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Abstract
The aim of this study was to explore and analyse the complex language situation and use of a
multilingual person. The examined person is called Frida. Already at a young age she had acquired
more than two languages and today she has been in relevant contact with around seven languages.
This study wanted to connect to the theories and models, which are presented in today’s research on
Second and Third Language Acquisition. The study was entirely based on Frida’s self reports
according to the following criteria: her background of language acquisition, her proficiency levels and
her attitudes and perception towards her own language situation and languages in general. These
criteria had been worked out with the help of guided qualitative interviews and a self-assessment grid
for the language skills. The results approved that Frida’s language use and situation is affected by the
interaction of an amount of multifactorial components, which occur in a multilingual context. This
analysis of Frida’s language background, her language use, attitudes and awareness gave an insight
into how the underlying mechanisms of multilingualism work.
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Sammanfattning
Syftet med denna studie var att undersöka och kartlägga den komplexa språksituationen och användningen hos en flerspråkig person. Den undersökta personen kallas för Frida. Hon hade redan i
ung ålder lärt sig mer än två språk och har sedermera varit i kontakt med sju språk på en signifikant
kunskapsnivå. Denna studie ville knyta an till de teorier och modeller som har presenterats i den
modernare forskningen kring andra- och tredjespråksinlärning. Undersökningen baserades enbart på
Fridas självredogörelser enligt tre kriterier; hennes språkbiografiska bakgrund, språkfärdigheten och
hennes attityder gentemot sin egen språksituation och språk i allmänhet. Dessa kriterier undersöktes
med hjälp av kvalitativa intervjuer och självbedömningsmallar. Resultaten bekräftade antaganden om
att Fridas språkanvändning och –situation idag påverkas av ett komplext samspel mellan ett flertal
multifaktorella komponenter som uppstår i en flerspråkig kontext. Kartläggningen av Fridas
språkbiografiska bakgrund, hennes språkanvändning och hennes attityder gentemot språken samt
medvetenhet har gett inblick i hur de underliggande mekanismerna inom flerspråkighet verkar.
Nyckelord
flerspråkighet, SLA, TLA, emisk, fallstudie, narratives, komplexitetsteori
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1. Inledning
Det råder en allmän uppfattning om att alla människor har förmågan att lära sig mer än ett språk.
Sedan länge har forskningen varit inriktad på att upptäcka och förstå de mekanismer som ligger till
grund för språkinlärningen och de processer som genomgås när man lär sig sitt första språk och ett
andraspråk. Inom denna forskning har man dock oftast utgått från en realitet där enspråkigheten
dominerar och där tvåspråkighet eller flerspråkighet inte är normen. Den senaste tiden har man dock
lagt allt mer fokus på att undersöka flerspråkighet och på hur vi människor hanterar två eller fler språk.
“[M]ultilingualism is humankind’s norm. With perhaps 6,000 languages of the world, far more than
200 or so countries, an equally rough-and-ready calculation suggests that human beings are more
likely than not to be able to speak more than one language“
(Ellis 2005:3)

Verkligheten verkar därmed inte stämma överens med det forskningen hittills har fokuserat på. Alla
människor verkar ha förmågan att kunna hantera mer än ett språk även om det är oklart huruvida det
skulle kunna finnas en begränsning för det antal språk vi är i stånd till att lära oss. Om vi utgår från
flerspråkighet som norm kan vi fundera över hur vi kan rikta språkinlärningsforskning mot ett större
perspektiv. Det räcker inte med att titta på de faktorer som påverkar inlärningen av ett andraspråk om
vi inte tittar på inlärningen av ett eventuellt ytterligare språk och hur alla dessa språk samverkar och en
eventuell interaktion mellan dem ser ut. Inom tvåspråkighetsforskningen har förklaringar och teorier
oftast baserats på inlärningsmekanismerna som ligger till grund för inlärning av ens modersmål. Oftast
utgår man från en modell där man bara tittar på hur vi hanterar ett språkligt system. Med hänsyn till
Ellis konstaterande måste vi således försöka att hitta ett mer omfattande perspektiv på hur vi tillägnar
oss och använder språk. De Angelis (2007) uttrycker det så här:
“[…] a general theory must be able to explain how the mind operates when two, as well as more than
two languages are involved, and must be based on the knowledge and understanding of how the mind
acquires, treats, stores, organizes and uses all the linguistic information that is available to the learner,
not just the information that belongs to the first or the second language.”
(De Angelis 2007:4)

Därmed behöver det tittas på just de multifaktoriella och komplexa omständigheter som påverkar vår
perception och användning av flera språk snarare än att fokusera på själva antalet språk en individ har
förmåga att använda. Så som Jessner (2006) beskriver situationen måste det nödvändigtvis finnas en
del kritik mot de redan etablerade andraspråksinlärningsteorierna. Forskning inom fältet av
flerspråkighet och tredjespråksinlärning visar att komplexiteten hos inlärningen växer ju fler språk vi
talar. När vi undersöker flerspråkighet och inlärningsprocesser försöker vi inkludera psykolingvistiska,
sociolingvistiska och pedagogiska faktorer (Jessner 2006:16). Komplexiteten inom denna forskning
visar att ingen modell eller teori kan tillämpas i precis alla situationer, just eftersom många studier har
visat att realiteterna hos flerspråkiga personer oftast ter sig rätt så individuella eller till och med är
unika i en eller flera aspekter. Fallstudier och självredogörelser av enskilda flerspråkiga individer har
visat att de flesta inlärnings- och användningssituationer inte genomgår en sekventiell
utvecklingsprocess (Todeva & Cenoz 2009, Franceschini & Miecznikowski 2004). Vi kan exempelvis
lära oss ett första språk som vi inte använder efter att vi har lärt oss ett andraspråk eller så behöver vi
använda tre olika språk från början fast i olika hög utsträckning.
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Att undersöka enskilda fall av flerspråkiga individer ger oss möjlighet att titta på deras upplevelser av
den flerspråkiga värld de rör sig i och deras uppfattningar av sig själva i samband med sina språk
(Todeva & Cenoz 2009; Franceschini & Miecznikowski 2004).
Trots att man inte kan dra generaliserande eller allmängiltiga slutsatser utav sådana fallstudier, så
verkar de relevanta eftersom de tydligt återspeglar språkanvändningens och inlärningens komplexitet
och mångfalden av faktorer som påverkar just detta. Genom självredogörelser av flerspråkiga individer
kan vi börja se problematiska punkter och logiska luckor i de teorier och modeller som vanligtvis
presenteras i samband med andra- eller tredjespråksinlärning.
Todeva & Cenoz (2009) använder i detta sammanhang begreppen etiska och emiska data. Etisk syftar
till forskarens syn på den individ som ska undersökas medan emisk data framställs som ”reflecting the
perspectives and insights of the multilinguals themselves” (Todeva & Cenoz 2009:2). Det emiska
perspektivet ger oss möjlighet till att betrakta flerspråkighet från en annan synvinkel som är mer
kopplad till komplexiteten som flerspråkigas språksituation orsakar.
I denna empiriska studie ska jag undersöka en flerspråkig individ som har en ytterst komplex
språksituation. Personen kommer att kallas för Frida. Namnet har ändrats för att bevara den undersökta
personens integritet. Fridas fall är intressant eftersom det finns en mängd olika sociolingvistiska,
psykolingvistiska och även språkinlärningsfaktorer som står i komplexa relationer till varandra där det
inte är särskilt lätt att filtrera alla dessa olika faktorer från varandra. Fridas biografi och
språkinlärningshistoria har alltså blivit påverkad av en mängd olika komponenter. Hon flyttade mellan
olika länder redan i ung ålder och innan hon ens fyllt tolv hade hon blivit exponerad för fyra språk
som hon hade lärt sig mer eller mindre flytande vid denna tidpunkt. Hennes fall ska alltså ge oss en
närmare inblick i hur flerspråkiga inlärnings- och användningsstrategier kan se ut i verkligheten. Här
syftas till att utreda hennes språkbiografiska situation samt att få en uppfattning om hennes
språkkunskaper. Dessutom ska tittar jag på Fridas egna uppfattningar om sin egen språksituation samt
på hennes uppfattningar kring språkinlärning och -användning i lite mer allmänna drag.
Denna studie är alltså fokuserad på emisk data. Dessa data ska utarbetas med hjälp av motsvarande
metoder som ska försöka fånga in den komplexitet som Fridas fall förväntas orsaka. Undersökningen
ska ge oss inblick de komplexa strukturer som påverkar en flerspråkig talare.
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2. Teoretisk bakgrund
2.1. Flerspråkighet
I denna studie omfattar begreppet flerspråkighet alla individer som behärskar mer än ett språk. På
sådant sätt kan den mycket breda och omtvistade definitionen av tvåspråkigheten inkluderas i termen
flerspråkighet. Man kan tolka tvåspråkighet som ett fenomen när en individ behärskar två språk på en
signifikant kunskapsnivå. Allteftersom detta inte är ett statiskt fenomen och en tvåspråkig talare kan
tillägna sig ytterligare språk ska begreppet flerspråkighet i denna studie användas som en omfattande
beteckning för alla individer som talar mer än ett respektive två språk. Begreppet flerspråkighet har
uppkommit i samband med olika definitioner av tvåspråkighet och ibland använder man termerna
synonymt med varandra. Det är således svårt att hitta en allmängiltig definition av termen
flerspråkighet. Dörnyei (2009) använder de engelska termerna bilingualism and multilingualism mer
eller mindre synonymt och bekräftar att det är svårt att redogöra för en allmängiltig definition av
termerna:
“The term ‘bilingualism’ does not refer to a uniform phenomenon but rather to a range of different
patterns and combinations of acquiring and knowing multiple languages, depending on factors such
as the number of languages involved, their acquisition timelines, the amount of opportunity for their
use, and their relative dominance in different situations.”
(Dörnyei 2009:15)

Med hänsyn till studiens syfte verkar det således lämpligt att inte ge en mer begränsande definition än
så eftersom det är just dessa faktorer som ska undersökas; antal språk som är involverade, deras grad
och område av användning samt inlärningens förlopp.

2.2. L1 och L2
Det råder en del olika uppfattningar kring termerna förstaspråk, andraspråk och även tredjespråk m fl.
Enligt många definitioner inom andraspråksforskningen (bl.a. Abrahamsson 2009) betecknar
förstaspråket det språk som likställs med modersmålet. Därmed är ett andraspråk det andra språket
man exponeras för i sitt liv vilket ofta sker i skolan eller i en annan offentlig och social miljö.
”Termerna förstaspråk och andraspråk syftar alltså på den ordningsföljd i vilken en individ
exponerats för dem, inte på behärskningsgraden eller ens på hur mycket eller i vilken ordning en
talare identifierar sig med sina olika språk.”
(Abrahamsson 2009:14)

Enligt denna definition skulle ett tredje språk vara det språk man lär sig som det tredje i ordningen och
då skulle det kunna finnas ett fjärdespråk, femtespråk och så vidare. Frågan är dock huruvida vi
behöver ta hänsyn till ordningsföljden överhuvudtaget.
Abrahamssons definition implicerar en flerspråkig talare som behärskar flera ifrån varandra skilda
språkliga system, dvs. olika språk istället för att betrakta en flerspråkig talare som multikompetent där
flera lingvistiska system formar undergrupper i ett och samma kognitiva system (Hammarberg 2014,
Paradis 2004).
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Det kan därmed verka lämpligare att betrakta behärskningen av flera språk som ett enhetligt stort
system istället för flera ifrån varandra skilda system som möjligtvis kan påverka varandra.
Just eftersom ordningsföljden inte behöver vara relevant verkar det vara lämpligare att hitta en
definition där vi enbart skiljer mellan infött och icke-infödda språk. Använder vi oss av termerna L1
och L2 så syftar ett L1 till första respektive infött språk medan L2 syftar till andraspråk och alla
främmande språk. Hammarbergs (2014) förslag att använda NL (native language) och NNL (Nonnative language) är ett alternativ som knyter an till Paradis (2004) utföranden kring implicit språklig
kompetens och explicit metaspråklig kunskap.

2.3. Implicit och explicit kunskap
Betraktar vi diskussionen kring första- och andraspråk från en kognitiv utgångspunkt behöver vi titta
på de mekanismer som verkar definiera ett första- och ett andraspråk. Paradis (2004) skiljer mellan
implicit och explicit kompetens. Detta syftar på vårt kognitiva processningsminne. Det är inte bara
språk det handlar om, allt tillägnande av kunskap. Enligt Paradis (2004) är implicit och explicit
essentiella termer inom fältet av psykolingvistiska teorier kring flerspråkighet. Implicit syftar till
procedurminnet och omfattar mer eller mindre alla automatiserade processer. I samband med språk
menas då att individen har kunskap om ett språk som ger personen möjlighet att bemästra språket på
ett sätt som är omedvetet. Det krävs alltså ingen aktiv eller medveten ansträngning för
språkproduktionen. Implicit inlärning sker oftast under barndomen innan medvetandet börjar
utvecklas. Men även i vuxen ålder finns det exempel på implicit inlärning. Att kunna köra bil är oftast
ett vanligt exempel för att förklara begreppet procedurminne eftersom det brukar vara något man har
lärt sig implicit. Det handlar om automatiserade processer som lärs in genom upprepning.
Däremot är explicit något som refererar till det deklarativa minnet. Det handlar alltså om kunskap som
individen är medveten om. Explicit inlärning är alltså ett medvetet val av saker som ska minnas. Oftast
är det explicita minnet något man tillskriver vuxna när de lär sig ett språk, det vill säga att de lär sig
språk via det explicita minnet. I de flesta fall gäller det dock att skilja noggrannare mellan olika
aspekter av språkinlärningen. Även ett barn kommer att aktivera sitt deklarativa minne när det får
tillgång till språkets lexikon. Däremot kommer verbböjningsformer att läras in genom procedurminnet.
Implicit och explicit inlärning är relaterad till informella och formella inlärningsstrategier. Pratar vi om
informell inlärning menar vi oftast situationer så som de uppstår när ett barn lär sig sitt första språk
hemma. Barnet exponeras för språket i det dagliga livet men upplever aldrig någon formell
undervisning i hur det ska tillägna sig språket. Därför förknippar man formell inlärning oftast med
klassundervisning i skolan. Oftast får man även formell undervisning i sitt första språk där man
tillägnar sig explicit kunskap så som exempelvis en korrekt grammatik.
Det kan alltså antas att vi oftast pratar om automatiserade processer när vi menar den implicita
kunskapen och kontrollerade processer när vi pratar om den explicita kunskapen. Paradis (2004), Ellis
(1994) m.fl. förespråkar dock en modell där även explicit kunskap kan innehålla automatiserade
strukturer och implicit kan innehålla något kontrollerat. Konkret visar det sig i den av Ellis utvecklade
modellen. Kontrollerat explicit kunskap innebär alltså medveten ansträngning för att använda en
relativt nyligen inlärd (språk-)regel, automatiserat explicit kunskap åsyftar däremot äldre regler som
används medvetet, dock med högre hastighet. Kontrollerat implicit kunskap är ett system där en ny
regel blir processad fast utan medvetenhet och därför processas regeln relativt långsamt. Däremot
innebär automatiserat implicit kunskap regler som är processade och användbara utan ansträngning
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och medvetenhet. Figuren här nedan, som Paradis (2004) citerar från Ellis (1994) förtydligar denna
modell

Figur 1. Explicit och implicit kunskap. från R. Ellis (1994, Figur 1)

Tar man hänsyn till både den här och de tidigare presenterade modellerna kan det alltså konstateras att
ett förstaspråk använder sig av den högsta möjliga implicita kunskapen medan andraspråk kombinerar
explicit och implicit i högre utsträckning. Främmande språk tillägnas oftast genom explicita
kunskapsstrategier. Därmed kan vi lättare definiera skillnaden mellan förstaspråk, andraspråk och
främmande språk.

2.4. Komplexitetsteorin
Att lära sig mer än ett språk är per definition ett komplext fenomen (Todeva & Cenoz 2009:4). Denna
uppfattning har lett till olika förklaringsmodeller varav en är komplexitetsteorin eller Complexity
Theory (CT) som vill visa vad det finns för faktorer som påverkar en flerspråkig person och hur alla
dessa faktorer samverkar och påverkar varandra. Denna komplexitetsteori har i sin tur legat till grund
för ett antal ytterligare och vidare funderingar och olika modeller så som t.ex. Herdinas och Jessners
(2202) Dynamic Model of Multilingualism.
CT har legat till grund för olika modeller där den flerspråkiga individen betraktas “as a self-reflective
intentional agent and considers a wide range of learner and learning factors in their dynamic
complexity in order to gain a deeper understanding of how the cognitive and the social interact”
(Todeva & Cenoz 2009:4). Det vill säga att CT alltid tar hänsyn till att det är multifaktoriella
betingelser som påverkar en individs flerspråkighet. CT leder till en uppfattning som ger oss ett
alternativt perspektiv när vi undersöker flerspråkiga individers språkinlärning och -användning. CT
utgår från ett icke-linjärt system. Det vill säga att vi utgår från ett system där orsak och verkan inte står
i en linjär relation till varandra. Konkret innebär detta att det finns en mängd olika faktorer som
påverkar språkanvändningen och -inlärning av flerspråkiga individer. Dessa faktorer, som påverkar
individens flerspråkighet, påverkar även varandra. Dessutom implicerar CT att alla dessa faktorer som
påverkar inlärning och användning inte är isolerade från varandra. Vi måste ha en holistisk syn på
flerspråkiga situationer. Holistiskt betyder att vi behöver analysera alla dessa påverkande faktorer och
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sammanföra dem så att vi får en mer allomfattande förståelse för hur de underliggande mekanismerna
fungerar i flerspråkiga individer
CT kan uppfattas som en metod eller ett teoretiskt tillvägagångssätt som leder till olika modeller inom
språkinlärningen i en flerspråkig kontext. Just denna metod uppstår just för att man börjar titta på
ytterligare språk utöver första språken. CT har som utgångspunkt att språkinlärning “works as a nonlinear complex system because a cause of a particular strength does not result in an effect of equal
strength” (Larsen-Freeman and Cameron 2008:143). Att ha lärt sig ett språk och sedan ett annat och
sedan ytterligare ett innebär således inte att det handlar om avslutade inlärningsprocesser. Detta står
som motsats till det ett linjärt system där vi utgår från ett första språk fungerar som en statisk
modersmålsvariabel som kan påverka andra- eller främmande språk, själv kan den dock inte bli
påverkad. Inte heller skulle inlärningsprocesserna av ett eller flera språk kunna variera på samma sätt
som CT antar eftersom det inte tas hänsyn till ytterligare faktorer som bland annat kognitiva
sammanhang och psykosociala komponenter.
Det icke-linjära systemet bekräftas genom praktisk erfarenhet som visar att det finns olika vägar som
inlärningen av ett eller flera språk kan gå som Cenoz (2002) förklarat och visat med sina enskilda
fallbeskrivningar. Jessner (2006) förklarar kontrasten mellan den etablerade synen inom
andraspråksforskningen där ett L2 alltid följer på ett L1 eller så kan de tillägnas samtidigt. Så fort det
gäller inlärningen av mer än två språk finns det även fler möjligheter av inlärning och användning.
Efter inlärningen spelar även aktiveringsgraden roll, det vill säga hur ofta och länge de olika språken
används. Jessner utvecklar resonemanget att inlärningsprocessen beror på just aktiveringen och
kontinuiteten. Inlärningen av ett L2 kan t.ex. avbrytas och/eller ersättas eller kompletteras med
ytterligare ett L2. Eller så kan aktiveringen av ett L1 exempelvis minskas till följd av pågående
inlärning av ett ytterligare språk. Sådana inlärnings- och användningsprocesser kan oftast inte
förklaras i ett linjärt system. I just denna studie kommer jag behöva utöka de olika faktorernas
kombinationsmöjligheter till antalet för att kartlägga och analysera Fridas fall.
Komplexitetsteorin tar hänsyn till komplexiteten som olika inlärningsvägar orsakar. Utöver de olika
vägar som finns för att tillägna sig ett språk behöver man även titta på relationen mellan ett antal
individuella och psykosociala faktorer som också påverkar språkinlärningen enligt Gardner et al
(1997) och Hufeisen (2005). Det menas då faktorer såsom förmågan att lära sig ett språk, attityder,
motivation, olika (medvetna) inlärningsstrategier, självsäkerhet och det egna förhållandet till
omgivningen. Dessa faktorer är av mer metaspråkligt slag och handlar om medvetenhet om språken.
Och relationerna mellan dessa faktorer visar sig i själva verket också stå ytterst komplext i förhållande
till varandra: “The number of factors guiding language learning at the individual level is already
enormous and their interplay very complex” (Jessner 2006:17).
2.4.1. Den dynamiska modellen
The Dynamic Model of Multilingualism (Herdina & Jessner 2002) är en holistisk modell som till stor
del baseras på kognitiva interaktioner som kan ske mellan de olika språken. Det vill säga att
flerspråkiga individer och deras språkfärdigheter kan undersökas i och med att vi betraktar de
behärskade språken som enskilda lingvistiska system som interagerar med varandra. Med påverkan
menas hur inlärningen av ett första språk kan påverka de påföljande språken. Med andra ord utgår den
dynamiska modellen från en situation där inlärningen av ett språk är kopplad till kunskapen som
tillgängliggörs från tidigare språk eller påverkas av tidigare kunskap.
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I den dynamiska modellen menas med påverkan även det som man ofta sammanfattar som tvärspråklig
transfer eller Cross-Linguistic Influence (CLI). CLI syftar på konkreta lingvistiska faktorer som t ex
fonologi, lexikon, semantik m.m. Dessa faktorer kan ha effekt på huruvida två olika språk interagerar
med varandra. Interaktionen kan visa sig i t.ex. kodväxling där ett eller flera språk blandas med
varandra i ett yttrande. Graden av interaktion kan bero på hur nära språken är besläktade med varandra
men även på aktiveringen och kompetensen, det vill säga hur bra ett av de involverade språken
behärskas av den flerspråkiga individen.
Det har visat sig att det inte nödvändigtvis behöver vara kunskapen i förstaspråket som alltid påverkar
inlärningen av ett främmande språk (Cenoz 2003). Om det märks att exempelvis det fonologiska
systemet hos ett ytterligare språk ligger närmare ett andraspråk än förstaspråket kommer kunskapen
från andraspråket aktiveras. Sådana förekommande fenomen inom tredjespråksinlärning visar igen att
språkinlärning och -användning inte följer en linjär modell och att ordningen i vilken man blivit
exponerad för språken inte spelar roll.
2.4.2. Faktormodellen
En annan modell är The Factor Model eller faktormodellen (Hufeisen 2005:37f). Denna modell antar
att antalet samverkande faktorer ökar för inlärning av ett första-, andra- och sedan tredjespråk. Det
läggs vikt på just ett antal neurolingvistiska eller kognitiva faktorer. Vid inlärning av ett förstaspråk
påverkas inlärningen av neurofysiologiska och externa faktorer såsom den allmänna förmågan att lära
sig ett språk, ålder och omgivning. Vid inlärning av ett L2 tillkommer kognitiva och affektiva faktorer
som exempelvis motivation, (meta-)lingvistisk medvetenhet, attityder, livserfarenhet och erfarenhet av
inlärning. Faktorerna från L1-inlärningen behålls.
Vid inlärning av ett L3 tillkommer faktorer som är främmandespråk-specifika så som individuella
inlärningserfarenheter, tidigare kunskap från L2 och strategier vid inlärning. Enligt Hufeisens modell
finns det således tre kognitiva nivåer inom språkinlärningen. Vi har L1 som är betingat av framförallt
yttre faktorer medan de första inlärningsstrategierna kan användas vid inlärning av L2 och även
utvidgas under inlärning av ett L3. Efter ett tredjespråk, och enligt Hufeisens utgångspunkt,
tillkommer inte fler faktorer vid inlärningen av ett fjärde-, femtespråk osv.
Faktormodellen utgår dock från en kronologisk inlärning av språken där det spelar roll i vilken
ordning man exponerats för språken. Detta visar även Hufeisens indirekta slutsats och antagande att
det är just tredjespråket och andraspråket som skiljer sig från varandra och också i relation till
förstaspråket.
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3. Syfte och frågeställningar
I anknytning till de kognitiva modeller och antaganden kring språkinlärning och -användning av
flerspråkiga individer vill jag undersöka Fridas språksituation.
Hennes fall är intressant eftersom hon är en flerspråkig talare som exponerats för ett stort antal olika
yttre faktorer som har påverkat hennes språkutveckling. Det antas att hon lärde sig fyra språk redan
innan hon fyllt tolv. Hon har dock inte varit med om någon kontinuerlig inlärnings- och
användningsprocess i sina L1 och L2. Detta har bland annat orsakats av yttre faktorer som
omgivningen, bostaden, inre motivation och inre och yttre inlärningsstrategier. Inlärningen har inte
heller skett linjärt, dvs. användningen och aktiveringen av språken har inte varit densamma i hennes
liv. Fridas komplexa språksituation ger oss möjlighet att undersöka just samspelet mellan alla dessa
faktorer grundat på de tidigare presenterade teorierna och modellerna inom tredjespråksforskningen.
Sammanfattat ska denna studie alltså undersöka följande frågor:
Fridas språkbiografiska bakgrund och kartläggning av hennes språkanvändning
Hur bedömer hon själv sina språkkunskaper?
Hur uppfattar hon sig själv som flerspråkig individ?
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4. Metod
4.1. Material
Denna fallstudie är explorativ. Enligt studiens syfte ska Fridas språksituation undersökas med hjälp av
självredogörelser och kvalitativa intervjuer.
För att undersöka Fridas språkinlärning och -användning tittades det på tre olika aspekter.
4.1.1. Språkbiografi
Fridas språkbiografiska bakgrund belyste hennes biografi ur språkets synvinkel. En överblick över
hennes process i att tillägna sig och använda olika språk ger oss förståelse och insikt om var, när och
under vilka omständigheter hon har tillägnat sig ett visst språk och vilka språk hon har blivit påverkad
av i sin omgivning. Eftersom det förväntades en komplex och invecklad kartläggning av Fridas
språkbiografiska bakgrund strukturerades den enligt kriterier som delvis togs från De Angelis
“Factors affecting non-native language influence” (De Angelis 2007:19ff). Kriterierna berörde olika
aspekter som påverkar både inlärningen och användningen. De kriterier enligt vilka biografin ska
struktureras ser ut som följer:
ålder
ordning i vilken hon har lärt sig respektive språk
var hon har bott
språken som talas/talades hemma
exponering för språken utanför hemmet samt egen användning
i vilken utsträckning hon har använt respektive språk
hur ofta och med vem hon använder vilket språk
inlärningssätt (formellt/icke-formellt)
språkanvändningens kontext
aktiv eller passiv användning/respektive aktiveringsgrad
Genom språkbiografin räknades det dessutom med en möjlig aktivering av hennes språkmedvetenhet,
dvs. att det förväntades att reflektionerna kring hennes egna språkbiografiska bakgrund skulle aktivera
en viss medvetenhet om hur hon själv upplever språken. Detta räknades som positiv effekt för den
efterföljande självbedömningen av hennes behärskningsgrad i de olika språken.
4.1.2. Språkfärdighet
Efter att ha kartlagt Fridas språkbiografiska bakgrund undersöktes hennes språkfärdigheter i de av
henne behärskade språken som antogs vara följande utan att ta hänsyn till i vilken ordning hon har lärt
sig dem: ryska, ukrainska, engelska, tyska, franska, svenska. Baserat på resultaten av språkbiografin
blev Frida ombedd att bedöma sina kunskaper i ett ytterligare språk; danska.
Eftersom allt material baseras på Fridas självredogörelser testade jag hennes språkkunskaper med
hjälp av självbedömningsmallar för de sju olika språken som hon tros behärska mer eller mindre
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flytande enligt uppgifterna från språkbiografin. Självbedömningsmallen baserades på den europeiska
referensramen för språk (Europarådet, 2011). Hon skulle bedöma och fylla i hur hög grad hon
behärskar varje språk enligt de givna kriterierna i mallen. Detta skulle inte leda till någon slutgiltig
bedömning av hennes språkfärdigheter utan snarare ge en överblick över det hon faktiskt själv tror sig
kunna behärska på respektive språk.
Bedömningsmallen, utformats av Europarådet, har blivit lätt modifierad i och med att det har tillagts i
titeln vilket språk mallen gäller och en lucka där hon fyllde i den ungefärliga åldern vid första
språkanvändningen med respektive språk.
Den europeiska referensramen består alltså av en bedömningsskala som är uppbyggd på följande sätt:
Mallen består av en rutad skala som delas in i tre överkategorier: förståelse, muntlig framställning och
skrivfärdighet. Förståelsen indelas sedan i hörförståelse och läsförståelse och muntlig framställning
delas in i talad interaktion och talad produktion. Det finns således fem olika kategorier som ska
bedömas enligt egen uppfattning av kunnighet i var och en av dessa kategorier. Som bedömningsskala
anges de europeiska referenskriterierna A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Kriterierna nämns för varje av
dessa sex nivåer, dvs. vad som krävs för att bli bedömd som t.ex. C1 i muntlig framställning. Frida
markerade de kriterierna som hon ansåg stämma överens med hennes faktiska språkfärdigheter.
Mallens uppställning framgår i resultatet (se figur 3-8).
Möjliga problem med mallen
Det lades inte märke till i vilken ordning hon redogjorde för respektive språk eftersom det inte ansågs
vara tillräckligt relevant för att ha effekt på resultatet. Det är dock tänkbart att självbedömningen
möjligtvis skulle kunna variera beroende på vilket språk det är Frida börjat med att redogöra för enligt
bedömningsmallen.
Ett annat problem är själva mallen. Den europeiska referensramen tar inte hänsyn till andra faktorer
som kan vara avgörande eller relevanta för kunskapsnivån på ett språk. Bland annat finns det ingen
bedömningsskala för uttal eller fonologi. Detta hade möjligtvis varit svårt att uppskatta själv eftersom
det oftast behövs en tredje person (i de flesta fall modersmålstalare) som kunde ha redogjort för det.
Dessutom kan då frågan ställas hur mycket uttalet i princip är avgörande för att kunna uttala sig om
hur pass bra man behärskar ett språk.
Ändå ansågs den europeiska referensramen vara en lämplig mall för självbedömningen av Fridas
språkkunskaper. Mallen har ett allmänt erkännande inom forskningen, är användbar för alla språk och
så pass mycket detaljerad att den ger god orientering för att kartlägga en språkkunskapsprofil baserat
på självskattning.
4.1.3. Attityder och språklig medvetenhet
Med hjälp av en kvalitativ intervju undersökte jag Fridas inställning till språken. Det var flera aspekter
som det skulle tas hänsyn till enligt studiens syfte. Framförallt skulle intervjun leda till en tydligare
uppfattning om hur Frida själv uppfattar sina språk och vad hon tycker om olika inlärningssätt.
Dessutom skulle hon utveckla sina åsikter kring språkinlärning och hur hon själv upplever sig som en
flerspråkig individ i en flerspråkig eller enspråkig omgivning. Baserat på resultaten från
språkbiografin och självbedömningen räknades det med en aktivering i hennes minne. Denna
aktivering kunde eventuellt leda till metalingvistiska faktorer som skulle ge en uppfattning om hur

10

mycket hon själv är medveten om språk. Därmed försökte jag även att fånga in hennes uppfattningar
om sociokulturella faktorer som påverkar uppfattningen om språken.

4.2. Procedur
Språkbiografin framställdes genom en intervju där Frida fick redogöra för sin språkbiografiska
bakgrund. Hon stöddes av öppna frågor som ställdes enligt de ovan nämnda kriterierna för
språkbiografin. Intervjun varade i omkring två timmar och spelades in.
Frida genomförde självbedömningen av sina språkkunskaper enligt de sju mallarna hon fick av mig.
Hon fyllde i dem utan min uppsikt och jag fick tillbaka de ifyllda mallarna i digitalt format.
För attityderna redogjordes det med hjälp av en kvalitativ intervju. Samtalet varade i ungefär 40
minuter och spelades in. Intervjun baserades på en mängd frågor som formulerats innan samtalet.
Dock hölls intervjun i öppen form, så att Frida alltid fick möjlighet att utveckla sina tankar och
funderingar medan jag fick chans att ställa följdfrågor i fall att en intressant aspekt dök upp.
Det var viktigt att de ställda frågorna inte var för ledande, så att inget svar kunde föreslås.
Korrespondensen hölls helt och hållet på tyska eftersom detta är referensspråket mellan Frida och mig
och det kändes mest naturligt att hålla samtalen på tyska.

4.3. Diskussion av metoden
Metoden baseras helt på Fridas egna redogörelser, dvs emisk data. Att betrakta självredogörelser som
giltiga och legitimerade data i den flerspråkiga undersökningen baseras bland annat på det som kallas
för narrative inspections (Todeva & Cenoz, 2009) som används av både Cenoz och Franceschini &
Miecznikowski (2004).
Narratives eller språkbiografiska berättelser har fått allt större vikt inom det vetenskapliga
undersökandet av flerspråkighet eftersom komplexiteten och hur olika faktorer fungerar och påverkar
varandra tydligt framgår i en persons självredogörelser samt kartläggningar.
Franceschinini & Miecznikowski genomför narratives med hjälp av utförliga intervjuer som de
transkriberar och sedan analyserar.
Todeva & Cenoz väljer personer som redogör för sig själv genom att ha skrivit en egen text om sina
språk och upplevelser som flerspråkighet med lite varierande aspekter och fokus beroende av vilken
person det handlar om. Todeva & Cenoz valde framför allt personer som själv hade en
språkvetenskaplig koppling och motsvarande tankesätt.
Detta ledde dels till rätt så grundläggande frågeställningar om vad t.ex. språk är för något och när man
anses behärska ett språk flytande. Narratives är alltså lämpliga data för att konkretisera den
komplexitet och det hela blandade spektrum som flerspråkighet orsakar hos enskilda individer.
Franceschini & Miecznikowskis språkbiografiska berättelser är av stort dokumentationsvärde. Det
handlar om konkreta upplevelser och konkreta strategier med att hantera olika språk i sitt eget liv.
Detta visar att det finns behov av att undersöka olika inlärningsstrategier ännu mer detaljerade.
Narratives visar att teorier och modeller oftast utgår från en idealiserad situation och att verkligheten
kan te sig annorlunda. Narratives visar dock förstås en ytterst låg grad av generaliserbarhet och ger
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enbart inblick i en del av ett mycket större sammanhang som egentligen också skulle behöva
undersökas.
I denna studie används modellen för narratives i en modifierad form där självredogörelser leds genom
semistrukturerade intervjuer för att kunna knyta an till de frågeställningar denna studie vill komma
upp med.
Problematiken låg i just det som samtidigt verkar vara största fördelen med narratives. Allt material
måste baseras enbart på det Frida delat med sig av. Genom ordningen i vilken de olika aspekterna
språkbiografi, kunskaper och attityder undersöktes skulle hennes minne aktiveras på bäst möjliga sätt.
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5. Resultat
5.1. Språkbiografi
Frida, i dag 24 år gammal, är född i början av 1990 i Kiev, Ukraina. Under den tiden tillhörde Ukraina
fortfarande det forna Sovjetunionen. Både mamman och pappan har ryska som modersmål. Pappan har
judisk bakgrund. Pappan och mamman pratar ryska med barnet. I miljön utanför talas det också ryska.
När Frida är 3 månader gammal flyttar föräldrarna med henne till Ryssland tills de återvänder till Kiev
år 1992. Frida börjar säga sina första ord på ryska. Hemma talas det ryska. Utanför i det offentliga
rummet talas det också ryska. Eftersom mamman planerar att flytta till Kanada tillsammans med Frida,
får hon tvåspråkiga barnböcker på engelska och ryska och pappan säger kanske ibland några meningar
på engelska. Frida ska bli van vid det engelska språket eftersom hon kommer att gå på engelskspråkig
förskola.
I slutet av 1993 flyttar mamman med Frida till Kanada. Hon börjar gå på en judisk förskola som är helt
engelskspråkig. Hela omvärlden är på engelska och även släkten som familjen har i Kanada är helt
engelskspråkig. Mamman pratar ryska med Frida. Efter att hon har varit helt tyst i nästan två månader
enligt mammans uppgifter börjar Frida tala enbart på engelska och svarar också mamman på engelska.
När Frida är 5 år gammal börjar hon gå i en grundskola i Kanada. Grundskolan är helt engelskspråkig
och hela omgivningen är på engelska. Den enda ryska Frida får höra är genom mamman som fortsätter
tala ryska med henne även om det kan förekomma kodväxling till engelska.
I slutet av år 1995 flyttar mamman och Frida tillbaka till Kiev i Ukraina där pappan är kvar. Frida får
gå om ett år i den ukrainska förskolan innan hon börjar i grundskolan. Förskolan är helt på ukrainska.
Frida talar dock först bara ryska, föräldrarna talar inte heller ukrainska. Det är dock möjligt att
kommunicera med omvärlden eftersom ryska fortfarande är starkt närvarande i Kievs vardag. Hemma
talas det bara ryska. Ibland pratar mamman lite engelska med Frida. Dessutom får hon lyssna mycket
på engelskspråkiga ljudböcker, TV, radio och liknande för att hålla engelskan aktiv. Utanför i
vardagen talas det mycket ukrainska och inlärningen av ukrainska hos Frida sker passivt. Hon förstår
men svarar alltid på ryska.
När Frida är sju år gammal börjar hon på en ukrainsk grundskola som har intensivundervisning i
engelska. Hemma talas det ryska. Frida umgås mest med andra rysktalande barn. Ukrainska talas efter
behov. Engelska är mest passivt hos Frida. Det talas ibland i skolan och hon läser mycket på engelska
hemma.
När Frida är 8 år gammal får hon även undervisning i ryska i några månader. Hon presterar mycket bra
i ryska och läsförståelse verkar hon ha lärt sig genom morföräldrarna. Frida har dessutom tillbringat
tre månaders sommarlov hos morföräldrarna i Ryssland under åren 1997 till 2000.
Hela familjen flyttar till Tyskland år 2000 när Frida har fyllt 10 år. Den första månaden går Frida i en
integrationsklass med andra barn i samma ålder för att lära sig tyska. Sedan flyttar familjen till
landsbygden i norra Tyskland där hon börjar i årskurs 5. Skolan är helt tyskspråkig. Bortsett från
relativt lite skolundervisning i engelska talas det aldrig engelska annars. Hon håller engelskan aktiv
hemifrån genom att få kontakt med folk via internet och hon skaffar sig brevvänner. Ukrainska talas
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inte eftersom det inte är aktivt. Det finns inget behov av att tala ukrainska. Hemma talas det ryska.
Innan hon börjar kunna tala tyska använder hon engelska fast hon pratar inte så mycket i miljön
utanför vid den tidpunkten.
När Frida fyller 12 år flyttar familjen till Berlin. Hennes tyska har blivit flytande. Mamman vill lära
sig tala bättre genom Frida. De börjar prata alltmer tyska med varandra. Pappan talar alltid ryska.
Annars lever engelskan kvar genom internet och Fridas fjärrkontakter som hon har skaffat sig samt
läsning och TV på engelska. I Berlin går hon i en tvåspråkig klass där hon även får första kontakten
med franska som främmande språk i undervisning. Frida talar allt mindre ryska eftersom kontakten
med släkten bara upprätthålls genom telefonkontakt och pappan som hon inte pratar mycket med.
Annars tar tyska rollen som huvudspråk. Mamman talar tyska med Frida ännu idag.
När hon är 14 år gammal kommer Frida i kontakt med svenska genom TV-program. Hon börjar få
intresse för språket av helt egen motivation.
I 16-årsåldern börjar hon lära sig lite italienska och spanska genom privat språkundervisning. Sedan
åker hon till Uppsala i en månad på skolutbyte. Hon har redan börjat förstå svenska mycket bra. Hon
svarar alltid på engelska men rör sig i en helt svenskspråkig miljö i en månad. I slutet av sin vistelse
börjar hon prata lite svenska också. Väl hemma i Berlin byter Frida till en internationell skola. De
flesta ämnen har hon på engelska, så det blir allt mindre undervisning i tyska i skolan. Hon börjar
umgås med engelskspråkiga kompisar och använder tyska mest i vardagliga situationer och hemma
med mamman.
När hon är 18 år gammal har hon ingen undervisning i franska längre.
År 2009 när hon är 19 år gammal tar hon tvåspråkig studentexamen (tyska Abitur). Hon har alla
examensprov på engelska förutom matematik som hon blir examinerad i på tyska. Annars uppger
Frida att hon pratar mest engelska och tyska i vardagen, rätt så jämnfördelat.
Ett år senare när Frida är 20 år gammal flyttar hon till Stockholm i tre månader. Där umgås hon bara
med folk på svenska. Ryska, engelska och tyska är inte aktiva under dessa månader.
Efter tre månader återvänder hon till Berlin för att ta språkdiplom i franska. Sedan flyttar hon tillbaka
och börjar studera vid Stockholms universitet efter att ha fått behörighet i svenska. Undervisningen
sker för det mesta på svenska, kurslitteraturen är dock oftast på engelska. Annars umgås hon mest med
på svenskspråkigt folk, ibland på engelska.
I augusti 2011 åker hon på utbyte till Danmark under en termin. Där talar hon mest svenska och
engelska, men får lyssna passivt på mycket danska i vardagen. Det är alltså tre språk som hålls aktiva
under utbytet: engelska, svenska och danska. Ibland tillkommer eventuell kontakt med mamman och
pappan på tyska respektive ryska.
2011 börjar Frida och jag umgås med varandra vilket leder till ökad användning av tyska.
Efter utbytet fortsätter Frida läsa i Stockholm och tar examen när hon är 22 år gammal år 2012.
Hon stannar i Sverige under hösten och tillbringar rätt mycket tid i Tyskland där hon talar mycket
tyska och engelska.
Sedan 2013 bor Frida i Köpenhamn. Hon arbetar och har inte börjat lära sig danska aktivt. Däremot
uppger hon att förståelsen har ökat rejält och hon är i stånd till att kommunicera på enklare nivå.
Annars är det minst två språk aktiva varje dag, nämligen engelska och svenska och ibland är det upp
till fem språk hon använder aktivt som då är engelska, svenska, danska, tyska med mamman och ryska
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med resten av familjen. Hon uppger att hon inte använder franska längre och ukrainska anser hon vara
helt inaktivt eftersom hon inte talat eller använt språket sedan 2000.
I tabellen nedan sammanfattas Fridas språkbiografiska uppgifter genom åren. Det anges när hon har
lärt sig vilket språk och hur ofta och med vem hon har använt språket. Varje ålder i vilken relevanta
förändringar som är relaterade till språken skett är utsatt. Annars anges ingenting när det inte skett
någon förändring under tiden.
Tabell 1: Kronologisk sammanfattning av Fridas språkbiografi

ålder
i år
0

bosatt i
födsel

språk

Kiev, Ukraina
ryska
(Sovjetunionen)

användning av språken
föräldrarna talar ryska
med barnet
omgivning

3 mån

Ryssland

ryska

föräldrarna talar ryska
med barnet
omgivning

2

Kiev, Ukraina

ryska

Föräldrarna talar ryska
med barnet.
Frida får tvåspråkiga
barnböcker på engelska
och ryska
utanför: mestadels ryska

3

förskola

Kanada

ryska

talas bara hemma med
mamman

engelska

i förskolan och
vardagslivet, även med
engelskspråkig släkt
miljön helt enspråkig

5

5

grundskolans första år

förskola

Kanada

Kiev, Ukraina

15

ryska (passivt)

bara mamman talar ryska

engelska

undervisning
Frida talar bara engelska,
även med mamman

ryska

i familjen, ryska kompisar

engelska
(passivt)

ljudböcker, litteratur,
radio, TV

ukrainska
(passivt)

i förskolan, vardagsliv
utanför

ålder
i år
7

10

12

16

16

grundskola

årskurs 5

tvåspråkig skola

bosatt i

språk

användning av språken

Kiev, Ukraina

ryska

i familjen, kompisar

engelska

läsa, lyssna (hemma) och
annars även i undervisning

ukrainska

i grundskolan, vardagsliv
utanför

ryska

i familjen

engelska

talar hon själv i början för
att göra sig förstådd,
annars fjärrkontakter via
internet, brevvänner

ukrainska

ingen användning längre

tyska

skolan, vardag, folk

ryska

med pappan (lite), och
med släkt via telefon
varannan vecka

engelska

i undervisning, hemma via
internet

tyska

skolan, vardagsliv utanför,
mamman börjar använda
tyska med Frida

franska

undervisning

ryska

med pappan, släkt

engelska

talar i Sverige

tyska

med mamman

franska

ingen användning

svenska

miljö helt på svenska

ryska

med pappan, släkt

engelska

nästan alla ämnen i skolan,
kompisar, internet och
liknande

tyska

i skolan allt mindre, i
vardagslivet utanför, med
mamma

Tyskland

Berlin,
Tyskland

utbyte till Sverige i en
månad

skolbyte till internationell
skola

Berlin,
Tyskland

16

ålder
i år

bosatt i

språk

användning av språken
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Berlin,
Tyskland

franska

i skolan

svenska

ingen användning

ryska

med pappan, släkt

engelska

studentexamen i alla
ämnen förutom
matematik, kompisar,
internet

tyska

skolan, med mamma

franska

ingen användning

svenska

ingen användning

ryska

med pappan, släkt

engelska

kurslitteratur, efter behov,
internet, kontakter,
skrivande på universitetet

tyska

med mamman, när hon
hälsar på i Berlin

franska

språkdiplom

svenska

vardagslivet, kompisar,
universitetet

ryska

med pappan, släkt

engelska

i vardagslivet med folk,
undervisning, skriva,
internet, vänner och
kompisar

tyska

med mamman

franska

ingen användning

svenska

när det går att använda

danska
(passivt)

i vardagslivet, kompisar
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20

21

studentexamen

student

student (utbyte i en termin)

Berlin,
Tyskland

Sverige

Danmark

17

ålder
i år
22

23 >>

student

arbete

bosatt i

språk

användning av språken

Sverige

ryska

med pappan, släkt

engelska

efter behov, via internet

tyska

med mamman, med mig

svenska

vardagslivet, universitetet,
vänner

danska

ingen användning

ryska

med pappan, släkt

engelska

i vardagslivet, efter behov,
kompisar, vänner

tyska

med mamman, med mig

svenska

i vardagslivet där det går
att använda, med andra
svenskar

danska (mest
passivt)

i vardagslivet, kompisar,
vänner, arbete

Danmark

Den kronologiska överblicken ger oss inblick i förloppet av Fridas språkinlärning. Enligt de ovan
nämnda beskrivningarna kan vi även sammanställa en överblick över aktiverings- och
användningsgraden för varje språk i relation till Fridas ålder.

Figur 2. Grad av språkanvändning i relation till Fridas ålder

18

I denna figur är de språk nämnda som Frida har lärt sig. Strecken anger när språket har använts. De
streckade linjerna anger de perioderna då användningen av respektive språk för det mesta varit passiv.
Dessa uppgifter filtrerades av det vi vet om omständigheterna under vilka Frida använt språken.
Danska har hon inte lärt sig aktivt hittills. Franska är ett språk som hon huvudsakligen lärt sig i skolan.
Tyska använder hon inte vardagligt idag. Ukrainska lärde sig hon först passivt genom omgivningen.
Engelska hölls mer passivt under den tiden då hon bodde i Ukraina efter hon hade flyttat tillbaka från
Kanada. Ryska hålls för det mesta passivt eftersom det inte används av Frida i vardagen.
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5.2. Självbedömning av språkkunskaper
Resultaten för de representerade språken presenteras i den ordning hon har kommit i kontakt med dem.
De ifyllda mallarna (figur 3-8) följer efter en sammanfattning av det hon har redogjort för enligt
referensmallarna.

Ryska (figur 3)
Frida anser sig behärska C2-nivå i förståelse och muntlig framställning vilket motsvarar den högsta
möjliga kunskapsnivån enligt referensskalan. Skrivfärdigheten bedömer hon sig däremot befinna sig
på B2-nivå, vilket innebär att hon har förmågan att uttrycka sig i skrift rätt så flytande om än inte
”avancerat”.

Engelska (figur 4)
Språknivån på engelska bedömer Frida enligt bedömningsskalan vara på högsta nivå (C2) i alla
kategorier. I mallen anger hon dessutom att hon har börjat lära sig språket i 3-års åldern.

Ukrainska
Frida kunde inte bedöma sina språkkunskaper i ukrainska. Som skäl till detta anger Frida att hon inte
använt språket sedan 2000. Därav följer att språket inte har aktiverats sedan dess eftersom det inte
funnits någon anledning. Hon uppger dock att det förmodligen skulle komma tillbaka till henne om
hon skulle befinna sig i Ukraina i några månader. En annan anledning till att Frida anser det vara svårt
att bedöma sina kunskaper i ukrainska kan också finnas i det att ukrainska har varit ett språk hon
behövt mest i skolsammanhang och nästan aldrig i vardagen.

Tyska (figur 5)
Bedömningen av tyska ligger på allra högsta nivå (C2) i alla kategorier. Enligt mallen angav Frida att
hon börjat lära sig tyska i 10 årsåldern.

Franska (figur 6)
Frida anger rätt så varierande kunskapsnivåer i de fem givna kategorierna. För det första så bedömer
hon sig vad gäller hörförståelsen befinna sig på B1-nivå. Detta innebär att hon i stort sätt förstår talat
språk som framställs tydligt och hon är i stånd till att begripa huvudtemat i olika samtal, TV- och
radioprogram och liknande. Läsförståelsen bedömer hon däremot vara på rätt så hög nivå (C1), det vill
säga att hon kan läsa även rätt så komplexa texter men hon skulle ändå inte bedöma sina läskunskaper
vara på den högsta nivån. Gällande muntlig framställning så anser hon sig befinna sig på A2-nivå vad
gäller språklig interaktion och på B1 vad gäller språklig produktion. Detta visar alltså att hon själv
anser sig vara i stånd till att hantera språkliga samtalssituationer så länge de rör sig på väldigt enkel
och lättförståelig nivå.
Språklig produktion verkar hon generellt behärska lite bättre vilket innebär att hon själv muntligt kan
redogöra för ett antal ämnen hon själv känner till och kan relatera till.
Skrivfärdigheten ligger på rätt så hög nivå (B2). Frida var 12 år gammal när hon började lära sig
franska.
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Svenska (figur 7)
Frida anger de högsta möjliga kunskapsnivåerna (C2) i alla kategorier förutom i skrivfärdighet där hon
nöjer sig med nivå C1. Svenska började hon lära sig vid 16 års ålder.

Danska (figur 8)
Detta språk har hon börjat lära sig när hon var 21 år gammal fast hon anger att hon inte lärt sig språket
aktivt eller på formellt sätt. Förståelsenivån ligger rätt högt upp på skalan. Hon tycker sig befinna sig
på B2-nivå vad gäller hörförståelse och C1 vad gäller läsförståelse. Språklig produktion och
interaktion bedömer hon med B2 enligt skalan. Enligt egna uppgifter använder hon dock oftast
svenska i olika sammanhang där hon tycks bli förstådd, så den språkliga produktionen inte är särskilt
aktiv.
Den skriftliga språkfärdigheten bedömer hon med A2, det vill säga att hon är i stånd till att författa
korta och enkla meddelanden och enkla brev.
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Figur 3. Självbedömningsmall ryska
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Figur 4. Självbedömningsmall engelska
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Figur 5. Självbedömningsmall tyska
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Figur 6. Självbedömningsmall franska
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Figur 7. Självbedömningsmall svenska
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Figur 8. Självbedömningsmall danska
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5.3. Attityder och språklig medvetenhet
Intervjun hölls med hjälp av förberedda öppna frågor. Den delvis ostrukturerade intervjun gav upphov
till följdfrågor. Det redogörs för de olika frågor som till viss del innehåller följdfrågor. Intervjuns
resultat delas in i tematiska avsnitt.
1. Vilket språk känner du dig säkrast på?
Efter att språkbiografin och självbedömningen av språkfärdigheterna visat att det är fyra språk som är
aktiva i Fridas minne, vilka då är engelska, ryska, tyska och svenska, blev Frida frågad vilket språk
hon känner sig säkrast på. Frida uppger att det är svårt att generalisera denna känsla eftersom den alltid
beror på omständigheterna. Det är alltså olika faktorer som till exempel vilket land hon befinner sig i,
vem hon pratar med, vilket ämne hon pratar om, vad för slags böcker hon läser och på vilka språk de
är. Det är många olika faktorer som påverkar detta.
På frågan om hur ofta detta språk, som hon kan känna sig tillfälligt säkrast på, växlar, svarar hon att
det beror på hur stabil omgivningen är. Som exempel tar hon sin nuvarande situation där hon bor i
Danmark. Där är det oftast engelska. Hon upplever inte heller denna växling av språksäkerhet eller
aktivering/avaktivering som ansträngande. Det har hon upplevt som sådant tidigare men hon säger sig
kunna hantera det bättre idag. Detta beror på att hon uppger att hennes språk bygger på varandra så
länge engelska hålls aktivt jämnt. Engelska fungerar således som bas för de andra språken. Hon
betecknar engelska som sitt referensspråk som hon alltid har som utgångspunkt. Dessutom kan hon
tycka att det är engelska som hon känner sig mest rörd av vad gäller till exempel känslosamt språk
som det förekommer i bland annat poesitexter.
Hon uppger att hon är medveten om att hon var sex år gammal senaste gången hon var i ett
engelskspråkigt land under en längre period. Sedan begav hon sig till England för två år sedan på
semester men annars har hon aldrig känt sig särskilt hänförd av den anglosaxiska. Hon uppger själv att
hon betraktar detta pragmatiskt och hon tror därför att hon skulle ha enklare ibland i vardagen att leva i
ett land som England eller ett annat engelskspråkigt land. Hon upplever att faktorer som t.ex. det
engelska ”small talk” är något som hon känner sig bekväm med. Hon själv tror att detta beror på att
hon blev socialiserad för första gången när hon skickades till förskolan i Kanada där hon började
umgås med andra i sin ålder för första gången. Hon uppger dessutom att hon själv har blivit medveten
om detta först den senaste tiden. Innan dess har hon inte riktigt tänkt på att det kanske är kulturen, t.ex.
den kanadensiska, som hon blivit påverkad av.
2. Hur mycket förknippar du språk med din personliga identitet?
På frågan om huruvida Frida förknippar språk och den personliga identiteten med varandra uppger hon
att hon inte tror att de har någon stark koppling till varandra just för henne. Hon betraktar språk som
ett kommunikationsmedium och betraktar det hela mer pragmatiskt. Hon känner att det är andra
faktorer som t.ex. hennes intressen som påverkar den egna identiteten betydligt mer.
Generellt så upplever hon det inte som att språk har någon särskilt stark koppling till känslor för
henne. Hon tittar alltid på det ur en snarare pragmatisk synvinkel. Så förhåller det sig även med ryska.
Ryska anser hon sig inte riktigt ha användning för eftersom det oftast är omgivningen som har en viss
bild och kanske även fördomar mot det ryska språket och kulturen. Hon vill helst undvika att hamna i
en av de andra bestämda kategorierna. Rent allmänt så tror hon dock att hon kan uppleva ryska som ett
roligt språk och hon känner faktiskt behov av att göra sig mer bekant med en del rysk litteratur och
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liknande. Hon stör sig oftast på en möjlig stereotypisk bild de flesta verkar ha av Ryssland och det är
en faktor som leder till att hon inte ser en stor nytta i detta språk.
En annan faktor är att hon uppger sig vara mest präglad av sina år i Kanada. Detta hänger för henne
ihop med att hon inte blev kulturellt ifrågasatt i Kanada. Hon kände att det inte spelade någon särskild
roll varifrån man kom. Däremot så kände hon sig mer utsatt för denna identitets- eller härkomstfråga
när hon var i Ukraina och i Ryssland eftersom hon inte ansågs vara riktig ryss heller då hon har judisk
bakgrund. Trots språket var hon inte ”godkänd” som del av landet. De första åren som präglade henne
upplevde hon i Kanada vilket hon tog med sig tillbaka till Ukraina så att detta också bidrog till en
annan uppfattning och bild av henne i hennes omgivning.
3. Hur lär du dig språk?
Vad gäller inlärningssätt av språken så upplever Frida språkundervisning i skolan som en besvärlig
faktor. Hon själv uppger att hon lär sig språk på bästa sätt på internet. Hon upplever det som enklare
att söka sig fram till den information man själv behöver och även som ett bra sätt för att komma i
kontakt med folk genom exempelvis chattforum.
Generellt tror hon inte att det nödvändigtvis måste ligga en fördel i att man växer upp med fler språk.
Hon anser sig själv inte vara ”språkmänniska”, det vill säga att hon utöver den pragmatiska nyttan som
språk har, inte uppfattar sig som särskilt språkintresserad. Hon tror att hon lär sig språk mycket utifrån
en musikalisk utgångspunkt. Då hon själv tycker sig vara musikalisk är det mest detta som verkar
påverka hennes språkinlärning.
I skolan däremot känner hon sig obekväm med att lära sig språk och hon tycker inte att det är roligt.
Hon tror också att det är kulturen som påverkar språkinlärningen. Har man inte fått tillgång till
kulturen som tillhör språket man håller på att lära sig kan man inte lära sig språket ordentligt. I skolan
blir denna tillgång oftast rätt så begränsad. Hon tror dock att det handlar om ett metodologiskt problem
som inte nödvändigtvis måste ligga i skolans system i sig. Det handlar mest om hur man undervisar i
skolan. Hon tror att det t.ex. skulle vara mycket mer givande att titta på mer filmer och läsa spännande
böcker när man lär sig ett nytt språk. Motivationen är det som är mest avgörande. För henne känns det
naturligt och återigen pragmatiskt att när man exempelvis skulle vara intresserad av franskt mode, så
lär man sig språket för att förstå vad de pratar eller skriver om vad gäller mode från Frankrike. Då
finns det en bra grund för motivation.
4. När behärskar man ett språk flytande?
Frida tror att man behärskar ett språk flytande när man kan hantera små och fina nyanser i språket,
framförallt anger hon interjektioner i svenska. Vet man hur man använder adverb eller utfyllnadsord
som t.ex. typ, nog, väl på ett bra sätt, är detta för henne avgörande för bedömning av färdigheten. Hon
betraktar däremot inte språket som något man borde behärska perfekt enligt formella regler. Hennes
vikt ligger på vardagsspråket. Hon säger att de flesta modersmålstalare av t.ex. engelska, svenska eller
tyska inte pratar korrekt enligt den formella regelboken. Det är många som använder fel grammatik.
Detta kan enligt henne inte vara måttstock för att vara flytande på ett språk. Hon tror att språk bygger
mycket mer på pragmatiska och målinriktade principer. Man blir flytande på ett språk just genom att
behärska finheter som ordspråk, idiom och liknande, grammatiken är mer eller mindre något som kan
aktiveras och glömmas bort. Man ska ha förstått sig på språkens logik, (en underliggande nivå som
bidrar till att man förstår vad som menas på det främmande språket).
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Hon själv upplever att hon kan göra fel på ”sina” språk. Hon märker det och undrar själv varför hon
har gjort fel. Det kan till exempel förekomma att hon använder svensk ordföljd i en engelsk mening.
Hon uppger själv att hon mest blandar just svenska och engelska av alla de språk hon pratar. Att och
när hon gör språkliga fel tror hon själv mest beror på att hon t.ex. är lat. När hon pratar med sin
ryskspråkiga släkt som hon inte pratat med på ett tag, kan det vara så att hon saknar vissa ord. Men då
märker hon själv att hon behöver anstränga sig mer. Hon behöver en längre stund för att leta fram rätt
ord vilket hon verkar lyckas med till slut. Just med sin ryskspråkiga släkt behöver hon anstränga sig
mer, annars hade hon sagt det ordet på t.ex. engelska men hon är medveten om att de inte behärskar
engelska eller att det snarare inte finns något annat språk att kommunicera på. Hon upplever sig själv
oftast som lat när hon talar på olika språk.
Frida anser sig själv ha ryska och engelska mer eller mindre fast i grunden. Det skulle mycket väl
kunna vara så att ryska också hade blivit det starkare referensspråket men detta beror mycket på den
personliga kopplingen och att ovan nämnda faktorer leder till att hon inte anser ha så mycket
användning av just ryska.
5. Skulle du vilja tala färre språk?
På frågan om det skulle finnas ett språk av dem hon behärskar som hon helst inte skulle vilja prata
eller hon inte ser särskild nytta av uppger hon tyska. Tyska är ett språk som hon mer eller mindre blev
”tvungen” att lära sig eftersom familjen flyttade till Tyskland. I hennes ögon är det dock inget språk
som hon tycker speciellt mycket om. Hon tycker framförallt inte om klangen.
6. Skulle du vilja lära dig nya språk?
En annan fråga handlade om huruvida hon upplever det som roligt att lära sig ett nytt språk av egen
motivation. Frida uppger att hon bedömer ett språk efter klangen, hon skulle t.ex. vilja lära sig spanska
ordentligt. Men även här spelar den pragmatiska synvinkeln in på det viset att hon tycker sig vara
medveten om att det finns en hel del spansk kultur som bara är tillgänglig genom språket.
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6. Diskussion
Fridas språksituation har undersökts för att presentera och kartlägga den multifaktoriella
komplexiteten i språkanvändningen hos en flerspråkig talare i anknytning till de presenterade teorierna
och modellerna kring flerspråkighet. Undersökningen skulle bland annat kunna exemplifiera
flerspråkighet som allmänt fenomen liksom komplexitetsteorin som hänvisar till samspelet mellan de
multifaktoriella komponenterna i en flerspråkig kontext. Det tittades på Fridas fall enligt de tre
aspekterna språkbiografi, språkfärdighet och attityder och språkmedvetenhet. Dessa tre olika aspekter
av hennes språksituation användes för att försöka fånga in så många faktorer som möjligt med tanke
på bland annat Hufeisens (2005) faktormodell. Som det har förmodats och sedan bekräftats i resultatet
visar sig just detta samspel mellan de olika faktorerna ytterst komplext i just Fridas fall.

6.1. Språkbiografi
Börjar vi titta på Fridas språkbiografiska bakgrund som utgångspunkt för analysen av hennes
språksituation kan vi konstatera att det verkar vara många externa faktorer som har påverkat hennes
språkinlärning. Det är t.ex. påfallande att hon aldrig bodde i ett land längre än 5 år innan hon fyllde 10
år. Detta har förstås haft påverkan på hennes språkinlärning under konstant växlande förhållanden. Hur
skulle vi alltså definiera Fridas första och andraspråk?
Enligt biografin är ryska Fridas första språk eftersom båda föräldrarna har talat ryska med henne och
bott i en ryskspråkig miljö innan mamman flyttade med Frida till Kanada då hon var 3 år gammal.
Tills dess att Frida flyttar till Kanada har hon praktiskt taget enbart varit exponerad för ryska. I 3årsåldern förändrar sig både den sociala och språkliga miljön genom förskolan som Frida börjar gå på.
Ryska talas enbart hemma med mamman och därmed kan vi betrakta engelska som Fridas första
andraspråk eftersom vi inte anser henne vara infödd talare av engelska. Det är ett andraspråk som
tillkommer just genom förändringar i omgivningen. I Fridas fall existerar dock en faktor som skiljer
hennes situation från en mer typisk första-/andraspråksuppväxt. Föräldrarna verkar ha främjat
inlärning av engelska genom informell tillgång via böcker, TV och liknande. Dessutom befinner hon
sig efter två år i Kanada plötsligt igen i en ryskspråkig miljö där även ukrainskans närvaro har ökat i
vardagen på grund av de postsovjetiska förändringarna i Ukraina. Frida tillägnar sig ukrainska som
nästa språk till största delen i skolan och genom vardagslivet utanför. Annars är det just hennes
förstaspråk ryska som är mest aktivt medan engelska hålls aktivt genom tillgång till kulturen. Tyska
börjar hon lära sig efter att hon flyttat till Tyskland. En ovanlig faktor tillkommer i och med att
mamman börjar prata tyska med Frida när hon är 12 år gammal. Ukrainska är inte längre aktivt och det
kan betraktas som ett andraspråk som helt inaktiverats sedan hon fyllde 10 år.
En möjlig språkprofilering av Frida kan utvecklas enligt Todevas modell efter Block (Todeva,
2009:54, Block 2003:34) som hon själv använt för sina egna självredogörelser.
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Figur 9. Möjliga inlärningsscenarier för de olika språken (Todeva 2009:54 efter Block 2003)

Denna modell kan naturligtvis inte ta hänsyn till ytterligare faktorer som metalingvistisk kunskap och
liknande. Dock ger oss denna kategorisering en bra möjlighet att skapa en språklig profil av Frida så
som i Todevas självredogörelse.
Enligt denna modell och baserat på resultatet som framgår av Fridas språkbiografi kan vi dela in
hennes språk i kvadranterna 1, 2, 3 och 4 enligt modellen. På så sätt skapas följande indelning:
Kvadrant 1: franska
Kvadrant 2: engelska, ukrainska, tyska, (ryska)
Kvadrant 3: ryska, engelska, tyska, svenska, danska, (ukrainska)
Kvadrant 4: engelska, svenska
Enligt biografin är franska ett främmande språk för Frida som hon till största delen har lärt sig i
formell klassundervisning. Engelska har förekommit i nästan alla sammanhang, i och utanför
klassundervisning. Trots att ryska är Fridas första språk har hon nästan aldrig upplevt en formell
klassundervisning i ryska. Att läsa och skriva ryska har hon lärt sig i familjen enligt egna uppgifter och
enbart några månader i skolan. Ukrainska har förekommit mest i klassrummet. Tyska har förekommit i
både formella och informella sammanhang. Svenska är ett språk som hon har lärt sig utav egen
motivation på samma sätt som hon har hållit engelska aktivt genom egen motivation även om denna
motivation styrts av föräldrarna när hon var yngre och mindre språkmedveten.
Denna indelning hjälper även till att komma bort från en eventuell linjär indelning av Fridas språk
eftersom det inte bara är relevant att framställa i vilken ordning hon har lärt sig dem. I hennes fall
handlar det mycket mer om i vilken grad och utsträckning språken är aktiverade och hur detta står i
samband med definitionen av hennes första och andraspråk.
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6.2. Självbedömning av språkkunskaper
Frida redogjorde för sina egna språkfärdigheter på sådant sätt att engelska och tyska framstår som de
enda språken hon behärskar bäst inom alla kategorier enligt mallen.
Därefter följer svenska där hon angav att skrivfärdigheten befinner sig på C1-nivå, sedan ryska med
skrivfärdigheten på B2. Franska och danska visar de mest varierande resultaten och ukrainska kunde
hon inte redogöra för med hjälp av mallen eftersom hon inte använt språket på mer än 10 år.
Baserat på de tidigare resultaten från Fridas språkbiografi kan vi se ett samband mellan hur hon har
tillägnat sig språken och de motsvarande färdigheterna. Vid en bedömning av sådana samband måste
det alltid hållas i åtanke att det rör sig om självredogörelser och inga objektiva mätningar av hennes
språkkunskaper.
Med hänvisning till hennes kartlagda språkbiografi enligt Todevas förslag (Todeva & Cenoz, 2009)
ser vi att Frida har tillägnat sig franska huvudsakligen inom formell klassundervisning. Hon har inte
haft särskilt mycket praktisk användning av språket. Med detta i åtanke ser vi att hon tillförordnar sig
själv kunskapsnivån i muntlig framställning A2 respektive B1. Det är inte förvånansvärt att hon
bedömer sig själv som bättre i de kategorier som är typiska för inlärning i formella
undervisningskontexter. Både läsförståelse och skrivfärdighet verkar hon prestera bra på. Dessa
kontrollerat implicita kunskaper tillägnas oftast i explicita inlärningssammanhang. Dessutom började
Frida lära sig franska när hon var 12 år gammal då hon kunde tillgodogöra sig tidigare kunskap från
sina L1 och L2 enligt Hufeisens faktormodell. På grund av denna ålder och den formella
inlärningskontexten hade hon nått fram till det steg som Dörnyei (2009:252) betecknar som cognitive
maturity and superior literacy. Med detta menas att vi oftast i högre ålder lyckas bättre att tillägna oss
de delar av ett språk som behöver läras in formellt så som läs- och skrivkunnigheten. I Fridas fall
måste kunskaperna i dessa områden inte nödvändigtvis vara åldersbetingade utan snarare
kontextbetingade. Finns det ingen användning för språket kan den muntliga framställningen inte
utvecklas på samma sätt som i en motsvarande språklig kontext och omgivning. Hennes färdighet i
danska verkar bekräfta denna bild. I detta språk har hon aldrig upplevt någon undervisning.
Inlärningen av språket sker informellt, kontextbundet och passivt eftersom hon inte aktivt håller på att
lära sig danska. Detta kommer till uttryck i skrivfärdigheten som är betydligt sämre än i franska. Den
höga kunskapsnivån inom läsförståelsen hänger troligen ihop med svenska eftersom dessa språk
uppenbarligen har mycket stora typologiska likheter. Även ryska skulle möjligtvis kunna bekräfta
fenomenet av att ha bättre skrivfärdighet tack vare skolundervisning i större utsträckning. Som
resultaten visar har Frida nästan aldrig haft någon längre skolundervisning i ryska. Likadant förhåller
det sig med svenska där hon tillägnade sig skrivfärdigheten på egen hand och utöver det hade
möjlighet att istället skriva på engelska i akademiska sammanhang. Ändå är det viktigt att nämna att
den lägre nivån inom skrivfärdigheten på ryska även kan hänga ihop med aktiveringsprocesser. Sedan
Frida flyttade till Tyskland har hon inte behövt skriva på ryska och inte heller haft användning för det i
andra sammanhang.
Engelska och tyska visar sig därmed vara de av Frida bäst behärskade språken enligt
självbedömningen med den europeiska referensramen som utgångspunkt. I detta fall skulle Frida
behärska sitt L1 (ryska) sämre än sina andraspråk som engelska och tyska. Även svenska verkar hon
behärska bättre eftersom hon uppgav C1 för den svenska skrivfärdigheten jämfört med B2 i ryska.
Denna slutsats skulle även överensstämma med Abrahamssons (2009:13) definition av L1 och L2 där
det första språket inte nödvändigtvis behöver vara det starkaste. Frågan som uppstår utifrån detta är
dock hur mycket Frida har använt sig av sina L2 jämfört med ryska som första språk vid inlärningen
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av de främmande språken såsom franska, svenska och danska. Hur mycket har hon vid vidare
inlärning blivit påverkat av sina L2 respektive L1? Utifrån språkbiografin och självbedömningen går
det enbart att uttala sig om aktiveringsprocesser som har blivit påverkade av neurofysiologiska,
externa och affektiva faktorer enligt faktormodellen. Dessa faktorer omfattar bland annat ålder,
omgivning, inlärningssätt, tidigare språkerfarenheter och användningsfrekvens. Affektiva faktorer som
motivation och attityder går det inte att göra uttalanden om baserat på de hittills diskuterade resultaten.
För att undersöka dessa och eventuella kognitiva faktorer som kan ha påverkat olika
aktiveringsprocesser hos Frida behöver vi titta på den sista aspekten av undersökningen som tittat på
hennes attityder och språkmedvetenhet.

6.3. Attityder och språklig medvetenhet
Att känna sig säker på ett språk och den faktiska språkfärdigheten måste inte vara detsamma. Detta
visar Fridas redogörelser som framgår av intervjun. Hon själv uppger att det kan variera starkt hur hon
känner sig i ett av sina språk. Engelska anser hon dock vara referensspråket. Detta verkar förståeligt
med tanken på de tidigare diskuterade resultaten som visar att engelska har varit närvarande i den
största delen av hennes liv. Oavsett externa faktorer som t.ex. en växlande språkomgivning har hon
alltid sökt sig och letts till engelska. Det har alltså alltid skett en medveten aktiveringsprocess av
engelska. I det skede då hon själv som liten inte hade denna medvetna förmåga utvecklad tog hennes
föräldrar ansvar för att engelskan skulle hållas aktiv. Det är intressant att hon anser sitt referensspråk
vara engelska även om hon bara varit exponerad för detta i ett engelskspråkigt land under två år. Här
skulle eventuella socialiseringsprocesser kunna vara ansvariga för att hon känner sig mest bekväm
med engelska. De första externa faktorer hon medvetet blivit utsatt för skedde i 3-årsåldern när hon
började gå på kanadensisk förskola.
Utifrån det som går att avläsa från hennes attityder kan vi lista ut flera faktorer som kan ha påverkat
och håller på att påverka hennes språksituation:
•

Hon betraktar sig inte som ”språkmänniska” och har en pragmatisk syn på språk. För henne är det
nyckeln till kulturen men behöver därmed inte vara kopplingen mellan språk och ens egen
personliga identitet.
• Hon föredrar informell inlärning och verkar genom sin språkliga utvecklingsgång varit duktig på
att hitta egenmotiverade och kreativa vägar för att tillägna sig ett språk på ett informellt sätt.
• Hon bedömer inte språkkunnighet enligt grammatiska eller formella regler. Att ha förstått de ”fina
nyanserna” i det vardagliga språket är för henne avgörande.
Hon verkar dock ha blivit påverkad av andras synpunkter när hon uppger att hon oftast inte talat ryska
i Tyskland eftersom hon var mån om relativt vidspridda fördomar mot Ryssland. Denna
identitetsmedvetenhet verkar ha utvecklat sig redan i rätt så tidig ålder eftersom hon uppger att hon
inte kunde känna sig accepterad som vare sig rysk eller ukrainsk under de åren då hon bodde i
Ryssland respektive Ukraina. Däremot har hennes kulturella identitet för henne inte blev ifrågasatt
under de två år hon bodde i Kanada. Här verkar det således finnas en tydlig koppling mellan attityder
eller kulturella identitetsfrågor och aktiveringen av språk. Engelska verkar vara positivt belagt för
Frida. I samband med externa faktorer som utbildningen på en tvåspråkig skola i Tyskland m.m.
verkar detta lett till en högre aktivering av engelska. Beroende på omgivningen kan dock även
engelska som hennes referensspråk bli påverkat av de andra språken. Svenska som ett främmande
språk kan t.ex. ibland påverka hennes syntax i engelska ifall svenska just varit aktiverat i hög grad.

34

Dock verkar det som att hon aldrig skulle kunna bli påverkad av sitt L1 (ryska). Detta måste vara ett
samspel mellan att hon inte använder ryska i hög grad och att hon inte vill bli påverkad av ryska. Vad
gäller hennes attityder och inställning såsom metaspråklig medvetenhet har det dock enbart kunnat
undersökas hur hon upplever det idag. Det kanske skulle kunna dras andra slutsatser om man hade
frågat henne just då hon hade flyttat till Tyskland när hon var 10 år gammal.
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7. Sammanfattning
De diskuterade resultaten har möjliggjort en analys och kartläggning av Fridas språksituation i
anknytning till de diskuterade teorier och modeller som ligger till grund för denna undersökning. Frida
är flerspråkig med ryska som sitt första språk och de andra som andraspråk även om dessa skiljer sig
till inlärningssätt och behärskas i olika hög utsträckning. Engelska har hon haft i både formella och
informella kontexter likaså förhåller sig det med tyska medan ukrainska användes mest i
skolsammanhang. Franska har Frida lärt sig huvudsakligen formellt i skolan, svenska har hon lärt sig
av egen motivation inom andraspråkskontext medan danska är ett språk som hon håller på att tillägna
sig passivt i och med att hon är bosatt i Danmark nuförtiden. Grundat på detta är det en mängd
externa, affektiva och kognitiva faktorer som verkar ha samspelat och påverkat Fridas språkaktivering
och -användning. Hon verkar vara väl medveten om sin flerspråkiga situation. Hennes redogörelser
implicerar att hon verkar kunna styra vilket språk hon vill hålla aktivt. Detta tyder på en i hög grad
utvecklad språklig medvetenhet. Å andra sidan säger hon sig inte vara särskilt språkintresserad och
föredrar det icke-formella implicita inlärningssättet.
Resultaten visar att det till stor del är den metalingvistiska kunskapen som har påverkat inlärningen av
Fridas andraspråk som det även visats i Perales och Cenoz studie (2002) som också inkluderade den
metaspråkliga medvetenheten ”as an independent variable which turned out to be one of the most
influential factors” (Jessner 2006:17).
Denna studie har syftat till att visa komplexiteten som flerspråkighet orsakar eftersom samspelet
mellan alla involverade språk är mer komplext än vad metoder inom andraspråksinlärningen hittills
kunnat erbjuda. Denna undersökning kan tyvärr bara ge en liten inblick i samspelet mellan de faktorer
och processer som ligger till grund för flerspråkighet och komplexiteten som denna medför. Det har
inte undersökts alla möjliga faktorer och denna studie skulle behöva utvidgas och utformas ännu mer
detaljerat i framtiden. Utöver de aspekter som det tittats på i denna studie skulle det vara intressant att
bland annat titta på Fridas kodväxling, hennes fonologiska minne, det vill säga uttalet och att hitta ett
noggrannare sätt att undersöka hennes språkkunskaper och interaktionen mellan språken utifrån en
mer objektivt mätbar utgångspunkt. Denna studie ger även uppslag till att undersöka flerspråkiga
situationer hos fler personer genom just fallbeskrivningar och självredogörelser. Kartläggningen och
eventuella analyser av språkanvändningen ger oss förutsättningar och hållpunkter för att bevisa och
undersöka metoder som t.ex. komplexitetsteorin i praxis. Detta främjar ett annat perspektiv på
flerspråkighetsforskningen. På sådant sätt uppstår ett perspektiv där vi utgår från en mer allmän global
och flerspråkig miljö i allmänhet och en kognitiv medvetenhet som grund för språkinlärning istället för
att basera teoretiska antaganden på en enspråkig norm. Fallundersökningar på flerspråkiga individer
ger oss möjlighet att utveckla nya modeller och teorier om hur vi människor tillägnar oss och
organiserar språken på ett kognitivt plan.
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