
Självständigt arbete

Vem är tvåspråkig? 

En kvantitativ undersökning om vem som anses tvåspråkig av svenska 

lekmän. 

Författare: Johanna Nihlén 

Handledare: Emanuel Bylund 

Termin: HT -2014 

Ämne: Svenska som andraspråk 

Nivå: G2F  

Kurskod: 2SSÄ06 



i 

Sammandrag 

Uppsatsens syfte är att genom en kvantitativ enkätundersökning utröna vad svenska 

lekmän generellt anser definiera två- eller flerspråkighet. Närmare bestämt undersöks 

om det finns någon skillnad mellan de respondenter som anser sig vara enspråkiga, 

alternativt två- respektive flerspråkiga. Respondenternas språkliga behärskningsnivå är 

självuppskattad. De forskningsfrågor som guidat föreliggande uppsats är: 1. Vilka, men 

även vilket, anses vara det viktigaste kriteriet för två- eller flerspråkighet bland svenska 

lekmän? samt 2. Spelar en individs språkliga bakgrund någon roll för vilket 

definitionskriterium hen väljer som mest avgörande? 153 respondenter deltog i 

undersökningen och deras svar analyserades utifrån Skutnabb-Kangas (1981) kriterier 

för tvåspråkighet samt Bakers (2011) analysdimensioner. 

Respondenterna – oberoende av språklig bakgrund – anser att ett funktionellt språk är 

det viktigaste vid bedömning av tvåspråkighet. Resultaten visar även att respondenterna 

inte lägger alltför stor vikt vid språklig korrekthet när de ombeds definiera två- eller 

flerspråkighet, samt att talat språk är en viktigare kompetens än vad skrivet språk är. 

Nyckelord 

Tvåspråkighet, flerspråkighet, definition av tvåspråkighet, analysdimensioner, 

tvåspråkighetskriterier 

Who is bilingual?  
A survey on Swedish laymen's definitions of bilingualism
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Inledning 

Vem är egentligen två- eller flerspråkig? Är den som kan tala två språk felfritt 

tvåspråkig, eller ska personen kunna både tala och skriva obehindrat på två språk? Går 

gränsen för tvåspråkighet när individen kan både tala, skriva och läsa? De flesta 

personer har en uppfattning i denna fråga, vare sig de är lekmän eller språkvetare, och 

det är inte ovanligt att åsikterna går isär. Under årens lopp har forskare försökt klargöra 

denna fråga genom att föreslå olika kriterier för att definiera tvåspråkighet. Ännu finns 

det inga entydiga kriterier för att definiera tvåspråkighet, men en del varierande 

alternativ. Faktum är att det inte bara hos allmänheten råder delade uppfattningar om 

vad tvåspråkighet är, utan även hos språkvetare. Effekten av denna termförbistring är att 

det idag i samhället råder olika uppfattningar om vad tvåspråkighet är, och i 

förlängningen också vem som betraktas som tvåspråkig. 

Undersökningen som rapporteras i denna uppsats har inspirerats av Maria Wingstedts 

(1998) studie, i vilken hon bland annat har undersökt attityder till tvåspråkighet i 

Sverige. Respondenterna för Wingstedts (1998) studie var relativt överens om hur de 

anser att tvåspråkighet bör definieras, nämligen att man bör kunna läsa och skriva på 

båda språken för att anses tvåspråkig. Detta kriterium fick i Wingstedts (1998) studie 

82.9 % av rösterna, vilket skulle innebära att världens alla analfabeter vore språklösa1. 

Föreliggande undersökning intresserar sig för om Wingstedts (1998) resultat är 

generaliserbara till ett liknande deltagarurval två decennier senare, men också om det 

finns skillnader mellan olika språkbehärskningsbakgrunder. Wingstedt (1998) gjorde 

inga jämförelser mellan tvåspråkigas och enspråkigas uppfattningar gällande 

tvåspråkighetsdefinitionen, vilket lämnar denna fråga öppen för undersökning. Det har 

bedrivits forskning om andra språkliga fenomen, exempelvis kodväxling och dialekter, 

som visar att en talares egen språkliga erfarenhet påverkar hans/hennes attityder 

gentemot språkliga fenomen. Frågan om huruvida språklig erfarenhet i form av 

enspråkighet och tvåspråkighet påverkar talares uppfattning om vad tvåspråkighet 

innebär, är hitintills ej utforskat.  

Genom att identifiera vad två- eller flerspråkighet anses vara och skapa en enhetlig bild 

av begreppets innebörd möjliggörs en förbättring gällande att möta flerspråkiga 

                                                
1 Att behärska ett språk kan innefatta skriftlig kompetens. I Sverige antas varje vuxen människa kunna 
skriva, vilket i sin tur har skapat uppfattningen att varje vuxen, var som helst i världen, klarar av att 
producera begripliga texter i skrift (Franker 2004). Verkligheten ä dock en annan och i stora delar av 
världen där analfabetismen är gängse (Franker 2004) 
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människor i samhället och i skolan. Attityd och lärande går hand i hand, vilket innebär 

att medvetenheten om vem som kan anses vara två- eller flerspråkig behöver finnas hos 

varje lärare för att optimera lärandeförhållandena i skolan. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att utröna lekmäns uppfattningar om två- eller 

flerspråkighet och se om det råder oenigheter mellan en-, två- respektive flerspråkiga 

lekmän. 

 

1.1.1 Forskningsfrågor 

1. Vilka, men även vilket, anses vara det viktigaste kriteriet för två- eller 

flerspråkighet bland svenska lekmän? 

2. Spelar en individs språkliga bakgrund någon roll för vilket definitionskriterium 

hen väljer som mest avgörande? 

 

1.2 Begreppsdefinition 

Språkbakgrund 

Respondenterna anger sin språkbakgrund i enkätundersökningen. Frågan efterfrågar om 

respondenterna ser sig själva som en-, två- eller flerspråkiga efter sin egen definition. 

Respondenternas språkbakgrund åsyftar således deras självuppskattade språkliga 

kompetens. 

 

Modersmål 

Hur respondenterna ser på begreppet modersmål kan variera. Denna undersökning 

kommer att använda sig av Nationalencyklopedins (2014) definition av modersmål 

vilket innebär att modersmål är det språk en individ lär sig först i livet. Modersmål kan 

likställas med förstaspråket (Nationalencyklopedin 2014).  



 

3 

 
 
Svenska lekmän 

Svenska lekmän är det begrepp som kommer användas som benämning på 

respondenterna. Denna term valdes då respondenterna inte antas vara lingvister. 

(N=) & (n=) 

Vid resultatbeskrivningen används den statistiska förkortningen (N=) vilket står för 

helheten och (n=) vilket står för delar av helheten. Exempelvis betyder (N=153) att det 

är 153 deltagande respondenter i enkätundersökningen och (n=42) betyder då 42 

stycken av dessa 153. 

 

1.3 Disposition 

I första delen av uppsatsen presenteras syfte med undersökningen, forskningsfrågorna 

samt en begreppsdefinition. Därefter följer en beskrivning av det teoretiska ramverk 

som denna undersökning utgått ifrån. Del tre inleds med en beskrivning av metodvalet, 

följt av en genomgång av undersökningens tillvägagångssätt och avslutas med de 

forskningsetiska överväganden som beaktades vid undersökningen. I fjärde delen 

presenteras resultatet från den empiriska undersökningen och del fem är den diskussion 

som binder samman resultatbeskrivningen med det teoretiska ramverket. Uppsatsen 

avslutas med att presentera de slutsatser som dragits av undersökningen och 

metodkritik. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt görs en genomgång av det teoretiska ramverk som undersökningen vilar 

på. Först presenteras Grosjean (1989) och hans sammanställning av 

tvåspråkighetsforskningens utgångsläge, följt av Håkanssons (2003) presentation av 

skolverkets definitioner av tvåspråkighet. I nästföljande del diskuteras attityder till språk 

med utgångsläge i Lappalainen (2005) studie och kodväxling samt Hamminks (2000) 

forskning om kodväxling. Detta följs av en presentation gällande vilka kriterier 

(Skutnabb-Kangas 1981) och analysdimensioner (Baker 2011) man kan använda som 

riktlinjer för att definiera tvåspråkighet. Avslutningsvis kommer denna del att tala för 

skriftig kompetens (Franker 2004) och hur startåldern för språkinlärning påverkar 

inlärningsprocessen (Bylund et.al. 2013). 

 

2.1 Introduktion av tvåspråkighet 

Grosjean (1989) har i sina undersökningar redogjort för hur de förlegade teorierna för 

tvåspråkighet såg ut. Forskningsfrågan har ansetts ointressant eftersom det har påståtts 

att en människa inte kan uppnå en felfri nivå i två- eller flera språk (Grosjean 1989). Det 

sades att den som kunde anses två- eller flerspråkig enbart var den som kan använda 

samtliga språk felfritt, och för att ta reda på detta fick talaren genomgå ett 

språkbehärskningstest. Dessa test var utformade för infödda enspråkiga talare (Grosjean 

1989). Resultaten av dessa test gav inte det som idag skulle anses vara rättvisande 

resultat. Grosjean (1989) har gjort en jämförelse till sport för att skildra hur salomoniska 

dessa test egentligen var för den som hade mer än två språk; - en häcklöpare har talang 

för häcklöpning och ska mätas med andra häcklöpare, inte löpare eller höjdhoppare 

(Grosjean 1989). En tvåspråkig ”råkade” dessutom vara det, ingen valde själv att ha två 

språk vilket ledde till att tvåspråkighet inte heller ansågs vara en tillgång. Det var 

underförstått att en tvåspråkig person inte kunde tala särskilt bra eftersom det inte var 

möjligt att behärska två språk fullt ut (Grosjean 1989). Lingvister trodde att en 

tvåspråkig talare motsvarade två enspråkiga människor i samma kropp, vilket Grosjean 

(1989) förkastar och istället säger att en tvåspråkig individ har en alldeles unik språklig 

kompetens.  
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Håkansson (2003) har gjort en sammanställning av vad skolverket har föreslagit som 

definitioner av första språk, modersmål, tvåspråkighet och flerspråkighet med 

motivationen ”det är tydligt att det finns stort behov av terminologi för att beskriva 

språkförhållanden i den svenska skolan” (Håkansson 2003:20), vilket hon 

sammanfattade i en lättöverskådlig tabell. 

 

Tabell 1. Definition av tvåspråkighet enligt Skolverket (Håkansson 2003:20) 

Tabell 1 Skolverket 2002 

”Förstaspråk” barnets/elevens första språk - särskilt när detta inte är modersmål för en 

eller båda föräldrarna 

’’Modersmål” barn och elevers första språk och ämnet modersmål  
 

”Tvåspråkighet”  
 

här avses tvåspråkighet med svenska och ett annat modersmål 

”Flerspråkighet”  
 

barn/elever/lärare/föräldrar med annat modersmål än svenska 

 

Skolverket gör, som man kan utläsa från tabellen, ingen skillnad på modersmål och 

förstaspråk, och inte heller gör Nationalencyklopedin (2014) det, som också menar att 

modersmål kan likaställdas med ett första språk. Skolverket anser, utifrån tabellen, att 

en tvåspråkig person i Sverige ska ha två modersmål varav ett av språken är svenska. 

Modersmål enligt Nationalencyklopedin (2014) är istället vilket språk som helst som ett 

barn lärt sig först i livet och tvåspråkighet enligt Nationalencyklopedin (2014) har inget 

med talarens modersmål att göra, utan talar istället om ”användning eller behärskning 

av två språk” (Nationalencyklopedin 2014). 

 

Efter denna korta introduktion av tvåspråkighet följer nu forskning om attityder kring 

tvåspråkighet, vad ett språk kan innefatta samt ett urval av tillgängliga analysparametrar 

för att definiera tvåspråkighet. 

 

2.2 Attityder mot språk 

Hanna Lappalainen (2005) gjorde en studie inom fennistisk sociolingvistik för att 

undersöka vad finsktalande människor i Finland hade för attityder till landets olika 

dialekter. Studiens empiriska material bestod av intervjuer där ett av momenten innebar 
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att respondenten på en karta skulle markera var den vackraste dialekten respektive 

fulaste dialekten talades, viken dialekt som var den mest korrekta och så vidare 

(Lappalainen 2005). Resultaten visade att dialekter associeras till landskap. Det 

framkom även att informanterna var mest positiva till sin egen dialekt och mest negativa 

till de dialekter som geografiskt sett låg nära respondenternas egna geografiska läge. 

Socioekonomiska förhållanden samt umgängeskretsens värderingar påverkade vad 

informanterna ansåg vara ett bra dialektbruk (Lappalainen 2005). En annan forskare 

som undersökt attityder till språk är Julianne E. Hammink (2000) som i sin studie 

utforskat attityder kring kodväxling. Hammink (2000) kunde, genom en omfattande 

enkätundersökning, se att de som själva använde sig av kodväxling var positiva till 

fenomenet, medan de resterande respondenterna var negativa och såg kodväxling som 

bevis på ett fattigt språk. Studien visade även att om kodväxling ska bli begripligt 

behöver utövaren ha goda kunskaper i båda språkens grammatiska strukturer så att det 

på ett korrekt sätt går att kombinera önskade ord (Hammink 2000). 

Både Hamminks (2000) och Lappalainens (2005) studier visar att det finns 

attitydskillnader mellan olika sociala grupper vad gäller språkbruk. Respondenterna i 

Hamminks (2000) studie som var positiva till kodväxling var också utövarna, vilket kan 

tolkas som att de med kunskap om hur man kodväxlar också var de som såg nyttan och 

kompetensen i att kombinera två- eller flera språk. Då det inte finns tidigare studier 

gjorda som styrker denna uppsats frågeställning kan man utgå ifrån att denna forskning 

kan appliceras för att attityder till tvåspråkighet eftersom studierna (Hammink 2000, 

Lappalainen 2005) ådagalägger hur egen språklig erfarenhet påverkar uppfattningen om 

andra språkliga beteenden. 

 

2.3 Analysparametrar för tvåspråkighet 

Analysen kommer att utgå från fyra olika kriterier för vad som kan anses vara två- eller 

flerspråkighet. Dessa begrepp är formulerade av Tove Skutnabb-Kangas (1981), och 

enligt henne bör minst ett av dessa kriterier vara uppfyllt för att en individ ska anses 

vara två- eller flerspråkig. För att vidga dessa kriterier kommer även Colin Bakers 

(2011) analysdimensioner att användas, i vilka man genom åtta olika samspelande 

dimensioner kan analysera två- eller flerspråkighet. 
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Det första kriteriet som Skutnabb-Kangas (1981) presenterar är ursprungskriteriet vilket 

syftar till de språk man lär sig först i livet. Denna språkinlärning sker antingen direkt 

efter födseln eller före tre års ålder. Den dimension som Baker (2011) vidnämner age 

(ålder) refererar till samma fenomen, nämligen huruvida startåldern påverkar 

språkinlärningsprocessen. Språk kan ha lärts in simultant (språkinlärning som sker före 

tre års ålder) eller successivt (språkinlärning som sker efter tre års ålder) vilket har visat 

sig påverka nivån av den slutgiltiga språkbehärskningen. Dimensionen culture (kultur) 

(Baker 2011) kan också härledas till Skutnabb-Kangas (1981) ursprungskriterium. En 

person som talar två eller flera språk kan betraktas vara bi- eller mångkulturell (Baker 

2011). Exempelvis kan svenska vara modersmål och studieorten vara i England vilket 

kan leda till känslan av att tillhöra två kulturer. Att anses tillhöra två eller flera kulturer 

kan utgöra en del av vilken nivå ens språkliga kompentensen betraktas vara. 

Funktionskriteriet är det kriterium som enligt Skutnabb-Kangas (1981) innebär att en 

person kan använda två (eller flera) språk efter eget önskemål på ett funktionellt sätt. 

Språken ska fungera i flera olika situationer eller när samhället kräver det för att 

uppfylla detta kriterium (Skutnabb-Kangas 1981). Till detta kriterium går det att koppla 

de dimensioner som Baker (2011) kallar use (användning) och context (kontext), vilka 

båda syftar till funktionen i ett språk. Use är den dimension som lyfter fram de domäner 

och skilda syften genom vilka ett språk kommer till användning. Exempel kan vara då 

olika språk kan komma att användas i skolan och i hemmet (Baker 2011). Context talar 

för den kontextbundna språkanvändningen, vilket också talar för den funktion som 

språket fyller. Den kontextbundna språkanvändningen kan ske genom politiska 

påtryckningar, i länder där två språk är praxis eller där ett språk har högre status än 

andra, vilket kan forcera talare att använda olika språk för att uppnå olika syften 

(Baker 2011). 

Skutnabb-Kangas (1981) attitydkriterium syftar till att den person som identifierar sig 

själv med två språk ska kallas för tvåspråkig. Detsamma gäller om individen betraktas 

som två- eller flerspråkig av sin omgivning (Skutnabb-Kangas 1981). Detta kriterium 

kan kopplas till Bakers (2011) Culture-dimension vilken presenterades vid Skutnabb-

Kangas (1981) ursprungskriterium. Man kan även se likheter mellan attitydkriteriet och 

den dimension Baker (2011) kallar Elective bilingualism (självvald tvåspråkighet) Som 

syftar till den självvalda två- eller flerspråkigheten som exempelvis sker i skola som 

självvald kurs. Självvald flerspråkighet sker inte på bekostnad av de språk man redan 

har utan är motsatsen till omständighetsstyrd språkinlärning, vilket innebär att 
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språkanvändaren tvingas att behärska ännu ett språk. Baker (2011) menar att faktorer 

som makt och prestige kan påverka om språkinlärningen är självvald eller 

omständighetsstyrd. 

Det sista kriteriet som Skutnabb-Kangas (1981) presenterar är kompetenskriteriet vilket 

innefattar den kunskap talaren innehar i ett språk. Detta kriterium kan bli uppfyllt på ett 

flertal olika sätt. Är talaren enligt detta kriterium två- eller flerspråkig kan denne 

behärska flera språk helt och hållet, vilket i sin tur kan diskuteras eftersom det är svårt 

att avgöra vem som behärskar ett språk till fullo. Talaren kan likaledes betraktas två- 

eller flerspråkig om denne behärskar två språk på samma nivå som en infödd talare eller 

om denne kan yttra meningsfulla uttalanden och innehar goda grammatiska färdigheter i 

båda språken (Skutnabb-Kangas 1981). Även här har Baker (2011) formulerat 

dimensioner som är jämförbara med Skutnabb-Kangas (1981) kompetenskriterium, 

vilka alla relaterar till den kompetens som talaren bör äga. Ability (förmåga) åberopar 

förmågan att använda ett språk. Baker (2011) skiljer på två- eller flerspråkigas 

språkanvändning genom att klassificera dem antingen som produktiva eller receptiva 

språkanvändare. En individ med ett produktivt språk kan både tala och skriva på båda 

språken medan en passiv språkanvändare enbart har en receptiv förmåga (förstå tal eller 

läsa) men saknar produktiva färdigheter (tala eller skriva). Det finns även olika grader 

av språkbehärskning enligt Baker (2011) eftersom språkanvändaren antingen kan ha 

goda kunskaper i båda språken eller nyss ha påbörjat inlärningsprocessen. 

Baker (2011) talar även om balance of two languages (balansen mellan två språk). Det 

är sällan en två- eller flerspråkig människa behärskar båda språken precis lika bra, och 

Baker (2011) framhåller att en talare oftast har ett dominant språk. Denna dimension 

syftar till hur språkanvändaren klarar av att balansera två- eller flera språk i förhållande 

till varandra. Den sista av Bakers (2011) dimensioner som kan kopplas Skutnabb-

Kangas (1981) kompetenskriterium är det han benämner development 

(språkutveckling). Denna dimension syftar till hur ett språk utvecklas, och Baker (2011) 

menar att flerspråkiga människor oftast har ett språk som är mer utvecklat än det andra. 

Denna dimension kan tyckas samarbeta med ability och balance of two languages. 

 

2.4 Skriftlig kompetens 

Att behärska ett språk kan innefatta skriftlig kompetens. I Sverige antas varje vuxen 

människa kunna skriva vilket i sin tur har ingett tron av att varje vuxen klarar producera 
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begripliga texter i skrift (Franker 2004). Så ser dock inte verkligheten ut i stora delar av 

världen där analfabetismen är gängse (Franker 2004). Med Frankers (2004) forskning i 

åtanke finns det anledning att problematisera Skutnabb-Kangas (1981) 

kompetenskriterium samt Baker (2011) analysdimension ability, då dessa talar för att 

skrivet språk är en betydande del i att anses vara två eller flerspråkig. 

Skutnabb-Kangas (1981) nämner vid sin presentation av kompetenskriteriet att 

individen ska besitta goda grammatiska färdigheter i båda språken för att få kallas 

tvåspråkig. Likaså uttrycker hon vid funktionskriteriet att språket ska kunna användas 

efter eget önskemål eller när samhället kräver det (Skutnabb-Kangas 1981). Detta kan 

tolkas att Skutnabb-Kangas (1981) talar direkt för att skrift är en del av att behärska ett 

språk vid det förstnämnda kriteriet medan hon underförstått yrkar på skrift som 

färdighet för att uppfylla kriteriet för att vara tvåspråkig. Om ett språk ska kunna 

användas i flera olika domäner, dels när man själv vill och dels när samhället kräver det, 

är det sannolikt att skriftlig kompetens kan ses som ett villkor. Detta synsätt delas av 

Gisela Håkansson (2003) och då en av Wingstedts (1998) lyder ”att kunna läsa och 

skriva på båda språken” visar detta hur betydelsefull skriftlig kompetens är i Sverige 

samt beskriver detta som ett kompetensrelaterat krav. 

För att föra tankarna tillbaka till Skutnabb-Kangas (1981), har hon preciserat att enbart 

ett kriterium, utav fyra, ska vara uppfyllt vilket emellertid talar för att även analfabeter 

kan betraktas ha fullständiga språk utan att äga förmågan att producera skrift. Baker 

(2011) har eventuellt försökt komma runt samma realitet, att analfabeter skulle vara 

språklösa, genom att göra skillnad på produktiva och receptiva språkanvändare. 

 

2.5 Recessivt språk och ålderns påverkan 

Baker (2011) presenterar i samband med den dimension han benämner ability, att ett 

språk kan utvecklas åt två olika håll. Ett andraspråk som används och som utvecklas 

parallellt med det språk som talaren redan behärskar, kallas för ascendent eller additiv 

tvåspråkighet. Ascendent eller additiv tvåspråkighet innebär att båda språken utvecklas 

och vidhåller sina funktioner. Motsatsen till detta kallas recessiv tvåspråkighet, vilket 

innebär att det ena språket försämras i förhållande till det andra (Baker 2011). Recessiv 

tvåspråkighet kan leda till att talarens språkanvändningsförmåga avtar, vilket i 

extremfall leda till att ett språk helt eller delvis går förlorat. Detta sker främst om de 

naturliga användningsområdena för ett språk försvinner (Baker 2011). Abrahamsson 
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(2004) beskriver den recessiva tvåspråkigheten som att ett språk är en färskvara, vilket 

behöver underhållas för att bibehålla den behärskningsgrad det en gång haft. För att 

statuera ett exempel förloras språk lätt för adoptivbarn som inte länge kan göra sig 

förstådda på sitt modersmål i den nya familjen och inte får tillfälle att använda sitt 

modersmål i någon annan naturlig livsdomän.  

I Bylunds et al. (2013) studie kan man läsa hur startåldern påverkar inlärningen av ett 

andraspråk. Studien visade att hur väl ett språk behärskas skiljer på individnivå och kan 

inte direkt härledas till vid vilken ålder språket förvärvades (Bylund et.al 2013). Studien 

visade föga skillnad i språklig behärskningsnivå mellan de respondenter som hade ett 

eller två modersmål gentemot de som hade förvärvat ett andra språk senare i livet 

(Bylund et al. 2013). 

2.6 Wingstedt (1998) – inspirationen för aktuell undersökning 

Wingstedt (1998) har bedrivit flera studier under många års tid som tillsammans 

resulterade i en avhandling. I en av dessa studier försöker Wingstedt (1998) klargöra 

svenskars attityder gentemot tvåspråkighet. Wingstedt (1998) ansåg att Sverige år 1998 

kunde betraktas som ett monolingvistiskt land där majoriteten av befolkningen var 

enspråkig. Sverige har sedan Wingstedts (1998) studie fått 6 minoritetsspråk, så man 

kan inte längre anse att Sverige är ett monolingvistiskt land. Den studie av Wingstedt 

(1998) som inspirerat föreliggande uppsats bestod av en enkätundersökning vars syfte 

var att ta reda på hur attityderna gentemot tvåspråkighet ser ut i Sverige. Frågorna, som 

bestod av konkreta kryssfrågor, efterfrågade hur människor i Sverige såg vara 

tvåspråkighet. 
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Tabell 2. Svenskars definitioner av tvåspråkighet (från Wingstedt 1998) (Håkansson 
2003:19) 

 

 

Bland de 338 som besvarade enkäten (Wingstedt1998) var det mest framträdande 

kriteriet kunna läsa och skriva på båda språken, vilket Wingstedt (1998) kopplar till att 

åsikten om att språkkunnande och litteracitet hör ihop är djupt i Sverige. Även Gisela 

Håkansson (2003) framhåller att den höga procentandel som svarat att ”att kunna läsa 

och skriva på båda språken” visar hur betydelsefull skriftlig kompetens anses vara i 

Sverige. En annan konklusion av Wingstedt (1998) är att en människa som ska anses 

tvåspråkig bör ha lärt sig båda språken i barndomen samt kunna dem näst intill felfritt. 

 

För att kallas tvåspråkig bör man: 

Andel 
svar 

kunna läsa och skriva på båda språken 82.9 % 

kunna utrycka sig lätt och obehindrat på båda språken i många olika situationer 82.0 % 

kunna använda språken, inte nödvändigtvis felfritt 68.9 %  

kunna använda språken som tankeverktyg 38.1 % 

ha lärt sig ett andra språk någorlunda bra 25.9 % 

ha lärt sig språken i barndomen 20.7 % 

kunna tala båda språken lika bra som en infödd talare  21.1 % 

tala båda språken utan brytning 15.5 % 

drömma på båda språken 8.5 % 
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3  Metod 

I detta avsnitt redogörs för de metodval som använts för undersökningen liksom också 

förmaterial, genomförande samt information om deltagarurvalet. Slutligen presenteras 

de forskningsetiska överväganden som tagits i beaktande.  

 

3.1 Material och genomförande 

Undersökningen har en kvantitativ metodansats då syftet var att undersöka ett stort antal 

respondenter utifrån en fråga. Detta gjordes med en surveyundersökning, vilket innebär 

att all data samlas in vid en bestämd tidpunkt för att kritiskt kunna granska det 

empiriska materialet vid en senare tidpunkt. Det sammanställda resultatet går att mäta 

och registrera (Denscombe 2009). 

Survey är en forskningsstrategi som beskriver hur arbetets tillvägagångsätt fortskridit. 

De metoder som oftast används i surveyundersökningar är postenkäter, survey via 

internet, intervjuer ansikte mot ansikte och telefonintervjuer (Denscombe 2009). 

Fördelarna med att använda sig av internetbaserade enkätundersökningar är att det är ett 

snabbt sätt att nå många respondenter. Att sända enkäter digitalt är dessutom billigt för 

forskaren. Att tillämpa en internetbaserad enkät underlättar inte bara insamlingen av 

data utan även sammanställningen. Nackdelar med survey via internet är att 

respondenter måste hitta webbplatsen för enkäten samt vara tekniskt kunniga.  

 
Undersökningens empiriska underlag utgörs av sammanställda svar från en 

internetbaserad enkät. Enkäten sammanställdes via ett gratisprogram online och 

pilottestades innan den slutgiltiga versionen skickades ut. Insamlandet av data skedde 

genom att enkäten skickades ut via sociala medier, där den fanns tillgänglig under åtta 

dagar, samt via mejllistor. För att nå fler respondenter från den äldre generationen 

sändes enkäten även ut i pappersform till en förening med hög medelålder. Vid tillfället 

då postenkäterna ifylldes skedde inget verbalt utbyte mellan respondenterna. Samtliga 

deltagare var frivilliga och alla inkomna svar användes vid analysen. 

Enkätsvaren sammanställdes digitalt och jämfördes mellan olika deltagargrupper. Dessa 

var samtliga respondenterna samt utifrån respondenternas självuppskattade 

språkbakgrund, det vill säga enspråkiga, tvåspråkiga och trespråkiga respondenter. 
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Enkäten bestod av totalt 10 frågor, varav en fråga hade 10 påståenden, och samtliga 

frågor var obligatoriska. De tre första frågorna undersökte respondentens kön, ålder och 

skolbakgrund. Fyra efterföljande frågor undersökte respondentens ställningstagande till 

olika frågor gällande två- eller flerspråkighetskriterier med ”ja” och ”nej” som 

svarsalternativ. Dessa fyra frågor var följande: 

1) Är en person som har två modersmål tvåspråkig? 

2) Är en person som behärskar två språk lika bra tvåspråkig? 

3) Är en person som kan använda två språk i flera olika vardagliga situationer 

tvåspråkig? 

4) Ska en person som känner sig tvåspråkig kallas för tvåspråkig? 

 

Dessa frågor fungerade som kontrollfrågor till efterföljande påståenden på så sätt att 

frågor och påståenden syftade till samma frågeställning men hade annan formulering. 

Anledning var att se huruvida respondenterna var konsekventa i sitt tyckande. På 

efterföljande uppgift fick respondenterna kryssa för ett fritt antal svarsalternativ (10 

påståenden) gällande vad en två- eller flerspråkig person bör uppfylla för kriterier för att 

kallas två- eller flerspråkig. Dessa kriterier var utformade utifrån Skutnabb-Kangas 

(1981) kriterier för två- eller flerspråkighet och till viss del även Bakers (2011) 

analysdimensioner. Kriterierna att välja mellan var följande: 

a) kunna läsa på båda/samtliga språk 

b) kunna skriva på båda/samtliga språk 

c) kunna uttrycka sig lätt och obehindrat på båda/samtliga språk i många olika situationer 

d) kunna använda båda/samtliga språk, inte nödvändigtvis felfritt 

e) ha lärt sig båda/samtliga språk i barndomen 

f) kunna tala båda/samtliga språk lika bra som infödda talare 

g) tala båda/samtliga språk utan brytning 

h) uppfatta sig själv som två- eller flerspråkig 

i) behärska båda/samtliga språk lika bra 

j) förstå båda/samtliga språk i tal 
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Efter detta moment ombads respondenterna rangordna de tre kriterier från påståendena a 

till j som de ansåg vara viktigast för att kallas två- eller flerspråkig. De tre första 

frågorna rörde persondata liksom också den sista frågan, där respondenterna skulle ange 

hur de själva betraktar sin språkliga kompetens. 

 

3.2 Respondenterna 

Respondenterna (N=153) delades in i tre grupper utifrån deras självuppskattade 

språkbehärskningsnivå. Dessa grupper bygger således på huruvida respondenterna 

ansåg sig vara enspråkiga, tvåspråkiga eller flerspråkiga. Den enspråkiga gruppen 

(n=57) svarade för 37 % av rösterna, den tvåspråkiga gruppen (n= 68) svarade för 45 % 

av rösterna och den flerspråkiga gruppen (n=28) svarade för 18 % av rösterna. Bland 

respondenterna fanns 45 % kvinnor (n=70) respektive 55 % män (n=84). 

Åldersfördelningen bland respondenter var följande; 40 % (n=62) respondenter uppgav 

sig vara mellan 15 och 30 år, 44 % (n=67) uppgav sig vara 31-65 år och resterande 16 

% (n=25) av respondenterna uppgav sig vara 65 och äldre. 6 % (n=10) av 

respondenterna har avslutat sina studier efter grundskola, 34 % (n=52) slutförde 

gymnasiet och 60 % (n=92) har gått ut högskola/universitet eller motsvarande. 

 

3.3 Forskningsetiska avväganden 

Respondenterna blev informerade om syftet med undersökningen samt att deras 

medverkan var frivillig. Respondenterna har under hela processen varit anonyma vilket 

leder till att det inte går att koppla svar till en enskild deltagare. De ifyllda enkäterna har 

enbart använts i forskningssyfte, specifikt för denna undersökning, och kommer inte att 

förekomma i några andra sammanhang. Samtliga enkäter - elektroniska och 

pappersenkäter samt sammanställningarna av dessa har i efterhand raderats 

(Vetenskapsrådet 1990). 
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31 %

53 %

Diagram 1

JA NEJ

4 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultaten av undersökningen utifrån det empiriska materialet. 

4.1 redogör för den generella uppfattningen som samtliga respondenter (N=153) 

uppvisar om två- eller flerspråkighet. Följer gör 4.2 där en- (n=57), två- (n=69) och 

flerspråkigas (n=28) enkätsvar presenteras. Alla data är avrundade till närmaste heltal 

vid procenträkning. 

 

4.1 Den generella uppfattningen om tvåspråkighet 

Enkäten visar att 70 % (n=107) av samtliga respondenter (N=153) anser att en person är 

två- eller flerspråkig om denne har två- eller fler modersmål. 30 % (n=46) anser att två- 

eller flerspråkighet inte har ett samband med vilket eller vilka modersmål en person 

innehar. Bland respondenterna menar 78 % (n=120) att man bör klassificera en 

människa som behärskar två språk lika bra som tvåspråkig medan resterande 22 % 

(n=33) inte betraktar detta som ett kriterium för tvåspråkighet. 

Om två språk kan nyttjas i flera vardagliga situationer anser 69 % (n=105) att man bör 

kallas tvåspråkig medan 31 % (n=48) inte håller med. Om en person känner sig 

tvåspråkig anser 47 % (n=72) att hen ska kallas tvåspråkig medan resterande 53 % 

(n=81) anser att det inte är ett tillräckligt starkt kriterium.  

Diagram 1. Den generella uppfattningen av tvåspråkighet. 
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41 %

24 %

[VÄRDE]

39 %

4 %

14 %

6 % 7 % 8 %

48 %

Diagram 2

På de frågor där respondenterna ombads kryssa för och rangordna påstående, a–j, ansåg 

respondenterna att kriterium c; ’’kunna uttrycka sig lätt och obehindrat på båda/samtliga 

språk i många olika situationer’’ var det viktigaste kriteriet med 71 % (n=108). Efter 

detta följde j; ’’förstå båda/samtliga språk i tal’’ med 48 % (n=73) och som tredje högst 

rankade kriterium för två- eller flerspråkighet placerade respondenterna a; ‘’kunna läsa 

på båda/samtliga språk’’, med 41 % (n=61). 

 

Diagram 2 Sammanfattning av enkätsvar a-j för samtliga respondenter. 

 

4.1.1 Enspråkiga respondenter 

I den enspråkiga jämförelsegruppen (N=57) menade 68 % (n=39) att en person med två 

modersmål bör anses vara tvåspråkig, resterande 32 % (n=18) anser att två- eller 

flerspråkighet inte bör förknippas med modersmål. 65 % (n=37) har svarat att den 

person som behärskar två språk lika bra bör benämnas tvåspråkig medan kvarstående 35 

% (n=20) inte håller med. 
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En person som kan använda ett språk i flera olika situationer bör betraktas som två- eller 

flerspråkig enligt 47 % (n=27) av de enspråkiga respondenterna, vilket resterande 53 % 

(n=30) inte förknippar med ett kriterium för att betraktas som två- eller flerspråkig. 

Om en person känner sig tvåspråkig ska denne enligt 40 % (n=23) kallas tvåspråkig, 

vilket  

resterande 60 % (n=34) inte anser vara ett tillräckligt starkt kriterium för tvåspråkighet. 

Diagram 3. Sammanfattning; enspråkigas uppfattning av tvåspråkighet. 

 

Bland de frågor där respondenterna ombads kryssa för och rangordna påstående, a–j, 

ansåg de enspråkiga respondenterna att c (65 % (n=37)); ’’kunna uttrycka sig lätt och 

obehindrat i på båda/samtliga språk i många olika situationer’’ var det tyngst vägande 

kriteriet för två- eller flerspråkighet. Näst viktigast ansåg de enspråkiga respondenterna 

att a var; ’’kunna läsa på båda/samtliga språk’’ med 37 % (n=21) JA-svar. Kriteriet som 

hamnade på tredje plats var j; ’’förstå båda/samtliga språk i tal’’, med 33 % (n=19). 

Diagram 6 förtydligar ovanstående data och presenteras på sida 20. 

 

4.1.2 Tvåspråkiga respondenter 

Den tvåspråkiga jämförelsegruppen består av 68 respondenter. Av dessa tycker 63 % 

(n=43) att en person med två modersmål bör anses tvåspråkig medan resterande 37 % 

(n=25) inte håller med. Om en person behärskar två språk lika bra anser 83 % (n=55) att 

Är en person med två 

modersmål 
tvåspråkig?

Är en person som 

behärskar två språk 
lika bra tvåspråkig?

Är en person som 

kan använda två 
språk i flera 

vardagliga 
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tvåspråkig?
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känner sig tvåspråkig 
kallas tvåspråkig?
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[VÄRDE] [VÄRDE]

53%
60 %

Diagram 3

JA NEJ
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personen bör kallas tvåspråkig medan 17 % (n= 13) inte anser att detta är ett kriterium 

för tvåspråkighet. 78 % (n=53) tycker att en person som kan använda två språk i flera 

olika vardagliga situationer bör kallas tvåspråkig men de övriga 22 % (n=15) tycker inte 

att detta bör vara ett krav för att anses tvåspråkig. En person som känner sig tvåspråkig 

ska enligt 53 % (n=36) av de tvåspråkiga respondenterna kallas för tvåspråkig, medan 

47 % (n=32) inte delar denna åsikt och menar att känslan av tvåspråkighet inte ska 

förknippas med den språkliga kompetensen.  

 

 

Diagram 4. Sammanfattning; tvåspråkigas uppfattning av tvåspråkighet. 

 

Bland de frågor där respondenterna ombads kryssa för och rangordna påstående, a-j, 

ansåg de tvåspråkiga respondenterna att c; ‘’kunna uttrycka sig lätt och obehindrat i på 

båda/samtliga språk i många olika situationer’’ var det tyngst vägande kriteriet för två- 

eller flerspråkighet vilket 78 % (n=52) av respondenterna hade kryssat för. Näst 

viktigast var j; ’’förstå båda/samtliga språk i tal’’, med 54 % (n=36). Kriteriet som 

hamnade på tredje plats var a; ’’kunna läsa på båda/samtliga språk’’ med 48 % (n=32). 

Diagram 6 förtydligar dessa data på sida 20. 
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4.1.3 Flerspråkiga respondenter 

Den flerspråkiga respondentgruppen består av 28 personer. Enkäten visar att 89 % 

(n=25) av respondenterna anser att en person är tvåspråkig om denne har två 

modersmål. Man kan därmed utläsa att 11 % (n=3) inte anser att tvåspråkighet hör 

samman med vilket eller vilka modersmål en person har. 100 % (n=28) anser att man 

bör klassificera en människa som behärskar två språk lika bra som tvåspråkig medan 

ingen, 0 % (n=0), yrkar motsatsen. Om man kan använda två språk i flera vardagliga 

situationer menar 89 % (n=25) att denne bör kallas tvåspråkig medan 11 % (n=3) inte 

håller med. Om en person som känner sig tvåspråkig ska hen få kallas två- eller 

flerspråkig enligt 46 % (n=13) medan resterande 54 % (n=15) inte tycker att det är 

tillräckligt för att kallas tvåspråkig.  

 

 

Diagram 5. Sammanfattning; flerspråkigas uppfattning av tvåspråkighet. 

 

Bland de frågor där respondenterna ombads kryssa för och rangordna påstående, a-j, 

ansågs kriterium c; ’’kunna uttrycka sig lätt och obehindrat på båda/samtliga språk i 

många olika situationer’’ vara det viktigaste även i den flerspråkiga jämförelsegruppen, 

där 68 % (n=19) hade valt detta alternativ. Följde gjorde d; ’’kunna använda 

båda/samtliga språk, inte nödvändigtvis felfritt’’ med 61 % (n=17) och som tredje högst 

rankade kriterium var j; ’’förstå båda/samtliga språk i tal’’, med 65 % (n=18). 
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Diagram 6. Sammanställning av respondentgruppernas svar på enkätfrågorna a–j. 
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5 Diskussion 

Följande diskussion kommer att besvara undersökningens frågeställningar genom att 

ställa det teoretiska ramverket i relation till det empiriska materialet. Avslutningsvis 

presenteras en tabell som visar vad svenska lekmän i denna undersökning anser vara 

två- eller flerspråkighet i jämförelse med Skutnabb-Kangas (1981) definitioner av 

tvåspråkighet och Bakers (2011) analysdimensioner. 

 

5.1 Vem anses tvåspråkig av svenska lekmän? 

Frågan ”är en person med två modersmål tvåspråkig?” är jämförbar med 

ursprungskriteriet samt Bakers (2011) age- (ålder) och culture- (kultur) dimensioner. 

60 procent av samtliga respondenter svarande att två- eller flerspråkighet bör kopplas 

samman med ursprung. På frågan om en person som behärskar två språk lika bra bör 

anses som tvåspråkig svarade 78 procent av samtliga respondenter ”ja”, vilket tyder på 

att kompetenskriteriet (Skutnabb-Kangas 1981) kan betraktas som ett avgörande och 

betydande kriterium för tvåspråkighet. Bakers (2011) ability (förmåga) samt 

development (språkutveckling) kan jämföras med föregående utlägg. En person som ska 

betraktas två- eller flerspråkig kan använda två eller flera språk, i flera olika situationer, 

anser 69 procent vara avgörande, vilket kan kopplas till både Skutnabb-Kangas (1981) 

funktionskriterium men även Bakers (2011) use (användning). Man kan tillika utläsa att 

53 procent anser att en person som känner sig två- eller flerspråkig ska anses vara det, 

vilket jämförs med Skutnabb-Kangas (1981) attitydskriterium, eller Bakers (2011) 

culture (kultur) dimension. 

71 procent anser att kriterium c, ”att kunna uttrycka sig lätt och obehindrat på båda 

språken i många olika situationer”, är det viktigaste för att anses vara tvåspråkig. Detta 

kan kopplas ihop med Skutnabb-Kangas (1981) funktionskriterium. Krav på korrekthet 

är inte det som anses avgörande utan istället är det funktionen att kunna använda ett 

språk som räcker för att vara tvåspråkig. Bland Bakers (2011) analysdimensioner kan 

detta jämföras med use (användning), men också context (kontext) på så sätt att ett 

språk är användbart i många olika situationer för att uppnå olika syften. Efter kriterium 

c följde j, ”att kunna förstå språken i tal” (j, 48 procent), vilket även detta kan jämföras 

med Skutnabb-Kangas (1981) funktionskriterium. Baker (2011) skiljer på ”produktiv” 
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och ”receptiv” kompetens och i denna undersökning har därför de kompetensrelaterade 

definitionerna delats in efter produktiv kompetens i skrift och tal, samt receptiv 

kompetens i skrift och tal. Ovannämnda definition av två- eller flerspråkighet, j, faller in 

under Bakers (2011) definition på receptiv språkförmåga i tal, men kan även placeras 

under Bakers (2011) dimension för språkutveckling. Som tredje viktigast kriterium för 

två- eller flerspråkighet anser respondenterna alternativ a vara, ”kunna läsa på båda 

språken (41 procent)”, vilket kan kopplas till Skutnabb-Kangas (1981) 

kompetenskriterium, men även till Bakers (2011) receptiva språkförmåga. 

Franker (2004) beskriver skrivkunnighet, bland annat att det ses självklart att kunna läsa 

och skriva, vilket inte svenska lekmän tycks ta i beaktning vid rangordnandet av 

kriterierna. Skulle j anses avgörande i världen sett, skulle samtliga analfabeter vara 

språklösa. Det faktum att a fick så många procentenheter i denna undersökning bevisar 

hur självklart det är för svenska lekmän att människan är litterat.  

B, 24 procent, f, 14 procent, och g, 6 procent, är exempel på kriterier som tyder på att 

svenska lekmän inte anser att den produktiva kompetensen (Baker 2011) har särskilt 

stor betydelse, i förhållande till den receptiva, för att anses två- eller flerspråkig.  

Respondenterna anser att inte heller attitydkriteriet samt ursprungskriteriet (Skutnabb-

Kangas 1981) väger särskilt tungt i frågan av vad som bör vara uppfyllt för att klassas 

som två- eller flerspråkig. Detta visas genom att e (4 procent), ”ha lärt sig båda språken 

i barndomen”, och h (7 procent), ”att uppfatta sig själv som tvåspråkig”, procentuellt 

sett hamnade lång ner. Ett språk som lärs in i barndomen (läs: ursprungskriteriet) kan 

enligt Abrahamsson (2004) och Baker (2011) leda till additiv tvåspråkighet om det inte 

förblir en naturlig del av livet.  
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 Tabell 3. Samband mellan respondenterna för denna undersökning, Skutnabb-Kangas 

(1981) kriterier för tvåspråkighet samt Baker (2011) analysdimensioner. 

 

Wingstedts (1998) studie visade att svenskar, liksom respondenterna i denna 

undersökning, värderar kompetens- och funktionskriterierna (Skutnabb-Kangas 1981) 

som starkast förknippade med tvåspråkighet. Svenskarna i Wingstedts (1998) studie ser, 

liksom respondenterna för denna undersökning, inte att kravet på korrekthet är den 

avgörande faktorn för tvåspråkighet. Dock anser en större procentsats (20,7 procent) av 

Wingstedts (1998) respondenter att ursprungskriteriet (Skutnabb-Kangas 1981) är 

betydligt viktigare än vad respondenterna gör i denna studie (4 procent). Detta tyder på 

att även om likheterna är många så verkar attityder till ursprung och modersmål 

förändrats över åren.  

 Svenska lekmäns definitioner av 

tvåspråkighet 

Skutnabb-

Kangas (1981) 

kriterier 

Baker (2011) 

Analysdimensioner 

71 % C – Kunna uttrycka sig lätt och 

obehindrat på båda/samtliga språken i 

många olika situationer 

Funktionskriteriet Context (kontext) 

Use (användning)  

48 % J – Förstå båda/samtliga språk i tal Kompetenskriteriet Ability (receptiv förmåga) 

41 % A – Kunna läsa på båda/samtliga språk Kompetenskriteriet Ability (receptiv förmåga) 

39 % D – Kunna använda båda språken, inte 

nödvändigtvis felfritt 

Funktionskriteriet Use (användning) 

24 % B – Kunna skriva på båda språken Kompetenskriteriet Ability (produktiv förmåga) 

14 % F – Kunna tala båda språken lika bra 

som infödda talare 

Kompetenskriteriet Ability (produktiv förmåga) 

8 % I – Behärska båda/samtliga språk lika 

bra 

Kompetenskriteriet Development (språkutveckling) 

Balance (balans) 

7 % H – Uppfatta sig själv som två- eller 

flerspråkig 

Attitydskriteriet Culture (kultur) 

6 % G – Tala båda språken utan brytning Kompetenskriteriet Ability (produktiv förmåga) 

4 % E – Ha lärt sig båda språken i 

barndomen 

Ursprungskriteriet Development (språkutveckling) 

Age (ålder) 
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5.2 Skiljer sig definitionen av två- eller flerspråkighet mellan de respondenter 

som själva är en, två- eller flerspråkiga? 

Den enspråkiga respondentgruppen har angett två funktionskriterier, (Skutnabb-Kangas 

1981) bland de tre viktigaste egenskaperna för två- eller flerspråkighet. Det tredje 

kriteriet är ett kompetenskriterium, a. Dock säger de enspråkiga respondenterna, liksom 

de två- och flerspråkiga jämförelsegrupperna, emot sig själv genom att placera 

ursprungskriteriet som viktigt med flest procentenheter JA-svar (enspråkiga 69 procent, 

tvåspråkiga 63 procent, flerspråkiga 89 procent) vilket stämmer med Skolverkets förslag 

till definition av tvåspråkighet (Håkansson 2003). Därmed skulle man kunna dra 

slutsatsen att respondenterna, med endast ja eller nej som svarsalternativ, troligen 

svarade med det som skolan undermedvetet lärt dem, nämligen att modersmål hör 

samman med tvåspråkighet. Senare i enkätundersökningen fick respondenterna mer 

komplexa frågor om vad som faktiskt kan betraktas vara två- eller flerspråkighet och 

kom då efter mer eftertanke på hur de egentligen vill definitionskriterierna innefattar.  

De frågor som är av mer komplex karaktär kan ha fått respondenterna att inse att 

funktion och användning känns mer relevant än ursprung. Man kan i Bylunds et al. 

(2013) studie finna belägg för att ytterligare problematisera ursprungskriteriet 

(Skutnabb-Kangas 1981). Ursprungskriteriet syftar till, som tidigare nämnts, de språk 

som man lär sig först i livet, det vill säga de språk man vidnämner modersmål eller 

förstaspråk. Hur väl ett språk behärskas skiljer på individnivå och kan inte direkt 

härledas till vid vilken ålder språket förvärvades (Bylund et al. 2013). Detta 

problematiserar innebörden av att ursprungskriteriet skulle innebära tvåspråkighet för 

resterande delen av livet, då man sammanfattningsvis kunnat påvisa att ett recessivt 

språk kan gå förlorat och att startåldern för ett språk inte är det avgörande. Den som 

börjat tillägna sig ett språk senare i livet också kan uppnå en fullgod språklig 

behärskningsnivå (Bylund et al. 2013). 

Den tvåspråkiga informantgruppen har angett c; ”kunna uttrycka sig lätt och obehindrat 

på båda/samtliga språk i många olika situationer” som det mest avgörande påståendet, 

följt av j; ” Förstå båda/samtliga språk i tal och a; ” kunna läsa på båda/samtliga språk”. 

Precis som den enspråkiga gruppen anser de tvåspråkiga respondenterna att funktion- 

och kompetenskriterium (Skutnabb-Kangas 1981) är det som bör definiera två- eller 

flerspråkighet. Av den höga andelen svar att döma är den generella uppfattningen bland 

respondenterna att den receptiva kompetensen i skrift och tal är viktig för att betraktas 
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som två- eller flerspråkig. Respondenter som angav sig vara flerspråkiga anser att c 

”kunna uttrycka sig lätt och obehindrat på båda/samtliga språk i många olika 

situationer” (68 procent) är det viktigaste kriteriet för tvåspråkighet. Samma 

respondentgrupp talar för att d; ”kunna använda båda/samtliga språk, inte nödvändigtvis 

felfritt ” samt j; ”förstå båda/samtliga språk i tal” är viktigt. Svarsalternativ c och d kan 

hänvisas till Skutnabb-Kangas (1981) funktionskriterium och Bakers (2011) context 

(kontext) eller use (användning). Detta talar för att de flerspråkiga respondenterna anser 

att användningen av ett språk är det viktigaste för att kallas två- eller flerspråkig. 

Ju fler språk en respondent angett sig behärska, desto mindre vikt läggs vid det faktum 

att man borde behärska språken lika bra (enspråkiga 16 procent, tvåspråkiga 14 procent 

flerspråkiga 0 procent) för att anses två- eller flerspråkig. Detta kan man finna belägg 

för i Bakers (2011) balance (balansdimension), där han menar att det är ytterst få som 

kan behärska flera språk på precis samma nivå. Språkutvecklingen sker gradvis och det 

leder till att ett av språken troligtvis kommer blir mer dominant än de andra 

(Baker 2011). Detta tycks de flerspråkiga respondenterna vara medvetna om. Skutnabb-

Kangas (1981) anser att likvärdig kompetens är möjlig i flera olika språk vilket hon 

preciserar genom sitt kompetenskriterium. Denna undersökning tycks därmed styrka 

Bakers (2011) problematisering av språklig kompetens mer än Skutnabb-Kangas (1981) 

kriterium. 

Respondenterna i denna undersökning anser att funktion- och kompetenskriterier är det 

som avgör om en människa bör anses vara två- eller flerspråkig, vilket leder till en 

fundering angående hur kursplanerna är utformade.  
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6 Slutsatser 

Att definiera tvåspråkighet är en komplex och svår fråga vilket även denna 

undersökning understryker. Frågeställning ett, huruvida svenska lekmän skulle anse 

tvåspråkighet vila på ursprungskriteriet, har inte kunnat påvisas till fullo. Detta för att 

respondenterna på enkätens första frågor ansåg modersmålet vara avgörande för att 

anses vara tvåspråkig för att senare – och med större övertygelse – anse att kompetens 

och funktion är mer avgörande för tvåspråkighet. Frågeställning två, huruvida de som 

själva kallar sig två- eller flerspråkiga inte framhåller definitionen ursprungskriteriet 

som avgörande för tvåspråkighet stöds till viss del. Denna grupp svarade vid de 

inledande frågorna av enkätundersökningen att ursprung bör kopplas samman med 

tvåspråkighet för att sedan precisera sitt tyckande om att funktion och kompetens i ett 

språk är viktigare för att anses tvåspråkig. Man kan se att svenska lekmän inte anser att 

korrekthet är viktigt när de ombeds definiera två- eller flerspråkighet samt att produktivt 

språk är viktigare än receptivt. Undersökningen visar skillnader vid definition av 

tvåspråkighet kan, men trots detta visar resultatet att samtliga jämförelsegrupper är 

överens om att funktionskriterium samt kompetenskriterium är det som avgör om en 

människa bör anses vara två- eller flerspråkig. 

 

Idag ställs det i skolan likvärdiga krav på skriftlig och talad kompetens (Skolverket 

2011), vilket kan härledas till Bakers (2011) dimensioner. Kanske borde skolan lägga 

större fokus vid receptiv språklig kompetens i tal innan undervisningen fokuserar på den 

produktiva kompetensen i skrift. Denna spekulation lämnas dock obesvarad för 

kommande forskning eftersom enkäten inte undersökte detta och därmed saknas belägg 

för vidare diskussion. 

 

 

6.1 Metodkritik 

En heterogen informantgrupp kan uppvisa en negativ/positiv bild av en specifik fråga. 

För att undvika detta gjordes ett medvetet val att inte rikta enkäten till informanter 

tillhörande samma gemenskapskrets. Frågan om den självskattade språkkompetensen 

var placerad sist i enkäten och kan eventuellt ha fått ett annat utfall än om den hade 

placerats först eftersom de tidigare ställningstagandena i enkäten kan ha modifierat 
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respondenternas självskattade kompetens och fått dem att tänka annorlunda kring deras 

egen en, två- eller flerspråkighet. Tillförlitligheten gällande den respondenternas 

språkbehärskning anses inte vara reliabel eftersom den bygger på självuppskattning 

bland lekmän. 

Antagandet att ingen bland de 153 respondenterna är lingvist kan inte bekräftas 

eftersom det inte fanns någon fråga om yrkesmässig bakgrund i enkätundersökningen. 

Respondenterna kan till viss del antas vara bekanta till undersökaren då enkäten sändes 

ut via sociala medier. Hela undersökningen har dock varit anonymiserad, så detta bör 

inte ha påverkat resultatet av undersökningen. Vid det tillfälle då pappersenkäterna 

ifylldes skedde inget verbalt utbyte mellan respondenterna. Denna kontroll fanns 

emellertid inte för den webbaserade enkäten vilket innebär att respondenterna kan ha 

samtalat med andra och blivit färgade i sitt tyckande. 

Enkäten efterfrågade inte vad respondenterna själva hade för värderingar angående 

begreppet modersmål. Resultatet av detta kan vara att definitionen utifrån 

Nationalencyklopedin (2014), som denna undersökning använt sig av, kan inte alltid 

överensstämmer med respondenternas förståelse av detta begrepp. 



      

 

I 
 

 
Referenser 

Abrahamsson, N. 2009. Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur AB 

Baker, C. 2011. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (5 uppl.) 

Multilingual Matters. Bristol, UK.  

Bylund, E, Hyltenstam, K & Abrahamsson, N. 2013. Age of acquisition effects or effects 

of bilingualism in second language ultimate attainment? John Benjamins Publishing 

Company 

Denscombe, M. 2009. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB 

Franker, Q. 2004. Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en tvåspråkig 

kontext. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. 2004. Svenska som andraspråk – i forskning, 

undervisning och samhälle (red). Lund: Studentlitteratur AB 

Grosjean, F. 1989. Neurolinguists, beware! The bilingual is not two monolinguals in 

one person. Brain and language vol. 36 

Hammink, J.E. 2000. A Comparison of the Code Switching Behavior and Knowledge of 

Adults and Children. University of Texas at El Paso 

Håkansson, G. 2003. Tvåspråkighet hos barn i Sverige, Lund: Studentlitteratur  

Lappalainen, H. 2005. Språkliga variation och interaktion – Nya perspektiv inom den 

fennistiska sociolingvistiken. Finskt språk-och kulturcentrum Institutionen för 

humaniora Mälardalens högskola 

Skolverket. 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket 

Skutnabb-Kangas, T. 1981. Tvåspråkighet. Lund: Liber  

Wingstedt, M. 1998. Language Ideologies and Minority Language Policies in Sweden. 

Centre for research on Bilingualism. Stockholm: Stockholm University 



 

II 

Nationalencyklopedin. Tillgänglig: http://www.ne.se/modersm%C3%A5l/257650 

(2014-12-02). 

Vetenskapsrådet. (1990). Forskningsetiska principer: inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. Stockholm. Tillgänglig: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2015-01-24). 



 

III 

 

Bilaga A – Enkät 

Vem anser du vara två- eller flerspråkig? 
Enkäten kommer vara är helt anonym. Ni kommer inte kunna tillbakadra er medverkan eftersom jag inte 
kommer veta viket svar som tillhör dig. Slutförd enkät får användas i forskningssyfte. 
 
 

Kön 

o Man 

o Kvinna 
 

Hur gammal är du? 

o 15-30 

o 31-65 

o 65+ 
 

Hur länge har du gått i skola? 

Har du inte gått i svensk skola, markera det alternativ som är närmast. 

o Grundskola 

o Gymnasiet 

o Högskola/Universitet 
 

Är en person som har två modersmål tvåspråkig? 

o JA 

o NEJ 
 

Är en person som behärskar två språk lika bra tvåspråkig? 

Behärskar två språk på nivå av sitt modersmål. 

o JA 

o NEJ 
 
Är en person som kan använda två språk i flera olika vardagliga situationer tvåspråkig? 

o JA  

o NEJ  
 

Ska en person som känner sig tvåspråkig kallas för tvåspråkig? 

o JA 

o NEJ 
 



 

IV 

 
För att kallas två- eller flerspråkig bör man: 

Kryssa för de kriterier du anser bör vara uppfyllda för att en individ ska klassas som två- eller flerspråkig. 
Du får sätta hur många kryss du vill, men försök gärna att begränsa dig så mycket som möjligt.  
 

� a) Kunna läsa på båda/samtliga språk  

� b) Kunna skriva på båda/samtliga språk  

� c) Kunna uttrycka sig lätt och obehindrat på båda/samtliga språk i många olika situationer 

� d) Kunna använda båda/samtliga språk, inte nödvändigtvis felfritt  

� e) Ha lärt sig båda/samtliga språk i barndomen  

� f) Kunna tala båda/samtliga språk lika bra som infödda talare  

� g) Tala båda/samtliga språk utan brytning  

� h) Uppfatta sig själv som två- eller flerspråkig  

� i) Behärska båda/samtliga språk lika bra  

� j) Förstå båda/samtliga språk i tal  
 
 

Vilka tre kriterier av de du kryssade i ovan tycker du är mest avgörande för att en 
person ska få klassas som två- eller flerspråkig? 

Välj ut de tre kriterier från föregående fråga som du tycker är mest avgörande för om en individ bör 
klassas som två- eller flerspråkig. Rangordna dessa från 1 till 3 där 1 är det kriterium du anser är mest 
avgörande osv. Det räcker att du skriver bokstaven för varje kriterium! (Exempel: 1-a, 2-h, 3-j) 
 

1) ______ 

2) ______ 

3) ______ 

 
 

Efter att ha svarat på ovanstående frågor, hur skulle du själv definiera din 
språkliga behärskningsnivå? 

Är du en-, två- eller flerspråkig? 

o Enspråkig 

o Tvåspråkig 

o Flerspråkig (tre språk eller fler) 
 


