för att stärka en av sina kulturer eller 

båda två.  (Baker, 1996 s.30)  
 

I många undersökningar om tvåspråkighet och kultur visas att barn som har föräldrar som tillhör 

olika kulturer kan införliva båda kulturerna utan problem och dessutom bete sig kulturellt korrekt 

i båda länderna. Barn som är vana vid att uppleva två olika språk och två olika kulturer i sin 

omgivning verkar nå en speciell balans mellan de två kulturerna. Det kan hävdas att människan 

har en välutvecklad kapacitet att anpassa sig till olika grupper och kulturer vid olika tider och 

moment i sitt liv och det finns inte något konstigt i denna tillvänjning. (Harding, Riley, 1993 s. 

47-48). 
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7.2 Språk och identitet 

Språk och identitet är strikt relaterade. När man talar ett språk markerar vem man är som person, 

dvs. man visar sin identitet. Man kan också uttrycka sin samhörighet eller distans till en viss 

grupp genom språket. Brytning kan ha en psykologisk betydelse. En person kan exempelvis 

skämmas över sin brytning eftersom det visar att han/hon inte är infödd. En annan person kan 

istället vara stolt över sin brytning med precis samma motiv. Människors identitet, deras 

gemenskap eller främlingskap bildas i deras barndom. Människor knyter sin kultur och identitet 

till sitt språk. Alla kulturer använder språk för att förmedla sina traditioner, sociala regler och 

vanor. Kulturen och språket är fast förbundna med varandra. När man lär sig ett språk lär man 

sig samtidigt en del av kulturen som språket representerar. Det räcker inte med att lära in ord på 

ett nytt språk, man måste också använda dessa ord på ett kulturellt adekvat sätt. (Ladberg, 2003 

s. 103-105). 
 

Tvåspråkiga barn har ofta en väldigt bra förmåga att förbinda de två språk och kulturer de lever i. 

De lär sig alltså att identifiera sig med båda språken och kulturerna och att assimilera dem i sin 

egen identitet.  

Men vad betyder egentligen ordet identitet? När man pratar om identitet måste man skilja mellan 

självuppfattning, som är individens medvetna fysiska och psykiska perception av sig själv, och 

identitetskänsla, som innebär en omedveten känsla om hur man identifierar sig själv. 

Identitetskänsla syftar alltså på vilken betydelse det faktum att vara kort eller lång, öppen eller 

tillbakadragen, svensk eller italienare osv. har för en individ. Det handlar således om känslan att 

vara sig själv. Tvåspråkiga personer har ett oerhört behov av att själva känna sig oberoende av 

vilka språk de talar eller enligt vilka kulturella normer de uppträder. I bästa fall hittar tvåspråkiga 

individer sin egen identitetskombination som tillåter dem att bevara sin identitetskänsla och 

införliva båda språken och kulturerna. (Gunnarsson, Liberg, Nesser, 1988 s. 201-202). 
 

Man kan också prata om språklig identitet. Med detta uttryck pekar man på känslan av att vara 

sig själv när man talar ett visst språk. Men inte bara det, språklig identitet innebär dessutom den 

känslomässiga inverkan som språkgruppstillhörighet kan ha hos en person. För att en tvåspråkig 

individ ska kunna nå en balanserad identitetsutveckling behöver några fundamentala villkor 

tillfredställas. Man måste bland annat klart och realistiskt inse sina språkliga färdigheter, positivt 

känna sig själv på båda språken, känna en positiv grad av grupptillhörighet, bilda en stark 

språklig självtillit och känna sig stolt över sina två språk och kulturer. Framförallt är det sista av 

dessa krav väldigt viktigt att uppfylla. Individen ska alltså inte skämmas för att visa sin dubbla 
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kulturella identitet, han ska tvärtom understryka och uppskatta den med stolthet. En väldigt viktig 

hjälp i denna process är att individen ska kunna uppleva båda sina språk som värdefulla för att 

kunna vilja identifiera sig med dem. Det är ganska uppenbart att ett språk som har en låg status i 

samhället och i individens ögon inte bidrar till en positiv identitetskänsla. (Gunnarsson, Liberg, 

Nesser, 1988 s.203-204).  
 

I vissa fall när språkens status är låg i samhället kan det hända att en person väljer bort detta 

språk och försöker dölja sitt ursprung. Det är en ganska vanligt reaktion, där man försöker 

försvara sig mot allmänt nedvärderande åsikter genom att vägra prata språket som inte har en så 

hög status. På så sätt kan man dölja eller förneka sin identitet. Att förneka sin identitet är ett 

riskfyllt och smärtsamt val eftersom varje individ behöver ha kontakt med sin kultur och sitt 

ursprung för att utveckla en sund och komplett personlighet. Annars riskerar man att bli en 

individ som alltid saknar en del av sig själv och inte kan känna igen sig. Dessa ord kan bättre 

förklara vad identitet är och vilken stor betydelse den har för varje människa: 

 �� Identitet är inte något som vi har eller inte är, utan något som hela tiden förändras, 
precis som språket. Att utveckla sin identitet är att kunna röra sig från ´här och nu´ till 
´där och då ,́ att kunna förankra sin identitet i båda, just som en rörelse. Identitet är 
rörelse.� (Ladberg, 1994 s. 139). 

 
 
7.3 Flerspråkighetens fördelar 
 

Att kunna prata olika språk är en förmögenhet och en ovärderlig resurs. Det gäller inte bara att 

kunna samtala med flera personer från olika länder, det betyder mycket mer. För lärandet av ett 

nytt språks uttal och grammatik kan det vara en stor fördel att redan kunna andra språk. 

Dessutom är flerspråkighet en tillgång för att lära känna världen och för att ha en mångsidig 

kunskap om den. Människor som har en flerkulturell samt flerspråkig bakgrund kan utveckla 

förmåga att vara mer toleranta och bättre respektera andra människors kulturella skillnader och 

personliga åsikter.  När man pratar om kulturskillnader och kulturkrockar borde man ha dessa 

ord i minnet som användes under en föreläsning för att introducera detta tema:  
�Detta ska handla om olikheter mellan kulturer. Men glöm aldrig att de individuella 
skillnaderna alltid är större än de kulturella. Du kan ha en syskonsjäl i Somalia.� 
(Ladberg, 2003 s. 125). 

 

 

 

 

 
 



 21

8. REDOVISNING AV DEN EMPIRISKA STUDIEN   

8.1 Presentation av intervjupersonerna 
För att genomföra min empiriska studie har jag intervjuat fem tvåspråkiga spansk-svensk talande 

barn mellan 10 och 16 år och deras föräldrar. (Se bilaga n.1). Jag ska introducera de intervjuade 

familjerna i den följande tabellen.  Jag använder fingerade namn i min redovisning. 
 

Barnets 
namn 

Kön Ålder Födelse 
land 

Barnets 
ålder vid 

ankomsten

Föräldrars 
namn 

Föräldrars 
Ursprungs- 

land 

Syskonens 
namn 

Isabela K 16 Peru 4 år Carmen/Carlos Peru Inte med i 
intervjuen 

Maria*  K  15 Spanien  1 år  Ana/Johan  Spanien/Sverige Erik  

Erik*  M 13 Sverige  infödd  Ana/Johan  Spanien/Sverige María  

Manuel* M 12 Colombia 2 ½ år Teresa/José Colombia Pablo 

Pablo* M 10 Colombia 4 mån. Teresa/José Colombia Manuel 

 

* Som tabellen ovan visar på är Maria och Erik syskon. Maria är född i Spanien och Erik i 

Sverige. De är Anas (spanjorska) och Johans (svensk) barn. Manuel och Pablo är också syskon. 

De föddes i Colombia och är Teresas (colombianska) och Josés (colombiansk) barn. 
 

8.2 Resultat av intervjun med barn  
Under intervjuerna ställde jag först frågorna till var och en av barnen och till båda föräldrarna 

senare. Här ska jag först redovisa och sammanfatta barnens svar och sen föräldrarnas. Jag hade 

förberett intervjufrågorna både på svenska och på spanska. Innan jag började frågade jag barnen 

på vilket språk de ville genomföra intervjun. Alla barn valde att svara på svenska. De frågor som 

jag ställde till barnen var följande:  
 

1. Vilket språk pratar du hemma med dina föräldrar? 

 De tre barnen vars båda föräldrar är spansktalande, Isabela, Manuel och Pablo, pratar mest 

spanska hemma, ibland kan det förekomma svenska i samtal men det händer sällan. De tre 

barnen identifierar spanska som familjens språk. Erik och Maria som har en spansk mamma och 

en svensk pappa, pratar respektive förälders modersmål med dem. I deras familj som är blandad, 

händer det oftare att familjens medlemmar växlar mellan de två språken än i Isabelas, Manuels 

och Pablos familj, där alla har spanska som gemensamt språk. Erik och Maria säger dessutom att 
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nu när de är lite äldre förekommer det oftare att de växlar mellan spanska och svenska i familjen 

med båda föräldrarna som kan båda språken flytande. De pratar alltså det språk som kommer mer 

spontant beroende på olika situationer. Maria säger: �jag kommer ihåg att vi oftast talade bara 

spanska med mamma och svenska med pappa när vi var små och växling mellan språken var inte 

så vanligt som nuförtiden�.  
 

2.  Vilket språk talar du med dina syskon? 

Alla barn svarade att de mest använder svenska när de talar med sina syskon. Ibland kan de 

använda spanska i samtal med sina syskon med det är svenskan som är mer dominant som språk 

bland syskonen. 
 

3. Vilket språk talar du med dina kompisar i skolan respektive på din fritid? 

I skola och på fritid är det fortfarande svenska som är det mest använda språket för alla 

intervjuade barn. Alla barn tillägger att de har mest svensktalande kompisar och att tala svenska 

med dem är en naturlig konsekvens. Manuel säger t.ex.: �alla mina spanska kompisar kan 

svenska så att det blir naturligt att prata svenska med dem för att inte utesluta de svenska 

kompisarna från samtal�.   
 

4. I vilka sammanhang använder du ditt modersmål respektive svenska? 

Alla barn använder svenska i nästan alla sammanhang förutom hemma med föräldrarna. Isabela 

säger: �jag tänker på svenska hela tiden�. Svenska är det språk som dominerar utanför hemmet, 

de bor alltså nästan konstant i en svensk miljö och talar följaktligen svenska. 

5. På vilket språk föredrar du att läsa böcker, tecknade serier, tidskrifter, tidningar osv.? 

När det gäller att läsa fick jag olika svar från barnen. Manuel och Erik föredrar att läsa på 

svenska. Det blir lättare eftersom de inte behöver slå upp ord som de inte känner till i ordboken. 

Manuel vill dock tillägga: �jag kan läsa bra på spanska, men på svenska blir det lättare�. 

Isabela, Maria och Pablo tycker att det är roligare att läsa på spanska men de erkänner att det är 

svårt att göra det och därför läser de mest på svenska. Isabela och Maria förklarar att det finns ett 

språknivåproblem som gör att de inte läser så mycket på spanska. Isabela berättar: �de böckerna 

som är intressanta att läsa är också svåra och jag behöver slå upp ord i ordboken så många 

gånger att jag till slut tappar lusten att läsa. De böcker som motsvarar min nivå i spanska är inte 

så spännande att läsa.� Pablo pratar också om ett nivåproblem när han säger: �jag har inte så 

många böcker på spanska som jag kan förstå�. 
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6. Vilket språk behärskar du bäst? 

Erik och Manuel påstår att de pratar båda språken lika bra. Men de skriver bättre på svenska. 

Isabela, Maria och Pablo känner sig istället bättre på svenska, både när det gäller att prata, läsa 

och skriva. Maria och Pablo är i alla fall nöjda med nivån som de har nått i spanska. Isabela säger 

att hon använder svenska mycket mer och därför har svenskan blivit hennes starka språk. Isabella 

säger t.ex.: �jag känner mig säkrare när jag skriver på engelska än på spanska. Jag skulle vilja 

förbättra min spanska och tror att om jag hade flera kontakter med spansktalande jämnåriga 

skulle jag kunna utveckla min spanska mycket mer än genom att bara tala spanska i familjen. Jag 

upplever att min spanska har stannat i sin utveckling�. 
 

7. Brukar du växla mycket mellan ditt modersmål och svenska och vice versa? I vilka 
situationer och varför? 

 

Isabela, brukar inte växla så mycket mellan spanska och svenska. Hon håller isär de två språken 

ganska bra och använder spanska med sina föräldrar och svenska i alla andra situationer. Isabela 

berättar: �när jag växlar mellan de två språken gör jag det eftersom jag saknar ordet på 

spanska�. Manuel och Pablo växlar ibland mellan spanska och svenska när de pratar med 

varandra och med kompisar. Mer det händer inte så ofta. De tror att de byter språk när de saknar 

ord på spanska. Manuel säger: �jag brukar växla till svenska när jag ska förklara något�. Maria 

och Erik är mer vana vid att växla mellan språken, framför allt hemma när de pratar med sina 

föräldrar. Erik säger: �mamma och pappa byter språk ofta när de pratar med varandra�. Maria 

och Erik tycker att det är naturligt och spontant att växla mellan de två språken men de tror inte 

att det minskar deras förmåga att tala spanska.  

  

8. Vilken kultur identifierar du dig mest med? Varför? 

Manuel var inte riktigt säker på vad han tyckte. Han säger: �det är svårt att svara på denna 

fråga. Jag kan inte riktigt förklara vad jag känner. Jag tror att jag tycker om både svensk och 

colombiansk kultur lika mycket och jag trivs bra i båda två�. Hans bror Pablo identifierar sig 

istället mest med svensk kultur och säger: �jag har bott hela mitt liv i Sverige. Jag kom hit när 

jag bara var fyra månader gammal�. Det gäller samma sak för Erik också som är född i Sverige 

och fast han har bra kontakt med spansk kultur känner han mer samhörighet med den svenska. 

Han säger: �jag känner mig svensk eftersom jag föddes i Sverige�. Isabela tror att hon 

identifierar sig mest med peruansk kultur som hon uppfattar som mest intressant och spännande. 

Hon säger: �jag kan väldigt lite om peruansk kultur och därför skulle jag gärna vilja lära känna 

den bättre�. Maria var ganska osäker på vad hon kände men trodde att hon identifierar sig med 

båda spansk och svensk kultur fast på olika sätt. Hon berättar t.ex.: �jag känner mig mer svensk 
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när det gäller delar av min personlighet som effektivitet och pliktkänsla och mer spansk när det 

rör min öppenhet och spontanitet�. 
 

9. Känner du dig själv mer som en svensk, en utlänning eller en blandning av två 
kulturer? Varför? 

 

Alla barn förutom Erik känner sig själva som en blandning av två kulturer. De känner sig hemma 

i båda länderna. Isabela säger t.ex.: �jag skulle aldrig flytta tillbaka till Peru men jag  trivs 

jättemycket när jag är där och besöker mina släktingar och vänner.� Samma sak säger också 

Manuel och Pablo. Endast Erik känner sig mest som en svensk och identifierar sig helt och hållet 

med svensk kultur fast han älskar att resa till Spanien och att tillbringa långa perioder där med sin 

familj och spanska kompisar. Det var svårt för alla att förklara sina känslor men de tyckte att det 

var normalt att känna sig som en blandning av två kulturer när man har föräldrar som kommer 

från olika länder eller när de själva föddes i ett annat land. Erik är den enda bland dem som 

föddes i Sverige och verkar ha fått en stark känsla av samhörighet med denna kultur.  

 

10. Känner du dig själv annorlunda när du umgås med svenska jämnåriga när du pratar 
svenska än när du umgås med jämnåriga som pratar samma modersmål som du? På 
vilket sätt? Försök att beskriva vad du känner. 

 
 

Isabela känner sig inte speciellt annorlunda om hon jämför sig själv när hon umgås med 

jämnåriga svensktalande i Sverige och med jämnåriga i Peru. I Sverige umgås hon mest med 

svenska kompisar som betraktar henne som en svensk. Hon berättar: �jag känner mig lite osäker 

och lite mer tystlåten de första veckorna när jag är i Peru, eftersom jag känner att det att svårt 

att komma i kapp mina kusiner. Men denna känsla varar bara få veckor.� Den tiden räcker för 

att Isabela ska hitta igen sitt självförtroende och då känner hon sig som samma person som hon är 

i Sverige. Manuel och Pablo känner sig inte alls annorlunda i de olika situationerna. De upplever 

att de har hittat en bra balans mellan de två kulturerna och de passar bra in i båda två. Pablo 

säger: �jag känner mig svensk när jag talar svenska och colombiansk när jag talar spanska�. 

Maria och Erik känner sig lite annorlunda när de umgås med svenska kompisar respektive 

spanska kompisar. Men det finns en skillnad mellan deras upplevelser. Maria känner sig 

nämligen bekvämare när hon talar spanska med sina spanska kompisar i Spanien. Hon beskriver 

sin känsla på så sätt: �jag känner mig mer avspänd, öppen och spontan, när jag är i Spanien. 

Men jag trivs jättebra med mina kompisar i Sverige också�. Hon betonar att skillnaden i hennes 

personlighet inte är så stor att hon upplever det som en personlighets- kris. Maria tycker faktiskt 

att hon har hittat en väldigt bra balans mellan de två kulturerna och att hon har lärt sig ta in det 

bästa av de två. Erik känner sig inte riktigt som sig själv när han talar spanska, fast han tycker att 
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han behärskar både spanska och svenska lika bra. Han säger �jag kan inte förklara vad jag 

känner. Men jag tror att jag har fler saker gemensamt med mina svenska kompisar och med den 

svenska kulturen�. Dessa känslor hindrar honom inte från att trivas bra i umgänge med sina 

spansktalande kompisar när han är på semester i Spanien. 
 

8.3 Resultat av intervjun med föräldrar   

Efter att jag intervjuat barnen började jag mina intervjuer med föräldrarna som valde att svara på 

spanska. Här kommer de frågor som jag ställde till föräldrarna och deras svar översatta till 

svenska.   

1. Har ni medvetet valt att fostra ert barn tvåspråkigt eller var det en naturlig konsekvens 
av att bo i ett främmande land? (Jakande svar) Varför? 

 

Isabelas föräldrar, Carmen och Carlos samt Manuels och Pablos föräldrar, Teresa och  José valde 

inte medvetet att fostra sina barn till tvåspråkighet, det kom som en naturlig konsekvens när de 

flyttade till Sverige. Då började de tänka att det var viktigt för deras barn att kunna lära sig både 

spanska och svenska bra. Ana och Johan, som är Eriks och Marias föräldrar, hade redan i början 

av sitt äktenskap börjat prata om och planera för en tvåspråkig uppfostran för sina barn. Det var 

ett mer medvetet val för dem som kommer från olika länder och pratar olika språk. De berättar: 

�vi ville att barnen skulle lära sig både spanska och svenska och de två kulturerna på det bästa 

och mest naturliga sättet�.  
 

2. Vilket språk har ni valt att prata hemma med ert barn? Vilket språk pratar ni med 
varandra? Har ni alltid varit konsekventa?  

 

De fyra sydamerikanska föräldrarna valde att prata spanska hemma med barnen eftersom de 

visste att det var en av de få platser där barnen kunde ha kontakt med detta språk. De har alltid 

pratat spanska med varandra även efter att ha bott i Sverige många år. De har försökt vara 

konsekventa och prata så mycket spanska som möjligt så att spanskan kunde bevaras som 

familjens språk. Men Carmen och Carlos berättar också: �med tiden fick vi välja mellan språk 

och kommunikation och då valde vi kommunikationen. Vi lät Isabela välja på vilket språk hon 

ville uttrycka sig eftersom det var viktigare för oss att prioritera familjens kontakt och förståelse 

i kommunikationen än språket�. Ana och Johan har valt att prata var och en sitt eget modersmål 

med barnen. De valde en person/ett språk strategi. De förklarar sin val på så sätt: �vi ville kunna 

vara spontana och uttrycka våra känslor fritt på vårt eget språk med barnen�. Det betydde att 

Johan pratade svenska med Erik och Maria och Ana pratade spanska med dem när barnen var 

små. Johan och Ana har försökt vara konsekventa och metodiska med sitt val framför allt när 

barnen var yngre, för att barnen skulle kunna lära sig skilja de två språken åt. De tillägger: �nu 
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när Erik och Maria har vuxit och kan använda båda språken bra och flytande utan att blanda 

dem, växlar vi mer mellan språken eftersom vi vill prioritera spontanitet och naturlighet inom 

familjen�. Ana och Johan valde att tala spanska med varandra när barnen var små, för att främja 

inlärningen av spanska.  
 

3. Har det varit mycket ansträngande att fostra ert barn att bli tvåspråkigt? 
 

Enligt Carmen och Carlos har det varit ganska ansträngande att lära Isabela spanska i början 

eftersom hon hade kontakt med spanska endast hemma med dem. Carlos berättar: �när Isabela 

kom till Sverige kunde hon redan ganska många ord på spanska men hon lärde sig skriva och 

läsa spanska här i Sverige�. De tycker att ett bra hjälpmedel i Isabelas inlärning av spanska var 

att resa till deras hemland Peru. Carmen säger: �resorna till Peru har väckt Isabelas intresse för 

spanska och den peruanska kulturen och har hjälpt henne att snabbare utveckla sin förmåga i 

spanska�. Ana och Johan säger att de har spenderat mycket tid för barnens uppfostran till 

tvåspråkighet. De berättar: �vi visste att barnen hade mindre möjlighet att lära sig spanska än 

svenska och då försökte vi att främja spanskinlärning hos barnen så mycket som möjligt�. José 

och Teresa tyckte att det var relativt lätt att lära barnen de två språken. De berättar: �det var en 

period när barnen bara ville säga ord på svenska och då lät vi de välja utan att tvinga dem att 

prata spanska, men vi gav alltid den spanska översättningen till de svenska orden. Denna 

strategi hjälpte barnen att utvidga sitt ordförråd på båda språken�.  
 

4. Vad har ni gjort för att främja ert barns inlärning av modersmålet? T.ex läsa böcker, 
lyssna på band/skivor, tv, radio på modersmål. 

 

Carmen och Carlos satsade mycket på kommunikationen inom familjen för att främja Isabelas 

inlärning av spanska. De använde mycket tv och musik på spanska också. De undvek att försöka 

lära Isabela att läsa och skriva på spanska. De säger: �vi tyckte att det var tråkig för Isabela att 

sitta och lära sig att skriva och läsa spanska på det sättet och dessutom hade vi inte de adekvata 

pedagogiska och didaktiska metoder för att göra det. Vi föredrog att inlärningen skulle ske på ett 

naturligt och roligare sätt, dvs. genom att spela, samtala, titta på tv,  lyssna på musik, läsa 

böcker. Alla dessa aktiviteter var naturligtvis på spanska�. Ana och Johan tillbringade mycket 

tid med sina barn och försökte lära dem sitt eget modersmål. De berättar: �Var och en brukade 

läsa sagor på svenska och spanska för barnen, sjunga sånger, visor och ramsor, titta på film och 

barnprogram osv.� När barnen gick i en svensk förskola och började ha mer kontakt med det 

svenska språket koncentrerade sig Ana och Johan på barnens inlärning av spanska så att barnen 

kunde nå en bra nivå på båda språken. Teresa och José har alltid velat främja Manuels och Pablos 

intresse för att lära sig spanska och för att göra det har de använt sig mest av böcker, musik och 
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film på spanska. De berättar: �vi hade inte spansk television hemma eftersom vi ville att barnen 

skulle kunna lyssna på svenska för att lära sig detta språk, som var mycket viktigt i deras liv. 

Dessutom ville vi själva lära oss svenska för att kunna fungera bra i det svenska samhället och 

för att kunna förstå våra barn när de så småningom skulle uttrycka sig på svenska�. Alla 

föräldrar tycker att resa till det spansktalande landet är ett nyttigt sätt för att uppmuntra barnens 

inlärning av spanska. 
 

5. Har det hänt frekvent att ert barn växlar från spanska till svenska eller blandade ihop 
dem? Vad har ni gjort i dessa situationer? T.ex. rätta dem, ignorera saken, repetera det 
felaktiga ordet på det rätta språket, osv. 

 

Isabelas föräldrar berättar att deras barn, de har en sjuårige pojke också, växlar mycket mellan 

språken. De säger: �barnen börjar ett samtal på spanska och sedan växlar de plötsligt till 

svenska därför att de saknar ord eller inte hittar det ordet de vill använda. I början rättade vi 

barnen ofta, sedan valde vi mellan kommunikation och språk. Vi valde kommunikation och då 

började vi minska på rättandet och istället ge den spanska översättningen till de svenska orden.� 

Carlos och Carmen vill undvika att rätta barnen för mycket eftersom de vet att det kan få barnen 

att vägra prata spanska. Teresa och José säger att Manuel och Pablo också växlar ganska ofta 

mellan spanska och svenska framför allt om de saknar ord på spanska. De säger: �om vi vet att 

det är ett ord som barnen inte känner till då säger vi ordet på spanska men om vi vet att barnen 

känner till ordet och inte använder det p.g.a. lathet eller för att reta oss då frågar vi hur man 

säger ordet på spanska för att kontrollera att barnen kan det�. Teresa och José kräver inte att 

barnets spanska ska vara perfekt och försöker låta bli att rätta dem för ofta eftersom de inte vill 

orsaka barnets vägran mot det spanska språket. Johan och Ana berättar att de kontrollerade att 

barnen höll isär de två språken mycket mer när Maria och Erik var små. De säger: �vi var 

bekymrade för att barnen inte skulle lära sig de två språken tillräckligt bra genom att växla 

mycket mellan dem�. Nu när barnen är äldre och de vet att Maria och Erik har en hög språknivå 

på både spanska och svenska bekymrar de sig inte längre med att hålla isär språken och alla i 

familjen växlar ganska ofta mellan spanska och svenska. 
 

6. Har det hänt någon gång under barnets uppfostran att ni pratade spanska och barnet 
svarade på svenska eller att barnet vägrade tala spanska? Vad kände ni då? 

 

Ana och Johan säger att Maria och Erik alltid har lyckats ganska bra att hålla isär de två språken. 

Redan från början var de nämligen medvetna om att det fanns två olika språk i deras omgivning. 

Ana och Johan berättar: �vi var noggranna med att alltid lära barnen varje ord på mammas, 

respektive pappas språk�. Ibland har Maria och Erik svarat Ana på svenska men hon har inte 

bekymrat sig så mycket. De säger: �när allting kommer omkring bor de i Sverige och det är 
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naturligt och en logisk följd att de blir vana vid att använda svenska oftare�. Carlos och Carmen 

berättar att det händer ganska ofta att de frågar på spanska och barnen svarar på svenska. De 

tycker inte att det är något konstigt och fortsätter: �det är ganska naturligt eftersom barnen alltid 

pratat svenska utanför hemmet. Svenska är alltså barnens förstaspråk.� De tillade att de ibland 

själva använder svenska när de vet att barnen bättre kommer att uppfatta det budskap de vill 

meddela dem.  Teresa och José säger att det sker ganska ofta att Manuel och Pablo svarar på 

svenska men de har aldrig uppfattat det som ett negativt tecken. De vet att det är enklare för 

barnen att prata på svenska, som är det språk som de använder mest i alla sammanhang utanför 

hemmet. De berättar: �första gången som barnen svarade på svenska på våra frågor var vi glada 

och stolta över dem, eftersom de var små men redan kunde uttrycka sig på två språk�.  Alla 

föräldrar är eniga när de säger att deras barn aldrig har vägrat pratat spanska med dem eller har 

skämts över att ha spanska som modersmål. 

 

7. Har ni mycket kontakt med andra spansktalande familjer eller spansktalande miljö? 
(tv, tidskrifter, tidningar osv.) 

 

Carlos och Carmen berättar att de har en bra kontakt med den sydamerikanska gruppen som bor i 

samma stad som dem. De har spansk television hemma och de brukar titta på den spanska 

kanalen minst fyra timmar om dagen, ibland, berättar de: �vi lämnar teven på utan att någon 

tittar på den. Det ger sällskap och vi tror också att det hjälper barnen att ta in spanska utan att 

de märker det�. Familjen brukar läsa tidningar på spanska på Internet. Teresa och José berättar 

att de umgås med andra spansktalande och att de lyssnar mycket på spansk musik. Manuel och 

Pablo tycker också mycket om lyssna på sådan musik och de brukar lära sig låtarnas texter och 

även sjunga dem. Teresa säger också: �jag och barnen brukar titta på ett spanskt program om 

vokabulär. Jag tycker att det är jättebra och barnen gillar det också�. Ana och Johan säger att de 

inte har kontakt med andra spansktalande så ofta, de har spansktalande vänner som de träffar 

ibland men de bor inte i samma stad som dem. Familjen har spansk television som de brukar titta 

på ganska ofta. Barnen tycker om att titta på spansk film och lyssna på spansk musik. Ana 

prenumererar på den spanska tidningen �el País� och brukar också läsa andra spanska tidningar 

på Internet. Hon säger: �nu har barnen vuxit upp och de har börjat läsa spanska tidningar och 

de tycker om att vara informerade om vad händer i Spanien. I tidningar finns det ord som de inte 

kan, eftersom tidningarnas språknivå är ganska avancerad, men de brukar fråga mig vad dessa 

svåra ord betyder.� Ana och Johan är mycket nöjda eftersom de ser att Maria och Erik är 

intresserade och engagerade i att utveckla sin spanska språknivå.  
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8. Reser ni ofta till ert hemland för att besöka familj och kompisar? Hur beter sig ert barn 
i denna situation? Märker du att han/hon är annorlunda då? På vilket sätt?  

 

Ana och Johan säger: �vi har mycket tur eftersom vi kan resa ganska ofta till Spanien, minst tre 

fyra gånger om året och tillbringa långa perioder där.  Efter varje resa till Spanien märker vi att 

Marias och Eriks förbättring i spanska sker snabbare och de lär sig massor med nya ord och 

uttryck genom att vara i ständigt kontakt med spansktalande personer i en spansk miljö.� De 

säger att barnen trivs jättebra i Spanien i släktingars och vänners omgivning. Ana säger också: 

�Maria blir mer öppen, pratsam och livlig när hon umgås med sina spanska kompisar. Erik beter 

sig på samma sätt i Spanien som i Sverige. Han älskar att tillbringa långa perioder i Spanien 

med sina spanska kompisar.� 

Teresa och José berättar: �vi har rest några gånger till Colombia och det var en stark upplevelse 

för barnen. Manuel och Pablo tyckte att allt var nytt och intressant där och de brukade fråga 

mycket om kulturen och om ord som de inte kände till. Resultatet var att de lärde sig många nya 

ord och deras ordförråd växte markant.�  Teresa och José beskriver denna upplevelse som en 

väldigt positiv erfarenhet. Barnen kunde kommunicera på en bra och flytande spanska och när de 

inte kände till något ord kunde de förklara vad de vill säga på ett annat sätt. Teresa säger: 

�barnen verkade mer självständiga och fria när de var i Colombia�.  

Carlos och Carmen berättar: �vi har rest tre gånger till Peru och vi märkte att Isabela var mindre 

spontan och mer tystlåten när hon var där. Hon lyssnade mycket mer än hon pratade.� Carmen 

tillägger: �jag tror att det berodde på det faktum att hon var lite osäker på sin spanska och inte 

ville säga något fel�. Carlos berättade att det hände framför allt de första två veckor efter deras 

ankomst till Peru, sedan började Isabela bli allt mer säker på sin spanska och tillslut kunde hon 

prata med sina släktingar och kompisar obehindrat och på en väldigt bra och flytande spanska. 
 

9. Tror ni att inlärningen av svenska har påverkat inlärningen av barnets modersmål, 
spanska, på vilket sätt? 

 

Carlos och Carmen tycker att sedan Isabela började lära sig svenska är det detta språk som har 

blivit dominant. De vet att svenska är Isabelas starkaste språk, det är hennes förstaspråk. De 

säger: �det är lättare för Isabela att uttrycka sina känslor på svenska än på spanska. Hon kan 

prata bra spanska men hon känner sig inte så säker när hon ska skriva eller läsa på spanska.� 

Carmen och Carlos tycker det är ganska naturligt att svenska har blivit Isabelas ledande språk 

eftersom hon är mycket mer i kontakt med det svenska språket varje dag i olika situationer men 

hon kan bara praktisera spanska hemma med sin familj. Ana och Johan tycker att Maria och Erik 

har lärt sig både spanska och svenska bra och de kan använda de två språken obehindrat utan att 

blanda dem. Det märker att svenska är det dominerande språket i barnets vardagsliv men de ser 
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inte på det med oro eller bekymmer. De säger: �det är normalt att barnen pratar mest svenska 

eftersom vi bor i det svenska samhället och de pratar svenska hela tiden utanför hemmet�. 

Teresa och José berättar att när Manuel och Pablo började lära sig svenska påverkade det deras 

spanska mycket. De berättar t.ex.: �i början uttalade Manuel och Pablo spanska med svensk 

intonation, de skrev spanska ord med svenska fonem och använde svensk struktur för att skriva 

spanska meningar. Nuförtiden händer det inte så ofta och barnen har lärt sig skriva ganska bra 

på spanska och utan grova fel. De pratar flytande spanska men ibland när de saknar något ord 

byter de till svenska. � Teresa och José tycker att det är en normal konsekvens av att leva i den 

svenska miljön. De säger att barnen använder svenska hela tiden och har mindre möjlighet att 

träna spanska, det händer bara när de pratar med sina föräldrar hemma.  
 

10. Är ni nöjda med barnets färdigheter i spanska eller skulle ni önska att han/hon talade 
mer/bättre? 

 

Carlos och Carmen säger: �vi kan inte säga att vi är hundra procent nöjda med Isabelas nivå i 

spanska�. De tycker att hon pratar ganska bra spanska men de skulle vilja att hon läste mer på 

spanska. De berättar: �när Isabela var yngre läste hon mer på spanska, sedan när hon började 

lära sig svenska blev det hennes primära språk och när det var lättare för henne att läsa på 

svenska så började hon nästan bara läsa svenska böcker�. Carlos och Carmen säger: �det är 

positivt att Isabela är mycket intresserad av att lära känna peruansk kultur och historia bättre. 

Hon frågar mycket om det och har också börjat söka information själv på Internet.� En annan 

sak som gör Carlos och Carmen glada är att när Isabela är i Peru så trivs hon jättebra och hennes 

spanska förbättras mycket snabbt när hon befinner sig helt och hållet i en spansktalande miljö. 

Teresa och José är nöjda över Manuels och Pablos nivå i spanskan. De berättar: �vi är glada över 

att båda barnen har ett starkt intresse för colombiansk kultur och att de vill utveckla sina 

färdigheter i spanskan�. Manuel och Pablo kunde uppleva när de var i Sydamerika att spanskan 

är ett väldigt betydelsefullt språk och att det talas av flera miljoner människor.  De är alltså 

medvetna om att spanska har en hög status som språk i hela världen och det främjar deras vilja 

att lära sig språket bra.  Teresa och José är nöjda framför allt med barnens nivå i talad spanska, 

deras önskan nu är att de ska nå samma goda nivå när de läser och skriver. José säger: �jag 

kräver inte att mina barns språknivå blir perfekt eftersom jag är medveten om att det inte är 

samma sak att lära sig ett språk utanför dess område�. Ana och Johan är mycket nöjda med 

Marias och Eriks färdighet i spanska med hänsyn till att de har haft möjlighet att träna spanska 

nästan bara i hemmet. De säger: �vi är glada över att barnen visar intresse för spansk kultur, 

historia och traditioner och att de trivs så bra under perioder när vi bor i Spanien�. Ana och 

Johan är särskilt lyckliga över det faktum att barnen har integrerats bra och har nått en bra balans 
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i båda kulturerna. De vet att svenska är barnets starkare språk men de gläder sig över att de 

kontinuerligt försöker höja sin kunskap i det spanska språket.  
 

9. DISKUSSION 

Min empiriska undersökning omfattar endast 5 barn och deras familjer, och det ger naturligtvis 

för lite underlag för att man ska kunna dra några generella slutsatser. Min avsikt är ändå att 

koppla ihop resultaten som jag fick fram från intervjuerna till litteraturen som jag analyserade i 

första delen av min undersökning. Genom denna förbindelse ska jag utforska vad som stämmer 

och inte stämmer överens i de två delarna av arbetet.  
 

Alla barn som jag intervjuade hade nått en hög tvåspråkighetsgrad, de kunde tala spanska och 

svenska flytande, fast samtliga, inklusive deras föräldrar var också medvetna om att det är 

svenska som de behärskar bäst eftersom de har haft mer kontakt med svenska och kunnat träna 

detta språk mer. Det verkade inte vara ett stort problem för barnen och inte för föräldrarna heller 

eftersom de var säkra på att ett miljöombyte till ett spansktalande land skulle återta barnets nivå i 

spanska till samma nivå de har i svenska. Det kan lätt bevisas av det faktum att barnets språkliga 

färdighet i spanska ökar markant efter att de har tillbringat en period i spansktalande länder. Allt 

detta stämmer väl överens med den litteratur som behandlats i första delen av arbetet, där 

frekventa kontakter med minoritetsspråklandet ses som ett väldigt stimulerande och effektivt sätt 

för att förbättra individens skicklighet i språket. 
 

Intervjuerna med barnen och deras föräldrar hjälpte mig att skapa en bild över hur de hade 

handlat för att nå målet tvåspråkighet. De strategier som föräldrarna använde sig av ligger i linje 

med dem som presenteras i litteraturen. Ana och Johan har exempelvis i början av barnets 

uppfostran begagnat sig av den strategi som i litteraturgenomgången kallas för En person/ett 

språk strategi. (Arnberg, 1994 s. 111).De har alltså valt att var och en pratar sitt modersmål med 

barnen. Med tiden, när de var säkra på att barnen hade lärt sig skilja de två språken åt, bytte de 

till Blandad strategi, (Arnberg, 1994 s. 110). dvs. att de började växla mellan språken beroende 

på olika situationer för att kunna uttrycka sig spontant och naturligt. Inom litteraturen anses den 

så kallade En person/ett språk strategin vara en av de mest effektiva metoderna för att nå en hög 

grad av tvåspråkighet. Det verkar verkligen har fungerat bra för Ana och Johans barn, som kan 

sägas har nått �Absolut tvåspråkighet� (Arnberg, 1994 s. 127). den högsta nivån i 

tvåspråkighetsskalan. Maria och Erik har gått igenom inlärningsprocessen simultan 

tvåspråkighet, (Håkansson, 2003 s. 145). som innebär att två språk lärs in samtidigt, och numera 

har de en hög kompetens i både spanska och svenska.  
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De andra två familjerna som jag intervjuade och där föräldrarna talade samma minoritetsspråk 

(spanska), valde att använda detta språk som familjespråk. Barnen (Manuel, Pablo och Isabela) 

har alltså upplevt en successiv tvåspråkighetsinlärning, som betyder att de först har lärt sig sitt 

modersmål och sedan det språk som talades i det land där de bodde, i detta fall svenska. Dessa 

barn har också nått en hög grad av tvåspråkighet som kan motsvara den så kallade �Aktiv 

tvåspråkigheten�. (Arnberg, 1994 s. 127).  De kan alltså kommunicera bra på spanska och kan 

delvis skriva och läsa på detta språk fast läs och skriv färdigheterna har inte nått samma höga 

nivå som talspråket.     
 

Angående kodväxling verkar ingen av dessa familjer betrakta det som ett hinder eller någonting 

konstigt. De är övertygade om att det är en väldigt vanlig process inom tvåspråksinlärningen. De 

berättade att de två språken har påverkat varandra framför allt i början av barnens 

språkutvecklings process, men att det inte har hindrat en bra inlärning av båda spanska och 

svenska. Nuförtiden händer det att barnen växlar mellan de två språken när de saknar ord eller 

för att uttrycka en speciell känsla eller vill betona något. Alla föräldrarna kopplar ihop 

kodväxling mer med språkfrihet och spontanitet än med brist på färdighet, fast de är medvetna 

om att barnen ibland saknar ord på spanska och därför byter de till svenska. Det stämmer bra 

med litteraturen som framförallt i moderna studier har försökt bevisa att kodväxling är ett vanligt 

och naturligt kännetecken hos tvåspråkiga personer.  
 

En annan punkt som litteraturen och intervjuerna har gemensamt är vikten av ett språks status i 

samhället och hur detta speglas i viljan att lära sig språket ifråga. (Gunnarsson, Liberg, Nesser, 

1988 s. 203-204). Föräldrarna har under intervjuerna betonat att deras barn är medvetna om att 

spanska är ett väldigt stort språk som talas i hela världen och därför har en hög status som språk 

även i det svenska samhället. Enligt föräldrarna är deras barn stolta över sitt modersmål och 

därför har de visat ett starkt intresse för att utveckla sin spanska. Samma stolthet över sitt 

modersmål har också väckt barnens intresse för deras ursprungliga kultur. Alla barnen har visat 

ett starkt engagemang för att lära känna historien, traditionerna och kulturen från detta land de 

eller deras föräldrar kommer ifrån. Alla har, trots sin ringa ålder, bevisat att de har en väldig 

skarp och tydlig uppfattning om sin språkkultur och identitet. Från deras berättelser man kan dra 

slutsatsen att de utan tvekan har hittat en väldigt bra balans mellan de två kulturerna de tillhör. 

De upplever inte någon kulturkonflikt, de känner sig hemma i Sverige när de pratar svenska eller 

i sina spansktalande länder när de pratar spanska. De uppfattar sig själva som en blandning av 

två kulturer och därför har de lärt sig att ta in det bästa av båda kulturerna.  
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Jag vill citera de ord som Pablo använde under intervjun för att beskriva sin kulturella 

samhörighet till Sverige och Colombia. Han uttryckte sig så här: 

  �Jag känner mig svensk när jag talar svenska och colombiansk när jag talar 

spanska.�( denna studie s.23)  
 

Jag var mycket imponerad av hans bestämdhet och självkänsla, han var bara en tioårig pojke men 

han hade säkert en mycket tydlig uppfattning om vem han var och vad han kände. Man måste ta 

hänsyn till att familjerna som jag intervjuade har varit medvetna om den komplicerade 

situationen som tvåspråkighet innebär och därför lagt ner mycket energi på barnens inlärning, 

detta kan ha gjort språkmiljön extra gynnsam för dessa barn. Föräldrarnas positiva inställning till 

tvåspråkighet kan alltså ha haft en god inverkan på barnens attityd att betrakta båda språken som 

viktiga och värdefulla. Detta kan ha främjat barnets vilja att lära sig båda språken bra. 

Familjernas socioekonomiska position kan ha också influerat barnens möjligheter att lära sig 

båda språken på ett bra sätt, dvs. att föräldrarnas tillgång till material och den högre socialklassen 

kan ha favoriserat barnens språkinlärning. De har alltså kunnat  förse barnen med olika 

möjligheter att lära sig de två språken lika bra genom att använda böcker, filmer, musik på 

minoritetsspråket och till och med genom att resa ofta till minoritetsspråksländerna. En annan 

sak som man borde beakta är att spanska, alltså det andraspråket som barnen talar, har en relativt 

hög status i Sverige, vilket också kan bidra till att barnen har en positiv inställning till detta språk 

jämfört med t.ex. något slaviskt språk.  
 

Jag vill tillägga att jag inte kan göra anspråk på att min undersökning på fem tvåspråkiga barn 

ska vara ett bevis och räcka till för att dra generella slutsatser men jag kan ändå konstatera att 

många av de personliga upplevelserna bland dessa familjer stämmer överens med litteraturen om 

tvåspråkighet som jag använde mig av.  
 

Jag ska avsluta diskussionen med att säga att det var otroligt intressant att skriva om ämnet 

tvåspråkighet. Jag har lärt mig mycket genom att läsa den omfattande litteraturen som har skrivits 

om detta tema och det var också en fantastisk upplevelse att träffa de tvåspråkiga spansktalande 

barnen och deras familjer under intervjuernas genomförande. Det var så stimulerande att lyssna 

på deras berättelse och jag är tacksam för att jag kunde vara med och dela deras personliga 

erfarenheter. Som lärare kommer jag att träffa barn från olika kulturer och med olika bakgrund 

och denna undersökning har hjälpt mig att förstå hur tvåspråkighet kan påverka barnens 

språkinlärning å ena sidan och deras personlighet å andra sidan. Det kan vara ett gynnsamt stöd 
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för mig som lärare att uppfatta de tvåspråkiga barnens verklighet för att kunna bemöta de 

individer som jag ska träffa i mitt yrke utan fördomar och med en öppen mentalitet.  
 

Det har också varit intressant att läsa om hur attityden till tvåspråkighet radikalt har förändrats 

under de sista tjugo åren, nämligen från en skeptisk och negativ syn till en positiv och 

konstruktiv syn. Speciellt som språklärare, om man stöder sig på de sista studierna som 

genomfördes nyligen inom språkforskning, kan man spekulera i om tvåspråkiga barn kan ha det 

lättare att också lära sig andra språk. Det förefaller som om de barn som redan har lärt sig två 

språk har tränat upp de grammatiska, lingvistiska, fonetiska och syntaktiska kompetenser som 

behövs för lära sig ett språk och följaktligen kan de dra nytta av detta för att utveckla en ökad 

kapacitet att lära sig andra språk. Utifrån min egen uppfattning och personliga erfarenhet som 

flerspråkig individ kan jag utgå från mina privata upplevelser och säga att jag har haft mycket 

hjälp under inlärningen av mitt tredje främmande språk, svenska, av att redan ha läst två andra 

främmande språk, engelska och spanska. Det är inte lätt att förklara hur min tidigare inlärning av 

två språk har underlättat inlärningen av ett tredje språk, man kan säga att det är som att utveckla 

ett speciellt tankesätt som man kan ha hjälp av. I hjärnan finns redan de strukturer som man kan 

behöva använda när man ska lära sig ett nytt språk. Min personliga erfarenhet i detta område är 

något som jag som lärare vill överföra till framtida elever för att stimulera och främja deras 

intresse för och vilja att lära sig främmande språk.    
 

Att skriva denna studie har varit en otroligt berikande upplevelse och jag vill understryka att 

efter att ha träffat dessa tvåspråkiga barn och deras familjer är jag ännu mer övertygad om att 

flerspråkighet och mångfald är en ovärderlig resurs för samhället.  
 

Utifrån resultatet av denna undersökning skulle det vara intressant att genomföra en liknande 

undersökning på invandrarbarn med ett annat modersmål än spanska. Detta för att jämföra hur ett 

språks status i samhället kan påverka attityden hos individer till att använda språket i fråga. 

Skulle ett arabisktalande barn svara annorlunda på intervjufrågorna? Det skulle också vara 

spännande att undersöka hur en invandrare som kommer från en kultur som skiljer sig mer från 

den svenska (västerländska) hittar en jämvikt mellan de två kulturerna. Om man tänker på en 

muslim, vars religion har en större betydelse i vardagslivets sysslor, vilka svårigheter stöter 

han/hon på i sitt möte med den svenska sekulariserade kulturen? Och hur påverkar det 

hans/hennens syn på deras barns tvåspråkiga uppväxt?  
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BILAGA N.1 
 

Frågor till barn 
 

1. Vilket språk pratar du hemma med dina föräldrar?  
¿Qué idioma hablas en casa con tus padres? 

2. Vilket språk talar du med dina syskon? 
¿Qué idioma hablas con tus hermanos? 

3. Vilket språk talar du med dina kompisar i skolan respektive på din fritid? 
¿Qué idioma hablas con tus amigos en el instituto y durante tu tiempo libre respectivamente? 
 

4. I vilka sammanhang använder du ditt modersmål respektive svenska? 
¿En qué contextos utilizas tu lengua materna y el idioma sueco respectivamente? 
 

5. På vilket språk föredrar du att läsa böcker, tecknade serie, tidskrift, tidningar osv.? 
¿En qué idioma prefieres leer los libros, las historietailustrada, las revistas, los periódicos? 
 

6. Vilket språk behärskar du bäst? 
¿Qué idioma dominas mejor? 
 

7. Brukar du växla mycket mellan ditt modersmål och svenska och vice versa? I vilka 
situationer och varför? 
¿Te ocuurre a menudo pasar de tu idioma materno al sueco y lo contrario? En qué situaciones 
y por qué? 
 

8. Vilken kultur identifierar du dig mest med? Varför? 
¿Con qué cultura te identificas más y por qué?  
 

9. Känner du dig själv mer som en svensk, en utlänning eller en blandning av två kulturer? 
Varför? 
¿Te sientes más sueco, extranjero u una mezcla de los dos? ¿Por qué? 
 

10. Känner du dig själv annorlunda när du umgås med svenska jämnåriga när du pratar svenska 
än när du umgås med jämnåriga som pratar samma modersmål som du? På vilket sätt? 
Försöka beskriva vad du känner. 
¿Te sientes diferente de alguna manera cuando sales con  tus coetaneos suecos o cuando 
hablas sueco de cuando sales o hablas con coetaneos que hablan tu mismo idioma materno? 
¿Por qué? Intenta explicar tus sensaciones.  
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BILAGA N.2 
 

Frågor till föräldrar 
 

1. Har ni medvetet valt att fostra ert barn tvåspråkigt eller var det en naturlig konsekvens av att 
bo i ett främmande land? (Jakande svar) Varför? 
Eligieron conscientemenete educar a su hijo al bilingüísmo o fue una consecuencia natural 
que vino con el hecho de vivir en un país extranjero? (Se sí) ¿Por qué? 

 
2. Vilket språk har ni valt att prata hemma med ert barn? Har ni alltid varit konsekventa? Vilket 

språk pratar ni med varandra? 
¿Qué idioma decidieron hablar con su hijo en casa? ¿Siempre han sido consecuentes con su 
elección? ¿Qué idioma hablan entre los dos? 

 
3. Har det varit mycket ansträngande att fostra ert barn att bli tvåspråkigt?  

¿Les han costado muchos esfuerzos educar a su hijo a ser bilingüe? 
 

4. Vad har ni gjort för att främja ert barns inlärning av modersmålet? T.ex läsa böcker, lyssna på 
band/skivor, tv, radio på modersmål. 
¿Qué hicieron para favorecer a su hijo el aprendizaje del idioma materno? Ej. leer libros, 
escuchar cintas, tv, radio en el idioma materno. 
 

5. Har det hänt frekvent att ert barn växlar från spanska till svenska eller blandade ihop dem? 
Vad har ni gjort i dessa situationer? T.ex rätta dem, ignorera saken, repetera det felaktiga 
ordet på det rätta språket, osv 
¿Ha ocurrido a menudo que su hijo pasara del español al sueco o mezclara los dos idiomas? 
¿Qué hicieron en estos casos? Ej. lo corregían, ignoraban lo ocurido, repetían la palabra 
incorrecta en el idioma correcto 
 

6. Har det hänt någon gång under barnets uppfostran att ni pratade spanska och barnet svarade 
på svenska eller att barnet vägrade tala spanska? Vad kände ni då? 
¿Ha ocurrido algunas veces durante la educación de sus hijos que Ustedes hablaran español y 
èl/ella contestara en sueco o que él/ella se negara a hablar español? ¿Qué sintieron entonces? 
 

7. Har ni mycket kontakt med andra spansktalande familjer eller spansktalande miljö? (tv, 
tidskrifter, tidningar osv) 
¿Tienen contactos con otras familias hispanohablantes o con el mundo hispánico? (tv, 
revistas, periodicos etc.) 
 

8. Reser ni ofta till ert hemland för att besöka familj och kompisar? Hur beter sig ert barn i 
denna situation? Märker du att han/hon är annorlunda då? På vilket sätt?  
¿Viajan a menudo a su país natal para visitar a la familia y a los amigos? ¿Cómo se comporta 
en estas situacines su hijo? Te parece que se comporta de manera diferente? ¿Cómo? 
 

9. Tror ni att inlärningen av svenska har påverkat inlärningen av barnets modersmål, spanska, 
på vilket sätt? 
¿Creen que el aprendizaje del sueco haya influido sobre el aprendizaje del español? 

 

10. Är ni nöjda med barnets färdigheter i spanska eller skulle ni önska att han/hon talade 
mer/bättre? 
¿Están satisfechos con el nivel de español que su hijo tiene o quisieran que él/ella hablara 
más/mejor el español? 


