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Abstract 

The overall aim of this thesis is to contribute to the understanding of how the Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFRL) presents discourse views and 

multilingualism. This is of importance, due to the impact the European Council‟s education 

collaboration has on the Swedish syllabus for languages. The research perspective of the thesis 

is to solely focus on discourse views and multilingualism: comparing two analytic frameworks, 

by applying a qualitative text analysis. The first being based on two different models of 

discourse strategies and the latter based on two studies on how multilingualism is treated in 

Scandinavian school situations. The findings of the study indicate an incoherent view on 

discourse, in regard to being either determined by the situational setting, or by individual 

preference. Multilingualism is clearly articulated by the CEFRL but the presentation differs 

from how multilingualism is received in the Scandinavian educational context. This thesis 

presents a proposal for how to interpret the theoretical background given in the CEFRL in 

respect to the target aspects. 
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 Inledning 

The devotchka sort of hesitated and then said: „Wait.‟ Then she went off, and my three droogs 

had got out of the auto quiet and crept up horrorshow stealthy, putting their maskies on now, 

then I put mine on, then it was only a matter of me putting in the old rooker and undoing the 

chain, me having softened up this devotchka with my gent‟s goloss, so that she hadn‟t shut the 

door like she should have done, us being strangers of the night. The four of us then went 

roaring in, old Dim playing the shoot as usual with his jumping up and down and singing out 

dirty slovos, and it was a nice malenky cottage, I‟ll say that.1 

 

Citatet är ett utdrag från Anthony Burgess förmodligen mest berömda verk, A Clockwork 

Orange. Genomgående i boken konfronteras läsaren med karaktärernas kontinuerliga 

användning av två språk, vilket implicerar att protagonisterna är tvåspråkiga. 

Tvåspråkigheten utmärks tillika genom att språken alterneras i en och samma mening. Boken 

kan därför ses som ett litterärt exempel på tvåspråkiga personers språkstrategier. I citatet 

används kodväxling, som ett sätt att markera ett budskap. 

 

Kommunikativa sammanhang präglas av att deltagarna använder sig av olika språkliga 

strategier för att lägga emfas på ett budskap, exempelvis genom en tonlägesförändring. Två- 

eller flerspråkiga personer uppvisar ytterligare språkstrategier, genom att använda två eller fler 

språk i samma samtal. Intresset för två- och flerspråkighet är personligt, då jag är uppvuxen med 

två europeiska språk och ser mig själv som tvåspråkig. Detta språkintresse har vidareutvecklats 

under min utbildning tack vare deltagandet i ERASMUS, ett utbyte, som utöver den nyvunna 

personliga erfarenheten, präglades av ett stort organisatoriskt nätverk finansierat av EU.
2
 

Genom detta deltagande har mitt intresse för hur EU och dess samarbetsorganisationer inverkar 

på den svenska utbildningspolitiken vuxit, dock speciellt efter att Bolognaprocessen börjar bli 

alltmer synlig i universitetslivets vardag. Införandet av en europeisk universitetsstandard fick 

mig att reflektera över hur Europas samarbetsorganisationers inflytande kommer att påverka 

mitt yrkesliv, vilka europeiska riktlinjer som är och kommer att bli styrande i svenska 

skolsammanhang.  

 

En kombination av intressena EU och språk parallellt med ett behov av ett internationellt 

perspektiv ledde examensarbetets inriktning mot den omarbetade gemensamma europeiska 

referensramen för språk
3
, med fokus på hur denna presenterar nya förslag för 

språkundervisning.  

                                                   
1
 Anthony Burgess, A Clockwork Orange, (London: Penguin, 2000), s. 17f. 

2
 Abbreviation: European Action Scheme for the Mobility of University Students; Utbytesprogram för högskole- och   

  universitetsstudenter inom EU.  
3
 Publicerad på svenska av Skolverket 2007. 
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Bakgrund 

För att möjliggöra en undersökning av den gemensamma europeiska referensramen med fokus 

på språk, ges nedan en bakgrund till den svenska språkdebatten om två- och flerspråkighet, hur 

skolans styrdokument förhåller sig till flerspråkighet samt en kort överblick över Sveriges 

internationalisering och EU:s nya ramstrategi för flerspråkighet. 

Svensk språkdebatt  

 

Två- eller flerspråkighet är lika vanligt förekommande som enspråkighet, sett till hela världens 

befolkning.
4
 Sverige har emellertid länge varit ett relativt språkhomogent land, även om en liten 

del av befolkningen också talar officiella minoritetsspråk. Traditionen av språkhomogenitet gör 

att grundskolan kan ses som enspråkig. I juli 1977 ålagdes skolor att anordna 

modersmålsundervisning, vilket kan tolkas som att flerspråkighet numera borde ses som ett 

vardagligt fenomen i Sverige.
5
 I det samtida Sverige finns det, menar Elisabet Nihlfors, cirka 

140 modersmål i grundskolan, drygt 14 procent av eleverna har utländsk bakgrund
6
.
7
  Även 

detta tyder på att dagens Sverige inte längre bör ses som ett språkhomogent land. Jakob 

Cromdal och Ann-Carita Evaldsson framhäver dock att skolan och samhället fortfarande följer 

en språkideologi där vikten av att tala svenska betonas.
8
 Enligt Cromdal och Evaldsson står 

detta i kontrast till dagens skolor där elever från många olika länder, med främmande språk och 

kulturer möts och de flesta av dessa elever använder dessutom fler än ett språk i vardagssamtal.
9
  

 

Den svenska debatten har länge haft en benägenhet att betona problemen med tvåspråkighet, då 

enspråkighet betraktats som normtillståndet, menar Gisela Håkansson.
10

 Nils-Erik Hansegård 

myntade, under 1960-talet, begreppet halvspråkighet, d.v.s. en bristfällig språklig behärskning 

hos tvåspråkiga personer, vilket bidrog till denna debatt.
11

 Den samtida forskaren Tove 

Skutnabb-Kangas anser att fenomenet dubbel halvspråkighet existerar, dock är fenomenet inte 

                                                   
4
 Nigel, Musk, Performing bilingualism in Wales with the spotlight on Welsh: a study of language policy and the language practices  

  of young people in bilingual education (diss. Linköping: Linköping Univ., 2006)  s. 34, 39.  
5
 Jakob Cromdal & Ann-Carita Evaldsson, ”Flerspråkighet till vardags – en introduktion” i Ett vardagsliv med flera språk, 1. uppl.,   

   red. Jakob Cromdal & Ann-Carita Evaldsson (Stockholm: Liber, 2003), s. 16. 
6
 Enligt Nihlfors: elever födda utomlands eller vars båda föräldrar är födda utomlands, s. 59. 

7
 Elisabet Nihlfors, Kunskap vidgar världen: globaliseringens inverkan på skola och lärande, (Stockholm: Globaliseringsrådet,  

  2008), s. 58f. 
8
 Jakob Cromdal & Ann-Carita Evaldsson, s. 15ff. 

9
 Ibid., s. 16f. 

10
 Gisela Håkansson, Tvåspråkighet hos barn i Sverige, (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 10. 

11
 Nils–Erik Hansgård, Tvåspråkighet eller halvspråkighet?, (Stockholm: Aldus/Bonnier, 1968), s. 43, 110. 
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vetenskapligt välbeskrivet eller belagt.
12

 Carla Jonsson, hänvisar till att ett begrepp som 

halvspråkighet är förknippat med en monokulturell och enspråkig norm i ett samhälle.
13

 

Utbildningssystemet har använts av den svenska nationalstaten för att skapa homogena och 

förutsägbara medborgare med en samling gemensamma nationella normer och föreställningar, 

för att därmed säkra statens fortbestånd menar Ulf Teleman.
14

 I skolan reproduceras specifika 

normer, värderingar, föreställningar och synsätt, enligt Lena Sawyer och Masoud Kamali. Detta 

är en av orsakerna till att elever med invandrarbakgrund och från etniska minoriteter framställs 

som att inte passa in i samhället, diskrimineras och missgynnas i skolan, menar Sawyer och 

Kamali. Den kognitiva reproduktionen av vi- samhället går hand i hand med återskapandet av 

ett avvikande och icke nationellt ”dem”. Detta är en systematisk andrafiering som är inbyggd i 

skolans vardag och dess pedagogiska arbete.
15

 

Tvåspråkighet i skolans styrdokument  

En sökning i Lpo 94, och Kursplan 2000 visar att begreppet tvåspråkighet endast förkommer 

fyra gånger. Tvåspråkighet nämns i samband med att döva eller hörselskadade elever skall 

uppnå tvåspråkighet, samt att modersmålsundervisningen skall främja tvåspråkigheten.
16

  

Dessutom betonas det i kursplanen för modersmålundervisning, som först trädde i kraft juli 

2000,
17

 vikten av att utveckla elevernas personliga och kulturella identitet. Undervisningen skall 

därtill främja elevernas utveckling till flerspråkiga och flerkulturella individer.
18

 Vidare 

framhävs vikten av att kunna jämföra modersmålet med det svenska språket för att därigenom 

utveckla elevernas tvåspråkighet. Detta betonas även i kursplanen för svenska som andraspråk. 

Elevernas aktiva tvåspråkighet kan stödjas genom en stark utveckling av sitt andraspråk, d.v.s. 

svenska. Samtidigt syftar ämnet till att eleverna skall uppnå en funktionell behärskning av det 

svenska språket som bör ligga på samma nivå som en elev med svenska som modersmål.
19

 I 

kursplanen för moderna språk (utom engelska) hänvisas det till att behärskandet av flera språk 

är betydande för internationella kontakter och en alltmer internationaliserad arbetsmarknad. 

Dessutom anses flerspråkigheten vara viktig för att kunna delta i den snabba utvecklingen inom 

informations- och kommunikationsteknik och för framtida studier.
20

 

                                                   
12

 Tove Skutnabb-Kangas, Tvåspråkighet, 1. uppl., (Lund: Liber Läromedel, 1981),  s. 80ff 
13

 Carla Jonsson, Code-switching in Chicano theater: power, identity and style in three plays by Cherríe Moraga, (diss.  

    Umeå: Umeå univ., 2005), s. 49f. 
14

 Ulf Teleman, Språkrätt: om skolans språknormer och samhällets, 1. uppl., (Lund: LiberLäromedel,1979), s. 106f. 
15

 Lena Sawyer & Masoud Kamali, ”Inledning” i Utbildningens dilemma: demokratiska ideal och andrafierande praxis, red.  

    Lena Sawyer & Masoud Kamali, Statens offentliga utredningar 2006:40 (Stockholm: Fritze, 2006), s. 11ff. 
16

 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 , Skolverket, Stockholm, 2006, s. 13;  

   Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, 2., rev. uppl., Skolverket, Stockholm, 2008, s. 41, 109, 113 
17

 Jakob Cromdal & Ann-Carita Evaldsson, s. 17 
18

 Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, 2., rev. uppl., Skolverket, Stockholm, 2008, s. 41 
19

 Ibid., s. 102 
20

 Ibid., s. 35 
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Internationalisering 

I internationaliseringsdebatten, som ökade efter Sveriges inträde i EU, framhålls enligt 

Skolkommittén vikten av goda språkkunskaper och att satsa på språk i skolan. Vidare 

poängterar Skolkommittén att det numera finns ett antal skolor i Sverige med internationell 

inriktning, där undervisningen sker på två språk. Dessa blir ofta högstatusskolor med ett högt 

meritvärde.
21

 Internationaliseringen blir likaså synlig i Lpo 94 där det svenska samhällets 

internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna framhävs.
22

 För att 

främja utvecklingen av språkundervisning och språkinlärning, samt förbättra den internationella 

förståelsen och samarbetet, har sektorn Education and Culture, som är en del inom 

Europarådet
23

 enligt Bror Andered bedrivit ett omfattande arbete med nästan 50 länder.
24

 Vidare 

menar Andered att Sverige redan från början, d.v.s. från 1982, har haft en aktiv roll i 

utarbetandet av Europarådets gemensamma referensramar. Både Andrerd och Per Malmberg 

postulerar att mer eller mindre tydliga spår av Europarådets arbete finns i alla svenska 

kursplaner.
 25

 Speciellt tydligt blir det i Kursplan 2000.
26

 Utredningen för tydliga mål och 

uppföljning i grundskolan poängterar att Sverige i Lissabonöverenskommelsen har förbundit sig 

att stödja gemensamma europeiska mål och att dessa mål bör återspeglas i de nationella 

kursplanerna. Dessutom framhålls det att Europarådets åtta nyckelkompetenser
27

 borde 

återfinnas i läroplanen.
28

 Insikten av att Europarådets rekommendationer redan syns i Kursplan 

2000 och troligen kommer att påverka nya kursplaner, ökar intresset av att undersöka den 

omarbetade gemensamma europeiska referensramen för språk, i syfte om att ta reda på hur 

språkanvändning presenteras med fokus på språksyn och flerspråkighet. 

Europeiska Unionens nya ramstrategi för flerspråkighet 

År 2005 blev EU-kommissionären Leonard Orban tilldelad ett nytt politiskt område, 

flerspråkighet, som skulle komplettera det redan pågående initiativet att förbättra 

kommunikationen bland EU-medborgarna.
29

 Kommissionen för flerspråkighet förklarar att EU 

                                                   
21

 Skolkommittén, Krock eller möte: om den multikulturella skolan, Statens offentliga utredningar, 1996:143, (Stockholm: Fritze  

    1996), s. 79. 
22

 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, s.3  
23

 En europeisk samarbetsorganisation, se resultat för mer information. 
24

 Bror Andered, ”Europarådets Framework – en inspirationskälla för de nya kursplanerna” i Språkboken: en antologi om   

   språkundervisning och språkinlärning, red., Rolf Ferm & Per Malmberg (Stockholm: Libris 2001), s. 26. 
25

 Andered och Malmberg utgår från Council of Europe (1998). Modern Languages: Learning, Teaching and Assesment,  

   som kan ses som företrädare till Gemensam europeisk referensram för språk (2001) som denna uppsats baseras på.  
26

 Bror Andered, s. 26; Per Malmberg, De moderna språken i grundskolan och gymnasieskolan från 1960 och framåt, (Stockholm:  

   Skolverket, 2000), s. 32. 
27

1. kommunikation på modersmålet, 2. kommunikation på främmande språk, 3. matematisk kompetens och grundläggande   

    kompetens i naturvetenskap och teknik, 4. IT-kompetens, 5. förmåga att lära, 6. mellanmänsklig, interkulturell och social  

    kompetens, 7. entreprenörskap, 8. kulturell uttrycksförmåga. Official Journal of the European Union   

    <http://publications.europa.eu/> Recommendation of the European Parliament and of the Council, 2006-12-30 <http://eur- 

    lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_39420061230en00100018.pdf> (Acc. 2009-05-28). 
28

 Utredningen om mål och kunskapsuppföljning i grundskolan, Tydliga mål och kunskaper i grundskolan: förslag till nytt     

    mål- och uppföljningssystem, Statens offentliga utredningar 2007:28 (Stockholm: Fritzes, 2007), s. 17, 136, 213. 
29

 European Commission <eac-info@ec.europa.eu>  Multilingualism, 2009-05-19  

   <http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_en.htm > (Acc. 2009-05-22). 
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vilar på principen enhet i mångfald, där bland annat den kulturella och språkliga mångfalden 

skall respekteras och lyftas fram. Med flerspråkighet avser kommissionen både en persons 

förmåga att kommunicera på flera språk, och en samexistens bland olika språkgrupper. Det nya 

politikområdet, flerspråkighet, skall främja den språkliga mångfalden, språkundervisningen och 

en sund flerspråkig ekonomi samt förse EU-medborgarna med information på deras egna språk. 

Kommissionens intention är att skapa större medvetenhet om flerspråkighet och vidta 

konsekventa åtgärder på flera nivåer. Dock poängteras det att det är medlemsstaternas ansvar att 

åstadkomma förbättringar på nationell, regional och lokal nivå.
 30

 

 

Kommissionen menar att förmågan att förstå och kommunicera på flera språk ökar rörligheten 

inom EU. Därför är målet på lång sikt att elever från mycket tidig ålder dels skall lära sig minst 

två främmande språk, dels att alla EU-medborgare skall ha praktiska färdigheter i minst två 

språk utöver sitt modersmål. Därmed räcker det inte att endast lära sig ett lingua franca.
31

 Till 

detta ändamål beslutade kommissionen redan 2003 att inleda 45 nya åtgärder, som skall 

uppmuntra nationella, regionala och lokala myndigheter till att främja flerspråkig mångfald.
32

 

Några huvudområden är nationella strategier, bättre lärarutbildning, tidig språkinlärning och 

flerspråkighet som akademiskt utbildningsområde. Nationella strategier är avgörande för att 

främja flerspråkigheten hos medborgarna och samhället. I dessa skall tydliga mål för 

språkundervisning ingå, där hänsyn måste tas till minoritetsspråk, samt möjligheten för 

invandrare att utöver sitt eget språk även lära sig värdlandets språk. Vidare förklaras det, att 

kursplaner och undervisning i främmande språk måste svara mot nya krav på språkfärdigheter, 

vilket både elever och studerande bör tillägna sig. För att kunna främja den tidiga 

språkinlärningen hos barn krävs att lärarna är utbildade för detta ändamål, samt att klasserna är 

små och tid avsätts för detta i kursplanerna. Dessutom hänvisas det till att ett antal universitet 

numera har upprättat professurer knutna till flerspråkighet och interkulturella förhållanden, 

vilket anses öka medvetenheten om ämnet bland universitetspersonal, studerande, och 

lokalsamhället. Kommissionen har till avsikt att i samarbete med medlemsstaterna nå målen i 

handlingsplanen och främja ett gemensamt tillvägagångssätt för flerspråkighet i EU.
33

 

 

 

 

                                                   
30

 European Commission <eac-info@ec.europa.eu>  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament,  

    the Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions. A New Framework Strategy for Multilingualism, 2005-  

    11-22 <http://europa.eu/languages/en/document/74/38> (Acc. 2009-05-01), s. 2ff. 
31

 Europeiska gemenskapernas kommission <eac-info@ec.europa.eu> Meddelande från kommissionen till  

    europaparlamentet och rådet, Europeisk indikator för språkkunskaper, 2005-08-08  

    http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2005)0356_/com_com(2005)0356_sv.pdf (Acc.  

    2009-05-01), s. 3. 
32

 European Commission, 2005, s. 5. 
33

 Ibid., s. 15. 
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Tidigare forskning 

Efter att en generell överblick har presenterats i bakgrunden skall i följande del ett antal 

diskurser om tvåspråkighet och den tvåspråkiga individen presenteras.  

Tvåspråkighet 

Diskurser 

Tvåspråkighet är ett mångsidigt begrepp. Avsikten här är att redogöra för de definitioner som 

kan ses som centrala. Det bör dock poängteras att definitioner sällan är neutrala, då de är 

sammanflätade med sociohistoriska och sociokulturella värderingar, enligt Nigel Musk.
34

 

Definitionsvariationerna uppstår mestadels då olika krav ställs på tvåspråkigheten. I forskningen 

ses tvåspråkighet ofta som en individs egenskap eller som ett fenomen i samhället. Inom den 

allmänna lingvistiken och psykologin ligger fokus på den tvåspråkiga individens 

språkkompetens.
35

 Sociolingvistiken utgår däremot från språkets pragmatiska funktion, hur 

språket används av individen eller samhället, istället för att betrakta språket, betraktas talaren. 

Fokus kan även ligga på attityden, d.v.s. hur talaren och omgivningen förhåller sig till språket.
36

 

Enligt Suzanne Romaine och Skuttnabb-Kangas sprider sig definitionerna på tvåspråkighet från 

den ena extremen till den andra, från att en individ kan ses som tvåspråkiga när denne kommer i 

kontakt med två språk, till att individen skall ha modersmålskompetens i sina språk för att 

betraktas som tvåspråkig.
37

 Skuttnabb-Kangas menar att det inte finns en tydlig definition av 

tvåspråkighet, varje forskare väljer en definition som anses passa för dennes forskning.
38

 För att 

skilja på tvåspråkiga personers tvåspråkighet delas begreppet vanligen in i simultan och 

successiv tvåspråkighet.
39

 Denna indelning baseras på Berry McLaughlins ålderskriterium som 

fastställer att ett barn som förvärvar det andra språket innan treårsåldern gör detta simultant, 

medan ett barn som lär sig ett andra språk efter treårsåldern anses göra det successivt.
40

 François 

Grosjean menar emellertid, att nivån av tvåspråkighet inte står i relation till om språken 

förvärvas simultant eller successivt.
41

   Tvåspråkighet är dock inte avgränsat till att endast 

                                                   
34

 Nigel Musk, s. 35. 
35

 Inom språkvetenskapen det man kan när man kan ett språk (det som behövs för att generera yttranden) (Acc. 2009-05-14,  

    Nationalencyklopedin) 
36

 Tove Skutnabb-Kangas, s. 84. 
37

 Suzanne Romaine,s. 11; Tove Skuttnabb-Kangas, s. 84. 
38

 Tove Skuttnabb-Kangas, s. 84. 
39

 François Grosjean, Life with Two Languages: an Introduction to Bilingualism,(Cambridge, Mass.: Harvard University Press,  

   1982), s. 179. 
40

 Berry McLaughlin, Second-language acquisition in childhood, (Hillsdale, N.J.: LEA 1978), s. 9, 73. 
41

 François Grosjean, s. 179 ff. 
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omfatta två språk, utan begreppet förknippas med att en individ har tillgång till två eller fler 

distinkta lingvistiska koder, en definition som kommer att tillämpas i denna uppsats.
42

 

Den tvåspråkiga individen 

Beroende på om en tvåspråkig individ talar med en enspråkig eller tvåspråkig samtalspartner, 

använder sig denne av olika språklägen, menar Grosjean.
43

 Språkläget ses som ett kontinuum, 

d.v.s. från ett enspråkigt till ett mellanläge och sist till ett tvåspråkigt läge. Kontinuumet går från 

att i det enspråkiga läget bara använda ett av språken, basspråket, medan det andra nästan 

avaktiveras, till att i det tvåspråkiga språkläget aktivera båda språken. I det tvåspråkiga 

språkläget väljer talaren ett basspråk, därutöver aktiveras det andra språket som används vid 

behov, vilka kan yttra sig i exempelvis kodväxling eller lån, enligt Grosjean.
44

  Dessa varierande 

språklägen influeras av olika faktorer, som samtalspartner, situation, samtalsämne eller 

samtalsfunktion och blir därmed dynamiska och kan skifta under samma konversationer.
45

  

 

Ett av de tydligaste dragen i all kommunikativ interaktion, oavsett om den är en- eller 

tvåspråkig, är att samtalsdeltagarna anpassar sina yttranden efter varandra. De vanligaste 

anpassningarna är talhastighet, pauser eller kodalternering, enligt Josiane Hamers och Michael 

Blanc. Vidare menar de att dessa anpassningar kan användas antingen för att markera en 

gemenskap med samtalsdeltagarna, eller att markera sin identitet och därmed särskilja sig från 

övriga samtalsdeltagare.
46

 Grosjean påpekar, att språk är såväl ett instrument för kommunikation 

som en symbol för gruppidentitet, där attityder och värderingar utgör en del av språket.
47

 Einar 

Haugen menar även att språk är ett verktyg för kommunikation som utgör en del av individens 

personlighet, en beteendeform som har sina rötter i dennes tidigaste erfarenhet.
48

 Jonsson 

framhäver dock att språk endast utgör en del av en persons identitet, om än en viktig del.
49

 

  

 

                                                   
42

 François Grosjean, 1982, s. 1;  Josiane F Hamers, & Michel H. A Blanc,  Bilinguality and Bilingualism, 2. ed.,  

   (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000), s. 368. 
43

 François Grosjean, “The Bilinguals‟s Language Modes”, in One mind, Two languages: Bilingual Language Processing, red. Janet    

    Nicol, (Malden, MA: Blackwell, 2001), s. 2. 
44

 En bilingual kommunikationsstrategi, bestående av ett alternerande av två språk i samma yttrande, Josiane F Hamers, &  

    Michel H. A Blanc, s. 369. 
45

 François Grosjean, 2001, s. 3-5. 
46

 Josiane F Hamers & Michel H. A Blanc, s. 242ff. 
47

 François Grosjean, 1982, s. 117. 
48

 Einar Haugen, “The Curse of Babel”, Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences 102 (1973: 347), s. 55. 
49

 Carla Jonsson, s. 242. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I följande del presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter, som skall användas som 

analysverktyg på empirin. Inledningsvis introduceras John J. Gumperz och Peter Auers 

modeller för språkstrategier. Dessa modeller beskriver två skilda perspektiv på hur 

språkstrategier tillämpas.
50

 Därefter följer en diskussion av Jens Normann Jørgensens samt 

Cromdal och Evaldssons studier på hur flerspråkighet mottas i nordiska skolsammanhang. 

Avslutningsvis sammanfattas modellerna och studierna.  

Språkstrategier 

Gumperz modell 

Gumperz, professor emeritus i antropologi, var en av de första sociolingvister som observerade 

ett antal konversationer i Indien, USA och Europa med avsikt att kartlägga en individs verbala 

talstrategier.
51

 Resultatet kan sammanfattas med att talarens förmåga att kunna skifta mellan 

olika språkkoder är en konsekvens av dennes sociokulturella omgivning. Gumperz 

utgångspunkt är, att tvåspråkiga språkkoder reflekterar kontrasterade kulturella normer.
 

Tendensen är att minoritetsspråket klassificeras som vi-kod och majoritetsspråket klassas som 

de-kod. Vi-koden används inom informella, personliga och familjära sammanhang, medan de-

koden associeras med formella, mindre personliga sammanhang.
52

 Talarens val av språkkod står 

i relation till denna indelning i vi- och de-kod. Vidare skapade Gumperz begreppet 

contexualisation cues
53

, som skall ses som kontextbundna markörer, som såväl talaren som 

lyssnaren tolkar och agerar efter under en konversation.  Enspråkiga använder exempelvis 

prosodi
54

 som en sådan markör, utöver dessa nyttjar tvåspråkiga personer bland annat 

kodväxling, som på samma sätt ingår som en contexualisation cue.
55

 Gumperz anser dessutom 

att talstrategiernas innebörd baseras på olika lokala konventioner i sociala nätverk.
56

 Dessa 

konventioner är föränderliga, d.v.s. instabila över tid, och därmed kan tvåspråkiga personer inte 

säkerställa att talstrategiernas, speciellt kodväxlingens, uppfattas av lyssnaren på det sätt som 

                                                   
50

 Se kritik, s. 11. 
51

 John Joseph Gumperz, Discourse Strategies, (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982), s. vii. 
52

 John Joseph Gumperz, s. 66. 
53

 Svensk översättning: kontextualiseringsmarkörer. 
54

 läran om de språkliga egenskaperna intonation, rytm och dynamik, i allmänspråket ofta benämnt språkmelodi. (Acc. 2009-05-14,  

     Nationalencyklopedin). 
55

 John Joseph Gumperz, s. 131. 
56

 Ibid., s. 95. 
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talaren hade för avsikt. Samtalar en person från samhälle A med en person från samhälle B, kan 

språkkoderna uppfattas på olika sätt av personerna då de sannolikt inte delar samma lokala 

konventioner. Gumperz jämför det med att kodväxlingens innebörd inte kan bevaras i ordböcker 

och encyklopedier, då dess betydelse är varierande, vilket därför skapar olika förutsättningar i 

samtal.
57

 

Auers modell 

Auer, professor i lingvistik, baserar sin forskning på Konstanzprojektet Muttersprache 

italienischer Gastarbeiter
58

 där 20 italienska barn från invandrarfamiljer, bosatta i Konstanz, 

Sydtyskland, observerades. Drygt 1800 kodväxlingsexempel analyserades från 

samtalstranskriptionerna.
59

 Studien visade bland annat att språkstrategin kodväxling ingår i 

contexualisation cues, som dels kan vara verbala, dels prosodiska, mimiska etc.
60

 Vidare 

åskådliggjordes det att tvåspråkiga talare noga granskar samtalsdeltagarnas språkkompetens, tar 

hänsyn till eventuella svårigheter, och därefter anpassar det egna språkvalet efter 

samtalsparternas språkkompetens.
61

 Tvåspråkiga talare använder dessa två aspekter tillsammans 

med andra kontextuella markörer, för att forma personliga betydelser i ett samtal. Detta innebär 

att individen kan, men inte måste använda språkstrategier. Det föreligger därmed ingen 

empiriskt säkerställd korrelation mellan samtalsaktivitet och val av språkkod.
62

 Som 

övergripande beteckning för tvåspråkiga personers olika talstrategier använder Auer begreppet 

kodalternering.
63

 Auer skiljer på om kodalterneringen är samtalsrelaterad eller deltagarrelaterad. 

Det första och mer vanliga, utgör en del av vardaglig retorik, som används av tvåspråkiga 

personer som en strategi för att förmedla ett budskap. Samtalsrelaterad kodalternering bygger på 

Sacks m.fl. turtagningsmodell,
64

 där samtalets ordningsföljd är avgörande för hur 

kodalterneringen används. Mestadels markeras denna genom ett avbrott i samtalskontinuiteten, 

exempelvis genom att inleda ett nytt samtalsämne efter en kodalternering.
65

 Deltagarrelaterad 

kodalternering, som är mer sällsynt, förmedlar enligt Auer användarens avvikande 

samtalspreferenser och samtalskompetenser.
66

 Om talaren exempelvis uppvisar en preferens för 

ett språk, så väljs detta språk återkommande. Interaktionsspråket omdefinieras till 

preferensspråket under samma samtal, oavsett samtalsämne.    

                                                   
57

 John Joseph Gumperz, s. 95. 
58

 Översättning: Italienska gästarbetares modersmål. 
59

 Peter Auer, Bilingual Conversation, (Amsterdam: Benjamins, 1984), s. 9. 
60

 Peter Auer, 1984, s. 17f. 
61

 Ibid., s. 47. 
62

 Ibid., s. 93ff. 
63

 Peter Auer, “The Pragmatics of Code-Switching: a Sequential Approach” in One Speaker, Two Languages: Cross-Disciplinary  

   Perspectives on Code-Switching, red., Lesley Milroy & Pieter Muysken, (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995), s. 116. 
64

 Harvey Sacks m.fl., “A Simplest Systematic for the Organization of Turn-Taking for Conversation” in Language, 50,  

    (1974:4:1:696-735), s. 700 ff. 
65

 Peter Auer, 1984, s. 93. 
66

 Peter Auer, “From Codeswitching via Language Mixing to Fused Lects: Towards a Dynamic Typology of  Bilingual Speech”,  

    International Journal of Bilingualism, 3, (1999:309), s. 310; Peter Auer, 1984, s. 93. 
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Kritik mot modellerna 

Gumperz kan enligt Carol Myers-Scotton ses som en pionjär i forskningen om språkstrategier, 

sedan Gumperz på 1970-talet publicerade en studie om kodväxling mellan språk och dialekter i 

Norge.
67

 Vidare påpekar Myers-Scotton att Gumperz forskningsbidrag citerades och fortfarande 

citeras av forskningsmajoriteten och därför kan ses som tongivande.
68

 Likaså menar Joseph 

Gafaranga att Gumperz och Auers modeller kan ses som ledande i forskningsområdet, då de har 

bidragit med enastående studier om språkstrategier.
69

 Gafaranga klargör dock att båda 

modellerna utgår från ett normativt synsätt, som speglar en enspråkig bias
70

.
71

 Hos Gumperz 

yttrar sig detta genom att språkstrategierna anses bygga på separata språk, inte ett gemensamt 

tvåspråkigtalt språk. I Auers modell blir en bias tydlig, då denna fastslår att talare har ett 

preferensspråk när de använder språkstrategier.
 72

 

Nordisk skolforskning om flerspråkighet 

Jørgensens studie 

En dansk studie bland dansk-turkiska barn, genomförd av Jørgensen, professor i lingvistik, 

visade att tvåspråkigas talstrategier inte skiljer sig markant från enspråkigas. Syftet med 

språkstrategier förblir densamma. Enspråkiga personers talstrategier synliggörs exempelvis när 

olika dialekter eller tonlägen används, medan tvåspråkiga personer utöver detta även kan 

använda sina olika språk, vilket därmed ökar registret av språkstrategier. I skolsammanhang får 

elever emellertid regelbundet tillsägelser, när de använder sig av två språk samtidigt i 

konversationer, påpekar Jørgensen.
73

 Jørgensen och Anne Holmen grundar detta på att 

tvåspråkiga elever tillskrivs en dubbel enspråkighetsnorm. Denna norm säger att personer som 

behärskar två språk endast skall använda ett språk i taget och användandet av detta språk skall 

ske på ett sätt som inte skiljer sig markant från en enspråkig persons språkkompetens.
74

 Följden 

blir att barn försöker att leva upp till denna norm. I samtal med vuxna använder barn därför inte 

hela sin tvåspråkiga kompetens. Argument som stödjer antagandet om den dubbla 

enspråkighetsnormen är, enligt Jørgensen, att även lärare och föräldrar som förespråkar 

tvåspråkighet, anser att elever borde tala det ”rena” språket. Ytterligare en orsak till varför 

                                                   
67

 Carol Myers-Scotton, Social Motivations for Codeswitching: Evidence from Africa, Clarendon Press, Oxford, 1993, s. 46. 
68

 Ibid., s. 51. 
69

 Joseph Gafaranga, “Language separateness: A Normative Framework in Studies of Language Alternation”, Estudios de  

    Sociolingüística , 1 (2000:2:65-84), s. 68. 
70

 Snedvridning (Acc. 2009-05-13, Nationalencyklopedin) 
71

 Joseph Gafaranga, 2000, s. 81f. 
72

 Joseph Gafaranga, Maria-Carme Torras, “Interactional Otherness: Towards a Redefinition of Codeswitching”, International   

    Journal of Bilingualism, 6 (2002:1), s. 2f;  Joseph Gafaranga, 2000, s. 72ff. 
73

 Jens Normann Jørgensen, “Plurilingual Conversations among Bilingual Adolescents.” Journal of Pragmatics, 37 (2005:391– 

   402),  s. 393. 
74

 Jens Normann Jørgensen & Anne Holmen, “The Integrated Bilingualism Approach” in The Development of Successive   

    Bilingualism in School-Age Children, red. J. N. Jørgensen & Anne Holmen (København: 1997), s. 13. 
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språken bör hållas isär är rädslan för att språkblandningen utgör ett hot mot det ”rena” språket.
75

 

Jørgensen anser emellertid att 

 
What really matters is the fact that people with access to different languages are perfectly 

capable of using these at the same time when this is appropriate, and perfectly capable of 

using only one at a time when the situation requires this.
76  

 

Slutligen menar Jørgensen att dagens elever använder sig av en rad lingvistiska språkstrategier, i 

vilka kodväxling ingår, för att genom språket skapa sina egna sociala relationer. Studien visade 

att eleverna är mycket medvetna om de lingvistiska språknormer som råder i samhället och vilka 

normativa förväntningar olika språkvarianter medför.
77

 Därför bör lärare enligt Jørgensen 

bemöta elevernas lingvistiska vardag och inte arbeta mot den. 

Cromdal och Evaldssons studie 

Som skisserats i bakgrunden är enspråkighetsideologin en del av skolan och samhället som, 

enligt Cromdal, docent vid tema barn, och Ann-Carita Evaldsson, professor i pedagogik, sällan 

problematiseras. Detta har lett till att elevers flerspråkighet har ignorerats.
78

 Cromdal myntade 

begreppet enspråkig enögdhet som innebär att tvåspråkiga individer värderas utifrån enspråkiga 

normer.
79

 Ur denna enspråkighetsideologi har det uppstått tre förenklade föreställningar om 

flerspråkighet, som beskrivs av Cromdal och Evaldsson.
80

 Den första är att flerspråkiga 

individer är värdefulla men samtidigt potentiellt problematiska. Individen framställs i debatten 

ofta som ovanlig, då flerspråkighet inte tas för givet i Sverige, menar Cromdal och Evaldsson. 

Nyttan av flerspråklighet och flerkulturalitet framhävs; dock anses en illa skött flerspråkig 

uppväxt leda till att barnet inte uppnår de förväntningar som ställs av skolan och samhället. Den 

andra föreställningen ser flerspråkigheten som en mental egenskap hos individen, där den 

sociala och kulturella aspekten uppfattas som en självklarhet, men inte får vidare beaktning. 

Flerspråkigheten ses som ett individuellt fenomen och dess relation till omgivningen förbises. 

Den sista föreställningen är att normen för flerspråkigheten baseras på enspråkigheten. Vid 

bedömning av en tvåspråkig persons språkkompetens utgås det ifrån enspråkiga kriterier, d.v.s. 

utvecklingen i båda språken antas vara av samma grad som för en enspråkig person. Den 

rådande enspråkighetsnormen utrycker sig både i hur tvåspråkigas språkbehärskning anses vara, 

samt i synen på hur talaren använder sina språk, enligt Cromdal och Evaldsson.
81

 Detta innebär 

att en tvåspråkig persons språkbehärskning förväntas vara likvärdig med en infödd persons 

språkbehärskning. Dessutom förväntas en tvåspråkig person använda språken på samma sätt 

som en infödd, d.v.s. att inte växla språk under samma konversation. Cromdal och Evaldsson 

anser att detta synsätt härstammar ur tron att flerspråkiga personer vistas i samma sammanhang 

som enspråkiga, ergo sammanhang där bara ett språk används. I Sverige tydliggörs detta i 

modersmålsdebatten, där det sällan poängteras att flerspråkiga elever vistas i sammanhang där 

                                                   
75

 Jens Normann Jørgensen, 2005, s. 393f. 
76

 Ibid., s. 394. 
77

 Ibid., s. 401. 
78

 Jakob Cromdal & Ann-Carita Evaldsson, s. 21. 
79

 Jakob Cromdal, Tvåspråkigt samspel, Språkvård, (2002:1:4-9), s. 4. 
80

 Jakob Cromdal & Ann-Carita Evaldsson, s. 21-23. 
81

 Ibid., s. 26. 
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båda språken krävs och inte endast svenska.
82

 Cromdal och Evaldsson menar att det är 

eftersträvansvärt att ha modersmålskompetens som målsättning för flerspråkiga elever, speciellt 

när dessa tillbringar den största delen av vardagen i en enspråkig miljö. Emellertid bör den 

idealiserade modersmålstalaren problematiseras, då språkbruk står i relation till den situation 

språket används i. Även en infödd talare har en varierad grad av språkkompetens.
83

 

Sammanfattning 

Båda modellerna för språkstrategier bygger på att det i alla mänskliga samtal förekommer en 

varierande användning av olika talstrategier, exempelvis tonlägesförändring eller mimik, som 

inte skiljer enspråkigas tal från tvåspråkigas samtal.
84

 Däremot kan tvåspråkiga individer 

använda sig av ytterligare en dimension och utöka sina talstrategier genom att exempelvis 

kodväxla. Gumperz ordnar in kodväxling under begreppet contextualisation cues, för att påvisa 

hur bland annat kodväxling används av talaren för att markera en kontext, ett begrepp som även 

Auer använder sig av.
85

 Modellernas utgångspunkter skiljer sig dock. Gumperz har en 

semantisk
86

 ansats, där fokus ligger på att undersöka hur samtalsdeltagarna tolkar, tar emot och 

använder sig av talstrategier i konversationer.
87

 Gumperz viktigaste utgångspunkt är att 

talstrategier bestäms av talsituationen, där sociala och kulturella normer är avgörande.
88

 Auer 

analyserar istället talstrategier utifrån en konversationsanalytisk ansats, där yttrandens 

sekventiella ordning undersöks.
89

 Syftet är att ta reda på samtalsdeltagarnas tillvägagångssätt för 

att förstå lokala tolkningar av språkalternering.
90

 I Auers ansats är det inte talsituationen som 

framkallar talstrategier utan individen. Detta kan tolkas som att Gumperz lägger 

forskningsfokus på hur samhällets normer påverkar individen, medan Auer undersöker hur 

individen förhåller sig till rådande normer, när denne använder talstrategier. Denna signifikanta 

skillnad används i studien som teoretisk utgångspunkt i analysen för att kartlägga Europarådets 

referensram.  

 

Studierna av Jørgensens samt Cromdal och Evaldsson uppvisar likvärdiga resultat. Det framgår 

att tvåspråkiga elever inom Norden mäts med enspråkiga språknormer. Jørgensen och Holmen 

definierar detta som en dubbel enspråkighetsnorm och Cromdal myntar begreppet enspråkig 

enögdhet.
91

 Denna studie kommer hädanefter att använda begreppet enspråkighetsnorm som 

innefattar båda dessa termer. Studiernas resultat kommer att användas som analysverktyg och 

ställas emot hur flerspråkighet presenteras i Europarådets referensram.  

                                                   
82

 Jakob Cromdal & Ann-Carita Evaldsson, s. 26f. 
83

 Ibid., s. 25. 
84

 John Joseph Gumperz, s. 98; Peter Auer, 1984, s. 17f. 
85

 Peter Auer, 1984, s. 98; John Joseph Gumperz, s. 17. 
86

 Studien av språkliga uttrycks betydelse eller mening. (Acc. 2009-05-13, Nationalencyklopedin) 
87

 John Joseph Gumperz, s. 4f. 
88

 Ibid., s. 61, 90.  
89

 Peter Auer, 19 84, pp, 5ff, 31ff. 
90

 Ibid., s. 3. 
91

 Jens Normann Jørgensen & Anne Holmen, s. 13; Jakob Cromdal, 2002, s. 4. 
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Syfte 

Examensarbetets tidigare delar har skapat en förförståelse för studiens ämne, vilket leder till att 

detta nu kan preciseras. Syftet är att undersöka vilken övergripande språksyn Europarådets 

reviderade referensram för språk har och hur flerspråkighet presenteras.
92

   

Frågeställningar 

- Hur presenteras språksynen i Europarådets referensram?  

- Hur framställs flerspråkighet i referensramen och skiljer sig denna syn från Jørgensens 

samt Cromdal och Evaldssons skolforskning på flerspråkighet? 

                                                   
92

 Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, (Stockholm, Skolverket, 2007). 
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Metod 

Materialurval 

Europarådets kontinuerliga arbete med gemensamma principer för språk kan ses som 

riktningsvisande i det svenska skolväsendet, som tydliggjordes i bakgrunden. Som empiri valdes 

därför den omarbetade gemensamma europeiska referensramen för språk. Europarådet bildades 

1949 av tio västeuropeiska länder, däribland Sverige, för att värna gemensamma demokratiska 

principer och respekt för de mänskliga rättigheterna. Idag har Europarådet 47 medlemsländer, 

vilket innebär att alla europeiska länder, förutom Vitryssland, är medlemmar.  Det verkställande 

organet är ministerkommittén, bestående av ländernas utrikesministrar eller deras 

ställföreträdare, d.v.s. ambassadörer eller övriga representanter. Det mest kända organet inom 

Europarådet är Europadomstolen. År 2001 tog Europarådet för kulturellt samarbete fram en 

omarbetad gemensam europeisk referensram för språkundervisning som utvecklades med hjälp 

av vetenskaplig forskning och omfattande konsultation. Referensramen skall utgöra en 

gemensam grund för att utarbeta kursplaner, läroplaner, examina och läromedel för 

språkinlärning i hela Europa.
93

 Den rekommenderar vilka kunskaper och färdigheter en individ 

bör tillägna sig, för att framgångsrikt kunna kommunicera på ett visst språk. I juli 2008 uttalade 

ministerkommittén en rekommendation om att referensramen bör användas av alla 

medlemsländer i syfte om att öka utbildningssamarbetet, samt att främja flerspråkigheten som i 

förlängningen underlättar rörligheten i Europa.
94

 Med tanke på att skolans kursplaner snart skall 

revideras, är referensramen av särskilt stort intresse. I bakgrunden förklarades det att språk 

företrädesvis delas in i att vara samhälls- eller individrelaterade, vilket gjorde att ett 

analysverktyg krävdes, som använder denna indelning som utgångspunkt.  Därav valdes 

Gumperz och Auers modeller för språkstrategier, dels då dessa kan ses som tongivande i 

forskningsområdet och dels då modellerna representerar en samhälls- och individaspekt som 

möjliggör en bred analys av empirin.  För att dessutom belysa referensramen ur ett nordiskt 

perspektiv, valdes Jørgensens samt Cromdal och Evaldssons studier om hur flerspråkighet 

mottas i skolväsendet inom Norden.  

                                                   
93
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Metodval 

För att undersöka språksynen samt flerspråkigheten i Europarådets referensram valdes en 

kvalitativ textanalys med en hermeneutisk tolkning, som enligt Metodpraktikan syftar till att ta 

reda på det väsentliga i innehållet, vilket sker genom närläsning av referensramens delar och 

helhet. Detta arbetssätt innebär att vissa delar i materialet ses som viktigare än andra samtidigt 

som grad av relevans bestäms av forskningsfrågorna som kontinuerligt ställs till litteraturen.
95

 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg påpekar att reflekterande empirisk forskning kännetecknas av 

en skepsis mot vad som skall undersökas, samtidigt som forskaren anser att studieobjektet kan 

ge underlag för viktiga kunskapsbildningar. Studieobjektet skall bidra till ökad förståelse, inte 

fastställa sanningar.
96

 För att undersöka och tolka empirins relevanta delar, valdes en 

hermeneutisk tolkning i enlighet med Alvesson och Sköldberg, där hänsyn tas till fyra 

aspekter
97

, d.v.s. tolkningsmönster, text, dialog och uttolkning, som vardera innehåller argument 

för eller emot tolkningen.
98

 Under processens gång prövas uttolkarens deltolkningar utifrån 

textens fakta och forskningsfrågorna, i syfte att skapa en ökad förståelse.
99

 Enligt 

Metodpraktikan handlar tolkning om att begripa vad en text säger i förhållande till den fråga 

som ställs.
100

 Den hermeneutiska tolkningen av textanalysen ställs därefter emot de modeller 

och studier som presenterades i de teoretiska utgångspunkterna, med avsikt om att besvara 

forskningsfrågorna. 

Metodkritik 

Ett antal anmärkningar kan göras om metodvalet textanalys. Alvesson och Sköldberg hänvisar 

till att alla, såväl triviala som icke-triviala, referenser till empirin är tolkningsresultat. 

Tolkningen hamnar i centrum för forskningsarbetet, där forskaren genom sina empiriurval 

selektivt lyfter fram vissa förhållanden och negligerar alternativa tolkningar.
101

 Det kan därför 

anses omöjligt att objektivt framställa empirin. Under forskningsprocessen betraktas 

empiriurvalet som relevant för forskningsfrågorna. Samtidigt innebär urvalet att vissa delar i 

empirin förbises, som eventuellt hade varit av relevans för tolkningsarbetet. Vidare har, enligt 

Metodpraktikan, empirins tidsmässiga, sociala och kulturella avstånd samt forskarens 

förförståelse betydelse för tolkningsresultatet.
102

 I detta fall ligger referensramen tidsmässigt, 

socialt och kulturellt nära mig, vilket borde innebära att den blir mer lättförstålig och 

tolkningsbar. Innan forskningsarbetet påbörjades hade jag ringa förförståelse för referensramen, 

                                                   
95

 Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 1. uppl., (Stockholm: Norstedts juridik, 2002), s. 234. 
96
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vilket möjligen har lett till att vissa avsnitt i empirin inte kunde uppmärksammas. Å andra sidan 

kan detta ha bidragit till att övertolkning undveks i analysen, då jag inte var benägen att endast 

hitta fakta som skulle stödja mina antaganden.  

 

För att dessutom göra en heltäckande textanalys, krävs det att textens kontext, d.v.s. 

sammanhanget empirin uppstod i, beaktas och inkluderas som tolkningskontext, anser Lennart 

Hellspong och Per Ledin.
103

 Detta påpekas även av Göran Bergström och Kristina Boréus, som 

anser att empirin bör vara förankrad i ett sammanhang. Vidare framhäver de dock, att de 

faktiska förutsättningarna för undersökningen alltid är begränsade,
104

 vilket inträdde i detta fall, 

då uppsatsens omfång är begränsat. Referensramens kontext ingår endast till viss del i 

tolkningen, en större fokus på kontexten torde med hög sannolikhet öka uppsatsens 

tillförlitlighet i resultatet och analysen. Bergström och Boréus postulerar dessutom att en bra 

textanalys bestäms av att rätt analysverktyg väljs för uppgiften, detta för att säkerställa 

validiteten.  Om analysen som genomförs verkligen ger svar på de frågor som ställdes till 

texten, anses validiteten vara hög.
105

 Analysverktygen i denna uppsats tros besvara frågorna, 

dock används olika analysverktyg för varje forskningsfråga. Skulle endast ett analysverktyg ha 

applicerats, hade förmodligen analysens validitet varit högre och forskningsfrågornas samband 

enklare att fastställa.  

 

Studiens analysverktyg, d.v.s. Gumperz och Auers modeller, har båda blivit kritiserade för att 

representera en enspråkig bias, vilket sannolikt har en inverkan på analysen. Skulle istället en 

modell av Gafaranga ha valts, som kan ses som representant för en icke-enspråkig bias, hade 

analysen av referensramens språksyn eventuellt uppvisat ett annat resultat. Studierna av 

Jørgensen samt Cromdal och Evaldsson är sig lika, resultaten uppvisar inga större skillnader. 

För att påvisa ett mer tillförlitligt och bredare perspektiv på nordisk skolforskning, hade 

ytterligare en studie med skilda resultat krävts. 

Metodreflektion 

Empirin är präglad av en alternerande teoretisk och praktisk del, vilket gjorde att det inte alltid 

var enkelt att urskilja vilka delar som var relevanta för forskningsfrågorna. Valet att avgränsa 

undersökningen genom inriktning på endast två områden förenklade granskningen. 

Närläsningen bidrog till att fånga upp intressanta och angelägna aspekter. Vidare hjälpte 

analysverktygen till att fokusera på det väsentliga i studien. Under min utbildning ingick i 

princip ingen engelskspråkig litteratur, en omständighet som stundtals försvårade min 

undersökning. Emellertid blev tolkningen av den engelskspråkiga litteraturen enklare vartefter 

forskningsprocessen fortlöpte, till följd av att jag blev mer inläst i empirin och temat.  

                                                   
103
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Resultat 

I detta avsnitt av examensarbetet beskrivs språksynen i allmänhet och flerspråkighetssynen i 

synnerhet. Dessa temata följer studiens forskningsfrågor. 

Gemensam europeisk referensram för språk 

Övergripande språksyn 

Europarådet menar att det har en handlingsorienterad grundsyn för språkinlärning och 

språkundervisning, vilken kan sammanfattas med att människor som använder eller lär sig ett 

språk ses som sociala aktörer.
106

 Människan äger och utvecklar en rad olika kompetenser
107

, 

exempelvis språkliga kompetenser där experimenterande med alternativa uttryckssätt, 

paralingvistisk
108

 och ett radikalt förenklat språk, som utnyttjas i varierande kontexter
109

 

ingår.
110

 All mänsklig kommunikation bygger på gemensamma kunskaper
111

 om världen. Om en 

individ skall kunna förstå eller göra sig förstådd i en interkulturell
112

 konversation, krävs att 

individen inte endast använder redan tillägnade kunskaper, utan även utökar dessa och 

modifierar redan införlivade.
113

 Beroende på i vilket sammanhang språkanvändaren befinner sig 

i används språket olika.  

 

Behovet av och viljan att kommunicera uppkommer i en specifik situation och 

kommunikationens form och innehåll är ett resultat av denna situation.
114

 

 

                                                   
106
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Detta gör att Europarådet skiljer på olika domäner, som bör ses som breda sociala sammanhang 

i vilka de sociala aktörerna är verksamma i och inom vilka språkanvändning sker i. För 

språkundervisningen anses fyra huvudsakliga domäner vara viktiga: personlig domän, 

samhällsdomän, yrkesdomän och utbildningsdomän. Dessa domäner kan sammanfalla med och 

påverka varandra, vidare uppstår inom varje domän olika situationer som språkanvändaren 

påverkas av. Den första situationen är extern, oberoende av individen, exempelvis objekt som 

finns i miljön eller handlingar som berörda personer utför.  Den andra situationen är mental, 

exempelvis språkanvändarens erfarenheter, förväntningar eller behov.
115

 Språkanvändaren 

tolkar och filtrerar den externa kontexten med hjälp av sin mentala kontext, vilket medför att 

språkanvändningen blir individuell och inte är direkt relaterad till det sammanhanget som den 

utspelar sig i.
116

 Vidare anser Europarådet att språkanvändare behöver olika språkliga strategier 

för att aktivt kunna delta i en konversation.
117

 Då språk är ett sociokulturellt fenomen, är det 

viktigt att språkanvändaren kan hantera språkets sociala dimension, där språkliga markörer, 

artighetskonventioner, skillnader i dialekt och folkliga uttryck ingår.
118

 Artighetskonventionen 

utövar särskilt stort inflytande över hur språkanvändaren utrycker sig, då konventionen är den 

främsta anledningen till att språket anpassas till en mottagare och inte nödvändigtvis speglar det 

språkanvändaren hade till avsikt att uttrycka.
119

   

Flerspråkighet 

Definitionen på flerspråkighet som ges i referensramen skiljer sig från definitionerna som 

presenterades tidigare i studien.  

 
Begreppet flerspråkighet betonar det faktum att när en persons språkerfarenheter utvidgas i ett 

kulturellt sammanhang, från det språk som talas i hemmet via det språk som talas i samhället i 

stort och till språk som talas av andra människor (oavsett om man har lärt sig det i skolan, vid 
universitetet eller genom direkta erfarenheter), så delar han/hon inte in de här språken och 

kulturerna i separata mentala fack, utan bygger snarare upp en kommunikativ kompetens där 

alla språkkunskaper och språkerfarenheter ingår, och där språken är förbundna med och 

påverkar varandra. I olika situationer kan en person på ett flexibelt sätt använda olika delar av 

denna kompetens för att effektivt kommunicera med en viss samtalspartner. De kan 

exempelvis byta från ett språk eller en dialekt till ett annat/en annan och därmed utnyttja sin 

förmåga att utrycka sig på ett språk och samtidigt förstå det andra. 120 

 

Europarådet poängterar att detta perspektiv fullständigt förändrar språkutbildningen, där målet 

numera är att eleverna ska utveckla en språklig repertoar snarare än en modersmålkompetens.
121

 

Det handlar därutöver om att främja respekt för språklig mångfald samt att bygga upp elevernas 

flerspråkliga och flerkulturella identitet och kompetens.
122

 En flerspråkig och flerkulturell 

kompetens ses av Europarådet som förmågan att kommunicera och delta i interkulturella möten. 

Den sociala aktören, språkanvändaren, anses ha en varierad grad av färdighet och kunskap i 
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flera språk och av flera kulturer.123 Språk är väldigt komplex och utvecklas ständigt och därför 

kan det aldrig behärskas fullt ut av dess användare, detta gäller både enspråkighet och 

flerspråkighet.
124

 Europarådet framhäver att den flerspråkiga och flerkulturella kompetensen i 

allmänhet är ojämn. Ofta har en individ större färdighet i ett av språken. Denna obalans 

betraktas som normal, en individ påverkas av olika faktorer, som reserfarenhet eller 

fritidsintressen, som medför att individens flerspråkiga och flerkulturella kompetens förändras. 

Behärskningen av alla språken kan därför inte uppnå samma grad av kompetens, istället 

medverkar denna obalans till att individens erfarenheter blir mer komplexa. Vidare bidrar 

obalansen till att individen kan dra nytta av sina flerspråkiga och flerkulturella kompetenser. 

Talarens bredare språkrepertoar ökar möjligheterna för språkstrategier, exempelvis kodväxling, 

samt gagnar utvecklingen för språklig och kommunikativ medvetenhet.
125
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Analys 

I följande del skall Europarådets gemensamma referensram analyseras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna. I resultatet lades fokus på den övergripande språksynen samt synen på 

flerspråkighet, därför används samma indelning i analysen. Som ovan beskrivits används Auers 

och Gumperz modeller om språkstrategier för analysen av den övergripande språksynen. 

Därefter följer en analys av Europarådets syn på flerspråkighet, där utöver Auer och Gumperz, 

även Jørgensens samt Cromdal och Evaldssons studie appliceras.  

Övergripande språksyn 

Europarådets grundsyn, d.v.s. att se människan som en social aktör, är en utgångspunkt både 

Auer och Gumperz delar.
126

 Forskarnas skilda teoretiska utgångspunkter som appliceras i denna 

studie blir först synliga utifrån följande centrala citat, som enligt Europarådet speglar 

språkanvändningens kontext. ”Behovet av och viljan att kommunicera uppkommer i en specifik 

situation och kommunikationens form och innehåll är ett resultat av denna situation.”
127

 Citatet 

är mångfacetterat, beroende på hur det tolkas blir konsekvensen att språk uppfattas och därmed 

undervisas utifrån skiljda utgångspunkter, d.v.s. antingen Auers individperspektiv eller 

Gumperz samhällsperspektiv. Betraktas citatet ur Gumperz synvinkel utformas 

kommunikationens form och innehåll beroende på situationens utformning. Det är situationen i 

sig som styr hur kommunikationen utformas. Enligt Auers uppfattning är däremot samtalets 

utformning ett resultat av hur samtalsdeltagarna tolkar situationen. Det är individen som 

bestämmer hur konversationen skall utformas, situationen bidrar endast till individens tolkning, 

men har ingen avgörande funktion.
128

  

 

Vidare väljer Europarådet att dela in språkanvändningen i olika domäner. Även denna indelning 

kan interpreteras på skiljda sätt.
129

 En domän, enligt Gumperz, torde innebära, att 

språkanvändaren utövar sitt språkval beroende på i vilken domän denne befinner sig i, ty 

domäner kan likställas med normer som förväntas följas. Om individen exempelvis befinner sig 

i den personliga domänen, blir följden ett personligt språkval. En konsekvens av detta synsätt 

kan vara att språkundervisningens fokus läggs på språkets normer, d.v.s. hur individen skall 

förhålla sig i en viss situation och vilket språk som kan ses som lämpligast beroende på 

situationen. Betraktas däremot en domän utifrån Auers ansats, torde domäner endast utgöra 
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riktlinjer för hur en individ kan förhålla sig. Individen blir den slutliga instans som väljer hur 

språket används. För språkundervisningen skulle förhållningssättet förmodligen innebära att 

språkanvändaren hamnar i fokus. Undervisning skulle möjligen koncentrera sig på hur en 

interaktion bör tolkas och hur individen kan förhålla sig till denna.  

 

Språkundervisningen skall främja rörligheten i Europa, enligt Europarådet, vilket innebär att 

språket anses spela en essentiell roll. Samtidigt framställs språkets sociala dimension som en 

avgörande faktor för hur språkanvändaren skall förhålla sig i en interaktion.
130

 Det kan tolkas 

som att den sociokulturella dimensionen är överhängande. Individens egen tolkning hamnar 

därmed i bakgrunden, vilket liknar Gumperz modell. I resultatet redovisades 

artighetskonventionen som exempel. Individen väljer sitt språkbruk efter situationen, vilket kan 

ses som att det är situationen som bestämmer hur språket används, inte individen. Om den 

sociokulturella dimensionen överväger, torde konsekvensen bli att en individ i ett 

interkulturellt
131

 möte antingen konstant hamnar i kommunikativa missförstånd eller inga alls, 

detta beroende på hur väl individen är insatt i rådande konventioner. Är exempelvis 

artighetskonventionen bekant för både individen och samtalspartnern borde inga 

kommunikativa missförstånd uppstå. Är den ena samtalspartnern inte insatt i denna konvention 

är sannolikheten stor att ett missförstånd inträffar. Ställs dock den sociokulturella dimensionen i 

bakgrunden och individens egna tolkningar i föregrunden, d.v.s. Auers modell, kan det ses som 

att individen i samtalets initiala fas kan välja att följa en konvention eller inte, beroende på 

samtalspartnern. Eventuella kommunikativa missförstånd kan snabbt rätas ut genom att 

individen kommunicerar vad missförståndet beror på, då dennes språkval inte är beroende av 

sociala normer. Återigen blir konsekvensen för språkundervisningen, att antingen fokusera på 

språknormer och konventioner eller på individuella ställningstaganden.  

Flerspråkighet 

Europarådet understryker att språk påverkar varandra och att språkanvändaren i olika situationer 

på ett flexibelt sätt kan använda sina språk i kommunikativa syften. Detta är ett faktum som 

både Auer och Gumperz observerat. Språkanvändaren förfogar över ett brett register av 

strategier, vilka används på olika sätt beroende på situationen och talaren.
 132

 Vidare framhäver 

Europarådet att språkanvändaren inte sorterar sina språk i olika mentala fack, utan att en 

kommunikativ kompetens skall byggas upp i syfte att kommunicera med andra 

samtalspartners.
133

 Det kan ses som att Europarådet uppmuntrar till att använda språk och dess 

varierande former i kommunikativa syften, oavsett rådande språknormer. Istället för att sträva 

efter en modersmålkompetens i flera språk bör en språklig repertoar byggas upp, ett synsätt som 
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omformulerar språkundervisningen.
134

 I undervisningssammanhang kan det leda till att 

elevernas språkliga kreativitet och flexibilitet förmodligen skulle efterfrågas, inte elevernas 

kunskaper i grammatik och vårdat uttal. Detta synsätt på flerspråkighet står däremot i kontrast 

till den syn som nordisk skolforskning uppmärksammar. Enligt Jørgensens samt Cromdal och 

Evaldsson präglas skolan av en enspråkighetsnorm. Denna borde följaktligen leda till att den 

språkliga mångfalden inte kan främjas på det sätt som efterfrågas i både kursplanen och 

referensramen. En tolkning kan vara att en lärare som tillämpa enspråkighetsnormen på en elev 

inte kan stödja denne på ett sätt som behövs för att utveckla flerspråkigheten. En elev som 

behärskar ordet ”glad” på svenska och fem synonymer på ett annat språk uppvisar förmodligen 

en bredare språkkompetens, än en elev som endast behärskar ordet glad på svenska och 

ytterligare ett synonym på svenska. Enspråkighetsnormen torde förorsaka att läraren inte 

erkänner elevens bredare språkkompetens, då eleven inte behärskar fem synonymer på vardera 

av språken. En lärare med detta synsätt delar sannolikt in språken i olika mentala fack med 

modersmålskompetensen som främsta utgångspunkt, tvärtemot vad referensramen förespråkar. 

 

Begreppet modersmålskompetens beskriver emellertid en idealbild av en språkbehärskning som 

sällan förekommer, enligt Cromdal och Evaldsson, som anser att det skett en snedvridning av 

begreppet. Även en individ med svenska som modersmål har begränsad språkkompetens.
135

 I 

referensramen framhävs att en obalans i flerspråkigheten bör ses som normal, då olika 

erfarenheter påverkar individens språkkompetens. Språkets komplexitet beskrivs i 

referensramen som ytterligare en orsak till att en individ inte kan uppnå en jämn flerspråkig 

kompetens. Detta kan tolkas som att både enspråkiga som flerspråkiga individer generellt har en 

ojämn språkkompetens. Emellertid torde denna uppmärksammas på olika sätt, beroende på hur 

avvikande ojämnheten är i relation till samtalet. Vidare poängteras det att denna språkliga 

obalans bidrar till en bredare språkrepertoar som möjliggör användningen av språkstrategier 

som exempelvis kodväxling. Cromdal och Evaldsson menar att kodväxling bryter mot hur språk 

förväntas användas, nämligen att tala ett språk åt gången. Denna syn är återigen sammanflätad 

med enspråkighetsnormen.
136

 Detta står åter i kontrast till Europarådets referensram, enligt 

vilken dessa språkstrategier anses öka en kommunikativ medvetenhet. Enligt Jørgensens studie 

bidrar lingvistiska språkstrategier till att i hög grad skapa sociala relationer. I referensramen 

poängteras att den flerspråkliga kompetensen är avgörande för att kunna delta i interkulturella 

och sociala möten.
137

 En tolkning kan vara att enspråkighetsnormen försvårar eller omöjliggör 

uppbyggnaden av språkkompetensen, vilket kan leda till inskränkta sociala kontakter endast 

inom individens närmaste sociala miljö.  
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Sammanfattning 

I analysen presenterades inledningsvis referensramens övergripande språksyn, som analyserades 

med hjälp av Gumperz och Auers modeller om språkstrategier. Avsikten var att visa hur 

språksynen kan tolkas utifrån denna teoretiska ram och vilka konsekvenser de olika synsätten 

har för språk och språkundervisning. Analysen visade att Europarådets övergripande språksyn 

kan tolkas både från ett samhälls- och individperspektiv, vilket leder till bland annat skilda 

utgångspunkter i språkundervisningen. Därefter följde en analys av Europarådets syn på 

flerspråkighet som inte endast ställdes emot Auer och Gumperz, utan även analyserades med 

hjälp av Jørgensens samt Cromdal och Evaldsson studier. Analysen visade att det finns en stor 

kontrast mellan hur referensramen presenterar flerspråkighet och hur flerspråkighet tas emot i 

skolsammanhang. Även om referensramens grundtankar blir synliga i kursplanen, d.v.s. att 

bygga upp en språklig repertoar, blir de inte synliga i skolvardagen. Detta kan leda till att 

flerspråkiga elever inte utvecklas på ett likvärdigt sätt som enspråkiga elever.  
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Diskussion 

I följande del skall analysens resultat diskuteras med hänsyn till examensarbetets samtliga delar 

i syfte om att perspektivera resultatet. Forskningsfrågorna, d.v.s. övergripande språksyn och 

flerspråkigheten, behandlas först separat. Därefter, innan konklusionen tar vid, diskuteras de 

tillsammans. 

 

 Analysen konstaterade att Europarådets övergripande språksyn är tvetydig. Det förefaller som 

att både ett samhälls- eller ett individperspektiv kan appliceras, vilket i förlängningen leder till 

skilda förhållningssätt i språkundervisningen. Det framgår inte tydligt vilken position 

Europarådet har i sakfrågan, en ståndpunkt som kan härledas till att referensramen uppstod ur 

ett samarbete med ett stort antal länder. Det tyder på en intressegemenskap, som enades om den 

minsta gemensamma nämnaren, vilken resulterade i ett inkonsekvent innehåll. Att inta ett 

samhällsperspektiv, i enlighet med Gumperz modell, kan leda till en förstärkt fokusering på 

sociala och nationella normer, där språket ses som ett verktyg för att förstärka och reproducera 

dessa normer. För undervisningen kan detta förhållningssätt innebära en fortsatt andrafiering, 

som Sawyer och Kamali poängterade,
138

 vilken då inte enbart skulle gälla på ett nationellt plan 

utan även utökas till ett internationellt plan. Att undervisa om normer kan möjligen leda till att 

skapa och förstärka stereotyper, istället för att undanröja dessa och skapa gynnsammare 

förutsättningar för interkulturella möten. Samtidigt kan en fokusering på normer underlätta 

kommunikativa sammanhang, särskilt obekanta sådana. Är samtalsdeltagarna medvetna om vad 

som förväntas av dem, torde språket kunna användas som ett kommunikativt verktyg med 

innehållet i centrum. Appliceras till skillnad från samhällsperspektivet Auers individperspektiv, 

kan det individuella ställningstagandet ges utökad plats och en kommunikativ medvetenhet 

åstadkommas. Som Haugen uttrycker det, är språket en del av personligheten, samtidigt som det 

används som ett kommunikativt verktyg.
139

 I skolsammanhang skulle fokus då möjligen hamna 

på individens språkliga beslut, hur denne resonerar i språkanvändningen, d.v.s. det personliga 

ställningstagandet hamnar i centrum. Individen agerar utifrån hur denne tolkar situationen, 

Grosjean påpekar att en situation bör ses som en riktlinje för hur individen kan agera.
140

 

Däremot kan en hög individuell autonomi leda till kommunikativa stillestånd. Om 

samtalsdeltagarna endast följer personliga ställningstaganden, torde gemensamma referensramar 

saknas för en kommunikativ bas.  

 

Analysen konstaterade att Europarådets syn på flerspråkighet förefaller tydlig och bestämd. 

Flerspråkigheten skall främjas genom att bygga upp en språklig repertoar, som inte eftersträvar 

en modersmålskompetens. Det framgår emellertid av analysen att denna syn, utifrån Jørgensens 

samt Cromdal och Evaldssons studier, inte korrelerar med hur flerspråkighet tas emot i nordiska 

skolsammanhang. EU vilar på principen enhet i mångfald,
141

 vilket kan ses som att 
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flerspråkighet är en hörnsten i denna gemenskap. Europarådets presentation av flerspråkighet 

kan härledas från denna syn; de medverkande ländernas enighet om språkrikedomens 

framträdande ställning. Europarådets position blir enligt Andered och Malmberg även synlig i 

Kursplan 2000, då denna redan är influerad av referensramens föregångare, Modern Languages 

1998.
142

 Kursplanen framhäver tydligt vikten av att främja två- och flerspråkigheten, dels för 

individens personlighet, dels för att individen skall kunna nyttja den alltmer växande 

internationella arbetsmarknaden.
143

 Följaktligen torde det innebära att Europarådets omarbetade 

referensram likaså kommer att bli synlig i de kommande kursplanerna, vilket delvis redan 

uttrycks i utredningen om tydliga mål och kunskaper i grundskolan. Detta innebär förmodligen 

att flerspråkighet fortsatt kommer att väga tungt. Detta är inte endast för att EU alltmer satsar på 

flerspråkighet, utan även för att den svenska skolan redan idag har 14 procent elever med 

utländsk bakgrund, förmodligen en andel med stigande tendens.
144

 I motsats till denna position 

påvisar både Jørgensens samt Cromdals och Evaldssons studier att elevers flerspråkighet 

förbises i skolsammanhang genom att flerspråkiga elever tillskrivs en enspråkighetsnorm.
145

 

Elevers varierande språkstrategier, exempelvis kodväxling, bemöts enligt studierna med 

tillsägelser. Referensramen uppmuntrar dessa språkstrategier. De ingår i en språklig repertoar 

som elever skall bygga upp, istället för att bemästra modersmålskompetens i alla sina språk, 

vilket kan jämföras med Grosjeans indelning i olika språklägen.
146

 Det kan ses som att mötet 

blir till den avgörande faktor, där språket skall användas som verktyg oavsett i vilken form.  

 

Samtidigt kan flerspråkighet som inte strävar mot en modersmålskompetens leda till, att de 

språkliga repertoarer som undervisas snarare blir lokala än globala, då de inte kan kodifieras i en 

standard. Detta skulle innebära att ett lingua franca-språk måste användas i internationell 

kommunikation för att överkomma kommunikativa hinder. Detta står i motsats till 

referensramen, samt EU:s nya ramstrategi, som uttrycker att språkets mångfald skall främjas 

och att ett lingua franca-språk inte räcker.
147

 Det interkulturella samarbetet skall främjas, 

stereotyper skall troligen överbryggas, för vilket medborgarna behöver en språklig kompetens 

som verktygslåda så att de kan delta i dessa interkulturella möten. Vidare kan det antas att detta 

synsätt inte enbart skall appliceras för att berika individen, utan även att främja ländernas 

ekonomiska ställning på den globala marknaden. För att åstadkomma detta kan en möjlighet 

vara att öka flerspråkigheten i skolorna. Troligen kommer fler skolor att prioritera 

språkinlärningen, om flerspråkighetens ställning förtydligas i de kommande kursplanerna. En 

tillbakablick på kursplanerna synliggör dock en paradox. I kursplanen för svenska som 

andraspråk fastställs att å ena sidan skall elevernas flerspråkighet främjas och å andra sidan skall 

eleverna uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket, vilken skall ligga på samma 

nivå som en elev med svenska som modersmål.
148

 Detta kan ses som att läroplanen likaså 

företräder en enspråkighetsnorm. Det impliceras att svenska, inte flerspråkigheten, är nyckeln 

till framgång. Denna motsägelse korrelerar inte med referensramens framställning om 

flerspråkigheten.   
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Europarådets språk- och flerspråkighetssyn står i ett samband med varandra som blir synlig 

beroende på vilket perspektiv som appliceras. Väljs Gumperz samhällsperspektiv torde 

konsekvensen bli att flerspråkighet styrs av rådande normer, vilket innebär att flerspråkiga 

individer förväntas uppnå en modersmålskompetens. Används däremot Auers individperspektiv, 

borde individens språkliga medvetenhet främjas genom att denne tillägnar sig en språklig 

repertoar med ett urval av stråkstrategier, som ger möjlighet till att använda språket på ett 

flexibelt sätt. 
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Konklusion  

Detta examensarbete har analyserat Europarådets gemensamma referensram för språk, i avsikt 

att belysa hur språksynen samt synen på flerspråkighet presenteras. Till detta ändamål valdes, 

för varje forskningsfråga, två teoretiska utgångspunkter som ställdes emot referensramen. 

Studien visade att det inte explicit framgår om Europarådet har ett samhällsperspektiv eller ett 

individperspektiv, men skillnaden mellan dessa perspektiv har konsekvenser för hur 

språkundervisningen realiseras. Presentationen av flerspråkighet är däremot bestämd, dock 

skiljer sig flerspråkighetssynen i referensramen från synen i skolsammanhang inom Norden. 

Den svenska språkdebatten tycks fortfarande vara ensidig. Ett vanligt exempel i mediedebatten 

är förortssvenska, som anses utgöra ett hot mot det svenska språket, då det inte uppfyller 

svenska språknormer och -ideal. Med mediedebatten som utgångspunkt kan fortsatt forskning 

intressera sig för hur den första gemensamma referensramen togs emot i svenska 

skolsammanhang, gentemot den omarbetade referensramen. Samtidigt som förortssvenskan 

beskrivs som ett hot, görs allt mer forskning på flerspråkighet och hur flerspråkiga elever lyckas 

i skolan. Kunskapen om hur flerspråkighet på bästa sätt kan stödjas ökar. Därför bör fortsatt 

forskning även undersöka hur referensramen påverkar de kommande kursplanerna och hur ny 

kunskap om flerspråkighet inkluderas i styrdokumenten. Europarådets gemensamma 

referensram kan ses som ytterligare ett steg mot ett gemensamt Europa, där i framtiden inte bara 

nations-, utan även språkgränser kan upphävas. Detta skulle kunna innebära att ett antågande 

samhälle kommer att bjuda på fler litterära klassiker i likhet med Burgess A Clockwork Orange, 

skriven på EU-iska. 
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