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Sammanfattning 

Studien har ämnat undersöka hur sex informanter upplever sin tvåspråkighet genom att studera lik-

heter och skillnader mellan de akademiska orden unimodal bilingualism och bimodal bilingualism. 

Utifrån de akademiska orden, studerades tre immigranter med kunskaper i två orala språk (unimodal 

bilingualism) och tre CODA (Children of deaf adults), med kunskaper i ett oralt och ett visuellt 

språk (bimodal bilingualism). 

Med utgångspunkt i syftet, lät författarna informanterna berätta sina upplevelser och erfarenheter av 

tvåspråkigheten. Utgångspunkten i studien var ansatsen livsberättelse där studien fokuserades på 

informanternas historier utifrån sex teman: Tillägnandet av tvåspråkighet, problematik, språkan-

vändning, nackdelar och fördelar, tolkningssituationer samt ifall kodväxling förekom eller inte. Re-

sultatet visade skillnader i informanternas tvåspråkighet men också likheter. 

Med hänsyn till tidigare forskning, såg författarna att studier kring unimodal respektive bimodal 

bilingualism är bristfällig då den nästintill är obefintlig. Dock visade bakgrunden till unimodal och 

bimodal bilingualism att tvåspråkigheten främjar tvåspråkigas identitet och kultur. Utifrån den tidi-

gare forskningen kring CODA, kodväxling, och Robert Kendalls (2011) diskurser, kunde författarna 

se likheter och skillnader med hur de sex informanterna uttalade sig kring sin egen tvåspråkighet. 

Resultatet visade på avvikelser mellan informanternas upplevelser av tvåspråkighet. Med andra ord 

kan varje enskild informants tvåspråkighet tyda på en originalitet, den kan inte jämföras. 
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1. Inledning 
Tvåspråkighet har ”ingen vedertagen definition

1
” även om termen allmänt avser gälla de personer 

som behärskar två språk lika väl som de som bara behärskar ett språk. Dock anser språkvetenskapen 

termen gälla de personer som behärskar tvåspråkigheten i olika grader, även de “som i mycket 

begränsad utsträckning förstår eller kan uttrycka sig
2
” på det andra språket. Gränserna för vad som 

krävs för att kallas tvåspråkig blir med andra ord en definition för varje enskild människa att avgöra 

och kan te sig problematisk eftersom frågan ”vad krävs för att vara tvåspråkig” inte har ett givet 

svar (Rontu 2005).  Enligt Rontu (2005) avser begreppet de personer “som kommunicerar med 

andra i en miljö där det talas två språk med barnet (Rontu 2005, s 15)”.  

 

Inom Tvåspråkighet finns även två definitioner: simultan tvåspråkighet, respektive succesiv 

tvåspråkighet (Rontu 2005). Enligt Rontu (2005) förknippas termerna med Barry McLaughin som 

menar att simultan tvåspråkighet syftar på de personer som stimuleras i två olika språk före tre års 

ålder och succesiv tvåspråkighet på de personer vars utveckling i tvåspråkighet sker efter tre års 

ålder (Rontu 2005). 

 

Tvåspråkighet kan även delas in i de akademiska orden unimodal bilingualism
3
 och bimodal 

bilingualism
4
 eftersom begreppen avser två språk som personen behärskar. Dock skiljs begreppen åt 

genom de språkförhållanden begreppen beträffar. Unimodal bilingualism berör de personer som kan 

två talspråk såsom svenska och engelska, medan bimodal bilingualism betyder att personen 

behärskar ett talspråk och ett visuellt språk, teckenspråket (Bishop, 2008).  Karen Emmorey, Helsey 

B. Borinstein, Robin Thompsson och Tamar H. Gollan (2008) beskriver dessutom hur bimodal 

bilingualism avviker från unimodal bilingualism: 

Bimodal bilingualism is distinct from unimodal bilingualism because the phonologies of the 

two languages are expressed by different articulators, thus allowing simultaneous articulation 

(Emmorey m.fl 2008, s 5). 

Avvikelserna är att tvåspråkiga inom bimodal bilingualism kan utnyttja talspråk och visuellt språk 

simultant medan personer som tillhör unimodal bilingualism inte kan tala sina två språk simultant, 

båda grupperna kan dock utnyttja kodväxling. 

                                                 

 
1
(http://www.ne.se/lang/tvåspråkighet) 

2
(http://www.ne.se/lang/tvåspråkighet) 

3
Enkelspårig tvåspråkighet enligt vår översättning 

4
Tvåspårig tvåspråkighet enligt vår översättning 

http://www.ne.se/lang/tvåspråkighet
http://www.ne.se/lang/tvåspråkighet


2 

 

 

Vidare nämner Michele Bishop (2010) tre typer av tvåspråkiga som tillhör bimodal bilingualism: 

CODA (Children of deaf adults), döva som behärskar talspråket och teckenspråk samt hörande som 

får lära sig teckenspråk som sitt andraspråk (Bishop 2010).  

Denna studie avser belysa begreppen unimodal bilingualism och bimodal bilingualism eftersom vi 

finner en problematik kring att begreppen inte har studerats under gemensamma former. Därför 

finner vi ett intresse av att studera upplevelserna av att vara tvåspråkig utifrån begreppen unimodal 

respektive bimodal bilingualism. Dock avser vi inom begreppet bimodal bilingualism studera 

CODA, hörande barn till döva föräldrar och deras upplevelser av tvåspråkighet, eftersom CODA lär 

sig behärska svenska och svenskt teckenspråk. 

 

Vidare har lärarutbildningen inte lagt någon större vikt på tvåspråkighet, vilket vi finner 

problematiskt eftersom kunskaper kring CODA och unimodal bilingualism kan vara av vikt för 

läraren. Vi menar att lärarens förkunskaper kring elevernas bakgrund kan utgöra en grund för ett bra 

bemötande, vilket även LGR11
5
 lyfter: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (LGR11, s 8) 

 

Att undervisningen ska anpassas till varje enskild individ utifrån “elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (ibid)” innebär att det är av stor vikt för läraren att känna till vilka 

behoven kan vara för den enskilde eleven. Då ser vi det som viktigt att läraren har kunskaper kring 

exempelvis barnets tvåspråkighet. LGR11 betonar även vikten av lärarens förkunskaper eftersom 

ingen “i skolan [ska] utsättas för diskriminering på grund av [...] etnisk tillhörighet” (LGR11, s 7). 

För att motverka detta ska främlingsfientlighet och intolerans bemötas med bland annat kunskap. 

Följaktingen är det av vikt att läraren behöver kunskaper i barnens tvåspråkighet, därför avser vi ta 

reda på hur tvåspråkighet kan utvecklas och vara med personer inom CODA och unimodal 

bilingualism. 

 

1.1 Centrala begrepp 

CODA, tvåspråkighet, unimodal bilingualism, bimodal bilingualism, kodväxling, svenska som 

andraspråk 

 

 

                                                 

 
5 

 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tre vuxna svenska CODA-personer tvåspråkighet och 

tre vuxna immigranters tvåspråkighet (med svenska som andraspråk) upplever sin språklighet för att 

hitta likheter och skillnader mellan informanterna. Vi vill därför jämföra deras upplevelser och 

erfarenheter från barndom och uppåt. Av den anledningen kommer vi i denna uppsats besvara 

följande frågor: 

● Vad är specifikt med bimodal bilingualism när det kommer till CODA-barns upplevelser av 

att vara tvåspråkig? 

● Vad är specifikt med upplevelserna av att vara tvåspråkig enligt det som Bishop (2008) 

benämner unimodal bilingualism? 

● Vilka skillnader och likheter finns mellan unimodal bilingualism och CODA-barns 

tvåspråkighet? 

 

1.3 Förklaring 

Denna studie omfattar begrepp som lärarutbildningen inte har tagit upp, därför finns en bilaga med 

begreppsförklaringar. Bilagan gör en genomgång på begrepp såsom CODA, kodväxling, unimodal 

bilingualism, bimodal bilingualism och teckenspråk och syftar till att öka förförståelse för studien
6
. 

I studien används ordet teckenspråk som i det här fallet avser svenskt teckenspråk, om inget annat 

anges. Studien ämnar även använda begreppet CODA istället för bimodal bilingualism, då studien 

undersöker upplevelser av tvåspråkighet utifrån tre CODA-informanter. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Under kapitel ett har vi gått igenom syfte och 

problemformulering, samt förklarat vilka begrepp vi avser att studera. Under andra kapitlet kommer 

vi gå igenom den tidigare forskning vi funnit relevant för vår studie. Denna forskning utgör även 

den teoretiska ram vi utgår från i kapitel fem, därför avslutar vi kapitel två med en sammanfattande 

återkoppling till tidigare forskning. I kapitel tre beskriver vi den metod vi använt för att få svar på 

vårt syfte, här kan du även läsa om forskningsansatsen livsberättelse vi arbetat utifrån. I kapitel fyra 

går vi igenom det resultat vi fått fram av våra sex informanter, detta kapitel är uppdelat i två 

huvudavsnitt som avser att besvara två av våra syftesfrågor. I kapitel fem besvarar vi vår tredje 

syftesfråga och jämför unimodal bilingualism med bimodal bilingualism. Slutligen i kapitel sex får 

                                                 

 
6
 Se bilaga ett på sidan 49 
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du ta del av vår resultatdiskussion, där diskuterar vi bland annat resultat, metod, validitet och 

generaliserbarhet samt ger förslag på vidare forskning. 

 

 

2. Tidigare forskning 
Tidigare forskning kring unimodal bilingualism och bimodal bilingualism är begränsad, framförallt 

här i Sverige. För att finna forskning på tvåspråkighet såsom unimodal bilingualism och bimodal 

bilingualism, gjordes sökningar i LIBRIS databas, Google och avhandlingar.se, som visade att 

studier kring CODA eller bimodal respektive unimodal bilingualism var svårfunnen. Genom en 

sökning på orden “CODA” “bimodal bilingualism”, “unimodal bilingualism”, “tvåspråkighet”, 

“svenska som andraspråk”, ”språklig utveckling”, ”språklig identitet” och “modersmål” kunde vi 

konstatera att studier kring tvåspråkighet utifrån begreppen unimodal respektive bimodal 

bilingualism nästintill är obefintlig. Av den anledningen har vi valt att presentera olika 

forskningsområden kring CODA eller unimodal bilingualism som tillsammans kan utgöra en helhet 

för vad de övergripande begreppen bimodal bilingualism respektive unimodal bilingualism kan 

betyda. Därför har vi inte gjort en avgränsning gällande valet av studier. Dock har vi valt att plocka 

bort studier kring begreppet tvåspråkighet som är mer än 9 år gammalt, eftersom studien riskerar 

vara förlegad. De studier som presenteras är två doktorsavhandlingar, en licentiatuppsats, en 

vetenskaplig artikel och en socialantropologisk studie. 

 

Studierna introduceras genom en ordning där en beskrivning på ett övergripande plan inleder 

tidigare forskning. Denna inledande forskning har fokus på hur tvåspråkiga kan identifiera sig med 

sin språklighet. Därefter beskrivs studier kring den problematik tvåspråkiga personer kan ställas 

inför. Slutligen sker en avsmalning på forskningsområdet som ämnar beskriva CODA, som sedan 

utmynnar i olika studier kring kodväxling/code-blend. 

 

2.1 Identifikation med modersmålet 

I en licentiatavhandling Rum för det andra modersmålet (2011) har Robert Kendall (2011) valt att 

studera hur tvåspråkiga kan identifiera sig med sin tvåspråkighet. I studien valde författaren an-

vända begreppet modersmål istället för förstaspråk men problematiserar definitionen av modersmå-

let då han menar att definitionen har förändrats över tid, vilket skapar frågor. Definitionen kan syfta 

på en persons första språk, förälderns/föräldrarnas språk eller vara det språk som individen behärs-

kar bäst. Vidare diskuterar författaren forskning kring tvåspråkighet där identiteten kring språket fått 

stå i fokus. I dessa studier har Kendall (2011) sett att tvåspråkiga känner att det är viktigt med en 
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språklig identitet. Den tvåspråkige kan då identifiera sig med det egna språket och med den egna 

kulturen men kan också identifiera sig med majoritetssamhället. Kendall (2011) byggde vidare på 

tvåspråkigas identifikation genom sin studie med intervjuer av ungdomar från två gymnasieskolor i 

Stockholm. 

 

Utifrån intervjuerna upptäckte Kendall (2011) att ungdomar med ett minoritetspråk kan identifiera 

sig med den egna språkligheten på olika sätt. Kendall plockade därför fram olika diskurser från 

olika teman. Vartdera temat delade han sedan in i 3 olika diskurser som beskriver hur ungdomarna 

kan identifiera sig med sitt modersmål. I vår studie används diskurserna till att beskriva hur infor-

manterna kan identifiera sig med sin tvåspråkighet. Vi har där inte använt samma teman som Ken-

dall (2011) kommit fram till. Forskaren studerade bland annat vilken gemenskap tvåspråkiga kan 

känna, såsom hur modersmålet kan utgöra en tillhörighet till en specifik grupp. Då kom han fram 

till diskurserna: språkgemenskap, hemlandets språk samt minoritetsskap. Utifrån språkgemenskap 

kunde informanterna identifiera sig med alla som hade samma språkkunskaper oavsett var i världen 

de bodde. Genom hemlandets språk kunde informanterna endast känna tillhörighet med hemlandet 

och släktingarna på grund av det nationalspråk som gäller i hemlandet. Den sista diskursen innebar 

att informanterna kunde känna tillhörighet med andra tvåspråkiga personer, det enda kravet var att 

de andra också skulle ha ett minoritetsspråk som modersmål (Kendall 2011). Vi har använt forska-

rens diskurser från samtliga teman och gjort en återkoppling i vår analys, när våra informanter har 

delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Då kan vi göra en koppling mellan Kendalls 

diskurser och informanternas upplevelser i vår studie. 

Kendall (2011) kunde även se att informanterna kunde ha olika attityder kring sin egen språklighet. 

Attityderna kunde visa sig i form av etnicitet där personen visar tillhörighet genom behärskning av 

språket, men attityden kring språkligheten kunde även vara både positiv och negativ beroende på 

vilken invandrarbakgrund informanten hade. Slutligen kunde författaren se att modersmålet kunde 

ha olika nivåer av status i samhället informanterna levde i. Statusen var då beroende av vilket språk 

som gällde, vilket vi även kan koppla till vår studie då informanterna från unimodal och bimodal 

bilingualism kan ha olika erfarenheter utifrån vilka språk de talar. 

 

 

Vidare upptäckte Kendall (2011) hur informanterna kan tillägna sig språket på olika sätt, vilket 

också skapar olika grader av behärskning och ansvar för den enskilda individen. Exempelvis kunde 

författaren se att flera av informanterna hade fått sitt minoritetsspråk genom språkligt arv, där för-

äldrarna agerat lärare som lärt ut språket. Språket kunde även läras in genom kulturellt arv eftersom 
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språket och kulturen gick hand i hand. Genom kulturellt arv kunde informanten växla mellan majo-

ritetsspråket svenska och sitt modersmål. I den sista diskursen, kunde informanterna känna ett an-

svar, då informanterna såg vikten av att föra språket vidare till nästa generation. 

Förutom attityder, identifikation och språkinlärning kunde även Kendall (2011) se en nyttoaspekt av 

att vara tvåspråkig, då informanternas modersmål kunde utgöra en del av lärandet. Då kunde mo-

dersmålet få betydelse inom språkutvecklingen och lärandet inom olika ämnen. Informanterna 

kunde även se en betydelse av tvåspråkighet då dessa banade väg för en utbildnings – och yrkeskar-

riär. Författaren menade att modersmålsundervisning kan vara betygsberättigad och ge meritpoäng, 

och senare skapa möjligheter för ungdomarna att kunna göra olika studie – och yrkesrelaterade val. 

Den sista nyttoaspekten Kendall (2011) tog fram handlade om kompetens i olika språk eftersom 

tvåspråkigheten också kan skapa möjligheter för ungdomarna att kunna kommunicera med fler per-

soner. 

 

I sista temat Kendall (2011) tog upp, modersmålet som vardagspraktik sammanfattar författaren hur 

ungdomarna använder sitt minoritetsspråk idag och upptäcker där att individen kan använda språket 

som ett vardagspråk, eftersom informanterna dagligen talar sitt modersmål tillsammans med familj 

och släktingar i och utanför Sveriges gränser, samt med vänner som talar samma språk. 

Modersmålet får dessutom ett funktionellt värde eftersom det kan användas genom språkväxling 

och blir då ett kommunikativt projekt. Slutligen kan “Språkväxling framträd[a] som en slags norma-

litet (3) där intervjupersonerna ger uttryck för ett pragmatiskt förhållningssätt till användningen av 

modersmålet i relation till en flerspråkig vardag (Kendall 2011, s 78) 

 

 

2.2 Förstaspråksattrition 

I föregående avsnitt beskrevs hur tvåspråkighet kan innebära en form av identifikation för tvåsprå-

kiga. I följande avsnitt beskrivs den problematik tvåspråkighet kan innebära när den tvåspråkige 

flyttar till en andraspråksmiljö.  

 

I en forskningsöversikt har Niclas Abrahamsson och Emanuel Bylund (2012) sammanfattat ett 

flertal studier kring L1-personer i en L2-miljö som har visat att L1-personen talar annorlunda än en 

L1-person i en L1-miljö 
7
. “Dessa olikheter ter sig i form av t.ex. avvikande satsbyggnad, 

annorlunda intonation, eller svårigheter med ordåtkomst. Denna avvikande L1-behärskning kan 

                                                 

 
7
  L1 avser termen förstaspråk, L2 avser andraspråket. I det här sammanhanget avser L1 respektive L2: 

förstaspråksanvändande i en andraspråksmiljö (Abrahamsson & Bylund 2012) 
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vara en yttring av två huvudsakliga fenomen: attrition och ofullständig inlärning. (Abrahamsson & 

Bylund 2012, s 207)”. Enligt Lubînska (2011) avser förstaspråksattrition allmänt en försämring av 

kunskaper i en persons tidigare fullständigt utvecklade modersmål. Denna försämring sker när 

personen flyttas från sin förstaspråksmiljö till en andraspråksmiljö, något som ofta sker vid 

immigration. Författaren nämner även en annan forskare vid namn Francois Grosjean som anser att 

attrition hos vuxna främst påverkas genom språkproduktionen. Vidare menar Grosjean att en 

omfattande och omedveten kodväxling förekommer (Lubînska 2011). Lubînska (2011) studerade 

förstaspråksattrition i en andraspråksmiljö i avhandlingen Förstaspråksattrition hos vuxna – 

exemplet polsktalande i Sverige. Syftet med studien var att ta reda på om vuxna andraspråksinlärare 

fick försämrade kunskaper i sitt modersmål (förstaspråksattrition) om de flyttade till en 

andraspråksmiljö. I studien jämfördes grammatiska aspekter såväl som om L1-personerna i en L2-

miljö talade långsammare än L1-personer i en L1-miljö. Resultatet visade att inga större skillnader 

fanns i språkkunskaperna hos de båda grupperna. Polskfödda som hade flyttat till Sverige i vuxen 

ålder innan 1989 kunde tala lika bra som polskfödda som fortfarande bodde kvar. 

 

2.3 CODA - Children of deaf adults 

Avsnittet ämnar beskriva studier kring fokusgruppen CODA eftersom syftet till vår studie ämnar ta 

reda på hur CODA upplever sin tvåspråkighet. Följaktligen presenteras här en studie kring CODA. 

 

Paul Preston (1995/2003) har i en socialantropologisk studie, intervjuat ett antal vuxna CODA, med 

två döva föräldrar runt om i USA för att ta del av hur de ser på sig själva. Genom intervjuerna 

kunde Preston (1995/2003) se både likheter och skillnader alla CODA hade gemensamt. Exempel-

vis kunde författaren se en samhörighet mellan identitet och kultur eftersom orden utgör en helhet. I 

studien kunde även Prestons (1995/2003) åsikter om tvåspråkighet få ett stort fokus eftersom förfat-

taren valde att referera tvåspråkighet till att individerna kan använda och tala två språk, dock me-

nade Preston att individerna inte måste behärska två språk flytande för att kallas tvåspråkig. För att 

göra en närmare förklaring av detta kunde inte alla CODA-barn i studien det amerikanska tecken-

språket (ASL - American Sign Language) flytande. 

 

Tvåspråkigheten kunde även ses kulturellt betingat eftersom informanterna upplevde att det var 

kulturen och inte språket som gjorde att det talade språket och det tecknade språket skilde sig åt. 

Talet om tvåspråkighet och kultur kunde Preston (1995/2003) också koppla till forskaren Oriol Pi-

Sunyer som menade att det inte är språket som avgör vilken kultur du tillhör. Preston (1995/2003) 

skrev om Pi-Sunyers ord till följande retoriska fråga: 
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What is the relationship between sign language and culture, and how does it affect cultural identity 

and affiliation?” (Preston 1995/2003, s 139) 

För att besvara sin egen fråga nämnde Preston att det inte är språket, teckenspråket, som avgör 

vilken kultur du tillhör. Alla döva tillägnar sig inte teckenspråket som sitt förstaspråk och flera 

informanter tillägnar sig inte heller teckenspråket fullt ut, men ändå känner alla en stark för 

identifikation för dövkulturen. Trots att alla identifierar sig med dövkulturen kunde flera 

informanter känna sig mer hemma inom CODA-föreningar av den orsaken att då de anser sig leva 

mellan två världar (Preston 1995/2003). 

 

2.3 Code-blend 

Utöver Prestons (1995/2003) studie om CODA, har forskarna Emmorey m.fl (2008) studerat 

CODA i den vetenskapliga artikeln Bimodal bilingualism (2008). I studien skriver författarna om 

skillnaden mellan Code-Switch (kodväxling) och det egenmyntade uttrycket Code-blend. Enligt 

författarna kan termerna härledas till olika grupper av tvåspråkighet: unimodal bilingualism respek-

tive bimodal bilingualism. Inom unimodal bilingualism förekommer endast kodväxling (Code-

switch) medan bimodal bilingualism kan utnyttja både kodväxling och code-blend. Begreppet code-

blend betyder enligt författarna, att den tvåspråkige kan tala två språk simultant. Studien bimodal 

bilingualism (2008) tänkte ta reda på vad vuxna föredrog att använda av code-blend eller kodväx-

ling. Genom en observationsstudie där samtalet mellan vuxna CODA studerades, kom forskarna 

fram till att tvåspråkiga inom bimodal bilingualism sällan använde kodväxling. Majoriteten av kod-

växlingarna skedde i form av att ordet som informanten ville säga inte hade någon motsvarighet i 

det andra språket, annars bytte informanterna från talat språk till tecknat språk för att sedan fortsätta 

med att samtala på teckenspråket. Studien visade även att CODA föredrog code-blend framför kod-

växling där det dominanta språket fick utgöra grammatiken i det sagda eftersom de olika språkens 

grammatik inte är simultant. 

 

2.4 Kodväxling 

Enligt Emmorey m.fl (2008) kan endast CODA utnyttja code-blend. I detta avsnitt ämnar vi presen-

tera en studie som tar upp den kodväxling som personer från unimodal bilingualism kan utnyttja.  

I avhandlingen Ja vet int va de heter på Svenska (2005) studerar Anna Slotte-Lüttge de språkliga 

och lärande aspekterna i interaktionen mellan elever och lärare där majoriteten är tvåspråkiga. Syf-

tet med studien var att öka förståelsen för elevers tvåspråkighet i relation till lärande. 

Genom att observera en svenskspråkig skola i Finland upptäckte Slotte-Lüttge (2005) att kodväx-

ling kan ske i klassrummet på flera olika sätt, exempelvis kunde enstaka ord yttras på finska i den 
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svenska enspråkiga klassrumsdiskursen, eftersom eleverna vet att de andra eleverna i klassrummet 

kommer att förstå. När detta sker ger läraren respons i form av “reparation”, det vill säga hen ger 

det rätta ordet på svenska, samtidigt som hen upprepar det innehållsliga i elevens yttrande för att ge 

bekräftelse. Detta främjar lärandet eftersom eleverna kan vara delaktiga trots att de inte kan de 

svenska orden. 

En annan form av kodväxling som Slotte-Lüttge (2005) upptäckte, kunde användas eftersom det är 

det enklaste sättet att uttrycka sig på. Ett exempel som författaren tar upp handlar om hur fyra poj-

kar tillsammans ska ta reda på hur regn blir till genom samtalet. I pojkarnas samtal blandades 

svenska och finska fritt där enstaka ord nämndes på finska. Där skedde ingen reparation eller ordsö-

kande. Denna kodväxling grundade sig i att pojkarna kunde anpassa sig språkligt eftersom alla fyra 

kunde både svenska och finska. Då fann pojkarna denna typ av kodväxling enkel att använda sig av. 

Förutom ordsökande och smidighet i kodväxlingen kan kodväxling även användas när elever vill 

uttrycka avstånd eller icke-deltagande genom att exempelvis visa sin motvillighet att göra sin lärare 

till viljes. Ett exempel Slotte-Lüttge tar upp visade sig i en elev som ville skriva sitt namn med 

tuschpenna men fått förslaget att blyertspennan ska användas. För att protestera men ändå göra som 

förslaget antyder, yttras ordet blyertspenna på finska. 

 

2.5 Sammanfattning och problematisering av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning kan konstateras att ingen forskare renodlat har studerat tvåspråkighet uti-

från begreppen unimodal bilingualism respektive bimodal bilingualism. Emellertid har studierna en 

del gemensamt. Preston (1995/2003) har studerat CODA-barn i USA för att se hur de identifierar 

sig och upptäckt att CODA kan ha upplevelsen att de lever mellan två kulturer. Likheter kring detta 

går även att finna i Kendalls studie (2011) som upptäckte en dubbelhet kring hur immigranter i 

gymnasieskolan ser på sig själva och sin tvåspråkighet. Att ha ett minoritetsspråk som modersmål 

fick i följd att barnen kunde känna samhörighet med alla som har samma typ av tvåspråkighet, men 

även med personer som inte talar samma språk och ändå har ett minoritetsspråk som modersmål. 

Kendall (2011) plockade fram diskurser han fann gällande för barnen i studien att kategorieras i, 

och märkte även att kodväxling fick betydelse för informanterna. Kendalls (2011) diskurser kan 

sammanfattas i begreppen nyttoaspekter, språkinlärning, identifikation, vardagsspråk och attityder 

och är därför vår utgångspunkt i analysen när vi utgår från våra informanters upplevelser och erfa-

renheter av tvåspråkighet. Vidare studerar både Slotte-Lüttge (2005) och Emmorey m.fl (2008) 

kodväxling även om deras studier skiljer sig åt beroende på fokusgrupp. Slotte-Lüttge (2005) foku-

serade på tvåspråkiga som kan delas in i unimodal bilingualism medan Emmorey m.fl (2008) foku-

serade på kodväxling hos CODA. Emmorey m.fl (2008) beskrev även skillnaden mellan unimodal 
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bilingualism och bimodal bilingualism då de menar att endast personer som tillhör bimodal bilingu-

alism (såsom CODA), kan använda två språk samtidigt genom det egenmyntade uttrycket code-

blend. Slotte-Lüttge (2008) skrev ingenting om att den tvåspråkige kan tala två språk simultant utan 

beskrev olika situationer i klassrummet då elever kan utnyttja kodväxling. När detta hände skedde 

kodväxlingen i form av enstaka ord som yttrades på det andra språket av olika anledningar, såsom 

att eleverna hade vetskap om att de andra i samtalet skulle förstå eller där läraren/annan elev rättar 

elevens kodväxling med det rätta ordet i form av ”reparation”. 

 

Slutligen studerar Lubînska förstaspråksattrition, som betyder att en L1-person i en L2-miljö kan få 

försämrade kunskaper i sitt modersmål när ett andraspråk lärs in. Dock upptäckte Lubînska (2011) 

att modersmålsutövare som flyttar till en andraspråksmiljö vid vuxen ålder inte får försämrade kun-

skaper i sitt förstaspråk. Lubînska (2011) studerar endast vuxna andraspråksinlärare som har flyttat 

till en L2-miljö i vuxen ålder. Med andra ord missar Lubînska studera förstaspråksattrition hos 

unga andraspråksinlärare. Därför är det av vikt att ta reda på om Lubînskas (2011) teori om första-

språksattrition även är gällande för vuxna andraspråksinlärare som flyttat till Sverige under yngre 

dagar. 

 

Med tanke på den forskning som finns på fältet står det klart att ingen har studerat effekterna av att 

vara tvåspråkig utifrån bimodal bilingualism respektive unimodal bilingualism, eller vilka likheter 

och skillnader tvåspråkigheterna har. Med den forskningen ute på fältet vi har funnit ser vi en 

relevans att gå in i studien med ett förbehåll på att besvara våra syftesfrågor utifrån tidigare 

forskning och de upplevelser våra informanter har att delge. Av den anledningen använder vi 

Kendalls (2011) diskurser som vår huvudsakliga teoretiska ram, dock studerar vi även kodväxling 

och code-blend. Följaktingen får även Emmorey m.fl (2008) och Slotte-Lüttge (2005) plats i 

analysen. 

 

 

3. Metod 
I följande kapitel beskrivs den metodologi studien utgått från för att besvara syftet. Detta görs 

utifrån metodvalen forskningsansats, tillvägagångssätt, urval samt bearbetning och analys av 

empiriskt material. I slutet av kapitlet ges en beskrivning av de etiska överväganden forskarna tagit 

tillvara på i arbetet med det empiriska materialet. 
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3.1 Livsberättelsen som forskningsansats 

Av anledning att syftet ämnar undersöka hur sex informanter upplever sin tvåspråkighet är den 

kvalitativa forskningsansatsen livsberättelsen en bra utgångspunkt för metod. Andreas Fejes & 

Robert Thornberg (2009) beskriver utifrån Michael Quinn Patton att kvalitativ forskning inte har 

några regler som forskaren måste följa. Dock konstaterar Patton att följande regler kan 

finnas: ”använd hela ditt intellekt för att på ett rättvisande sätt representera de data du har och 

kommunicera vad dina data visar utifrån syftet med din studie (Fejes & Thornberg 2009, s 32)”. 

Vidare beskriver Martyn Denscombe (2009) att kvalitativ forskning associeras “med småskaliga 

studier (s. 320)” där statistik inte har en betydelse. Ett exempel på kvalitativ forskning är studier 

inriktade på livsberättelsen enligt Fejes & Thornberg (2009). 

  

Livsberättelse eller Biografisk forskning som det också kallas är en kvalitativ metod som “handlar 

om socialt liv över tid, där berättelser kan kopplas till utveckling över livet, livsförändring och 

livslopp (Öberg 2013, s 59)”. 

Livshistorieforskning är en kvalitativ metod som har varit känd inom sociologin sedan 20-talet 

genom den så kallade Chicagoskolan (Öberg 2013), syftet med livsberättelsen är att förstå det som 

skall analyseras enligt Ulrika Wigg (2009) Enligt Daniel Bertaux är syftet med livshistoria att 

“synliggöra de sociala, ekonomiska, kulturella och historiska krafter som skapar, förändrar och 

träder in i människors levda erfarenhet” (Öberg 2013, s 61). Syftet är också att visa hur individer 

handlar utifrån samhälleliga och historiska förutsättningar. Genom livsberättelser kan forskaren 

utifrån den klassiska livsberättelsemetoden ställa den personliga livsberättelsen mot yttre fakta, 

såsom dokument (Wigg 2009). Inom livsberättelseforskningen definierar också deltagarna 

beskrivningar av sina liv, med andra ord är livshistorien en identitetskonstruktion där informanten 

besvarar frågan “vem är jag” vilket ger läsaren möjligheten att sätta sig in i deras perspektiv. 

“Intervjupersonen ombeds [då] berätta om sitt liv för forskaren, som på olika sätt guidar och styr 

intervjuprocessen”(Öberg 2013, s 58). 

Att livsberättelsen är en identitetskonstruktion innebär att informanternas upplevelser av 

tvåspråkighet bygger upp ett svar på problemformuleringarna om vilka utmärkande drag unimodal 

respektive CODA-barns tvåspråkighet har. 

Vidare anser Robert Atkinsson (Öberg 2013) att livsberättelsen är en intervjuprocess där 

informanternas berättande är så sanningsenlig som möjligt utifrån en guidning av intervjuaren. 

Atkinsson menar också att skillnaden mellan livsberättelse och livshistoria är liten, därför benämns 

begreppen ofta som samma sak, även begreppet (själv)biografi är snarlikt (Öberg 2013). 
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3.2 Tillvägagångssätt 

Enligt Peter Öberg (2013) har livsberättelseforskning ingen given metod, dock skriver Denscombe 

(2009) att intervju som forskningsmetod är lämplig när forskaren ”behöver insikt i saker som 

människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter” (Denscombe 2009, s 232) eftersom 

dessa saker ”behöver utforskas på djupet och i detalj redovisas med några enstaka ord” (s. 233). 

Eftersom studien har utgångspunkt i informanternas upplevelser av tvåspråkighet kommer detta 

avsnitt beskriva hur empirin till studien skapades. 

  

Intervju som metod tillhör kvalitativ forskning enligt Steinar Kvale (2009) som skriver att 

kunskapen inom den kvalitativa forskningsintervjun skapas mellan intervjuare och intervjuperson. 

Inom den kvalitativa forskningsintervjun är produktionen av data beroende av intervjuarens 

färdigheter och personliga omdöme (Kvale 2009). Av den anledningen valde vi att fokusera på 

livsberättelsen som forskningsansats och intervju som metod innan vi gick ut på fältet. Vi 

diskuterade med varandra om vilket urval vi skulle göra och bestämde oss slutligen för att intervjua 

sex personer som var 18 år eller äldre. Av dessa sex personer valde vi att intervjua tre personer som 

tillhörde unimodal bilingualism och tre personer som tillhörde CODA. Därefter skrevs en 

intervjuguide med de frågor vi fann relevanta att få svar på inför intervjuerna
8
. Syftet med 

intervjuguiden var inte att ställa alla de frågor intervjuguiden bestod av. Intervjuguiden syftade till 

att utgöra ett stöd för att informanterna skulle öppna upp sig. Dock ställdes nästan alla frågorna 

under samtliga intervjuer för att säkerställa att vi fått in tillräckligt med empiri för vår studie. Enligt 

Wigg (2009) ska intervjun inom livsberättelseforskning bestå av fritt berättande som kan utgå från 

förhand skrivna frågor. Dock ska forskaren enligt Wigg (2009) vara öppen för att frågorna inte 

kommer i den planerade ordningen. 

  

Alla intervjuerna skedde bakom stängda dörrar på deras arbetsplats, vår arbetsplats eller i någons 

hem. Vissa intervjuer fick även ske genom Skype
9
 då varken vi eller deltagarna hade möjlighet att 

träffas fysiskt. Inför intervjuerna hade vi skickat ut öppna meddelanden på bland annat Facebook 

för att samla intresserade informanter till uppsatsen. Vi diskuterade dessutom med deltagarna om 

hur och var de ville göra intervjun, vilket också var grunden till den variation av platser som 

uppstått. Innan intervjutillfällena skickade vi informanterna vår intervjuguide eftersom vi ville att 

                                                 

 
8
Intervjuguiden finns med som en bilaga 

 
9
Skype är ett program som kan användas som en telefon, Skype kräver dock internetuppkoppling. www.skype.com 
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informanterna skulle fundera över de frågor vi ville ha svar på. Vår tanke med att förbereda 

deltagarna med intervjuguiden var för att öppna upp för ett samtal och öka chansen till att de 

berättar mer om sina upplevelser än att återge korta svar. En av informanterna fick dock inte 

intervjuguiden hemskickad före intervjun varav informantens svar kom spontant. 

 

Under intervjuerna gjordes inga anteckningar, istället spelades samtliga intervjuer in antingen via 1. 

ljudinspelning, 2. ljudinspelning och filminspelning eller endast genom 3. filminspelning. För att få 

tillstånd till detta skickades information ut till alla informanterna att skriva under. Orsaken till att vi 

spelade in ljud och film handlade om de olika språk som förekom under intervjuerna. I vissa 

intervjuer förekom enbart svenska, i andra intervjuer förekom blandad svenska och svenskt 

teckenspråk eller endast svenskt teckenspråk. Orsakerna till de blandade språken handlar om de 

olika modersmål vi som forskare har. Elin Zackrisson talar flytande teckenspråk medan Moa Egertz 

talar svenska obehindrat. Detta ledde till att intervjuerna delades upp där endast två intervjuer 

gjordes gemensamt, under dessa intervjuer satt en tolk med. Resterande intervjuer gjordes 

individuellt där språket avgjorde vem som stod som intervjuare. Det inspelade materialet vi fick in 

från intervjuerna, utgjorde, empiri inför vår analys. Inom livsberättelseforskningen är det viktigt att 

fundera över hur transkriberingen ska gå till och hur mycket som skall redigeras (Öberg 2013). Den 

transkriberingsnyckel vi valde, presenterar vi under resultatet eftersom vi finner det mer relevant att 

presentera transkriberingsnyckel samman med det resultat vi kommit fram till. 

 

3.3 Urval 

I föregående avsnitt skrev vi att vi valde att intervjua sex personer som var över 18 år. Av dessa sex 

personer tillhörde tre personer unimodal bilingualism och tre personer CODA. Anledningen till att 

intervjupersonerna inte skulle vara yngre än 18 år handlar om att yngre inte har de erfarenheter som 

krävs för att vi ska få svar på vår problemformulering. Vi ville nämligen höra hela historien från 

födseln till vuxen ålder där vi jämför hur CODA och andra tvåspråkiga personer har haft det ur ett 

språkligt perspektiv. I detta avsnitt beskriver vi hur vi gick tillväga för att få våra sex informanter. 

För att hitta informanter till vår undersökning skickade vi ett öppet brev på Facebook
10

 som kunde 

delas vidare runt om i Sverige av oss, våra bekanta men även av personer som ingen av oss känner 

till. När vi inte fick någon större respons letade vi även i vår närmaste umgängeskrets och använde 

oss av ett så kallat bekvämlighetskurval(Denscombe 2009). Enligt Denscombe (2009) innebär 

bekvämlighetsurval att forskaren arbetar för att få fram sitt urval på ett simpelt sätt. I vårt fall 

                                                 

 
10

 Sociala medier se http://www.facebook.com 
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handlade det om att vi sökte i vår umgängeskrets efter personer som stämde in på den profil vi ville 

undersöka av den orsaken att vi ville utnyttja de kontakter, vi redan hade. Förutom 

bekvämlighetsurval använde vi snöbollsurval (Denscombe 2009), som innebär att de deltagare som 

ställer upp kanske känner personer som också kan tänka sig ställa upp och då har forskaren snart de 

informanter hen behöver (Denscombe 2009). I vårt fall fann vi informanter i vår närmaste 

umgängeskrets, såsom bekvämlighetsurval talar för, men även vänner i vår närmaste umgängeskrets 

hjälpte till att leta informanter genom att fråga runt i sin umgängeskrets. 

 

Av de informanter vi slutligen fick fram är alla mellan åldrarna 23 år och 50 och bosatta runt om i 

Sverige. Av unimodal bilingualism intervjuades tre personer, två män och en kvinna på 30, 32 

respektive 50 år. Bland CODA intervjuades tre kvinnor 23, 27 respektive 36 år. Alla som deltog i 

intervjun använde huvudsakligen svenska som andraspråk även om andraspråket inte hade lärts in 

som andraspråk kronologiskt sett. En av informanterna var dessutom inte uppvuxen i 

tvåspråkigheten utan hade fått lära sig det andra språket i vuxen ålder, dock kunde informanten dela 

med sig av sina upplevelser av att vara tvåspråkig då hen hade bott i Sverige halva sitt liv. 

 

3.4 Bearbetning och analys av empiriskt material 

I avsnittet tillvägagångssätt beskrevs att livsberättelsen enligt Öberg (2013) inte har en given 

metod. Öberg (2013) kopplade detta främst till hur analysen ska genomföras på en livsberättelse. 

Precis som Öberg (2013) skriver om att livsberättelsen inte har en given metod, menar Ullrika Wigg 

(2009) att det finns flera olika sätt att analysera livsberättelsen. Enligt Wigg (2009) är frågorna som 

studien ämnar besvara avgörande för hur analysen ska gå till. Vidare nämner Wigg (2009) att 

intervjun, konstruktionen av berättelsen (inklusive transkribering) och analysen är 

sammankopplade. I detta avsnitt ämnar vi beskriva hur vi har valt att analysera de livsberättelser vi 

fick fram under intervjuerna. 

  

I vår studie valde vi att utgå från hur Jens Rennstam och David Wästerfors (2013) menar att 

forskaren kan analysera kvalitativt material. Enligt författarna är det viktigt att forskaren tar sig an 

empirin med nya ögon när analysen ska påbörjas. Detta görs genom tre steg: sortering, reducering 

och argumentering. I det första steget kodar forskaren materialet och sorterar in det i teman, med 

andra ord sker en transkribering som efter en genomläsning sedan sorteras i teman. I andra steget 

reduceras materialet, forskaren plockar fram de väsentliga bitarna som ska redovisas.  I vår studie 

syns stegen sortering och reducering i kapitel 4, Resultat. I tredje och sista steget, argumentering 

visar forskaren sin självständighet genom att referera till tidigare studier och teorier, med andra ord 
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sker en diskussion där forskaren refererar till tidigare forskare och argumenterar både för och emot 

deras uttalanden, genom att luta sig mot den egna empirin (Rennstam & Wästerfors 2013). Wigg 

(2009) skriver om det första steget, då hon nämner att vissa forskare inom livsberättelsen väljer att 

leta efter gemensamma drag mellan olika berättelser. Dessa drag sammanställer forskaren sedan i 

olika teman. Vi har tillvaratagit Wiggs (2009) synsätt eftersom vi delade in resultatet i sex teman. 

De teman vi plockat fram har utarbetats efter de frågor vi har ställt under intervjuerna. 

  

3.5 Etik 

I denna studie har vi valt att använda filmkamera och spela in intervjuerna på ljud. Vår studie kan 

ha påverkat de personer som deltar i studien. Av den anledningen är det viktigt av oss som forskare 

att ha god kännedom om de etiska riktlinjer som finns och har därför läst in oss på Vetenskapsrådets 

den goda forskningsed (2011). I detta avsnitt presenterar vi de ställningar vi tagit enligt Den goda 

forskningsed (2011), men även hur Kvale (2009) ser på forskningsetik. 

 

I Den kvalitativa forskningsintervjun presenterar Kvale (2011) fyra etiska riktlinjer som brukar 

diskuteras inför en intervjuundersökning: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. Dessa finns även uttryckt i Den goda forskningsed (2011) även om de använder 

olika namn. Genom Informerat samtycke har informanterna rätt att få information om studiens syfte 

och vad deras deltagande bidrar till för att därefter eventuellt ge sitt samtycke att delta. Då är det 

också viktigt att informanterna har kännedom om att de deltar på frivillig basis. Den information 

informanterna får, bör, enligt vetenskapsrådet (2011) vara både muntlig och skriftlig även om det 

inte är ett krav, samt innehålla detaljerande uppgifter om bland annat hur materialet kommer att 

användas. Detta gäller främst vid informerat samtycke om videoinspelning. Informanterna har 

dessutom rätt i att få en kopia av det inspelade, få kännedom om kopior skall göras och när 

materialet ska förstöras. Därefter ska informanterna intyga att hen fått information och att hen när 

som helst kan återkalla deltagandet och då förbjuda forskaren till att använda det inspelade 

materialet för vidare analys (Vetenskapsrådet 2011). Allt detta har vi tagit ställning till då vi 

utformade ett skriftligt tillstånd för samtliga att skriva under
11

. Vi valde att låta alla skriva under ett 

tillstånd för videoinspelning även om intervjun endast skulle spelas in på ljud. Då informerade vi 

informanterna att videokameran inte skulle användas. Vid intervjuer över Skype skickades 

tillståndet på mail för underskrift, då fick informanten skanna tillståndet med sin underskrift och 

                                                 

 
11

Se bilaga sid. 49 
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skicka tillbaka. Dock kunde en av informanterna inte öppna tillståndet, därför gav hen sitt muntliga 

samtycke efter att vi som forskare hade informerat om vad som står i tillståndet. Denna intervju 

fångades endast på ljud. Enligt Ann Quennerstedt (2013) är det tillåtet för en forskare vid 

småskaliga forskningsprojekt att endast få ett muntligt tillstånd för att kunna spela in på ljud. Vidare 

skall forskaren genom konfidentialitet skydda informanterna från eventuell skada som kan uppstå på 

grund av studien. Då måste forskaren få godkännande av undersökningspersonerna om information 

som kan röja informanternas identitet skall publiceras (Kvale 2009). Vetenskapsrådet (2011) lägger 

också vikt i att forskaren skall skydda informanterna från att obehöriga får ta del av uppgifterna ifall 

det kan skada informanten. I vår uppsats har vi valt att ge informanterna fingerade namn i 

bokstavsordning. Eftersom vi har sex informanter har de fått namn som börjar på A-F. 

Genom den tredje riktlinjen för etiska överväganden skall forskaren fundera över vilka 

konsekvenser studien kan medföra (Kvale 2009). Då får vi som forskare fundera över om 

informanterna i studien kan skadas av att den publiceras. Konsekvenser kan handla om personlig 

information som informanterna delat med sig av, som kan antas för personlig och känslig, då måste 

vi som forskare få godkännande av denna person ifall vi får publicera dessa personliga data. I vår 

studie har vi talat med minst en av informanterna om känslig data och dess konsekvenser och ställt 

frågan om vi fått publicera detta.  

I den sista riktlinjen Kvale (2009) presenterar, diskuteras forskarens roll vilket även 

Vetenskapsrådet (2011) lagt stor vikt i. Forskaren skall tala sanning om forskningen och medvetet 

granska och redovisa utgångspunkterna för studien. Forskaren skall också öppet redovisa metoder, 

resultat samt kommersiella intressen och andra bindningar. Vi som forskare har även en plikt i att 

visa rättvisa i våra bedömningar av andra forskningsresultat och inte heller stjäla forskningsresultat 

från andra studier. Vi som forskare ska även sträva mot att bedriva vår forskning utan att människor, 

djur eller miljö kan ta skada (Vetenskapsrådet 2011, s 7). 

De riktlinjer vi ovan beskrivit har vi tagit ställning till och vi arbetar aktivt för att ingen genom vår 

studie skall ta skada av att denna forskning publiceras. 

 

4. Resultat 
Kapitlet innehåller en presentation av informanternas upplevelser av tvåspråkighet och är indelad i 

två huvudavsnitt. Delarna representerar respektive grupps tvåspråkighet, CODA respektive 

unimodal bilingualism. Syftet med den indelningen är att kapitlet ämnar besvara två 

problemformuleringar från syftet: 

● Vad är specifikt med bimodal bilingualism när det kommer till CODA-barns upplevelser av 

att vara tvåspråkig? 
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● Vad är specifikt med upplevelserna av att vara tvåspråkig enligt det som Bishop (2008) 

benämner unimodal bilingualism? 

Respektive fråga besvaras i respektive huvudavsnitt där informanterna från unimodal bilingualism 

får inleda med sina erfarenheter och upplevelser. De upplevelser som kommer fram presenteras i 

olika teman för att öka tydligheten i uppsatsen. Respektive fråga i problemformuleringen har 

samma indelning av teman då sista frågan i problemformuleringen ämnar blir besvarad i studiens 

analys, där resultaten från respektive grupp jämförs med varandra. 

 

4.1 Unimodal bilingualism 

Avsnitten är uppdelade i sex teman: 1. Tillägnandet av tvåspråkighet i förstaspråket och 

andraspråket, 2. Problem med språkinlärningen, 3. Användning av språken då och idag, 4. Fördelar 

och nackdelar med tvåspråkighet, 5. Språkgemenskap i samtalet och slutligen 

6. Tolkningssammanhang. Respektive avsnitt inleds med en presentation om vad de olika temana 

handlar om. Före huvudavsnittet unimodal bilingualism avslutas, skrivs en sammanfattning om allt 

som kom upp under intervjuerna med informanterna Anna, Ebrahim och Craig (som representerar 

unimodal bilingualism). Avsnittet presenterar fortlöpande informanterna i ordningen Anna, Ebrahim 

och Craig. Informanterna har olika former av tvåspråkighet där det gemensamma språket är 

svenska. Förutom svenska talar informanterna hebreiska, arabiska och engelska. Informanternas 

utsagor presenteras både i form av excerpt som löpande text om vad de valde att berätta. 

 

4.11 Transkribering 

Innan presentationen av informanternas utsagor tänker vi gå igenom hur transkriberingen av 

intervjuerna har gått till. 

I intervjuerna om unimodal bilingualism har vi valt att vara trogna originalet när det kommer till 

vilka ord och ljud som yttrats, men inte om informanten talat långsamt/snabbt. Vid tillfällen 

informanterna varit extra tydliga med en betoning har vi valt att skriva ut det. I Intervjun med Craig 

förekom en del ord med engelskt uttal, där han ville visa oss hur orden låter på hans modersmål, 

detta syns genom kursiv text. Det förekommer även en del yttringar på namn såsom städer/skolor, 

dessa skrivs ut genom hakklamrar: [stad] för att skydda informantens identitet. En del av yttringarna 

har dessutom varit svåra att transkribera, dessa yttranden skrivs också ut med hakklamrar: 

[ohörbart] tillsammans med eventuell information om vad personen kan ha sagt. Vi har även tagit 

beslutet att numrera informanternas utsagor och excerpt eftersom vi i analysen gör en återkoppling 

till resultatet. Slutligen ska vi presentera den transkriptionsnyckel vi har valt. Den är inspirerad av 

Michael Tholander och Asta Thunqvist Cekaite (2009, s 158): 
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Transkriptionsnyckel 

Symbol  Mening 

ord  Betonad stavelse eller betonat ord. 

(1.0) Längd på tystnad i sekunder. 

(.)  Mikropaus 0.4 sekunder eller 

mindre. 

((skratt/harkel))  Beskrivning av ytterligare relevant 

information. 

[ohörbart] 

[stad/namn] 

Beskrivning av tillfällen som inte 

gick att transkribera/tillfällen som 

faller bort från transkriberingen. 

 

kursiv text Yttrande som görs med en viss 

dialekt som informanten försöker 

visa, yttrande på ett annat språk 

nr namn (ex: 1 K) numrerade rader som deltagare i 

intervju yttrar.  Exemplet 1 K står 

för första raden (repliken) K yttrat 

i intervjun. 

   

   

    

    

 

4.12 Tillägnandet av tvåspråkighet i förstaspråket och andraspråket 

Temat går igenom hur andraspråksinlärningen har gått till. Här har informanterna fått dela med sig 

av sina upplevelser av språktillägnandet. Vid den första intervjun, berättade Anna om sina 

upplevelser av tvåspråkighet där hon berättade att hon talar svenska och hebreiska. Hon flyttade till 

Sverige när hon var sju och ett halvt år gammal och fick då börja lära sig svenska. Anna är född i 

Sverige men bodde i Israel från 2 månaders ålder fram till hon flyttade tillbaka till Sverige. Vi 

frågar Anna hur hon fick lära sig svenska varpå hon svarar: 

Anna Excerpt 1 

18 A: I skolan och hemma (1,0) för mamma är svensk ((överlappat tal)) o pappa är Israel (.) sååeh dom 

bestämde sig för att vi bara skulle få prata svenska hemma från o med att vi flyttade hit 
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Vid andra intervjun hamnade fokus på Ebrahims upplevelser av språkinlärningen. Ebrahim 

berättade om hur kan först kom i kontakt med det svenska språket, då han kom till Sverige som en 

politisk flykting vid nio års ålder. Därför började andraspråksinlärningen på i olika 

flyktingsförläggningar innan han kom till en förberedelseklass: 

Ebrahim excerpt 1: 

12 E: så de börja på allvar egentligen när vi kom till [staden] och ja gick på förberedelseklass här på  

[skolan] i [staden] så atte ja tror ja hann bli tio ändå nått sånt nio å en halv kanske ehm å seneh ja dååh 

börja ja liksom ja började trean i mellanstadiet efter att ja hade gått förberedelseklass sen fyran femman i 

sjuan så tyckte dom att ja skulle gå på svenska två asså extrasvenska eeh vilket gjorde mig arg på den 

tiden för att ja hade två andra i min klass som också hade invandrarbakgrund och ja tyckte ((skrattande)) 

att ja hade bättre svenska än dom men dom slapp göra de eh de var för att dom gick i rätt ålder så att säg 

så att ja fick ja fick gå om en klass för att ja började så sent eeh ja skulle egentligen börjat i fyran men 

dom tyckte att för att ja skulle lära mig bättre svenska så fick ja börja i trean istället 

 

Ebrahim har fått en annorlunda andraspråksinlärning än Anna eftersom föräldrarna inte behärskade 

det svenska språket. Craig, vår tredje informant från unimodal bilingualism skiljer sig från både 

Anna och Ebrahim eftersom han lärde sig svenska i vuxen ålder. Vid intervjun berättade Craig att 

hans andraspråksinlärning började när han flyttade ihop med sin dåvarande sambo. Craig förtäljer 

sin historia genom att nämna att han var tvungen att lära sig svenska på grund av sitt jobb och fick 

hjälp med språket genom att tala med sin sambos farmor som inte kunde engelska: 

Craig excerpt 1: 

13 C: jaeh lärde mig eh först genom att anlitar ehm min sambo min dåvarande sambos eeh farmor [ohörbart] 

som pratar inte ett ord engelska ah så de var spännande så att ja lärde mig på de sättet å sen efter de då 

((harkel)) köpte jag tjänster eh av lärare som hjälpte mig under den sommarn för ja flyttade hit i [månad] [år] 

och eh dåeh ja de va så att ja skulle ta över företaget å då måste ja lära mig svenska så jag blev till skillnad 

från vanliga invandrare som kommer hit å sen ((harkel)) bestämde sig för att vara med i SFI svenska för 

invandrare eller så ja hamna i en situation var ja precis hade pluggat färdigt å då ska ja börja jobba så att ja 

hade ett jobb å ja behövde lära mig språket för att kunna jobba i min egen firma 

 

Vidare berättar Craig att han inte fått lära sig svenska i skolan. Istället har Craig valt att läsa 

barnböcker för sin dåtida sambos farmor. Craig har sammanfattningsvis främst fått informell 

inlärning i svenska genom att träffa folk och språka svenska. 

 

4.13  Problem med språkinlärningen 

Avsnittet handlar om de problem informanterna funnit vara problematiskt med tvåspråkighet. 

Därför är det övergripande syftet med temat att informera om den problematik informanterna känt 

av under språkinlärningen. Anna relaterar temat problematik till att hon hade svårt med svenska 
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begrepp när hon skulle tillägna sig det svenska språket. Anna berättar att problemet med begreppen 

grundades i att hon inte kunde koppla de svenska begreppen med den hebreiska motsvarigheten. 

Annas lärare fick en insikt om detta i sjätte klass och löste Annas problem genom att låta henne få 

gå om en klass och därmed ge Anna mer tid till att tillägna sig det svenska språket. Om detta uttalar 

sig Anna: 

Anna excerpt 2 

37 A: ((skratt/flämt))Mm... så hon förstod att jag inte att jag inte va me helt och hållet ((M: mm)) jag 

kunde ju svara på frågor o eh allting verkade väldigt eh alltså korrekt så, men innebörden hade ja ingen 

vidare kontakt med (.) Det visste jag också ((M: mm)) jag hade ju en bästis som ja (.) samarbetade me 

 

Vidare berättar Anna att hon hela livet får arbeta med begreppsförståelse då hon idag lär sig nya 

termer i den utbildning hon läser. Annas problematik med språkinlärningen utmynnar dessutom i ett 

känsligt ämne då hon anser sig ha varit “språklös” under den tid då hon inte fick prata hebreiska 

hemma (Anna Excerpt 1, rad 18, tema språkinlärning i första och andraspråket eller Anna excerpt 

6, rad 71, tema språkanvändning då och idag): 

Anna excerpt 3 

76 A: [...] Ah så de va nog en ganska tuff period. Fast ja förstod ju inte de då (1.0) ehm ja förstod de inte de 

då ja förstod inte heller exakt varför ja gick om sexan ja tror att de bästa hade varit om ja gick om ettan (1.0) 

å börja om från början (.) i svensk skola eh när ja gick om sexan så trodde ja att de va för att ja va dum ja 

förstod inte kopplingen Ja gjorde ju inte de de va nog ingen som riktigt förklara de för mig att de här beror på 

att du mist en stor del av språket utan de jag fick höra va att du eh du e inte där än så att de mm 

 

Anna berättar att hennes självförtroende sänktes av att hon inte fick tala hebreiska de första åren i 

Sverige. Hon poängterar dessutom vikten i att föräldrar ska lita mer på forskningen. När Ebrahim 

får fundera över den problematik han har stött på svarar han: 

Ebrahim excerpt 2 

22 E: asså egentligen (.) inga problem om ja skulle kanske just me arabiska men inte att me tanke på att hur 

min uppväxt har varit så så tappade ja de ganska snabbt vilket e synd eeh ja gick faktiskt på hemspråk eh 

mellanstadiet och högstadiet men ja va inte alls intresserad utan de va andra saker som intresserade mig de va 

liksom ba basket och hänga me kompisar å sånt som ja tyckte va kul 

[...] 

så när de kommer till svenskan så var de mer de var inte de var ja hade int så svårt me de utan de var mer 

engagemanget som inte som inte fanns där å när de kommer till arabiskan så så tappa ja de eftersom ja inte 

prata så mycke hemma och ja gick inte på hemspråk så de var väl dom svårigheterna ehm om man säger så 
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Excerptet visar att Ebrahim inte hade samma problematik som Anna under uppväxten, dock 

beskriver Ebrahim i excerpt 1, 12:e raden (se föregående tema) att även han fick gå om en klass 

eftersom lärarna på skolan ansåg att han inte kunde svenska tillräckligt väl. 

 

Craig gör inga kopplingar mellan problematik och språkinlärning, utan kopplar problematiken till 

hur han identifierar sig med språket. Craig berättar om sina erfarenheter av att få besvara 

frågan ”känner du dig som en svensk eller som en amerikan?”: 

Craig excerpt 2 

25 C: dom frågar hur känner du känner du dig fortfarande som en amerikan eller känner du dig som svensk? 

Å då brukar ja svara mid atlantic mitten av atlanten mid atlantic för ja halvvägs så att ehm men ja känner 

migeh väldit bekväm me svenska å ja pratar mestadels svenska för ja bor i Sverige Men ja e tolk så ja pratar 

engelska varje dag ((skratt)) men de mer de mer av tvång på grund av jobbet så säga annars pratar ja inte 

engelska 

 

4.14 Användning av språken då och idag 

En fråga som dök upp under alla intervjuerna handlade om språkanvändandet under uppväxten och 

idag, vilket detta tema tar upp. Craig som fick lära sig svenska i vuxen ålder fick under temat 

fundera på hur språkanvändandet har sett ut sedan han flyttade till Sverige. Anna berättar att hon 

idag mest talar svenska eftersom hon sällan träffar personer som kan hebreiska, dock berättar Anna 

att hennes val av språk är beroende av det nationalspråk som används i landet hon befinner sig i. 

Det betyder att Annas språkande av hebreiska och svenska har skett under specifika perioder i livet 

då hon befunnit sig i Sverige eller Israel. Anna sammanfattar hur språkanvändningen ser ut idag: 

Anna excerpt 4 

69 A: Mm... Ja använder mest svenska (1.0) eh.. när ja e i Sverige ((skratt)) så använder ja nästan bara svenska  

de bl ve e ja de e väldigt sällan ja pratar hebreiska eh mina föräldrar bor ju i en annan stad så ehm så de kanske 

har hänt två tre gånger att ja har pratat hebreiska ((M: Hur lång)) här i Sverige å då kanske när ja har varit i 

affären me mamma eller pappa å velat prata om nånting som ja inte tycker angår andra eh annars så använder ja 

mig av hebreiska när ja eh läser ehm nä när ja e  intresserad av israeliska nyheter eh facebook halva mitt 

kontaktnät är ju Israel så ja läser ju väldit mycket på hebreiska eh em e ah i Sverige svenska i Israel hebreiska 

((skratt)) de blir ju så. 

Anna berättar om den bekvämlighet som finns i att tala hebreiska i affären för att påtala något som 

inte angår andra och att det även finns ett skriftspråk att ta till när det hebreiska språket ska komma 

till användning. 
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Till skillnad från Annas perioder av hebreiska eller svenska har Ebrahims språkande inte förändrats 

sedan uppväxten.  Han berättar att han under uppväxten endast använde arabiska privat med sina 

föräldrar, annars talade han svenska: 

Ebrahim excerpt 3 

58 E: ehm ja de e samma som under min uppväxt eh när ja prata me min mamma å min pappa kanske å nån 

släkting i [staden] så då då får ja prata arabiska annars e de bara svenska 

 

Craigs erfarenheter av språkanvändning i Sverige har bestått i att han har talat engelska med sin 

dåvarande sambo och svenska genom jobbet som säljare. Med sina barn har han däremot pratat 

svenska vilket Craig relaterat till att han har fått växa upp med det svenska språket på samma sätt 

som hans barn har gjort. Craig berättar vidare att hans språkanvändning har förändrats under den tid 

som han har bott i Sverige eftersom han främst använder engelska i sitt yrke. Craig berättar även att 

han skrivit dikter på svenska och på Facebook förekommer både skriven engelska och svenska då 

flera av vännerna är engelsktalande. Vidare berättar Craig: 

Craig excerpt 3 

25 C: ja känner migeh väldit bekväm me svenska å ja pratar mestadels svenska för ja bor i Sverige Men ja e 

tolk så ja pratar engelska varje dag ((skratt)) men de mer de mer av tvång på grund av jobbet så säga annars 

pratar ja inte engelska (.) ja(.) men de en d finns en liteneh parantes där att sedan ett år tillbaka pratar ja 

engelska nu me min son som är [så här många] år å de gjorde ja inte under hans uppväxt ((skratt)) å de e han 

som har valt det 

 

4.15 Fördelar och nackdelar med tvåspråkighet 

Följande avsnitt tar upp informanternas syn på tvåspråkighet genom att undersöka informanternas 

positiva och negativa erfarenheter av tvåspråkighet. De fördelar och nackdelar som kommer upp är 

både informanternas erfarenheter och synsätt. Anna, som satt med under första intervjun kunde 

hänföra fördelarna till att hon kunde få ta del av två olika kulturer och vara självständig i vardera 

kulturen: 

Anna excerpt 5 

63 A: mmm  ja  i o me att jag pratar flytande svenska och är svensk till väldigt stor del kanske tillome just för 

att jag pratar flytande svenska så människor förväntar sig att jag är svensk å behandlar mig som en svensk 

((glädje i rösten)) så då blir ja ju svensk det handlar ju väldigt mycke om de och samma sak i Israel i o me att 

jag pratar flytande hebreiska så tar dom mig på för givet att jag är israel å behandlar mig som en israel å då 

känner jag mig också som en israel ehm å vise versa liksom i o med att jag beter mig som en israel så får jag 

tillbaka å blir behandlad som en israel å de är väldigt olika kulturer på många vis ehm så de ejm ah de eju de 

kan bli en krock ibland som det här med konflikter. Jag har väldigt lätt att säga vad jag tänker samtidigt som 

jag me som ja e medveten om att svenskar eller om de har svårt för konflikter och är konflikträdda 
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Anna nämner i excerptet ovan att hon kan identifiera sig med två kulturer. Vidare får Anna fundera 

över speciella tillfällen då tvåspråkighet är användbar, varav Anna svarar: 

Anna excerpt 6 

67 A: Nåt speciellt tillfälle ((suckar)) men är de inte är de inte när man är ehm till exempel om ja å pappa går 

i affären (1.0) å så vill ja prata om någonting som ja inte vill någon annan ska höra då äre ju perfekt ((skratt)) 

å kunna ha liksom ha ett gemensamt eh ah ((M: ja absolut)) ingen förstår någonting och ingen förstår vilket 

språk vi pratar. De blir väldigt (.) privat (.) de de e ju skönt (.) de är de just de här med att man kan eh (1.0) 

gå in i ett rum för de gör man ju liksom just när man pratar me nån (.) å vill man inte att de att andra ska 

förstå dåh (.) då kan man fortfarande vara bland andra men att de blir privat å personligt att de blir liksom ett 

gemensamt rum de de tycker ja e skönt fast de är ingenting ja gör ofta absolut inte ingenting som ja gör ofta 

de e verkligen bara när när man inte vill att nån annan ska höra 

 

När Ebrahim fick fundera över positiva och negativa erfarenheter med tvåspråkighet svarade han: 

Ebrahim excerpt 4 

32 E: eh ja skulle nog säga att de finns inga nackdelar överhuvudtaget (M: mm) bara fördelar ehm så näe ba 

för min erfarenhet o min min uppfattning så ha ja inga nackdelar överhuvudtaget ja har faktiskt inte ing 

exempel på nackdelar heller så 

 

Ebrahim finner inga nackdelar med tvåspråkighet och talar istället om de fördelar han har märkt 

av. Fördelarna Ebrahim ser handlar om att han på grund av sin tvåspråkighet kan känna sig 

självständig då han kan åka till vilket arabiskt talande land som helst, samt att han på jobbet har 

fördelar med att vara tvåspråkig. Vidare berättar Ebrahim att han på grund av sin tvåspråkighet 

kan hjälpa andra människor med tolkning, något som Ebrahim kopplar till sitt bästa minne med 

tvåspråkighet: 

Ebrahim excerpt 5 

48 E: eeh ja de var just de här me me tåget som ja berätta liksom att att de vaa ((andas in)) de va konduktören 

s dom hade fel på biljetterna att dom inte visade alla biljetter å de tyckte han vilket va lite taskigt av honom 

men han var ganska hård så han sa ahmen ni saknar an antingen var de nå kvitto eller nå extra sits som dom 

inte hade å då sa han bara å dom kanske flytta på sig å gå av på nästa station medans när ja fick förklarat för 

dom så letade dom lite i sin väska och hittade ett just det den biljetten som dom skulle visa ((M: mm)) så’t då 

de löste sig liksom 

 

Craig kan både se fördelar och nackdelar med tvåspråkighet. Nackdelarna han tar upp handlar om 

att hans modersmål är ett språk som ofta förekommer i de filmer svensk TV visar. Därför kan Craig 

bli irriterad när han genom filmen får motta två språk han behärskar genom hörsel och syn: 

Craig excerpt 4 
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44 C: de e inte dubbad å då e de störande att ha ett subtitles asså dom här textning de e jättejobbigt för att de 

e som att vara på en en svensk engelsk lektion varje dag för ja e såhär man läser nej men den var en konstig 

översättning å sen åh ja missade två sekunder tio sekunder i filmen 

 

Vidare informerar Craig om de fördelar han har märkt av eftersom han på grund av sin 

tvåspråkighet har kunnat bli tolk. Craig nämner också att de fördelar han har, endast är fördelar i 

Sverige och skulle inte kunna hjälpa honom om han åker tillbaka till USA. Craig nämner även att 

han genom att kunna både svenska och engelska kan hjälpa sin son med engelskaspråket eftersom 

hans son ska börja studera i USA. 

 

4.16  Språkgemenskaper i samtalet 

Genom temat Språkgemenskaper i samtalet ställde vi deltagarna Anna, Ebrahim och Craig frågor 

om hur de samtalade med andra med samma språkkunskaper. Syftet med att informanterna skulle 

fundera på hur de språkade med andra med samma språkkunskaper handlade om att ta reda på om 

kodväxling förekom eller inte. Vid intervjun med Anna kunde hon inte konstatera att kodväxling 

förekom då hon svarade: 

Anna excerpt 7 

90 A: Både i svenska och hebreiska e junte de e ganska ovanliga språk båda två eh tyvärr ((suckar)) så de har 

inte hänt så ofta men eh dom få gånger som de har hänt då har de väl varit i Israel då ja ha träffat d de har 

ehm kompis som också pratar svenska å då de e kul de e rolit att liksom när man ha levt i Israel ett par år å 

så så har man inte pratar svenska oche på väldit länge då blir de väldigt frigörande å lite såhär konstit åehm 

såhär annorlunda å uttrycka sig på svenska de de bl man känner sig nästan som en annan person iome att 

man e så ovan i de (.) de e lite småkul de är de de e kul de e lite kul mm men de e nog just för att de händer 

så sällan men då e de ju mellan bara oss två 

 

Det exempel Anna tog upp handlade om en period då hon levde i Israel och endast språkade 

hebreiska, därför kände hon en befrielse från det hebreiska språket att istället kunna språka på 

enbart svenska under ett samtal. Av den anledningen uppstod ingen kodväxling. När Ebrahim får 

fundera på hur han språkar med personer med kunskaper i svenska och arabiska, svarar han att 

personen han talar med får avgöra språket, vilket gör att kodväxling kan förekomma: 

Ebrahim excerpt 6 

60 E: eeh de berors på om ja känner personen väl å vet att dom adom behärskar svenska väl så e de faktiskt 

bara svenska eh men om de e så att dom ja vet att dom som hellre [ohörbart] arabiska än svenska så blandar 

ja (skratt) försöker få in så mycket arabiska som möjligt men sen när ja inte kan förklara mer så går ja över 

till svenskan 
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Craig berättar att han känner sig kluven när han träffar andra personer som kan både svenska och 

engelska. Han nämner dock att hans andraspråk (svenska) kan vara deras tredjespråk eller tvärtom 

vilket gör att han får svårt att veta om han ska prata på engelska eller svenska: 

Craig excerpt 5 

103 C: ((skratt)) när ja träffar någon som kan prata engelska eh och svenska då kan de bli då blir man kluven 

alltså aha han pratar svenska varje dag ja pratar svenska varje dag men vi e båda engelsktalande ((skratt)) ja 

pratar svenska varje dag men han har ett annat modersmål där han också pratar engelska han har engelska 

kanske som sitt andraspråk och svenska som sitt tredjespråk å då blir man kluven därför att de händer alltså 

att ehm han kanske inte kan uttrycka sig lika väl på eng på svenska för de e hans tredjespråk ja å då dåeh då 

blir man kluven 

 

Craig och Ebrahim visar likheter med varandra då båda två anpassar sitt språk efter personen de 

talar med, dock uttrycker Craig ett avstånd till begreppet kodväxling, när han svarar: 

Craig excerpt 6 

105 C: Ah å ja gillar inte att prata svengelska eller svenglish nej ja gillar inte de man ska prata engelska eller 

svenska men eehm vi vissa gånger vissa gånger e vissa ord dom kommer ja lättare på på svenska ja hittar 

inte den engelska ordet å de e altså enkla ord de oftast inte d kanske vara lättare att uttrycka den på svenska 

så att när den här engelsktalande som ja vet pratar svenska då blir de så 

Trots att Craig uttrycker avstånd till kodväxling och försöker tala endast svenska eller engelska, 

erkänner han att det kan förekomma kodväxling. Dock förekommer endast kodväxling i de samtal 

engelska är huvudspråket. 

 

4.17 Tolkningssammanhang 

Avsnittet tar upp informanternas upplevelser av att agera tolk. Upplevelserna som Craig och 

Ebrahim har känt av har dock blivit presenterade under temat Fördelar och nackdelar då 

informanterna kunde se en fördel med att utnyttja tvåspråkighet för att agera tolk. Informanten Anna 

har dock inte gett sin syn på hur hon har upplevt tolkningssituationer. Därför kommer detta avsnitt 

endast ta upp Annas upplevelser av tolkningssammanhang. Anna berättar att hon har fått tolka 

mellan svenska och hebreiska under en period då hon har tagit med sig en svensk pojkvän utan 

hebreiska språkkunskaper till Israel: 

Anna excerpt 8 

81 A: Ehm jo men de är väl när man sitter å umgås med sin släkt i Israel å så har ja me mig min 

svenska pojkvän å så försöker alla prata på engelska men de blir så ansträngt å ja är ju där för att hälsa 

på dom ohm å så vill ja också prata på hebreiska å dom pratar ju också hebreiska sinsemellan eh o då 

då kanske jageh tolkar lite (.) men när ja tolkar så går ja ju miste om en del (.) asså mellan mig å den 

hebreiska släkten jahja näe de va inge kul ja gillade inte det jag tyckte inte näe näe de va inte kul nej 

häh nej de e svåårt 



26 

 

 

 

4.18 Sammanfattning 

Upplevelserna informanterna tagit upp om tvåspråkighet har utgått från sex olika teman. I det första 

temat berättar Anna och Ebrahim att de har fått lära sig svenska genom att gå till skolan under 

uppväxten och fick även lära sig svenska vid ungefär samma ålder. Anna fick dessutom lära sig 

svenska i hemmet då föräldrarna kunde språket. Craig har fått lära sig svenska genom jobbet och 

genom att träffa människor. Den formella utbildning Craig har fått har bestått i att läsa barnböcker 

för sin dåvarande sambos farmor. 

Informanternas problematik med tvåspråkighet har både Anna och Ebrahim kopplat till sitt 

respektive förstaspråk. Annas trångmål i förstaspråket handlade om hennes svårigheter i att förstå de 

svenska begreppen då hon under en tid inte fick läsa och tala sitt modersmål. Ebrahims problem 

med modersmålet kopplade han ihop med sitt bristande engagemang av att lära sig sitt förstaspråk. 

Ebrahim berättade även att han fick gå om en klass då han inte hade tillägnat sig svenska på samma 

nivå som andra klasskamrater i hans ålder hade gjort. Craig berättar att hans problem i 

språkinlärningen främst har berott på hur han identifierar sig med språket. Craig identifierar sig med 

båda språken eftersom han känner att han hör hemma i båda länderna. Craig berättar även att 

svenskar är duktiga på hans modersmål engelska och gärna talar det med honom. 

 

När det kommer till språkanvändning skiljer alla tre informanterna från unimodal bilingualism sig 

åt, Anna berättar om perioder då hon använt det ena eller det andra språket beroende på var hon 

befunnit sig. Ebrahim berättar att han oavsett ålder har talat arabiska med sina föräldrar, svenska 

med sin bror och övriga världen, medan Craig nämner att han främst talat svenska sedan han kom 

till Sverige, men att han talar engelska på sitt jobb och sedan ett år tillbaka, även med sin son. 

Informanternas upplevelser kring temat fördelar och nackdelar visar också olika synsätt och 

erfarenheter. Anna nämner att hon genom tvåspråkigheten kan leva i två olika kulturer och är 

accepterad både som Israel och svensk. Anna nämner också att hon på grund av sina hebreiska 

språkkunskaper kan hålla privata samtal i offentliga miljöer. Ebrahim nämner att han genom 

tvåspråkigheten känner självständighet, men även att han kan hjälpa andra personer som inte kan 

svenska genom att agera tolk mellan arabiska och svenska samt att tvåspråkigheten har fördelar på 

arbetsplatsen. Craig märker av samma fördelar som Ebrahim och Anna då han genom sin 

tvåspråkighet kan två kulturer, men också att han genom sin tvåspråkighet kan jobba som tolk. 

Craig nämner också att han på grund av sin tvåspråkighet kan hjälpa sin son med tillägnandet av 

engelska språket då sonen ska börja studera i ett engelsktalande land. Ebrahim kunde inte se några 

nackdelar med att vara tvåspråkig, Anna besvarade inte frågan, dock hade hon negativa erfarenheter 
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av att tolka mellan språken under temat tolkningsammanhang. Craigs nackdelar med tvåspråkighet 

handlar om att hans två språk är språk som många svenskar kan tala, vilket leder till problem när 

han ska se på en film som har engelskt tal och svenskt text eftersom han nämner att “de e som att 

vara på en en svensk engelsk lektion varje dag (Craig excerpt 4 rad 44)” 

 

Under temat Språkgemenskaper i samtalet fick informanterna fundera över om de använde 

kodväxling eller inte. Anna berättade att hon inte är representativ för att tala för att kodväxling 

används eller inte eftersom hon anser sin tvåspråkighet vara ovanlig, däremot nämnde Anna att hon 

i Israel kunde tala svenska utan kodväxling när hon träffade en svensktalande vän. Ebrahim 

berättade att han kunde kodväxla, men bara om han skulle språka på arabiska, då anpassar han sitt 

språk efter samtalspartnern. Craig berättade om den kluvenhet han kände inför att träffa personer 

med samma språkkunskaper eftersom han då måste ta ett beslut över vilket språk han skulle 

använda. Beslutet grundades i hur väl samtalspartnern talade. Craig tog även ställning till 

kodväxling som ett fult sätt att kommunicera på genom att nämna att svengelska eller svenglish är 

oestetiskt, dock erkände Craig att även han kunde slänga in ett ord på ett annat språk ibland. 

 

4.2 Resultat av Bimodal bilingualism eller CODA-barns tvåspråkighet 

I avsnitt 4.1 har studien gått igenom hur informanterna från unimodal bilingualism upplever sin 

tvåspråkighet. Avsnittet besvarade problemformuleringen om informanternas upplevelser av 

unimodal bilingualism utifrån sex teman. Följande avsnitt ämnar besvara studiens 

problemformulering: Vad är specifikt med bimodal bilingualism när det kommer till CODA-barns 

upplevelser av att vara tvåspråkig? Här delar informanter som tillhör CODA (Children of deaf 

adult) sina upplevelser av att vara tvåspråkig utifrån samma teman som informanteras upplevelser i 

föregående avsnitt. Informanterna som får dela med sig av sina upplevser i följande avsnitt kallas 

Betty, Fanny och Daniella. Informanternas upplevelser av tvåspråkighet presenteras genom följande 

teman: 

1. Tillägnandet av tvåspråkighet i förstaspråket och andraspråket, 

2. Problem med språkinlärningen, 

3. Användning av språken då och idag, 

4. Fördelar och nackdelar med tvåspråkighet, 

5. Språkgemenskapen i samtalet. 

6. Tolkningssituationer 

I slutet av avsnitt 4.2 sammanfattas informanternas upplevelser av tvåspråkighet. 

 



28 

 

 

Informanterna Betty, Fanny och Daniella har språken svenska och teckenspråk i sin tvåspråkighet. 

Under intervjuerna har endast Daniellas intervju skett på både teckenspråk och svenska. Vid 

intervjun satt en tolk med och översatte Elin Zackrissons teckenspråk till talad svenska. Av den 

anledningen utgjorde tolken hennes röst under transkriberingen. Denna intervju har transkriberats 

med samma transkriptionsnyckel som i resultatet av unimodal bilingualism (se avsnitt 4.12). 

I resterande intervjuer: Betty och Fanny har endast teckenspråk förekommit då Elin Zackrisson 

själv stått som intervjuare. I de intervjuerna har vi valt för läsbarhetens skull att översätta allting till 

skriftlig svenska utan att transkribera de ord som ursprungligen har sagts. Orsaken till den svenska 

översättningen handlar om studiens problemformulering som inte fokuserar på språket utan 

informanternas upplevelser. Trots att vi har översatt informanterna Betty och Fannys intervjuer till 

svenska, har vi valt att översatta intervjuerna till talad svenska. Därför har vi valt att skriva ut 

pauser och ändringar i meningarnas syntax med punkter: ... Vi har även i de svenska 

teckenspråksintervjuerna valt att skriva in extra relevant information inom ** såsom: *funderar*. 

 

4.21 Tillägnandet av tvåspråkighet i förstaspråket och andraspråket. 

Första temat handlar om hur informanterna Fanny, Betty och Daniella har lärt sig talad svenska och 

teckenspråk. Här har informanterna även fått fundera över vilket språk som är förstaspråk 

respektive andraspråket: I första intervjun funderar Fanny över sin tvåspråkighet: 

Fanny excerpt 1 

6 F: ja det är teckenspråk som är modersmålet 

[...] 

14 F: *funderar*...Svenskan vid...jaa nästan samtidigt som teckenspråket, först teckenspråk 

Ungefär ett år gammalt sen precis efter började jag prata. Ja faktiskt samtidigt egentligen. 

 

Informanten Fanny lärde sig teckenspråk och svenska före ett års ålder, detta kan ge en tolkning av 

att hon har ett delat modersmål trots att hon nämner teckenspråket som sitt andraspråk. Emellertid 

nämner Fanny senare i intervjun att hon upplever och känner att talad svenska och svenskt 

teckenspråk är ett delat förstaspråk eftersom hon är uppväxt med båda språken. Informanten Betty 

skiljer sig från Fanny eftersom hon anser att svenska är hennes modersmål och teckenspråk hennes 

andraspråk. Vi frågar henne om hur och när tillägnandet av språken har gått till: 

Betty Excerpt 1 

25 B:*ler* ja jag började före ett år gammal ungefär. 

26 E: Före ett år? 

27 B: Ja min mamma lärde mig, före ett år. 
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Vid intervjun med Daniella hade hon funderingar kring vår intervjuguide, vilket uppdagades när 

intervjun började: 

Daniella excerpt 1 

4 D: Ja tjuvprata lite me Moa här sa ja tycker de e en svår fråga eftersom ja lärt mig båda språken 

parrallelt ifrån början så ja har inget språk som ja började med när ja var liten och sen att ja lärt mig ett 

annat språk eller ett språk som eh som ja använder mer eller mindre alltså självklart de e ju en hörande 

värld alltså talar ja ju när ja tecknar men ja använder ju teckenspråket på jobbet i [arbetet] hemma hos 

mamma och pappa me min lillebror så att eh ja ((skratt)) vet inte båda ((skratt)) 

 

Informanten Daniellas modersmål är teckenspråk och svenska, vilket gör att Daniellas andraspråk 

blir engelska. Vidare berättar Daniella hur hon tillägnade sig det svenska språket: 

Daniella excerpt 2 

15 D: ehm när ja var liten asså ja har ju en döv pappa och en hörselskadad mamma å sen har ja en döv 

lillebror eh men ja har en hörande mormor å ja har gått på dagis me hörande så att när ja var riktigt liten 

har ja lärt mig av mormor och sen så båda mina föräldrar pratar bra så dom har lärt mig också å 

samtidigt som dom har tecknat så de har ja liksom haft me mig ända sen ja va pyttepytte 

 

4.22 Problem med språkinlärningen 

Avsnittet handlar om den problematik informanterna från CODA upplever sig ha haft vid 

språkinlärningen. Problematiken berör språkinlärning i både svenska och svenskt teckenspråk. Av 

den anledningen fick informanterna fundera över den problematik de upplever sig ha haft med sin 

tvåspråkighet. Informanten Fanny förstod först inte vad vi ville ta reda på, varav vi fick förklara för 

henne.  

Fanny excerpt 2 

20 F: Jag har haft lätt att uttrycka mig, men det handlar mer om mina föräldrar inte kan då jag vill uttrycka 

mig på teckenspråk då förstår de men kanske inte på svenska eftersom de inte kanske kan så mycket 

svenska men annars har jag inte har svårt att uttrycka mig tycker jag. 

 

Fanny upplever sig inte ha haft några problem eftersom hon inte upplevde något negativt med något 

av språken. När Betty fick fundera över den problematik hon stött på under språkinlärningen 

svarade hon: 

Betty excerpt 2 

40 B:*funderar* inte svårt men.. i skolan klass 1-2, där fick gå till talpedagog, 

41 E: känner du att du blev skadad eftersom inte lärde svenska rent 

42 B: *nekande* 

43 E: OK… 

44 B: ... sa pedagogen att jag KUNDE prata men varför gör jag inte? jag pratade inte mycket, skillnad. 

Verkligen jag kan prata men tyckte det var onödigt. 
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Informanten Daniellas upplevelser av problematik handlade inte om språkinlärning utan om att lära 

sig de kulturella
12

 skillnader som finns när döva respektive hörande ska ta kontakt med personen:

  

Daniella excerpt 2 

22 D: Eh ja räknar mer att de kulturella de där de går in alltså hur man vill ha kontakt till exempel eh då 

har vi de här me ögonkontakten väldigt många hörande tycker de är jobbigt när man tittar dom rakt i 

ögonen så tappar dom liksom kontakten å börja titta någon annanstans å de e en sån grej som man får 

lära sig liksom att hur länge är det okej att hålla ögonkontakt för att om man pratar me nån som e döv då 

hållar man ögonkontakten hela tiden men de gör man inte med nån som är hörande utan då tar man 

ögonkontakt man släpper den man tar upp den igen å man släpper den åeh stirrar man hela tiden då blir 

det liksom nästan som en dominansutövning ((skratt)) ah men de blir de sån här liten grej som man inte 

tänker på om man inte har hamnat i den situationen eh å sen a om man vill påbörja ett samtal då brukar 

man ju knacka på en döv ((visar på tolkens axel med knackningar med handen)) eller liksom sådär om 

man sitter så pass nära å de e ju väldigt sällan som man går fram till en hörande å bara dududu ((= 

knackning på axeln)) tja du ja ville bara å då kan de bli sådär oj å de tycker ja e mer en kulturell grej än 

en språklig sak å där kommer de in som sånna problem 

 

Daniella beskrev de sociala regler hon fått lära sig under uppväxten och menade att 

ögonkontakt är vanligt vid samtal bland döva eftersom det ger en bekräftelse på att personen 

lyssnar. Även beröring är vanligt mellan döva, eftersom kontakt och uppmärksamhet skapas 

genom beröringen. Dessa sociala regler menar Daniella, har ställt till med problem när hon 

ska ta kontakt med en döv/hörande. 

 

4.23 Användning av språken då och idag 

Temat Användning av språken då och idag tar upp informanternas erfarenheter av språkanvändning. 

Temat ämnar besvara hur informanterna har språkat under uppväxten och hur de språkar idag. 

Temat ämnar med andra ord besvara vilket språk som är informanternas mest använda språk. 

Vi frågar därför informanten Fanny om hon använder teckenspråk och svenska lika mycket idag 

som under uppväxten: 

Fanny excerpt 3 

40 F: jaa.. jag bor nu hos min mamma så jag använder teckenspråk hela tiden, min pojkvän är hörande 

också så, sen med mina syskon använder jag också talspråket med men vi brukar använda både tal och 

teckenspråk simultant. 
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Informanten Fanny berättar i excerptet om sin språkanvändning då hon menar att hon använder 

svenska och svenskt teckenspråk i lika hög grad. Vidare berättar Fanny om sin språksituation under 

uppväxten: 

Fanny excerpt 4 

 42 F: när jag var liten då använde jag både tal och tecken för att mina föräldrar pratade med mig på talspråk 

och teckenspråk simultant så jag gjorde likadant tillbaka, då förstod jag inte riktigt att de inte egentligen hör. 

Jag tänkte heller inte på det. Men sen slutade jag prata med rösten och enbart använda tecken. Men om 

systrarna kommer då har jag rösten på.. så alla är med och även tvärtom. Faktiskt så de kan teckna men ändå 

automatiskt rösten är med. 

Excerptet visar att informanten Fanny, under uppväxten använde talspråk och teckenspråk 

simultant, men att detta försvann under uppväxten. Idag används språken simultant när Fanny 

träffar sina syskon. 

 

När vi frågar Betty om hennes språkanvändning under uppväxten och idag svarar hon: 

Betty excerpt 3 

59 B: teckenspråk är mindre eftersom jag bara använder med mina föräldrar eller de som behärskar 

teckenspråk. Jag talar mest talad svenska i jobb, relationer, ja allt. 

60 E: OK, bra… Hur använde du språken under uppväxten, till exempel enbart teckenspråk gentemot 

dina föräldrar eller använde du samtidigt talad svenska och teckenspråk samtidigt? 

61 B: enbart teckenspråk med föräldrarna och de andra döva som till exempel i dövas hus
13

, [plats], så 

vidare då jag var yngre men nu jag är äldre och jag lutar mig mycket åt talad svenska idag. Blir så. 

 

När sista informanten, Daniella återger sina upplevelser av språkanvändandet i svenskt teckenspråk 

och talspråket svenska, beskriver hon att hon har en döv pappa, en hörselskadad mamma och en döv 

lillebror. Pappan lärde sig teckenspråk först när han började på gymnasiet, dessförinnan kunde han 

tala svenska, därför talade Daniella svenska med honom: 

Daniella excerpt 3 

40 D: när ja var mindre så prata ja me pappa ja teckna å prata samtidigt me mamma å tecknade me min lillebror 

bara tecknade altså så ja har kört lite blandat ((skratt)) hemma å så eeh men sen är de liksom ja har tecknat hemma 

å sen har ja kompisar som också har döva föräldrar som är hörande två av mina bästa kompisar vi e fortfarande 

kompisar eh å då blir de ju en situation där man kan slänga in lite teckenspråk å lite blandat å sådär men sen när 

man har varit i skolan å då har man ju en helt hörande miljö å då har man använt det talade språket bara man har 

fått lära sig att de går att blanda de går att köra bara de ena eller de andra 

 

                                                 

 
13

Dövas hus är en mötesplats för döva och teckenspråkiga att kunna mötas och umgås. Det finns i olika städer i Sverige. 

http://www.sdr.org/om-dova/dovkultur (hämtad den 2014-01-19) 

http://www.sdr.org/om-dova/dovkultur
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Informanten Daniella berättar att hon använder båda språken idag. Svenska och svensk teckenspråk 

på arbetsplatsen, talad svenska i hemmet eftersom familjen är hörande. Daniella använder även 

teckenspråk då hon får träffa sina föräldrar. 

 

4.24 Fördelar och nackdelar med tvåspråkighet 

Avsnittet ämnar besvara vilka positiva respektive negativa erfarenheter informanterna från CODA 

har av att vara tvåspråkig. Fanny upplever inga nackdelar med att vara tvåspråkig då hon svarar: 

Fanny excerpt 5 

28 F:Nej.. tycker att det är bra att vara tvåspråkig.. då utvecklas mer i skolan, språk..lär sig snabbare, det 

påverkar mig mycket tycker jag. 

[...] 

34 F:jaa… positivt är… kompisarna visar intresse för teckenspråk..att det är roligt att lära sig 

teckenspråk, vill gärna veta mer.. det är positivt...men när jag var liten var det inte sådant, mer det var 

konstigt med teckenspråket...men sen de blev äldre då blev det roligt..Fördel.. 

Fanny berättar (i excerptet ovan) att när kompisarna lärde sig teckenspråket tyckte hon att det var 

roligt. Hon anser att tvåspråkighet är en fördel eftersom hon lär sig mer språk. 

 

När Betty får återge sina erfarenheter av tvåspråkighet som en fördel eller nackdel, berättar hon att 

hon som liten blivit retad för att vara tvåspråkig men att hon ändå inte anser tvåspråkighet som en 

nackdel. Vidare berättar Betty att hon på grund av sin tvåspråkighet anser sig ha lättare för att 

anpassa sig i samhället och kan hjälpa andra personer som har svårt med språket genom att använda 

sig av exempelvis kroppspråk som en del av kommunikationen med personen: 

Betty excerpt 4 

123 B: jag tror att det är lättare att anpassa efter andra, till exempel, träffa de som inte är bra på svenska, 

invandrare, om någon skulle ha svårt att kommunicera då kommer jag och hjälper till. Mest kroppspråk 

då fungerar det. 

 

När Daniella fick fundera över fördelar och nackdelar med att vara tvåspråkig kunde Daniella se en 

nyttoaspekt med att vara tvåspråkig eftersom hon då kan tala både svenska med hörande och 

teckenspråk med döva obehindrat. För att besvara frågan på vad som var det bästa med att vara 

tvåspråkig svarade Daniella: 

Daniella excerpt 4 

29 D: De bästa med o kunna svenska de e ju liksom ah eh man kan ta sig fram obehindrat i samhället asså 

ja kan gå in i affären o fråga vem ja vill de e inga konstigheter ja kan fråga om vägen ja kan ah sådär ååh 

de bästa med att kunna teckenspråk de e just de e ett väldigt uttrycksfullt språk som man kan uttrycka sig 

på helt annat sätt 
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I samma spår då vi talar om fördelar och nackdelar med tvåspråkighet, nämner informanten 

Daniella de grammatiska skillnader som finns mellan det svenska språket och svenskt teckenspråk. 

Daniella förklarade vad hon menar i följdande excerpt. 

Daniella excerpt 5  

31 D: Ja kan faktiskt inte komma på någonting asså ja kan inte se nackdelar med att vara tvåspråkig eh de e 

isåfall om man liksom ja tänker om man e liten och ska lära sig och få till grammatiken men de beror ju på helt 

hur mycket man använder av båda språken använder man de ena språket mycket mer så påverkar det säkert 

grammatiken på det andra språket men de de problemet har ja inte haft eftersom ja har lärt mig båda språken 

parrallelt från början 

 

4.25 Språkgemenskap i samtalet 

Temat kring språkgemenskap i samtalet ämnar beskriva hur informanterna från CODA samtalar 

med andra CODA. I avsnittet vill vi som forskare ta reda på om informanterna blandar mellan 

svenska och svenskt teckenspråk och hur informanterna blandar mellan sina språk.  Informanten 

Fanny besvarar våra frågor kring samtalet genom att säga: 

Fanny excerpt 6 

52 F:jaa jag har kompisar som är coda, då upptäcker jag då jag blandar språken..men oftast pratar jag.. 

men till exempel om personen står en bra bit från mig i affären till exempel då tecknar vi istället. 

bekvämt… trots avståndet behöver inte skrika utan teckna. 

53 E: händer det att du blandar teckenspråkets grammatik typ HYFF PI PAFF
14

 med de coda? 

54 F:ja det har hänt då kommer man på det men vet ändå att denne jag pratar med kan det men ja.. 

 

Vid intervjun med informanten Betty besvarar hon aldrig våra frågor kring hur hon kommunicerar 

med andra CODA, däremot delar hon med sig av sina erfarenheter som barn: 

Betty excerpt 5 

101 B: ibland ville man mamma skulle se så jag vände från hennes håll så hon inte kunde se. Ibland 

tecknade jag så hon ser och ibland inte. en gång jag och min kompis som var också CODA. Vi träffas 

fortfarande än nu idag.  När våra föräldrar var med då tecknade vi men om vi är själva då pratar vi talad 

svenska.  Men om det låter för mycket då är det bekvämt att använda teckenspråk. 

Eller så det är mycket folk omkring då skönt med att använda teckenspråk. 

 

                                                 

 
14

Teckenspråksord som visar vilken oral komponent personen som talar har: HYFF = för säkerhets skull, PI = 

förstärkningsord, kan betyda “jättemycket” eller som en “ahaupplevelse” “egentligen”, PAFF = åka iväg/sticka iväg. se 

förklaringen vid http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/06/48/402b1c1d.pdf (s.25-26 hämtad 140116) 
 

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/06/48/402b1c1d.pdf
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Informanten Daniella har, precis som Fanny och Betty, vänner som är CODA. Dock återger 

Daniella sina erfarenheter av hur språkanvändandet i svenska respektive svenskt teckenspråk går till 

på arbetsplatsen, då hon säger: 

Daniella excerpt 6 

40 D: ja har tecknat hemma å sen har ja kompisar som också har döva föräldrar som är hörande två av mina 

bästa kompisar vi e fortfarande kompisar eh å då blir de ju en situation där man kan slänga in lite teckenspråk 

å lite blandat å sådär men sen när man har varit i skolan å då har man ju en helt hörande miljö å då har man 

använt det talade språket bara man har fått lära sig att de går att blanda de går att köra bara de ena eller de 

andra å speciellt som nu till exempel när man jobbar på en arbetsplats där vi har döva [personer] vi har också 

eh hörande [personer] med annan problematik så då blir de så att då får man både teckna prata å blanda å de e 

likadant för personalen vi har personal som kan mer eller mindre teckenspråk då blir de också så att man 

blandar om man ska prata om viktiga saker där alla i ah men till exempel personal i gruppen behöver va 

involverade men de e i rastrummet så vi har inte bokat nån tolk utan de här e bara en grej som ja ska säga i 

förbifarten då blir de också så att man både pratar å tecknar å de blir ju speciellt med teckenspråk eftersom att 

man pratar båda språken samtidigt vi kan inte prata svenska å arabiska samtidigt utan då får man välja ett just 

me svenska och teckenspråk kan du köra båda parallelt de blir ju inte bra men helt okej ((skratt)) 

 

Vidare berättar Daniella att det är skillnad mellan svenska språkets grammatik och grammatiken i 

teckenspråket vilket leder till att den tvåspråkiga måste välja vilken grammatik som ska vara 

gällande i samtalet: 

Daniella excerpt 6 

42 D: antingen så blir de teckenspråk på talet eller så blir de svenska på teckenspråk sen kan man göra de så 

de blir lite snyggare eller lite fulare beroende på men de e ju som sagt de e ju en nödlösning man gör typ i 

rastrummet ja ska bara säga en grej å har inte lust att säga det tio gånger utan då kör man de på en gång 

liksom 

 

4.26 Tolkningssituation 

Det avslutande temat handlar om informanternas upplevelser av att agera tolk mellan svenska och 

svenskt teckenspråk. Informanten Fanny berättar att det har hänt att hon fått tolka åt sina föräldrar: 

Fanny excerpt 7 

46 F: det händer att mina föräldrar frågar någon av mina kompisar som är här då jag måste ju då medla 

mellan dem, de förstår ju inte varandra.eller på mataffären mamma betalar med kortet då kanske 

kassörskan frågar om konto då svarar jag åt henne för hon hör inte kassörskan. Men mina föräldrar har 

aldrig tvingat mig tolka, det bara blev så. De vet också de inte tvingar oss barn 

 

Informanten Betty kopplar temat till när hon gick i skolan på högstadiet: 

Betty excerpt 6 
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72 B: *funderar* ja det var då… på högstadiet, då två lärare som var med och jag samt min mamma som 

skulle på kvartssamtal, och tolk kom inte så jag fick tolka, då var en av lärarna mer intresserade av 

teckenspråk och allt kring teckenspråk. Då blev det inte prat om mig, skönt var det *skrattar* 

 

De erfarenheter informanten Daniella delar med sig handlar om familjelivet eftersom maken är 

hörande utan teckenspråkskunskaper: 

Daniella excerpt 8 
32 D: ja asså ja e gift me en hörande kille som inte kan teckenspråk å så har ja döva föräldrar de händer 

ganska ofta ((skratt)) för då sitter ja å pratar me min karl å så kommer mamma eller pappa ååh va pratar 

ni om å så får ja teckna de å sen sitter ja å pratar me mamma o pappa å så kommer min karl å ah va pratar 

ni om å så får ja översätta de så de händer eh ganska ofta ((skratt)) men de e liksom nu när ja blivit äldre 

när ja var mindre så har mina föräldrar inte använt mig som tolk så de har varit någon gång ibland  liksom 

ah men skulle du kunna ringa de här telefonsamtalet åt mig då fick ja alltid lön ((skratt)) 

 

4.27 Sammanfattning 

Huvudavsnittet kring CODA-informanternas upplevelser av tvåspråkighet har besvarats utifrån sex 

olika teman. I det första temat hade alla tre informanterna från CODA olika uppfattningar och 

erfarenheter kring vad som är modersmål respektive andraspråk. Informanten Fanny ansåg att 

teckenspråket var hennes modersmål på grund av att hon lärde sig teckenspråk först, medan 

informanten Betty kände att svenska är modersmålet av den orsaken att hon använder svenska 

dagligen. Trots detta lärde sig Betty svenska samtidigt som teckenspråk. Daniella ansåg att både 

teckenspråk och svenska var hennes modersmål, därför är Daniellas andraspråk engelska.  Alla tre 

informanterna lärde sig svenskt teckenspråk genom föräldrarna och talspråket svenska av skolan, 

omgivning samt släkt. Med andra ord upplever alla tre informanterna att teckenspråket är en del av 

deras liv och kan känna sig hemma med språken. 

 

Informanterna Betty och Daniella definierar problem på olika sätt, då Betty tyckte att det var jobbigt 

att tala under uppväxten, eftersom hon inte kände sig bekväm med att använda talspråket.  Daniellas 

synsätt på temat kring problematik handlade om hur hon skulle ta kontakt med folk och kopplade 

därför problematiken med de kulturella skillnader som finns mellan dövkultur och hörandekultur
15

. 

Informanten Fanny fann inga problem med språkinlärningen på grund av att hon upplevde att hon 

ansåg sig kunna insupa både svenska och svenskt teckenspråk utan problem. 
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http://www.sdr.org/om-dova/dovkultur (hämtad 140119) 
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Fanny berättade att hon använder mycket teckenspråk idag då hon bor med sin mamma, men har en 

hörande pojkvän som hon talar svenska med. Med sina syskon talar hon svenska och teckenspråk 

simultant, något som hon även gjorde under uppväxten med sina föräldrar och syskon.  Informanten 

Betty berättade att hon under uppväxten och idag mest talar svenska, men att hon talar teckenspråk 

med sina föräldrar och andra döva.  Informanten Daniella berättade att hon under uppväxten hade 

blandat mycket mellan språken beroende på vem hon talat med, exempelvis pratar Daniella svenska 

och teckenspråk med mamma, endast svenska med pappa och teckenspråk med lillebror. Daniella 

har även haft flera vänner som tillhör CODA där teckenspråk och svenska kan blandas i samtalen 

med varandra. Idag använder Daniella teckenspråk främst på sin arbetsplats där teckenspråket 

används och med föräldrarna. Talspråket använder Daniella i sin familjerelation, men även på 

jobbet och i andra situationer. 

 

Alla tre informanterna ansåg att vara tvåspråkig är bra och upplever att det inte finns nackdelar med 

tvåspråkighet. De fördelar informanterna Fanny, Betty och Daniella såg handlade om att 

tvåspråkighet i teckenspråk och svenska gör att de kan möta både döva och hörande människor utan 

problem. De nackdelar som dock dök upp handlade om Daniellas funderingar kring de grammatiska 

skillnader som finns mellan svenska och svenskt teckenspråk. Daniella menar att dessa skillnader 

kan försvåra språkinlärningen av det motsatta språket. De skillnader som finns mellan svensk 

grammatik och grammatik i teckenspråk handlar bland annat om ordklassen verb, eftersom verb på 

teckenspråk är visuellt och beskrivande på svenska.
 16

 

 

Alla tre informanterna berättade att de har vänner som är CODA och kan blanda mellan språken då 

de träffar sina vänner. Betty nämnde dock ingenting om kodväxling när hon berättade om sin vän 

utan beskrev samtalen med sin vän som om det antingen är svenska eller teckenspråk som 

existerade. Daniella berättade även om sin arbetsplats där hon jobbar med både hörande och döva 

och kan då gärna använda teckenspråk och svenska simultant om exempelvis en teckenspråkstolk 

inte har blivit bokad och alla på arbetsplatsen behöver höra en sak direkt. 

 

5. Resultatanalys 
I följande avsnitt ska vi återberätta resultaten genom att ställa dem emot varandra. Vi ämnar med 

andra ord besvara vår tredje och sista fråga från frågeställningen: 

– Vilka likheter och skillnader finns mellan CODA-barns tvåspråkighet och unimodal bilingualism? 
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5.1 Analys av CODA-barns tvåspråkighet och Unimodal bilingualism 

Utifrån sex olika teman i resultatet har vi sett både likheter och skillnader i informanternas utsagor. 

två av informanterna från unimodal bilingualism hade fått lära sig svenska genom att gå till skolan 

under uppväxten och fick även lära sig svenska vid ungefär samma ålder (kap 4.12, Anna excerpt 1, 

Ebrahim excerpt 1), vilket tyder på en del av lärandet (Kendall 2011). En av dem fick dessutom lära 

sig svenska i hemmet då föräldrarna kunde språket vilket tyder på Kendalls diskurs (2011) språkligt 

arv. En av informanterna inom unimodal bilingualism fick också lära sig språket genom språkligt 

arv men inte på samma sätt som Kendall (2011) beskriver det, utan språket kom genom informell 

inlärning i samspel med andra människor och genom sin dåvarande sambos farmor (kap 4.11, Craig 

excerpt 1). Den formella utbildning denna informant har fått har bestått i att läsa barnböcker för sin 

dåvarande sambos farmor. Samtliga informanter inom unimodal bilingualism är succesivt 

tvåspråkiga (Rontu 2005). 

Coda-barnen är inte succesivt tvåspråkiga utan simultant tvåspråkiga. Samtliga har fått sitt språk 

före tre års ålder och har därför svårt att skilja mellan sitt första och sitt andraspråk.  

Med andra ord ansåg informanterna från CODA att förstaspråket kunde vara 1: svenskt teckenspråk, 

2: svenska eller 3: svenska och svenskt teckenspråk.( Kap 4,21,Fanny excerpt 1,Betty excerpt 1, Daniella 

excerpt 1) 

När det kommer till språkinlärningen har informanterna från Coda likheter med informanterna från 

unimodal bilingualism, eftersom språken har kommit från föräldrarna såsom diskursen språkligt 

arv (Kendall 2011) talar för samt från skolan såsom diskursen lärandet (Kendall 2011) talar för. 

 

De diskurser som funnits i informanternas problematik kring tvåspråkighet för informanterna från 

unimodal bilingualism är invandrarbakgrund och hemlandets språk (Kendall 2011). Två av 

informanterna kunde koppla problemen med invandrarbakgrund då en av dem hade svårt med att 

översätta de svenska begreppen till hebreiska under sin uppväxt eftersom hon under en tid inte fick 

läsa och tala sitt modersmål (kap 4.12, Anna excerpt 1, kap 4.13, Anna excerpt 2). Den andra fick gå om en 

klass då han inte hade tillägnat sig svenska på samma nivå som andra klasskamrater i hans ålder 

hade gjort (kap 4.12, Ebrahim excerpt 1). Den andra informanten talade även om att problematik kring 

förstaspråket uppstod under uppväxten eftersom han inte var intresserad av att lära sig sitt 

modersmål (Kap 4.13, Ebrahim excerpt 2). Enligt Abrahamsson & Bylund (2012) har ett flertal studier 

visat att personer som flyttar från en språkmiljö till en annan, talar annorlunda än de som är kvar. 

Detta kan visa sig i två huvudsakliga fenomen: attrition och ofullständig inlärning, vilket skulle 

kunna motsäga Lubînskas (2011) resultat, att förstaspråksattrition inte uppstår när en L1-talare 
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flyttar till en L2-miljö. Dock studerade Lubînska (2011) vuxna andraspråksinlärare och 

informanten från vår empiri flyttade till sin L2-miljö under barndomen. Den sista informanten från 

unimodal bilingualism berättar att hans problem i språkinlärningen främst har berott på hur han 

identifierar sig med språket (kap 4.13, Craig excerpt 2), vilket kan kopplas till diskursen hemlandets 

språk. Craig identifierar sig med båda språken eftersom han känner att han hör hemma i båda 

länderna, detta kan också kopplas till Preston (1995/2003) som menar att CODA kan identifiera sig 

med två kulturer. Med andra ord kan informanter från unimodal bilingualism identifiera sig på 

samma sätt som CODA. Bland CODA-informanterna identifierar Daniella sig på samma sätt som 

Craig då hon talar om att hon som CODA-barn fick lära sig två olika kulturer(kap 4,21, Daniella excerpt 

2). Informanten Betty från CODA kunde också koppla problematik till identiteteten då hon uttrycker 

att hon tyckt det varit jobbigt att uttrycka sig på svenska(kap 4.22, Betty excerpt 2), Fanny från CODA 

hade inga problem. 

 

När det kommer till språkanvändning skiljer alla tre unimodal bilingualism-informanterna sig åt, 

Anna berättar om perioder då hon använt det ena eller det andra språket beroende på var hon 

befunnit sig vilket tyder på att språket kan vara en del av ett kulturellt arv (Kendall 2011) där 

språkaren kan växla mellan språken(kap 4.13, Anna excerpt 4). Ebrahim berättar att han oavsett ålder 

har talat arabiska med sina föräldrar, svenska med sin bror och övriga världen vilket tyder på 

normalitet och vardagsspråk (Kendall 2011), (kap 4.14, Ebrahim excerpt 3), medan Craig nämner att han 

främst talat svenska sedan han kom till Sverige, vilket också tyder på vardagsspråk (Kendall 2011), 

men att han talar engelska på sitt jobb och sedan ett år tillbaka, även med sin son (utbildnings - och 

yrkeskarriär enligt Kendall 2011) (kap 4.14, Craig excerpt 3). Precis som Ebrahim talar informanten 

Betty från CODA mest svenska under uppväxten och idag, men teckenspråk med föräldrar och 

andra döva vilket tyder på Kendalls (2011) diskurs Normalitet (4.23,Betty excerpt 3). Informanten 

Fanny från CODA kan också kopplas till Ebrahim, dock talar hon sitt extraspråk oftare än vad han 

gör (kap 4,23 Fanny excerpt 4). Den sista informanten från CODA kan även hon kopplas till en av 

informanterna av unimodal bilingualism då hon, liksom Craig jobbar med sina två språk, vilket är i 

enlighet med Kendalls (2011) diskurs utbildnings – och yrkeskarriär (kap 4.23 Daniella excerpt 3). 

 

Alla informanter, oavsett om de tillhör CODA eller unimodal bilingualism anser att tvåspråkighet är 

bra. Informanterna från CODA kunde se fördelar med den kompetens (Kendall 2011) 

tvåspråkigheten ger då de kan språka med både hörande och döva(kap 4,24,Fanny excerpt 5,Betty excerpt 

4,Daniella excerpt 4). Samma typ av kompetens kunde även informanterna från unimodal bilingualism 

se då de kunde känna sig accepterade i två olika språks kulturer vilket även kan kopplas till 
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diskursen språkgemenskap (Kendall 2011). Informanterna kunde även utifrån kompetens och 

språkgemenskap känna självständighet för att kunna flytta från vilket land som helst som brukar 

något av språken. Informanterna kunde också använda sin tvåspråkighet på arbetsplatsen vilket kan 

kopplas till Kendalls (2011) diskurs om Utbildnings – och yrkeskarriär då både Ebrahim och Craig 

har användning för språken i sina yrken. Även informanten Daniella från CODA har användning för 

tvåspråkighet i sitt yrke då hon jobbar med båda språken (kap 4,23,Daniella excerpt 3). En av 

informanterna från unimodal bilingualism kunde även se fördelar i likhet med hur Kendall (2011) 

beskriver att personer kan känna gemenskap med alla som talar ett minoritetsspråk genom diskursen 

minoritetsskap. Genom att nyttja minoritetsskapet kan Anna hålla privata samtal i offentliga miljöer 

eftersom risken är liten att någon kommer att förstå. 

 

Endast en av informanterna från unimodal bilingualism kunde se nackdelar med att vara tvåspråkig. 

Alla informanterna från CODA kunde endast se fördelar med tvåspråkigheten även om Daniella tog 

upp att de grammatiska skillnader som finns mellan svenskt teckenspråk och det svenska språket 

kan utgöra ett problem i språkinlärningen(kap 4,22,Daniella excerpt 2). Dock säger Daniella att hon inte 

kan se några nackdelar med tvåspråkighet. Den nackdel som konkret dök upp handlade om Craigs 

upplevelser av att se engelsk film på svensk TV eftersom filmerna är textade på svenska. Craig 

uttryckte därmed att ”de e som att vara på en svensk engelsk lektion varje dag (kap 4.15, Craig excerpt 

4). Craigs utsago kan inte kopplas till Kendalls (2011) diskurser eller annan forskning som tidigare 

publicerats, även Daniellas utsago kan inte kopplas till Kendalls (2011) diskurser. 

 

Samtliga av CODA-barnen berättade att de känner andra som tillhör CODA och att de kunde nyttja 

kodväxling när de träffas. En av informanterna talade då om att hon kunde bruka code-blend 

(Emmorey m.fl 2008) på arbetsplatsen ifall en tolk inte blivit inhyrd. Informanten uttryckte att dessa 

situationer är sällsynta och används endast eftersom en viktig sak behöver yttras och alla i rummet 

inte kan svenska eller teckenspråk(kap 4.25,Daniella excerpt 7). Informanterna från unimodal 

bilingualism nämnde ingenting om att de kunde yttra sig på sina två språk simultant, såsom Code-

blend står för. Dock kunde två av tre från unimodal bilingualism nyttja kodväxling och anpassade 

alltid sitt språk utifrån personen hen talar med (kap 4.16, Ebrahim excerpt 5, Craig excerpt 5). Av den 

anledningen kunde deras kodväxling kopplas samman med Kendalls (2011) diskurs kommunikativt 

projekt. En av informanterna, Ebrahim talade även om att han endast nyttjade kodväxling om 

samtalet var på arabiska. Detta eftersom han ansåg sig ha bristande kunskaper i språket. En av 

informanterna från unimodal bilingualism och informanten Daniella kan även kopplas till Slotte-

Lüttges (2005) studie där olika varianter av kodväxling beskrivs. Daniella från CODA talade om att 
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hon kunde yttra enstaka ord på teckenspråk när hon talade med andra CODA, och Ebrahim 

berättade att han kunde nyttja ord på svenska om personen han samtalade med kunde både svenska 

och arabiska. I likhet med Slotte-Lüttge (2005) tyder detta på en kodväxling som utnyttjas eftersom 

deltagarna i samtalet har kännedom om de andra personernas tvåspråkighet. 

Informanterna Betty och Fanny talade om att de kunde nyttja kodväxling, dock såg de sin 

kodväxling som något ovanligt (kap 4,25,Fanny excerpt 5,Betty excerpt 5). Anna från unimodal 

bilingualism kunde inte utgöra exempel på om användningen av kodväxling förekommer eller inte 

då hon ansåg sin tvåspråkighet ovanlig och därför nämner att hon endast använder ett språk i taget 

(Kap 4.16, Anna excerpt 7). Craig från unimodal bilingualism var den ende som uttryckte motvillighet 

inför att använda kodväxling då han ansåg det fult (Kap 4.16, Craig excerpt 6). 

 

I det sista temat från Resultatet kunde samtliga informanter, oavsett om de är CODA eller unimodal 

bilingualism nämna att de hade fått tolka i sitt liv. En av informanterna använde det i sitt dagliga 

yrkesliv (från unimodal bilingualism). Informanterna från CODA nämnde även att de under 

uppväxten stött på det vid ett par tillfällen men underströk att det inte var ett tvång(kap 4,26 Fanny 

excerpt 7,Betty excerpt 6,Daniella excerpt8). Den enda som inte hade några positiva erfarenheter av att 

tolka var Anna från unimodal bilingualism då hon under en period med svensk pojkvän fick tolka 

mellan sin Israeliska släkt och den svenske pojkvännen, vilket ledde till att hon inte kunde njuta av 

samtalet (kap 4.17, Anna excerpt 8). Kendall (2011) har inte tagit fram en diskurs som talar om hur 

tvåspråkiga kan använda sin tvåspråkighet för att tolka mellan två språk, därför kan ingen av 

informanterna i studien kopplas till forskarens diskurser. Dock talar Kendalls (2011) diskurs 

kompetens, utbildning – och yrkesskariärr för informanternas positiva tolkningserfarenheter. 
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6. Diskussion 
I vårt avslutande kapitel ämnar vi diskutera vår analys och lägga fram några slutsatser studien 

kommit fram till. Vi tänker här diskutera tidigare forskning för att plocka fram likheter och olikheter 

med den egna studien. Vi ämnar även beskriva validitet och generalisarbarhet över vår studie. Slut-

ligen diskuterar vi studiens användbarhet innan vi ger förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis har vi sett att informanterna har fler likheter än olikheter när det kommer till 

bimodal bilingualism respektive unimodal bilingualism då likheterna ofta tedde sig i form av olik-

heter inom grupperingarna. Utifrån den litteratur vi fått fram kunde vi se att begreppet unimodal 

bilingualism endast beskrevs i studier som ville belysa bimodal bilingualism vilket ledde oss till att 

studier kring unimodal bilingualism skulle bli svårfunnet på sökordet unimodal bilingualism. När 

det sedan kommer till denna studie och vårt resultat kunde vi i likhet med tidigare forskning av 

Emmorey m.fl (2008) se att endast CODA använder Code-blend vid kodväxling men att samtliga 

informanter i studien kan utnyttja kodväxling där enstaka ord yttras på ett annat språk. Den form av 

Code-Blend studien visar handlar om Daniellas erfarenheter av att använda svenska och svenskt 

teckenspråk simultant för att kunna tala med sina hörande och döva arbetskamrater. Vi kunde även 

se att informanterna gärna tar till kodväxling i likhet med Slotte-Lüttge (2005) eftersom de i samta-

len känner till samtalspartnerns kunskaper i språken. I studien med CODA och informanterna från 

unimodal bilingualism visades denna form av kodväxling genom Ebrahims och Craigs anpassning 

av språket till personen de samtalar med, samt Daniellas erfarenheter av att använda teckenspråks-

ord med sina vänner från CODA. Vidare kunde inte informanternas utsagor kopplas till Slotte-

Lüttge (2005) då ingen av informanterna nämnde att de kunde bruka kodväxling som ett ordsö-

kande, där samtalspartnern ger en “reparation”, eller som en form av protest till en instruktion de 

var tvungna att följa. 

 

Informanternas utsagor visar vidare på nyanser mellan grupperna av tvåspråkighet men även inom 

grupperingarna. Informanterna från unimodal bilingualism hade olika erfarenheter av tvåspråkighet 

utifrån hur de hade tillägnat sig språken men också till hur de talade under uppväxten och idag. 

Synsättet informanterna från CODA talade om handlade om hur de ser på begreppet modersmål 

respektive andraspråk, då svenska, svenskt teckenspråk eller både svenska och svenskt teckenspråk 

kunde anses som informanternas modersmål. Att informanterna från CODA har olika synsätt på 

modersmål respektive andraspråk kan kopplas till Preston (1995/2003) av den anledningen att han 
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studerar vuxna CODA och deras synsätt på sig själva som CODA. Preston (1995/2003) kunde se att 

informanterna i hans studie behärskade engelska och amerikanskt teckenspråk i olika grader men att 

språket inte var av avgörande karaktär för att vara CODA. Preston (1995/2003) menade att CODA 

kunde se en samhörighet mellan kultur och identitet och inte mellan språk och identitet. Med andra 

ord ville Preston (1995/2003) visa att identiteten hör ihop med informanternas kunskaper i två 

kulturer. Preston menade att tvåspråkiga lever i två olika kulturer som en CODA. I vår studie 

visades detta genom informanternas utsagor där de känner att de kan prata med både döva och 

hörande obehindrat. Vidare kunde analysen visa en samhörighet mellan Prestons (1995/2003) studie 

om CODA, och vår studie med informanterna från både CODA och unimodal bilingualism, 

eftersom informanterna Craig och Anna talade om att de som tvåspråkiga får lära känna två kulturer 

och därför identifierar med två hemländers kulturer. 

 

Vidare kunde vi se en tydlig skillnad hos grupperna. Informanterna från CODA är simultant två-

språkiga (Rontu 2005) och representanterna från unimodal bilingualism är succesivt tvåspråkiga 

(Rontu 2005).  Vidare undersöktes informanternas upplevelser av tvåspråkighet utifrån sex olika 

teman. Respektive tema kunde kopplas till Kendall (2011) och de diskurser forskaren plockat fram 

utifrån sina informanter. Informanterna från unimodal bilingualism respektive CODA berättade om 

hur de hade tillägnat sin tvåspråkighet genom att samtala med sina föräldrar och klasskamra-

ter/pedagoger i skolan, däremot kunde inte Craig det. 

I Lubînskas (2011) studie, studerades förstaspråksattrition på polskfödda som flyttat till Sverige i 

vuxen ålder. I studien kunde hon se att vuxna andraspråksinlärare inte fick en märkbar försämring i 

sitt förstaspråk. I vår studie studerades inte förstaspråksattrition, i synnerhet inte hos vuxna andra-

språksinlärare. Däremot kunde Ebrahim från unimodal bilingualism ge sin syn på förstaspråksattrit-

ion då han ansåg sig ha försämrade kunskaper i sitt modersmål sedan han flyttat till Sverige. Dock 

flyttade informanten till Sverige som barn och kan därför inte jämföras med Lubînskas (2011) stu-

die. Den enda som kan jämföras med Lubînskas (2011) studie är Craig som arbetar som tolk mellan 

svenska och engelska. Av den anledningen att Craig arbetar som tolk, kan han i likhet med Lubînska 

(2011) visa att en förstaspråksattrition inte har skett. Dock påtalar Craig att han brukar kodväxling i 

det engelska samtalsspråket, 

 

Vidare kunde vi se att de sex informanterna kunde kopplas till de flesta av Kendalls (2011) diskur-

ser. Utifrån studiens sex teman kunde vi se att diskurserna Kendall (2011) plockat fram kunde fort-

löpande kopplas till studien med CODA och informanterna från unimodal bilingualism. Däremot 

kunde inte alla diskurser från Kendalls (2011) studie kopplas till alla teman vår studie var indelad i. 
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Temat kring språkinlärningen kunde vi visa antingen genom lärandet eller genom språkligt arv, 

såsom är beskrivet ovan, ett av studiens exempel på diskurser som endast refererats till en gång un-

der analysen. Diskurser som refererats omgående under flera teman är utbildnings - och yrkeskar-

riär (Kendall 2011) som informanternas utsagor kunde kopplas till under teman kring språkan-

vändning idag och då, fördelar och nackdelar med tvåspråkighet samt de tolkningssituationer in-

formanterna hade blivit utsatta för. De exempel vi tagit upp under dessa teman kring diskursen ut-

bildnings - och yrkeskarriär (Kendall 2011) handlar om Daniellas och Craigs yrken där tvåspråkig-

heten används, där Craigs yrke även är användbar under temat kring tolkning. 

 

Slutligen anser vi, utifrån denna studie, att de likheter och skillnader som finns grupperna emellan 

är i likhet med definitionen av unimodal respektive bimodal bilingualism (Bishop 2008, Emmorey 

m.fl 2008), skillnaderna ligger i hur språket används, genom att den tvåspråkige kan två orala språk 

eller ett oralt och ett visuellt språk. I övrigt har alla informanterna sina unika livsberättelser och 

synsätt på den egna tvåspråkigheten som används av informanterna, exempelvis anpassar samtliga 

informanter sina språk till familj, vänner, arbetsplatsen och samhället i övrigt. 

 

6.2 Metoddiskussion 

I vår studie har vi valt att utgå från en livsberättelse som forskningsansats. Vi menade att livsberät-

telsen skulle bli ett bra verktyg eftersom vi under intervjuerna ville höra våra informanter berätta 

om sin uppväxt och sina erfarenheter av att vara tvåspråkiga. Vid en närmare eftertanke kan vi ställa 

oss frågan om hur trogna livsberättelsen vi har varit. Informanterna har fått besvara frågor från vår 

intervjuguide istället för att tala fritt om sina liv, dock kan forskaren enligt Wigg (2009) ställa på 

förhand skrivna frågor enligt livsberättelsen och då vara beredd på att en del frågor kommer att ute-

bli. Vi var beredda på detta när vi intervjuade våra informanter och informanterna själva kunde 

meddela oss om vi hade glömt ställa en fråga under intervjutillfället. Vid en närmare eftertanke 

kring hur konsekvenserna kunde bli av att vi skickade ut intervjufrågorna i förväg, förstod vi när 

informanterna begränsade sig i sitt uttal och ofta ville gå in på andra frågor innan dessa hade hunnit 

ställas. Då kunde informanten säga att hen kunde vänta med att berätta något eftersom detta var ett 

svar på en annan fråga, varav vi förklarade att hen inte skulle låta sig stoppas av intervjuguiden och 

istället tala fritt. Med de konsekvenser skulle vi nog ändra vårt tankesätt inför en kommande studie 

och då välja att inte skicka ut intervjufrågorna på förhand. 
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Vidare hade vi problem med att hitta informanter till vår studie och fick frivilliga som inte riktigt 

passade in i vårt urval. När vi sedan fick ett urval vi kunde gå på upptäckte vi under en intervju att 

en av informanterna hade lärt sig franska innan han fick lära sig svenska. Vi hade en diskussion om 

vi kunde ha med denna person i vår undersökning eftersom han kronologiskt sätt inte kunde ha 

svenska som sitt andraspråk, men bestämde oss för att även denna person hade något att ge av an-

ledningen att han ansåg sig vara tvåspråkig genom att ha engelska som sitt modersmål och svenska 

som sitt andraspråk. Vid en fortsatt reflektion kring vårt urval märker vi även att informanterna från 

unimodal bilingualism kanske borde ha haft kravet att vara simultant tvåspråkiga för att kunna ut-

göra en bra motpol till informanterna från CODA eftersom alla informanterna från studien då skulle 

ha denna gemensamma mittpunkt. Dock anser vi att vi fått fram ett bra urval i denna studie då även 

de succesivt tvåspråkigas utsagor har varit av intresse. Därför tar vi istället med oss denna reflektion 

kring kravet om simultan tvåspråkighet inför eventuella framtida studier. 

 

För att sedan koppla till vårt metodval, där vi utförde en intervjustudie kan vi konstatera att vi uti-

från syftet ansåg att intervjun var det bästa tillvägagångssättet för att få svar på våra frågor även om 

vi kunde se fördelar med att göra en observationsstudie. Innan vi bestämde oss för att använda livs-

berättelsen som forskningsansats med intervju som tillvägagångssätt diskuterade vi olika forsk-

ningsansatser och metoder. Ett tag funderade vi på att göra en observationsstudie genom att studera 

två gruppintervjuer. Då ville vi göra en gruppintervju från vardera gruppen (Unimodal bilingualism 

och CODA) med tre till fyra informanter i varje, och observera hur de talade i respektive grupp. Då 

kunde deltagarna få diskutera hur de ser på sin tvåspråkighet utifrån förskrivna frågor vi tagit med. 

Därefter kunde vi jämföra gruppintervjuerna med varandra för att plocka fram likheter och skillna-

der. Dock övervägde nackdelarna fördelarna då observationsstudien skulle vara alldeles för tidskrä-

vande för en C-uppsats och tidpunkter för en gruppintervju bli problematiskt att boka in för alla 

inblandade. Därför ansåg vi att en intervjustudie skulle vara det bästa sättet att besvara vårt syfte. 

 

6.3 Generalisering och studiens användbarhet 

Vid studier är det viktigt för forskaren att fundera över begrepp såsom tillförlitlighet och generali-

serbarhet (Fejes & Thornberg 2009) vilket vi här ämnar göra utifrån Fejes & Thornberg (2009). 

Fejes & Thornberg beskriver hur en god studie skall vara i Kvalitet och generaliserbarhet i kvalita-

tiva studier (2009). Där nämner författarna att ordet validitet ofta används för att beskriva kvalitet i 

forskning. ”Begreppet validitet refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och 

den eller de metoder som används verkligen undersöker det som avses att undersökas” (Fejes & 

Thornberg, s 218). Dock menar författarna att inte alla forskare talar om validitet när en studie skall 
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försvaras utan kan istället referera kvalitativ forskning till ordet tillförlitlighet som handlar om hur 

noggrann och systematisk forskaren har varit under forskningsens gång. Fejes & Thornberg (2009) 

väljer dock att referera god forskning till ordet kvalite för att beteckna noggranna, systematiska och 

väl genomförda studier. Genom kvalite ska forskaren vara kritisk till sin egen studie. ”Studiens re-

sultat och dess slutsatser ska dessutom vara formulerade på ett tydligt och välskrivet sätt och vara 

förankrade i empirin (Fejes & Thornberg 2009, s 219)”. 

 

Vi ställer oss bakom orden om validitet, tillförlitlighet och kvalitet då vi menar att vår studie inte 

kan appliceras på alla tvåspråkiga i Sverige, men kan ändå öppna ögon för läraren att se att tvåsprå-

kiga i Sverige, kan tänka och tycka såsom vi har beskrivit i vårt resultat. De erfarenheter vi fått fram 

från studien är utifrån informanternas berättelser och vi tror att fler i Sverige kan känna igen sig i de 

historier vi har redovisat. Genom validitet har vi utnyttjat livsberättelsen som en metod för att få 

fram erfarenheter av att vara tvåspråkig. Genom tillförlitlighet menar vi att vi varit noggranna när vi 

har gått igenom vår empiri för att få fram det resultat vi har redovisat i studien ovan. Vi menar 

också att den styrkta empirin kan koppla vår studie till kvalitet. 

 

Vidare går Fejes & Thornberg (2009) igenom olika forskares synsätt på hur god kvalitativ forskning 

skall se ut. Exempelvis menar J. Corbins att kvalitativ forskning skall ge läsaren eller åhöraren en 

aha-upplevelse och då reagera positivt av att läsa studien. Det kriterium Fejes & Thornberg (2009) 

tar upp kan vi inte uttala oss om, då vi inte representerar läsarna, däremot är vår tanke att läraren 

genom studien ska få aha-upplevelser för att vara lyhörd i klassrummet mot tvåspråkiga elever. Ge-

nom att lyssna på deras historier och erfarenheter, ökar kunskaper och medvetenhet kring deras två-

språkighet och leverne. Då räcker det inte att generalisera vår studie som en sanning för alla elever 

då vi även har visat nyanser i informanternas erfarenheter och synsätt. Vi menar att den generali-

sering vi gör är utifrån våra informanter och inte utifrån vad de representerar. Dock vill vi tillägga 

att deras svar kan stämma överens med vad andra CODA skulle kunna säga, eller informanter från 

unimodal bilingualism skulle kunna säga, men kan inte bevisa detta. 

 

Även Staffan Larsson (2005) har lagt fram kriterier för god forskning. Dock nämner Larsson (2005) 

att hans kriterier för en god kvalitativ forskning är ett förslag och inte en lag, men kan vara ett sätt 

för forskaren att ta reda på hur god studien är. Larsson (2005) plockar fram en rad olika kriterier för 

en god uppsats och talar för att alla kriterier inte behöver vara uppfyllda. Fejes & Thornberg (2009) 

har också refererat till Larsson när de har plockat fram hans kriterier för en god kvalitativ studie. 

Exempelvis tas kriteriet etiskt värde upp där forskaren ska visa god forskningsetik i studien (Fejes 
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& Thornberg 2009). Vi har genom dessa kriterier bland annat valt att ge våra representanter finge-

rade namn för att skydda deras identiteter. Genom kriteriet innebördsrikedom ska forskaren visa 

nyanser i det som presenteras och beskriva nyanserna tydligt vilket vi menar att vi har gjort. Ett 

ytterligare kriterium forskaren skall följa är att låta presentationen av studiens resultat redovisas på 

ett tydligt sätt och då ha god struktur. För att vår studie skall ha denna struktur har vi valt att dela in 

vårt resultat i teman som vi sedan gått igenom kronologiskt i analysen. Larsson (2005) tar upp fler 

kriterier än de vi har presenterat här, exempelvis kriteriet empirisk förankring där påståenden i re-

sultatet skall vara förankrade i empirin vilket vi har visat genom att presentera excerpten från våra 

intervjuer, som vi i analysen har ställt mot tidigare forskning och teori. 

 

6.4 Bidrag till forskningsfältet 

Forskning kring CODA i Sverige är begränsad vilket vi redan har förklarat i tidigare forskning. När 

vi hade genomgått sökningar för att finna studier kring CODA har vi sett att den till och med är obe-

fintlig. Studier kring unimodal bilingualism är även den obefintlig så tillvida att inga studier vi fun-

nit har använt begreppet unimodal bilingualism när detta begrepp skall studeras. Vi menar därför att 

vår studie kan öka medvetenhet hos de båda begreppen med en förhoppning om att vi kan uppmana 

studier kring CODA och begreppet unimodal bilingualism till att uppstå. Som lärare menar vi också 

att studien kan vara användbar då vi funnit många intressanta aspekter av att få höra våra informan-

ters utsagor. Därför har vi en förhoppning att läraren kan vara lyhörd mot sina elever och tillvarata 

deras upplevelser och erfarenheter för att skapa ett bra bemötande. Att vara tvåspråkig innebär som 

vi sett i studien att lära sig flera kulturer och då är det bra som lärare att ha kunskaper kring kul-

turerna för att ge eleven ett bra bemötande. 

 

6.5 Vidare forskning 

Vi har i föregående avsnitt beskrivit att vi hoppas på att se fler studier kring CODA och unimodal 

bilingualism, främst eftersom att studier kring begreppen på högre nivå än kandidatnivå är obefint-

lig. Detta har vi funnit vid en sökning på LIBRIS databas. Dock har vi funnit svenska studier kring 

CODA, men på samma nivå som denna C-uppsats, av den anledningen finner vi det lämpligt att 

efterfråga sådan forskning på annan nivå än nivåer i likhet med kandidattuppsatser. Studier kring 

CODA på högre nivå än kandidatnivå har vi funnit i utländska studier, såsom Hearing mother father 

deaf (2008), en antologi med vetenskapligt skrivna artiklar eller den socialantropologiska studien av 

Paul Preston (1995/20003) som vi har presenterat i tidigare forskning. Dock har vi inte funnit någon 

utländsk doktorsavhandling kring ämnet CODA  
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Bilaga 1 
Begreppsförklaringar 

CODA - Children Of Deaf Adults: 

Begreppet CODA betyder Children Of Deaf Adults och innebär hörande personer med minst en döv 

förälder. Benämningen används för att det hörande barnet tillhör två kulturer: den hörande och den 

döva. Enligt Thomas Bull, skriver Michele Bishop (2008), måste föräldrarna till det hörande barnet 

ha förlorat sin hörsel så pass tidigt att barnet kommer att växa upp i den dövkulturella världen, 

annars kan inte barnet vara CODA (Bishop 2008). Begreppet CODA har dock många delade 

uppfattningar om, somliga anser att termen bör ändras till CODP (Children Of Deaf Parents) då en 

del av CODA-barnen är vuxna individer och att vara vuxet barn till en vuxen döv låter fel, men de 

kommer alltid vara barn i sina föräldrars ögon (Preston 1995/2003). 

 

Vidare är teckenspråket modersmålet enligt Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), som vidare menar 

att CODA får ta del av dövkultur, ”vilket ofta präglar deras vuxenliv”
17

. Att CODA lever mellan två 

världar har Bishop (2008) skrivit om då hon menar att CODA-barn lever i både den hörande och 

den döva världen. CODA har även CODA-föreningar att gå till, med ursprunget i USA. I Sverige 

kallas föreningen Svecoda, vilket står för CODA Sweden (www.svecoda.se, 2011). 

Svecoda är partipolitiskt obunden och existerar på grund av att CODA-barn runt om i Sverige ska 

kunna utbyta erfarenheter och utvecklas tillsammans. För att få gå med i föreningen måste barnet ha 

fyllt 18 år och ha minst en döv förälder. I den svenska föreningen är användande av teckenspråket 

blandade eftersom medlemmarna har olika livserfarenheter. “En del använder t.ex. teckenspråket 

obehindrat. Andra har inte använt teckenspråket i dialog med familjemedlemmar” 
18

. 

 

Bimodal bilingualism: 

Bimodal bilingualism är ett uttryck som antyder hur en person kan vara tvåspråkig. Motsatsen till 

bimodal bilingualism är unimodal bilingualism. 

Bimodal bilingualism is distinct from unimodal bilingualism because the phonologies of the 

two language are expressed by different articulators, thus allowing simultaneous articulation 

(Emmorey m.fl 2008, s 5). 

Tvåspråkiga som tillhör bimodal bilingualism kan ett oralt och ett visuellt språk (Bishop 2008). 

Detta betyder att den tvåspråkige inom bimodal bilingualism kan tala två språk simultant. bimodal 

                                                 

 
17

(http://www.sdr.org/om-dova/dovkultur, 2011) 
18

(http://www.svecoda.se/Svecoda/Om_oss.html, hämtad 2011-11-25) 

http://www.svecoda.se/
http://www.sdr.org/om-dova/dovkultur
http://www.svecoda.se/Svecoda/Om_oss.html
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bilingualism är inte är detsamma som CODA, då alla som kan uttrycka sig med hjälp av talspråket 

och kan ett teckenspråk också tillhör bimodal bilingualism(Bishop 2008). Enligt Bishop (2010) 

finns tre typer av tvåspråkiga som tillhör bimodal bilingualism: CODA-barn, döva som behärskar 

talspråket och teckenspråket samt hörande som får lära sig teckenspråk som sitt andraspråk (Bishop 

2010). 

 

Unimodal bilingualism: 

Unimodal bilingualism är motsvarigheten till bimodal bilingualism och innebär de personer som 

kan två talade språk (Bishop 2008). Personer inom unimodal bilingualism kan inte tala två språk 

samtidigt, men de kan kodväxla. 

 

Kodväxling: 

Kodväxling innebär att växla mellan mer än ett språk under ett och samma samtal och kan ske i 

olika former, såsom att enstaka ord eller hela meningar byts ut. Kodväxlingen kan även förekomma 

i speciella situationer där det andra språket nyttjas när ett nytt ämne kommer in i samtalet 

(Nationalencyklopedin
19

). Vid kodväxling kombineras språken ofta för att personen ska kunna 

uttrycka sig, detta visar sig då personen kanske inte kan hitta ordet i det ena språket, men i det 

andra. Då lånar den tvåspråkige ord från det andra språket (Håkansson 2003). 

 

Teckenspråk: 

Teckenspråket är ett nationellt språk och inte internationellt även om ett internationellt teckenspråk 

finns som till huvuddelen består av kroppspråk och lånar från amerikanskt teckenspråk (ASL). 

Svenskt teckenspråk är ett minoritetsspråk som erkändes som språk 1981 av SDR (www.sdr.org). 

Grammatiken i svenska teckenspråket skiljer sig från det svenska språket (www.sdr.org), 

exempelvis kan inte svenska språkets ordklasser tillämpas på det svenska teckenspråket eftersom 

ordklasserna inom det visuella språket bygger främst på semantiska och syntaktiska kriterier 

(SOU:2006:26). Förutom svenskt teckenspråk finns även andra minoritetsspråk här i Sverige. 

 

Dövanknytning: 

Begreppet avser de personer som känner någon som är döv i familj, släkt, vänner eller jobb. 

 

 

                                                 

 
19 

  Internetkälla: WWW. NE.se 

http://www.sdr.org/
http://www.sdr.org/
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Dövkultur: 

Dövkultur menar den kultur döva lever i, precis som ordet svensk kultur har döva en egen kultur. 

Den handlar om livsstil, dövas historia och hur identitet för döva skapas (se http://www.sdr.org/om-

dova/dovkultur  för vidare information 

 

Simultan tvåspråkighet: 

Simultan tvåspråkighet innebär att den tvåspråkige lär sig två språk före 3 års ålder (Rontu 2005) 

 

Succesiv tvåspråkighet: 

Succesiv tvåspråkighet innebär att den tvåspråkige lär sig två språk efter 3 års ålder (Rontu 2005) 

 

Modersmålet: 

Förstaspråket eller Modersmålet som det också kallas är det första språket ett barn tillägnar sig i 

livet och kommer oftast från föräldrarna eftersom människan föds med språket(Axelsson, 

Magnusson 2012, www. NE.se). Inom språkforskningen brukar förstaspråket motsvaras av termen 

primärt språk eller L1 (Hammarberg 2013). 

Inom språkvetenskapliga sammanhang brukar även termerna modersmål och förstaspråk likställas 

och innebär det språk barnet först exponerats för. Dock måste inte förstaspråket vara ett barns bästa 

språk då det är vanligt att exempelvis immigranter lär sig sitt andraspråk bättre än modersmålet 

eftersom majoritetsspråket där immigranterna lever är deras andraspråk (Abrahamsson, Bylund 

2012). Vidare brukar termerna förstaspråk respektive andraspråk, enligt Niclas Abrahamsson och 

Emanuel Bylund (2012), syfta på den ordningsföljd en individ fått tillägna sig språken och inte 

behärskningsgrad eller hur en individ identifierar sig med sina språk (Abrahamsson, Bylund 2012). 

Det primära språket måste inte vara ett enda språk, då föräldrarnas förstaspråk kan skilja sig åt 

(Hammarberg 2013) 

 

Andraspråk: 

Andraspråket, även kallad sekundärt språk eller L2 (Hammarberg, Björn 2013), lärs in i en miljö 

där språket används naturligt och dyker upp i individens liv när hen helt eller delvis tillägnat sig sitt 

förstaspråk (modersmålet) (www.NE.se). Andraspråket lärs in genom informell inlärning, och även 

formell (Hammarberg 2013). Med andra ord måste andraspråksinläraren socialiseras in i språket 

genom att leva i sin andraspråksmiljö med andra (Hammarberg 2013). 

 

http://www.sdr.org/om-dova/dovkultur
http://www.sdr.org/om-dova/dovkultur
http://www.ne.se/
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

1. Vilket är ditt modersmål? 

2. Vilket är ditt andraspråk? 

3. När fick du börja lära dig ditt andraspråk? 

4.  Hur fick du lära dig ditt andraspråk? 

5. Vilka problem har du stött på under din väg mot tvåspråkighet? 

5.1: Kan du beskriva de problem du stött på under din väg mot tvåspråkighet?? 

 5.2: Vilka nackdelar har du haft av att vara tvåspråkig? 

6. Vilka fördelar har du haft av att vara tvåspråkig? 

6.1: Vilket är ditt bästa minne med att vara tvåspråkig? 

6.2: Vad är det bästa med att vara tvåspråkig? 

7. Använder du de båda språken lika mycket? 

8. Hur använde du dina 2 språk under din uppväxt? 

9. Kan du berätta om ett tillfälle (under uppväxten) då du fått agera tolk mellan ditt [andraspråk]  

och ditt [förstaspråk] 

9.1: Beskriv detta tillfälle. 

9.2: Kommer du på fler tillfällen då du fått agera tolk? 

9.3: Beskriv. 

10. Hur använder du dina 2 språk idag? 

11. Slutligen skulle jag vilja veta hur du kommunicerar med personer som talar samma språk som 

du? 

11.1: Vilket språk använder du när du pratar med personer som har samma typ av tvåspråkighet som 

du? 

11.2: Blandar du språk när du pratar med personer som har samma typ av tvåspråkighet som du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

Bilaga 3 

Filmningstillstånd 

Hej! Vi heter Elin Zackrisson och Moa Egertz och håller på att skriva en C-uppsats kring ämnet 

tvåspråkighet. Syftet med forskningen är att ta reda på likheter/skillnader mellan unimodal och 

bimodal bilingualism
20

 genom att ta reda på vad som är utmärkande för just din tvåspråkighet. 

Anledningen till att vi vill göra detta är för att vi är nyfikna på CODA (children of deaf adults) och 

deras tvåspråkighet. 

För att kunna besvara vårt syfte kommer vi intervjua tvåspråkiga från båda grupper i olika åldrar. 

Vi vill gärna fånga intervjuerna på både ljud och film, eftersom vi inte vill missa någon 

väsentlig information som kan gå förlorad om vi endast antecknar. Intervjuerna kommer att 

transkriberas och analyseras. Anledningen till att vi vill fånga intervjun på film är för att 

teckenspråk kommer att förekomma, vilket försvårar upptagningen av samtalet vid ljudinspelning. 

Däremot vill vi även fånga ljudet om vi får tag på en tolk. 

För att kunna filma/ljudinspela intervjun krävs ett tillstånd av alla inblandade i intervjun. 

Därför ber vi dig läsa igenom följande text, skriva under och skicka tillbaka till oss. Följande text är 

skriven i enlighet med vetenskapsrådets etiska föreskrifter så att du som deltagare ska få en inblick i 

vad du har rätt till. Om du vill veta mer om vetenskapsrådets etiska föreskrifter kan du gå direkt till 

deras hemsida: www.codex.vr.se 

 

Filmen/ljudinspelningen används till att kunna göra en transkribering som vi senare ska analysera. Transkriberingen 

av intervjun kommer att redovisas, därför kommer ditt namn fingreras så att ingen tredje part kan koppla dina ord till 

dig. 
När uppsatsen är klar och godkänd kommer all film/ljudupptagning av dig att förstöras, vi beräknar med att detta 

kommer att ske senast i slutet av juni.Ingen utom Elin Zackrisson och Moa Egertz  kommer att ha tillgång till 

filmen/ljudinspelningen av dig fram till dess den ska förstöras, dock har du rätt att begära en kopia av oss. Materialet 

kommer att förvaras och lösenordsskyddas i två datorer (där ägarna är Moa Egertz och Elin Zackrisson) för att ingen 

tredje part ska komma åt materialet. Materialet kommer även att säkerthetskopieras till en tredje plats, även här med 

ett lösenordskydd. 
Det kan det hända att Elin Zackrisson och Moa Egertz kommer att visa film/ljud för tredje part, om detta krävs av 

Örebro universitet och vår handledare, Karin Allard. Om detta händer kommer vi kontakta dig på nytt så att du kan ta 

ställning till om film/ljud får visas. Du kan när som helst avstå din medverkan i forskningen eller begära att vi inte får 

använda det material vi får fram genom intervjun till vidare analys. Om intervjun redan har ägt rum kommer all 

material förstöras innan någon vidare analys hinner göras. 
 

Jag har tagit del av forskningens syfte och varför intervjun behöver spelas in och ger mitt samtycke för att en intervju 

med mig kan spelas in på både ljud och film. 

Underskrift     Datum   Namnförtydligande 
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Unimodal bilingualism = tvåspråkiga som kan 2 orala språk, bimodal bilingualism = tvåspråkiga som kan ett oralt och ett visuellt språk. 

 
 

  
 

 

 

 


