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FÖRORD 
 
Denna bok är skriven på uppdrag av socialstyrelsen för att ligga till grund för en 
utredning om språk och kulturstöd för invandrar och minoritetsbarn i förskoleåldern. 
 Uppdraget gavs i december 1980 till oss författare, som alla tre är verksamma 
vid institutionen för lingvistik vid Göteborgs Universitet, då det fanns ett stort behov 
av en översiktlig framställning av den forskning, som gjorts om flerspråkighet hos 
barn. 
 Vi har valt att använda "flerspråkighet" som generell term, eftersom det för en 
mycket stor del av de människor som lär sig fler än ett språk också är frågan om att 
lära sig fler än två språk. Vi tycker att det är missvisande att använda termen 
tvåspråkighet i dessa fall, även om denna term vunnit stor utbredning. 
 Då den svenska forskningen och debatten om flerspråkighet hos barn på senare 
år dessutom kännetecknats av en viss politisering, ansåg vi det angeläget att försöka 
vara opartiska men samtidigt kritiska gentemot samtliga ståndpunkter. Naturligtvis 
har resultatet inte blivit opartiskhet. Det kan det aldrig bli. Vi har gjort vår översyn 
och analys utifrån de utgångspunkter vi själva har i forskning och debatt. Vi tror 
emellertid att de synpunkter vi för fram har ett gott stöd i både praktisk erfarenhet 
och teoretisk analys av tillgängliga data. Vi hoppas därför att boken skall kunna 
komma till användning för så många kategorier av människor som möjligt. 
 Tyvärr har vi i vår litteraturöversikt inte kunnat ta med forskning senare än 
våren 1981 då vår rapport i stort sett var färdigskriven. Detta har lett till att vi inte 
kunnat ta ställning till Tove Skutnabb-Kangas senaste stora verk om tvåspråkighet. 
Vi hoppas emellertid trots detta att det perspektiv vi anlagt kan bli ett värdefullt 
komplement till diskussionen om tvåspråkighet. 
 Boken har författats enligt följande: Jens Allwood kapitel 1, avsnitt 3.1, 3.5 och 
4.5 samt kapitel 5, 6 och 7, Monica MacDowall avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4 samt hela 
kapitel 4 utom avsnitt 4.5, Sven Strömqvist hela kapitel 2. Dessutom har alla 
författare läst, kritiserat och skrivit om delar av varandras författade avsnitt och tar 
därför gemensamt ansvar för boken som helhet. 
 Boken har, på grund av materialets storlek och på grund av att vi anser 
parallellerna mellan enspråkig och flerspråkig utveckling vara så viktiga, kommit att 
bli mer omfattande än vi från början avsett. Vi ger därför några tips om hur man med 
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olika intresseinriktningar och tid till förfogande kan läsa boken utan att fördenskull 
behöva läsa allt. 
 För den som bara vill få en snabb överblick av de väsentligaste slutsatserna, 
räcker det att läsa kapitel sex. Den som dessutom vill läsa något om bakgrunden till 
slutsatserna, speciellt vad gäller flerspråkighet, bör dessutom läsa kapitel tre och 
fyra. Särskilt bör man läsa kapitel fyra, om man har intresset riktat mot psykologiska 
och sociala effekter av flerspråkighet. Kapitel tre ger, förutom en utredning av hur 
flerspråkighet berör språkförmågans olika aspekter såsom ljuden, grammatiken och 
betydelsesidan, också en översikt av terminologin och begreppsbildningen inom 
flerspråkighetsforskning. Den som vill ha en kortfattad och kanske något vinklad 
översikt av den svenska debatten om f lerspråkighet, bör läsa kapitel fem. Slutligen 
bör man läsa kapitel ett och två, om man vill få en mera grundläggande förståelse av 
hur barns språkutveckling går till, och hur detta hänger ihop med flerspråkighet I 
kapitel sju redovisar vi vad vi anser vara angelägna forskningsområden inom 
området barn, språkutveckling och flerspråkighet. 
 Till sist vill vi säga att vi är mycket tacksamma för de synpunkter på bokens 
innehåll och den hjälp vi fått av medlemmarna i utredning för språk och kulturstöd 
där särskilt Rigmor von Euler, Siv Thorsell och Gunnel Olsson bör nämnas. Till sist 
går ett varmt tack till Tove Skutnabb-Kangas och Erling Wande, till Torsten 
Lindblad och Jerker Jarborg för värdefulla synpunkter och diskussion. 
 Vi är också tacksamma för att få sypunkter från eventuella läsare på både form 
och innehåll i boken. 
 
Jens Allwood Institutionen för lingvistik 
Monica MacDowall Göteborgs universitet 
Sven Strömqvist Renströmsgatan 6 
  405 30 Göteborg 
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1. Några allmänna synpunkter på studiet av språkinlärning 
 
1.1 Inledning 
Människan har under många miljoner år utvecklat sin språkförmåga. Största delen av 
denna tid har det antagligen funnits flera olika mänskliga språk. Situationen har 
förmodligen varit lik den som idag råder för de inhemska språken på Nya Guinea 
eller i Australien, där det finns flera klart åtskilda språk, som vart och ett talas av ett 
förhållandevis litet antal personer. Troligen har människorna för att klara 
kontaktproblemen mellan olika grupper alltid varit tvungna att lära sig flera språk. 
Då det inte funnits skolor i någon större utsträckning förrän de senaste 500 åren, är 
det rimligt att anta att människan utvecklat biologiska förutsättningar för naturlig 
ickekontrollerad språkinlärning av inte bara sitt första språk utan troligen även av ett 
eller flera ytterligare språk. Det är troligen dessa förutsättningar, som gör det möjligt 
för majoriteten av jordens befolkning att idag vara flerspråkig och för en mycket stor 
grupp bland dessa människor att förvärva sina språk utan någon formell 
undervisning. Förståelse av flerspråkigheten och de faktorer som påverkar denna är 
därför av väsentlig vikt för människor i de flesta kulturer. 
 Den här studien är ämnad att belysa några av de faktorer, som bestämmer 
individens språkutveckling i vid mening. Häri innefattas allt från biologiska aspekter 
på språkförmågan till psykologiska och sociala aspekter. Att lära sig ett språk 
kommer att ses som att individen utifrån vissa biologiska förutsättningar blir delaktig 
i ett psykosocialt kommunikationssystem, ett system inom vilket språket fungerar 
som ett medel för individen att reglera sitt förhållande till andra individer och att 
representera och hantera sin världsbild. 
 Inom varje kultur har människan utvecklat sådana kommunikationssystem för 
att klara av de olika verksamheter, som är typiska för kulturen. För en människa blir 
därför utvecklingen av den språkliga kompetensen samtidigt en mycket viktig del i 
hennes utveckling av allmänna psykiska och sociala förmågor. 
 Ett specifikt mål med vår studie är att klargöra hur flerspråkighet utvecklas. 
För att nå detta mål kommer vi även att behandla enspråkig utveckling. Anledningen 
till detta är att barns förstaspråkstillägnande är den hittills bäst studerade formen av 
språkutveckling hos individen och att utvecklandet av flerspråkighet har flera 
beröringspunkter med utvecklandet av enspråkighet. Vidare kan såväl enspråkig som 
flerspråkig utveckling med fördel ses mot bakgrund av generella villkor för 
produktion och perception av språk och mot bakgrund av förutsättningar för 
kommunikativ utveckling i allmänhet. 
 
1.2  Talspråklig kommunikation 
Det talade språket utgör i förening med gester och mimik det grundläggande 
mänskliga sättet att kommunicera. Talspråkskommunikation har historiskt sett varit 
och kommer troligen att fortsätta att utgöra ett nödvändigt inslag i de flesta 
mänskliga verksamheter. Det talade språket med gester och mimik är också den 
kommunikationsform ett barn först kommer i kontakt med och därmed också den 
kommunikationsform, som barnet måste lära in. Vi bör därför basera vår förståelse 
av språkinlärning på vad som är utmärkande för talspråket. Så har också naturliga 
grunder varit fallet i forskning om språkutveckling hos barn - barn innan skolåldern 
kan ju inte skriva. Även om alltså det empiriska underlaget för forskningen varit 
talspråkligt, är det emellertid inte lika klart att de hypoteser, taxonomier och teorier, 
med hjälp av vilka man försökt analysera och förstå data, har varit det I stor 
utsträckning tycks dessa istället utgå från vad man uppfattar som korrekt skriftspråk 
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för vuxna. Ett skäl till detta är helt enkelt att vi ännu inte har en tillräckligt god 
teoretisk förståelse av hur talspråk fungerar, vare sig för barn eller vuxna. 
 Det är därför också viktigt att vi försöker få en förståelse av de olika faktorer, 
som påverkar utformningen av direkt tal- och kroppsspråklig kommunikation mellan 
människor. Några av dessa faktorer kan hänföras till människans behov, t ex av att 
underlätta samarbete, kunna tala om sådant som inte är närvarande i talsituationen, 
hålla samman gruppen m m. Andra faktorer kan vi hänföra till människans 
begränsningar. T ex lägger våra sinnesorgan - bl a hörseln - begränsningar eller 
villkor på vad vi kan uppfatta av omvärlden, och vårt minne lägger villkor på hur vi 
kan lagra och bearbeta information. Vidare lägger människokroppens utformning 
villkor på vilka beteenden vi kan åstadkomma. Människokroppens utseende och 
typiska läge eller rörelse i förhållande till jordytan och i förhållande till andra 
människor gör att det ligger närmare till hands för oss att strukturera världen efter 
vissa dimensioner snarare än efter andra. 
 Förutom sådana biologiska faktorer som dessa är emellertid 
talspråkskommunikation beroende av d sociala omständigheter, under vilka den skall 
fungera. De sociala omständigheterna kan i sin tur sägas vara de verksamhetsformer, 
som är typiska för människorna i ett visst samhälle. Det är verksamheterna som i 
förening med biologiska och fysiska begränsningar bestämmer, vilka sätt att 
kommunicera ett barn måste lära sig för att kunna sägas kunna kommunicera på ett 
kompetent och adekvat sätt. 
 Vilka är då de viktigaste aspekterna av det, som ett barn måste lära sig för att 
adekvat kunna kommunicera inom ramen för en viss verksamhet?   I en eller annan 
form återfinner man ofta följande aspekter: 
 
(i) Syfte: syftet bestämmer vad verksamhet och kommunikation går ut på, t ex 
förhandla, köpa - sälja, koppla av etc. 
 
(ii) Rolluppsättning i många verksamheter finns bestämda roller, som delvis 
bestäms av syftet och som är förbundna med vissa rättigheter och plikter, också när 
det gäller att kommunicera. En lärare eller en officer har t ex helt andra 
kommunikativa rättigheter och plikter än en elev eller en menig. Att denna aspekt är 
en mycket viktig del av språkinlärningen, är också väl belagt av den omfattande 
litteraturen om barns rollekar. Se t ex Piaget (1951). 
 
(iii)  Övergripande mönster och procedurer Förutom syften och roller finns för 
många verksamheter en sorts övergripande mönster, som är typiska för 
kommunikationen. Det kan gälla t ex: 
 
1)  Typiska sekvenser av händelser 
2)  Återkoppling 
3)  Turtagande 
4)  Rytm 
5)  Rumslig placering 
 
Med uttrycket typiska sekvenser av händelser" avses att vad som sker i ett samtal 
ofta händer i en viss typisk följd. Man börjar och slutar på olika sätt beroende på om 
det är ett telefonsamtal eller ett sammanträde. Vi lär oss t ex speciella rutiner för 
hälsningar, självpresentation och avsked. Termen "återkoppling" syftar på att såväl 
talare som lyssnare i ett samtal måste veta, hur motparten reagerar. Talaren måste 
veta, om det han säger uppfattas och förstås av lyssnaren, och lyssnaren måste veta 
om han uppfattat och förstått på rätt sätt. Vidare är "turtagande", dvs hur rätten till 
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ordet fördelas, och sådana ting som hur länge man får tala och vad man får tala om 
viktiga. Samtalets rytm och den rumsliga placering de samtalande har är i vissa fall 
konventionellt bestämda, som t ex i en skolsal, men i många fall beror de av de 
speciella deltagarna i ett visst samtal och är ett resultat av den ömsesidiga 
anpassning, dessa gör till varandra i samtalet. 
 
(iv) Aspekter i det språkliga kommunikativa beteendet Talet utom gester och mimik 
är traditionellt språkvetenskapens studieobjekt. Man brukar dela upp studiet av tal i 
följande aspekter: 
 
A. Fonologi dvs de ljudtyper som finns i ett visst språk, och hur dessa ljudtyper 
får kombineras med varandra. Regler för detta samt regler för sådant som brukar 
kallas intonation, melodi, betoning och längd utgör vad man brukar kalla fonologi. 
Fonologi brukar skiljas från fonetik som handlar om de allmänna fysiska och 
biologiska villkoren för mänsklig ljudbildning, medan fonologi alltså behandlar de 
ljudbildningsmöjligheter, som' utnyttjats i ett visst språk. 
 
B.  Morfologi och lexikologi Morfologi behandlar ett språks minsta 
betydelsebärande enheter och hur dessa på olika sätt kombineras till ord, t ex de tre 
morfemen {mått} + {lig} + {are}. bildar tillsammans ordet måttligare. Lexikologi 
eller studiet av ett språks ordförråd behandlar helt enkelt de ord och uttryck som 
finns, vad de betyder och hur de förhåller sig till varandra. Ordförrådet är också ett 
av de tydligaste sätten att t ex genom jargong, fackspråk och yrkesspråk anpassa 
språket till olika verksamheter i samhället och därför mycket påtagligt något, som ett 
barn måste lära sig för att kunna få inträde i olika verksamheter. 
 
D. Syntax :  Syntax är studiet av hur ord får kombineras tillsatser och av hur man 
får kombinera enkla satser till mera komplexa satser. Grammatik inkluderar syntax i 
denna mening men även det vi kallat morfologi. 
 
E. Semantik och pragmatik:  Semantik är studiet av betydelsen hos språkliga 
uttryck och av hur betydelsen hos olika uttryck förhåller sig till varandra. Pragmatik 
är studiet av hur språkliga uttryck såväl betydelsemässigt som mera formellt förhåller 
sig till den situation, där de används. 
 
F. Vid sidan om ovanstående, som traditionellt hör till språk- vetenskapen och i 
stor utsträckning kan tillämpas på såväl tal som skrift, har studiet av talspråklig 
kommunikation i allt högre grad gjort det nödvändigt att uppmärksamma s k 
ickeverbal kommunikation dvs de gester, minspel och andra kroppsrörelser, som i 
samspel med talet förmedlar information under ett samtal -- information som t ex 
gäller talarens känslor och attityder eller vad talaren vill framhäva i det han säger. 
 
 En svårighet när man studerar det kommunikativa beteendet hos såväl barn 
som vuxna är att mycket av vad som sker, sker med en låg grad av medvetenhet. 
Detta gäller i särskilt hög grad sådana aspekter av kommunikationen som gester, 
minspel och intonation men även andra aspekter av talet. För att kunna påverka 
språkinlärningsprocessen är det därför intressant att ta reda på, vad i 
kommunikationen barn är medvetna om, och man har där- för börjat ägna 
uppmärksamhet åt barns språkliga medvetenhet. Se t ex Levelt (  ). 
 
(v) Tolkning och förståelse Ett barn, som skall lära sig kommunicera, måste 
emellertid inte enbart lära sig tala utan också lära sig förstå och tolka andras 
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beteende. Det måste kunna uppfatta och tolka ickeverbalt beteende, de ljud som 
uttalas samt de ord och grainmatiska mönster som används. Det måste kunna dra 
slutsatser och koppla samman vad som kommuniceras med förutsatt lagrad 
information. Genom förståelsen får ett uppfattat budskap en innebörd, som går utöver 
att vara diskriminerat och uppfattat. Förståelsen kräver en resonansbotten av lagrad 
information för att kunna äga rum. En stor del av denna information utgörs av s k 
kulturell bakgrundsinformation, dvs uppfattningar som alla inom en viss 
kulturgemenskap delar och tar för givna. Eftersom denna information förutsättes i de 
flesta samtal, och just för att den är självklar och tas för given inte utsägs, är 
inlärningen av den en mycket omfattande uppgift för barnet i språktillägnandet av 
såväl ett som flera språk. 
 
(vi) Förmåga till överföring mellan olika typer av språkanvändning:  Slutligen får 
vi inte glömma att vårt sätt att kommunicera hela tiden förändras på olika sätt. 
Människor överför ständigt mönster för kommunikation från ett verksamhetsområde 
till ett annat. De generaliserar och utnyttjar analogier, och ibland uppkommer nya 
mönster. Detta gäller lika mycket sändande som mottagande och förståelse av 
information, och det är ett mycket viktigt drag i all språkinlärning, där barn hela 
tiden, för att bemästra nya situationer, måste jämföra med redan upplevda och 
använda sig av likheter och skillnader. 
  
På grundval av vad som sagts ovan, kan vi nu definiera kommunikativ kompetens. 
Med kommunikativ kompetens menar vi helt enkelt en persons förmåga att behärska 
den språkligt - kommunikativa sidan av de verksamheter han eller hon vill delta 1. 
Denna förmåga är fram till skolåldern för de flesta människor helt talspråklig. 
 
1.3 Perspektiv på inlärning 
Om vi ser till teorier om inlärning, har vår kultur sedan 1600talet dominerats av två 
huvudströmningar: rationalismen och empirismen. Rationalismen betonar 
människans egen aktiva roll i inlärning, perception och förståelse och hävdar att all 
kunskap skapas genom ett tillskott av människan själv, exempelvis genom medfödda 
anlag. Människans eget bidrag till strukturen hos beteendet vid språklig produktion 
framhålls, liksom hennes bidrag till resultatet av perceptionen i förståelseprocessen. 
Rationalismen gör antaganden om inre, mentala processer och har ofta ett holistiskt 
perspektiv på inlärningen - helheten sätts före eller är åtminstone lika viktig som 
delarna. 
 Empirismen (mycket nära förbunden med den psykologiska riktning som kallas 
behaviorism) å andra sidan, tilldelar människan en mera passiv roll i inlärningen. 
Man betonar miljöns och omgivningens betydelse för inlärning, perception och 
förståelse och hävdar att all kunskap uppstår ur erfarenheten. Antaganden om 
medfödda anlag och komplicerade mentala processer ses som onödiga. Det räcker 
med miljön. Produktion och perception av språkliga yttranden ses som ett förlopp av 
stimuli och responser. Med empirismens perspektiv sättes delarna framför helheten i 
inlärning, vilket exempelvis i läsinlärning leder till att ett rationalistiskt och ett 
empiristiskt perspektiv ger olika uppfattningar om hur läsinlärning skall gå till. 
 Skillnaden mellan rationalism och empirism skulle därför kunna sägas vara att 
rationalismen antar mer än empirismen om människans egen kapacitet och förmåga. 
Detta får till följd att många rationalistiska förklaringar inte är acceptabla för en 
empirist, som vill föra tillbaks allt till observerbara erfarenhetsdata, men att det 
mesta som empirister föreslagit åtminstone är tillåtna förklaringar för en rationalist. 
 Inom studiet av såväl enspråkig som flerspråkig utveckling leder ett 
rationalistiskt betraktelsesätt till att man letar efter universellt förekommande 
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mönster i språkinlärningen och att man tänker sig biologiskt givna stadier för hur 
inlärningen går till. Man talar t ex om s k kritiska perioder för inlärning av vissa 
aspekter av språket. Man ser barnet som en aktiv och kreativ liten forskare, som 
självt på basis av observationer formar hypoteser om språkets struktur och funktion. 
Barnet förenklar och generaliserar, när det bygger upp sina språkliga kunskaper. 
Språkutvecklingen består i att barnet successivt modifierar sina hypoteser i takt med 
att det gör nya observationer, och i att det skapar ny kunskap genom att kreativt 
bearbeta data, som det redan lagrat i minnet. Den rationalistiska traditionen tillskriver 
människan en nyskapande förmåga. En empiristisk inställning leder i stället till att 
man betonar, vad som föreligger i miljön. Man lär sig endast sådant, som man hört 
och sett och ökar endast sina kunskaper genom de nya sinnesintryck man tar emot. 
Empiristerna hävdar att man lättare kommer ihåg det som är nära i tiden och rummet, 
sådant som upprepas ofta (är frekvent), sådant som är påtagligt och lätt att lägga 
märke till, och sist men inte minst sådant som är användbart:, m a o sådant som är 
behovsförankrat och motiverat. Starkast inlärningseffekt får man, om så många av 
dessa faktorer som möjligt samverkar. Med den empiristiska inställningen kommer 
man vidare att betona det som är specifikt för en viss situation snarare än det som är 
universellt och allmänt gällande för alla människor i alla situationer. 
 I våra följande diskussioner skall vi kombinera det rationalistiska och det 
empiristiska betraktelsesättet för att så allsidigt som möjligt kunna belysa de olika 
faktorer, som bestämmer språkutvecklingen. Generellt skall här påpekas att faktorn 
biologisk ålder bör tas med en viss försiktighet. Språktillägnandet är en process som 
engagerar hela människan, och variationen mellan olika individer är betydande. 
Större uppmärksamhet bör i stället ägnas strukturen i språkinlärningen och 
förutsättningarna för språktillägnandet oberoende av ålder. Ett exempel på det förra 
är att de flesta barn följer samma tillägnandeordning, när det gäller uttryck för 
rumsliga relationer. Ett exempel på det senare är att förstaspråksinlärningen verkar 
förutsätta interaktion ansikte mot ansikte. Detta slags saker kan säga oss mycket, om 
hur språkinlärningen går till. 
 
1.4 Synpunkter på metoder inom en och flerspråkighetsforskning 
Slutligen skall vi ge några allmänna synpunkter på de metoder, som brukar användas 
när man undersöker enspråkig och flerspråkig utveckling. En avgörande fråga är om 
man väljer att utföra en s k longitudinell studie eller en s k tvärsnittsstudie i det förra 
fallet följer man ett antal individer - sällan fler än 5 - under en längre tid I det senare 
fallet undersöker man vid en och samma tidpunkt ett stort antal individer, som alla 
har en gemensam nämnare, t ex ålder. En annan fråga gäller valet av redskap för 
datainsamling. Också här kan vi peka på en historisk utveckling från 
anteckningsblock via ljudband till videoband. Var och en av dessa 
datainsamlingstekniker gör det lättare att uppmärksamma vissa aspekter av språket 
än andra. Med anteckningsblocket fångas lättast det som kan återges i skrift, medan 
ljudbandet lett till att det talade språket på allvar börjat uppmärksammas. Och med 
hjälp av videoband har man kunnat börja studera utvecklingen av icke-verbal 
kommunikation (kroppshållning, gester och minspel). Eftersom ljud- och 
bildinspelningsteknik blivit tillgänglig relativt nyligen, är det naturligt att talat språk 
och icke-verbal kommunikation ännu inte beskrivits lika ingående som de aspekter 
av barnets språk, som kan fångas i skriftspråk. 
 När man lägger upp en undersökning måste man vidare ta ställning till hur 
mycket man kan eller skall påverka det som undersöks. För en s k naturalistisk studie 
är idealet att observera utan att påverka utformningen av det beteende som 
observeras. Någon form av observation äger emellertid nästan alltid rum såvitt man 
inte kan göra någon form av dold registrering. En sådan typ av registrering är 
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emellertid av etiska skäl nästan alltid utesluten. En annan sak är att påverkan i vissa 
fall är önskvärd I en experimentell undersökning styr man avsiktligt utformningen av 
situationen för att få försökspersonen att i sin perception och förståelse ta ställning 
till eller i sin produktion ge uttryck åt just den aspekt av språket som man önskar 
studera. Vid s k deltagande observation är observatören själv delaktig i de 
sammanhang, där den observerade språkanvändningen sker. Syftet med deltagande 
observation är framförallt att observatören skall få en bättre förståelse av detta 
sammanhang genom att själv leva med i dem. Vi kan betrakta det som ett specialfall 
av deltagande observation, när språkforskare beskriver sina egna barns 
språkutveckling. Ytterligare en metod är intervju . Man frågar den intervjuade om 
hans språkvanor eller om hans attityder till olika yttranden eller användningar av 
språket. Framgången med att använda denna metod i barnspråkssammanhang ökar 
med barnets ålder. Slutligen har vi s k introspektion insyn i den egna erfarenheten 
och de egna intuitionerna. Forskaren försöker här medvetandegöra sina egna 
intuitioner och erfarenheter. 
 Vilken metod man väljer är i hög grad beroende av vilket syfte man har med 
sin undersökning, och vad det är man vill beskriva. Ofta kan en kombination av olika 
metoder ge det bästa resultatet. Det är t ex vanligt att man kombinerar en 
naturalistisk studie med en experimentell, eller för att vara mer konkret, ett 
anteckningsblock med en bandspelare. 
 Historiskt sett kan man inom studiet av språktillägnande urskilja samma 
tendens, som gjort sig gällande inom språkvetenskapen generellt. Före 1960-talet var 
fonologi, morfologi och lexikon i fokus för intresset. 60-talet innebar en kursändring, 
och man studerade då nästan uteslutande syntax. Under 70-talet har semantik och 
pragmatik kommit i fokus för intresset. 
 Inom barnspråksforskningen betonas interaktionens betydelse för barnets 
utveckling, och man har börjat beskriva kommunikationspartnerns språkliga register. 
Framförallt har man beskrivit interaktionen i två-gruppen (s k dyadisk interaktion) 
och då nästan uteslutande mamma-barn-interaktion. Ytterligare områden, som på 
allvar börjat utforskas under det senaste decenniet, är ickeverbal kommunikation och 
förspråklig kommunikativ utveckling. Hur barn använder dövas åtbördsspråk är ett 
annat område som börjat utforskas. För barn L skolåldern har beskrivningar av 
skolspråk och kommunikation i klassrummet börjat bli vanligare. Se t ex Anward 
(1978). 
 
 
2. Hur utvecklas enspråkighet 
 
2.1  Inledning 
Om vi ser till de förutsättningar som en individ måste utveckla för att kunna använda 
ett visst språk, kan vi å ena sidan peka på sådant som rör produktion av språkliga 
yttranden, å andra sidan sådant som rör perception (varseblivning) och förståelse. 
Dels måste individen kunna producera yttranden på språket -- yttranden med 
grammatisk struktur - och producera dem så, att de blir relevanta och adekvata i 
talsituationens speciella sammanhang. Dels måste han kunna uppfatta, känna igen 
och tolka detta slagg strukturer. Dessutom inbegriper förståelseprocessen att 
språkanvändaren tolkar ett yttrande mot bakgrund av det fysiska och sociala 
sammanhang som yttrandet förekommer i och att han integrerar den nya information 
han får med den han redan har och drar slutsatser mm. Vi skall i de närmaste 
avsnitten diskutera, hur barnet under sin förspråkliga period successivt utvecklar 
förutsättningar för att börja använda språket. Vi skall i tur och ordning betrakta 
barnet ur ett biologiskt, ett kognitivt och ett socialt och kommunikativt perspektiv. 
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2.2 Barnets förspråkliga kommunikativa utveckling 
 
2.2.1 Barnet som biologisk varelse 
 
Produktion 
Talorganens utseende hos en nyfödd och en vuxen människa skiljer sig på flera 
punkter, som är avgörande för förmågan till ljudbildning. De huvudsakliga 
skillnaderna ligger i proportionerna hos svalg och munhåla. T ex har en nyfödd inte 
tillnärmelsevis ett lika stort avstånd mellan mjuka gommen och struplocket som den 
vuxne. Dessa skillnader gör att en nyfödd inte kan producera den varierade repertoar 
av ljud, som en vuxen utnyttjar i sin språkanvändning. Dessutom tillkommer bl a att 
nervbanorna växer ut först för den bakre delen av munhålan, vilket gör att barnets 
kontroll över artikulatorer som är längre bak är den som utvecklas tidigast. Till 
barnets tidigaste ljudrepertoar hör därför, förutom skrik, gurglande läten ( s k 
cooing), som åstadkoms just genom rörelser av de bakre talorganen. 
 
Perception 
På perceptionssidan visar spädbarnet mycket tidigt en förmåga att uppfatta varifrån 
ett ljud kommer: det vrider huvudet i riktning mot ljudkällan. Vidare kan barnet 
tidigt skilja röster från andra slags ljud och reagera på kända röster. Under de första 
månaderna börjar barnet också reagera olika på olika röstkvaliteter: arga eller 
upprörda röster får barnet att gråta, medan ömsinta röster möts med leenden och 
cooing. 
 En experimentell studie av Eimas (1971) visade att redan 1 månad gamla barn 
uppfattade en skillnad mellan stavelserna [ba] och [pa], och att de använde 
ljudegenskapen ton (tonande/tonlös) när de skilde teststavelserna åt. Närmare 
bestämt diskriminerade barnen mellan teststavelserna på samma sätt som vuxna gör i 
samma typ av test (kategorisk perception av voice onset time som varieras med 0.02 
sek). Detta är anmärkningsvärt, eftersom barnen till skillnad från de vuxna inte 
utvecklat något regelsystem för användningen av språkljud (fonologi), som de kan ta 
hjälp av i sin perception. Eimas har senare argumenterat för att denna kategoriska 
diskriminering är biologiskt betingad (Eimas 1975). Eirnas menar att det redan hos 
spädbarnet finns detektorer utvecklade på neurologisk nivå, vilka är känsliga för 
vissa akustiska egenskaper, som är kritiska för perception av språkljud, t ex tonande/ 
tonlos. 
 
Samordning av produktion och perception 
Perceptionsstudierna bygger på att barnet på olika sätt reagerar på ljudintrycken och 
därigenom visar att och eventuellt hur det uppfattat dem. Därmed står det också klart 
att barnet förmår samordna perception och produktion. Denna samordning är till en 
början i hög grad automatisk och omedveten, men blir med tiden mer medveten och 
avsiktlig (se vidare avsnitt 2.2.2). Ett exempel på mycket tidig samordning av 
perception och produktion diskuteras av Condon & Sander (1974) I deras 
undersökning reagerade redan 12 timmar gamla barn på mänskligt tal genom att röra 
kroppen i en rytm, som svarade mot rytmen i det omgivande talet. Detta var fallet 
även när man växlade språk (från engelska till kinesiska). Däremot fick man inte 
några svarsreaktioner från barnet, när man producerade rytmiska knackningar eller 
enstaka språkljud. Ett annat exempel kommer från en undersökning, som visar att 
barnet vid ca 4 månaders ålder anpassar sitt eget rös läge (grundtonsförloppet) efter 
omgivningens. Barnet ligger lag i grundtonsfrekvens när det kommunicerar med 
pappa än när det kommunicerar med mamma (Kaplan 1969). 
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Hjärnan 
Under de första levnadsåren undergår hjärnan en omfattande utveckling. 
Språkfunktionerna (och andra högre mentala funktioner brukar förknippas med 
storhjärnan och då främst med vissa delar av hjärnbarken (cortex). Hjärnans 
mognande bildar på så sätt en förutsättning för språkutvecklingen (såväl som för den 
allmänna kognitiva utvecklingen). Under de första 2 levnadsåren ökar t e hjärnan i 
vikt med ca 350% (jämfört med födelsevikten) och dess nervstruktur blir alltmer 
komplex. Från tvåårsåldern fram till puberteten ökar hjärnan med ytterligare ca 35% 
(jämfört med dess vikt vid 2 år). (Lenneberg, 1967). 
 
Lateralisering och kritisk period 
Karaktäristiskt för människohjärnan är att den så småningom upp når en mycket hög 
grad av funktionell specialisering. En aspekt av denna specialisering är s k 
lateralisering, dvs lokalisering av funktioner till endera hjärnhalvan (tecken på 
lateralisering är t ex preferens för ena handen, foten, ögat m m). Hos de allra flesta 
individer är de viktigaste språkfunktionerna lokaliserade till vänster hjärnhalva. 
Många forskare (bl a Lenneberg) har satt språkutvecklingen i samband med 
lateraliseringen och hävdat att det skulle finnas en eller flera s k kritiska perioder, 
under vilka barnet måste få percipiera och producera språk för att det skall bli någon 
språkutveckling av. Man har bl a pekat på att den egentliga språkutvecklingen börjar 
ungefär samtidigt med att barnet börjar visa en tydlig preferens för ena handen etc. 
Hjärnan skulle då ha uppnått en tillräcklig grad av mognad för att språktillägnande 
skall vara möjligt. En övre gräns bestäms av den tidpunkt, då hjärnans 
funktionsspecialisering är avslutad. Hjärnan skulle då ha svårare att anpassa sig efter 
nya krav. T ex skulle det vara mycket besvärligare att lära sig ett nytt språk eller en 
ny dialekt efter denna tidpunkt. Ett annat exempel, som brukar anföras till förmån för 
hypotesen om en kritisk period, är att de funktionella effekterna av bestående 
strukturella skador på de delar av hjärnan, som är särskilt kritiska för språkförmågan, 
är olika för barn och vuxna. De språkfunktioner som går förlorade genom skadan kan 
som regel relativt snabbt återvinnas, om skadan inträffar (tidigt) i barndomen. Om 
skadan däremot inträffar efter pubertetens inträde leder den nästan alltid till vissa 
bestående funktionella men. 
 De flesta forskare (bl a Lenneberg) har velat ange den kritiska perioden till 
ungefär 1 - 12 års ålder. Andra (t ex Krashen 1973) pekar på 5-årsåldern som taket 
för den kritiska perioden. Under alla omständigheter sätter en eventuell kritisk period 
inga absoluta gränser för när språktillägnande är möjligt. Många vuxna lär sig t ex 
under en utlandssemester gångbara fraser på det främmande språket.  Dessutom 
fortsätter man att utveckla flera sidor av sitt modersmål under vuxen ålder. 
 Dessa omständigheter gör det problematiskt att definiera en övre gräns för den 
kritiska perioden. Att ange en exakt nedre gräns erbjuder också svårigheter. I de 
följande avsnitten skall vi se att det som brukar kallas den egentliga 
språkutvecklingen i flera avseenden bildar en kontinuerlig fortsättning på barnets 
förspråkliga kommunikativa utveckling. 
 Det bör också nämnas att långt ifrån alla forskare är eniga om existensen av 
kritiska perioder. T ex Burling (1980) hävdar att enbart de sociala skillnaderna 
mellan vuxna och barns inlärningssituation är tillräckliga för att förklara olikheterna 
mellan vuxna och barns språktillägnande. En del forskare diskuterar möjligheten av 
att kritiska perioder enbart gäller för vissa aspekter av språkförmågan såsom t ex 
intonation. Som en försiktig syntes kan vi säga att man såväl med ett biologiskt som 
med ett socialt perspektiv kan urskilja en viktig gränslinje i utvecklingen i samband 
med puberteten. 
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Ytterligare aspekter på språkutvecklingen som ett mognadsberoende förlopp 
Om vi antar att barnets språkutveckling är ett allmänt mognadsberoende förlopp, kan 
vi fortsätta att korrelera barnets språk med sidor av barnets icke-språkliga utveckling. 
Sålunda sätter Lenneberg barnets förspråkliga vokalisationer och senare barnets 
språkanvändning i samband med barnets utveckling av allmänna motoriska 
förmågor. T ex vid 1 års ålder kan barnet på den motoriska sidan bl a krypa på 
händer och fötter utan att röra vid marken med knäna och gå om man håller ena 
handen. På den språkliga sidan börjar vissa identifierbara ord dyka upp, och barnet 
visar tydliga tecken på förståelse av enkla ord och uppmaningar. Långt senare, vid 3 
års ålder, springer barnet fort och bra, går i trappor genom att växla fot och kan cykla 
på trehjuling. Barnet behärskar aktivt ca 1000 ord och ungefär 80% av barnets 
yttranden förstås även av främmande personer. Den grammatiska komplexiteten 
närmar sig den i vuxnas talspråk. (Efter Lenneberg 1967) 
 Språkutvecklingen verkar alltså framskrida enligt ett visst mönster, och detta 
mönster verkar ha ett samband med andra mönster i barnets mognande. 
Mognadsberoende stadier av det slag Lenneberg beskriver tycks finnas oberoende av 
vilket språk barnet lär sig. 
 Man kan också sätta den sociala utvecklingen i samband med den biologiska 
och fråga sig, om det också här finns en regelbunden stadieutveckling. Försök av 
detta slag antar ofta formen av ändamålsenlighetsförklaringar. Sålunda kan man t ex 
säga sig att det inte är en slump att barnet producerar sina första ordentliga ord 
ungefär samtidigt med att det börjar kunna gå. Barnets möjligheter att förflytta sig 
spontant och träffa på främmande människor ökar drastiskt i och med att det kan gå, 
och det behöver då vara bättre kommunikativt rustat än tidigare. Med samma slags 
resonemang kan vi kasta ett visst ljus även över senare nyckelhändelser i 
språkutvecklingen. Barn utvecklar t ex ofta dialekter kraftigare i den senare 
förskoleåldern, då det börjar bli viktigt för dem att markera sin sociala identitet, sin 
tillhörighet till en viss grupp. Ideolekten eller talpersonligheten, slutligen, är något 
som utvecklas under hela livet och kanske särskilt i tonåren, då barnet skall bli en 
självständig individ och klara sig på egen hand. 
 
2.2.2 Barnet som kognitiv varelse 
Kognitiv utveckling Interaktion med den fysiska och sociala omgivningen 
Med kognition menas människans s k mentala processer såsom tänkande, 
begreppsbildning och minne. Barnets kognitiva utveckling framskrider genom att 
barnet interagerar med sin fysiska och sociala omgivning. Till en början är denna 
interaktion omedveten och automatisk. Barnet tar emot sinnesintryck, och det utför 
spontana beteenden. Så småningom förmår barnet mer viljemässigt samordna 
motorik och perception. Barnet kan då manipulera objekt i omgivningen samtidigt 
som det registrerar sinnesintryck. På detta sätt utvecklar barnet sin upplevelse och 
förståelse av omvärlden. Liksom i alla utvecklingsprocesser spelar återkoppling 
(feedback, svarssignaler på det egna beteendet) en viktig roll. 
 Dels får barnet hela tiden omedelbar återkoppling på sitt beteende genom sina 
egna sinnen (inklusive s k proprioceptisk återkoppling dvs stimuli från de muskler 
som barnet aktiverar), dels får barnet i en social situation återkoppling i form av 
andra människor reaktioner på barnets beteende. Flera av dessa idéer har Jean Piaget 
utvecklat i sin teori om senso-motorisk intelligens (se t ex Piaget 1971; Piaget & 
Inhelder 1969). Piaget ser barnets kognitiva utveckling som ett mognadsberoende 
förlopp med olika urskiljbara stadier eller perioder. Piaget räknar med fyra huvud 
perioder, av vilka den senso-motoriska intelligensens period är den första (- 2 år). 
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Därefter följer den preoperationella intelligensens period (2 - 7 år), sedan de konkreta 
operationernas period (7 - 11 år) och sist de abstrakta operationernas period (11 år - 
). Vi skall här uppehålla oss vid den sensomotoriska intelligensen. 
 
Senso-motorisk utveckling 
Genom att interagera med sin fysiska och sociala omgivning utvecklar barnet ett 
slags handlingsmönster - vad Piaget kallar senso-motoriska scheman - med vilka 
barnet hanterar och analyserar sin omgivning. Utvecklingen framskrider genom att 
barnet dels får tillgång till nya sinnesdata, dels aktivt hanterar dessa data med hjälp 
av sina handlingsmönster. Piaget urskiljer här två sätt att hantera sinnesdata. 
Antingen analyserar barnet inkommande sensoriska data med hjälp av redan 
etablerade scheman eller också skapar barnet nya scheman eller modifierar gamla för 
att få grepp om nya typer av sinnesdata. Det förra kallar Piaget assimilation 
(sinnesdata assimileras till etablerade scheman), det senare ackommodation 
(scheman ackommoderas till sinnesdata). En illustration från ett tidigt delstadium av 
den sensomotoriska utvecklingen är när spädbarnet börjar suga på tummen. 
Spädbarnet förstår sig då på sin tumme genom att tillämpa det handlings mönster, 
som det redan utvecklat för mammas bröstvårta (alltså assimilation). Men barnet 
måste dessutom utveckla ett delvis nytt schema för att stadga den koordination av 
arm-  och handrörelser, som krävs för att barnet skall kunna föra tummen till munnen 
(ackommodation). 
 På detta tidiga delstadium urskiljer inte barnet mål och medel i 
handlingssammanhanget. Längre fram i utvecklingen kan barnet emellertid sträva 
efter att nå ett visst mål eller resultat. Senare kan barnet även variera medlen för att 
uppnå resultatet. Ett exempel på detta, hämtat från Piaget, är följande. Barnet vill få 
tag i ett föremål som står på en matta, utom räckhåll för barnet. Först sträcker sig 
barnet efter föremålet utan att lyckas. Sedan börjar barnet dra i mattan - av en slump 
eller i frustration - och upptäcker plötsligt ett samband. Barnet fortsätter då att dra 
mattan närmare bit för bit tills det får tag i föremålet. 
 
Objektspermanens och föreställningsförmåga 
Exemplen illustrerar att barnet är beroende av situationella stimuli och av sin 
tillfälliga motorik för att kunna bilda sig en uppfattning om omvärlden. Ett viktigt 
steg i utvecklingen tar barnet, när det viljemässigt börjar kunna föreställa sig saker 
och situationer bortom det som är här och nu. Piaget observerade t ex sin dotter 
utföra en låtsaslek, då hon var knappt 1 år gammal. Flickan lade sig ner mitt på 
dagen, placerade händerna intill kinden och slöt ögonen. Efter en liten stund tittade 
hon upp och såg mycket klurig ut. Det fanns inga föremål i närheten, som kunde 
associeras med att det skulle vara sovdags (t ex kudde, lakan, säng) och som alltså 
hade kunnat utlösa flickans beteende. Exemplet visar att barnet kunde föreställa sig 
en sovsituation och utnyttja denna föreställning för att skapa en låtsaslek. Förmågan 
att föreställa sig något förutsätter en annan viktig kognitiv förmåga som etableras 
tidigare i utvecklingen, nämligen det som brukar kallas objektspermanens. 
Objektspermanens innebär att barnet kan inse att ett föremål existerar, även när 
barnet inte har tillgång till omedelbara sinnesdata om föremålet, dvs kan uppleva det 
här och nu med sina sinnen. Objektspermanens och föreställningsförmåga verkar 
utgöra en viktig förutsättning för att barnet ska kunna börja använda symboler, t ex 
använda ord och språkliga uttryck för föremål och situationer. 
 
Kunskapens representationsformer 
Vi har nu gett en bild av hur barnet under den förspråkliga perioden differentierar sin 
verklighet och bygger upp en slags kunskap. En närliggande fråga är hur denna 
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kunskap är representerad. Denna fråga tar Jerome Bruner upp med sin teori om 
kunskapens olika representationsformer (Bruner 1966). Enligt Bruner finns det tre 
sådana former: den enaktiva kunskapsrepresentationen (kunskapen är representerad i 
termer av hur man gör något), den ikoniska (kunskapen är representerad i termer av 
en - ofta visuell - föreställning om något, och den symboliska (man har språkligt 
kodad kunskap om något). Alla dessa representationsformer finns hos något äldre 
barn och vuxna, men ontogenetiskt sett är den enaktiva formen den ursprungligaste. 
Den har också den mest begränsade användbarheten. Så småningom utvecklas den 
ikoniska representationsformen och senare även den symboliska, som har den största 
användbarheten. 
 
Några tidiga kognitiva distinktioner 
Till de kognitiva distinktioner, som barnet successivt utvecklar på det förspråkliga 
stadiet, hör bl a följande -:och struktureringen sker i ungefär följande ordning (jfr 
Linell 1978:81). På ett tidigt stadium förmår barnet göra skillnad på sig själv och 
omgivningen. Omgivningen struktureras vidare i föremål (fokus) och bakgrund. Ur 
denna distinktion utvecklas sedan en alltmer differentierad rumsuppfattning. Så 
småningom börjar barnet skilja på föremål och processer. Barnet urskiljer också 
personer från objekt. Ur processkategorin utvecklar barnet senare en distinktion 
mellan aktivitet och resultat. Denna strukturering utgör början till en uppfattning av 
kausalitet (orsakssammanhang). 
 Ur kausalitet i samspel med en alltmer strukturerad urskiljning av spatiala 
(rumsliga) dimensioner utvecklas rörelseuppfattningen. Barnets uppfattning av sig 
själv differentieras också successivt genom att barnet på olika sätt konfronteras och 
samspelar med andra individer (se vidare avsnitt 2.2.3). Barnet urskiljer också sådana 
komponenter i ett handlingssammanhang, som den som gör något (agenten) och den 
som får utstå handlingen (patienten). Dessa exempel får ge en uppfattning om vilka 
slags distinktioner, som successivt utvecklas och blir närvarande i barnets tidiga 
kognition. Flera moderna utvecklingspsykologer är benägna att anse att en del av de 
tidigaste distinktionerna är medfödda (se t ex Bower 1977). 
 När språket så småningom kommer in i bilden, visar det sig att barnets 
kognitiva strukturering i flera avseenden bestämmer i vilken ordning barnet tillägnar 
sig de språkliga betydelsekategorierna. När vi i avsnitten längre fram tar upp aspekter 
av den senare kognitiva utvecklingen, kommer detta att ske i samband med att vi 
diskuterar den språkliga betydelseutvecklingen (den semantiska utvecklingen). 
 
Begreppsbildning Piaget och Vygotsky 
Vi kan vidare fråga oss i vilken mån de perceptuellt och motoriskt baserade 
kategorierna i barnets förspråkliga kognition kan karaktäriseras som begrepp. Detta 
är givetvis avhängigt av hur man definierar vad ett begrepp är. Tongivande 
utvecklingspsykologer under 1900-talet som Piaget och Vygotsky (se Vygotsky 
1962) tenderar att förknippa begrepp med logiskt tänkande, något som barnet 
etablerar först i skolåldern. Båda författarna pekar emellertid på en kontinuerlig 
utveckling, där de olika urskiljbara stadierna förutsätter föregående stadier. Båda 
menar också att förmågan till inre, tankemässigt resonerande förutsätter ett tidigare 
stadium av yttre manifestationer, och att den tidiga kognitionen i stor utsträckning är 
tillfällighetsstyrd. 
 Vygotsky lägger större vikt än Piaget vid det sociala samspelet roll i barnets 
utveckling och är mer intresserad än Piaget av att sätta in barnets tidiga tal i en 
övergripande teori för den kognitiva utvecklingen. Vygotsky antar att tankarna blir 
till genom att det "yttre talet" övergår till "inre tal" I Vygotsky' teori blir också de 
tankar och begrepp som barnet utvecklar mer lika språkliga begrepp, än vad som är 
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fallet i Piagets teori. Enligt Vygotsky utvecklar barnet sedan olika former av 
tänkande Det tidiga tänkandet karaktäriseras av synkretismer, ett slags tillfälligt 
ihopkomna tankemönster. Senare - ända fram till skolåldern - rör sig barnet med vad 
Vygotsky kallar pseudobegrepp. Först därefter utvecklar barnet verkligt begreppsligt 
tänkande (Vygotsky 1962 ). 
 Vi får då en motsättning mellan Piaget och Vygotsky, ofta formulerad som att 
Piaget anser att tanken kommer före språket, medan Vygotsky menar att språket 
kommer före tanken. Denna motsättning är emellertid inte nödvändig, om man 
begränsar sig till konkret sinnesbaserade begrepp för Piagets teori och säger att 
Vygotsky teori skulle kunna gälla utvecklandet av mera abstrakta begrepp Vygotsky 
tar sin utgångspunkt i de yttre sociala interaktionell gesterna - och då framförallt 
språket - och formulerar en teori för hur barnets individuella mentala handlingar 
utvecklas ur dessa. Piaget, däremot, fokuserar på barnet som individ och diskuterar 
utförligt barnets samspel med den fysiska omgivningen. Han skapar en teori för hur 
barnets utveckling går från en bundenhet till yttre gester i problemlösningssituationer 
till en förmåga att lösa problem genom inre mentala handlingar. 
 
Tvärmodal perception 
Slutligen skall vi anknyta till avsnitt 2.2.1 och anlägga ett biologiskt perspektiv på 
begreppsbildning. Många forskare har pekat på människans förmåga till tvärmodal 
perceptuell integrering (förmåga att samordna sinnesdata från olika 
sinnesmodaliteter) som en avgörande faktor för människans stora inlärningsförmåga 
och förmåga att anpassa sig till sin omgivning. Förmåga till tvärmodal perception är 
förmodligen också en förutsättning för begreppsbildning och språk (för en diskussion 
se Davenport 1977). Förmågan till tvärmodal perception visar sig bl a i s k tvärmodal 
transfer. Om vi t ex genom enbart taktil perception (känsel) etablerat en minnesbild 
av ett okänt föremål, kan vi senare känna igen detta föremål genom enbart visuell 
perception. Ett annat slags evidens kommer från språkanvändningen. Vi kan t ex tala 
om ett hårt ljus, om mjuka ljud och karaktärisera en doft som rund eller kantig. (I den 
litterära stilistiken kallas dessa språkligt formulerade tvärmodala kopplingar för 
synestesier.) Detta ger oss anledning anta att språkliga begrepp i sin tur underlättar 
tvärmodala kopplingar och perceptuell integrering. 
 
2.2.3  Barnet som social och kommunikativ varelse 
 
Decentrering 
Piaget begränsar sig emellertid inte bara till den individuella sidan av barnets 
utveckling. Enligt Piaget kan barnets utveckling beskrivas som en successiv 
decentrering. Barnet genomgår en mognadsberoende utveckling från egocentrering 
till socialisering (se t ex Piaget 1971). Ett tidigt steg i denna utveckling är när barnet 
börjar skilja sitt fysiska jag från omgivningen. Ett långt senare är när barnet börjar 
kunna ta ställning till kommunikationspartnerns synpunkter. 
 
Jag mig och den generaliserade andre 
Enligt George Herbert Mead (1934) och den s k symboliska interaktionismen växer 
jaguppfattningen fram genom att individen "speglar sig" i andra individer som han 
interagerar med. Dvs en människa blir medveten om sig själv och utvecklar sin 
identitetsupplevelse genom att införliva hur de människor hon samspelar med beter 
sig och visar att de uppfattar henne. Med detta synsätt blir den återkoppling barnet 
får från sin sociala omgivning av största betydelse. Den vuxne som barnets 
kommunikationspartner är ett ämne, som vi kommer att behandla utförligare i avsnitt 
2.8. 
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 Mead urskiljer tre nivåer i en människas identitetsutveckling. Först är 
människan enbart ett "jag" ("I"), en varelse som agerar men inte har någon syn på sig 
själv. Därefter utvecklas ett "mig" ("me"). Människan "speglar sig" i "den andre" och 
upptäcker sig själv genom kommunikationspartnerns perspektiv. Meads idé är att 
detta sker genom rolltagande. Den mest avancerade nivån består i utvecklingen av 
"den generaliserade andre" ("generalized other"). Den generaliserade andre är en 
abstraktion från situationsbundet rolltagande till generella roller, som man kan 
förhålla sig till I Meads teori står denna nivå för samhällets normsystem, alltså även 
språkets regelsystem. Meads teori om "jag", "mig" och den "generaliserade andre" 
erbjuder en intressant precisering av decentreringsbegreppet. 
 
Kommunikation och samarbete 
En viktig sida av mer avancerad kommunikation är samarbete, och flera forskare har 
framhållit att språklig kommunikation bör beskrivas i ett samarbetsperspektiv (t ex 
Grice 1975, Allwood 1976). Att samarbeta innebär bl a att sträva efter att nå ett 
gemensamt mål och att under detta samagerande visa varandra olika slags hänsyn. 
Språkligt samarbete förutsätter normer och konventioner. Till dessa hör inte bara 
grammatiska normer utan även etiska, moraliska och estetiska. (Att t ex inte bry sig 
om information, som man fått genom att ställa en fråga, är snarare omoraliskt eller 
irrationellt än ogrammatiskt.) Med utgångspunkt från denna syn på kommunikation 
kunde vi betrakta barnets utveckling som en successivt ökande förmåga att samarbeta 
och ta olika slags hänsyn. 
 Att agera som en fullfjädrad samarbetspartner i språklig kommunikation 
innebär dessutom en stor kognitiv ansträngning. T ex i lyssnarställning behöver man 
ibland - mer eller mindre samtidigt - ta ställning till vad talaren säger, återkoppla 
(nicka, säga "mm" m m på lämpliga ställen), planera vissa aspekter av vad man själv 
skall säga när man få ordet och spana efter ett lämpligt tillfälle att gripa ordet. Skall 
man lösa alla dessa uppgifter måste man kunna hushålla med sin uppmärksamhet på 
ett avancerat sätt. 
 
Några aspekter på barnets förspråkliga kommunikation 
I de senaste årens forskning om förspråklig utveckling (se t ex Bullowa 1979) har 
man betonat interaktionens betydelse för barnets utveckling. Framförallt har man 
beskrivit samspelet i tvågruppen (s k dyadisk interaktion) och då nästan uteslutande 
mamma-barn-interaktion. Man har också detaljerat kunnat visa på en stark 
kontinuitet i barnets kommunikativa utveckling: från spontant ofrivilligt beteende via 
situationsbundna kommunikativa gester till användning av symboler och språk.. 
 Ur kommunikativ synpunkt är barnets tidiga beteende expressivt det är tecken 
på emotionella och fysiska tillstånd hos barnet (jfr 2.2.1). Beteendet är vidare 
evokativt såtillvida att det ger upphov till ingripande från andra individer 
(föräldrarna), som uppmärksammar och förmår tolka och reagera p barnets beteende. 
Så småningom blir beteendet dessutom socialt förpliktande eller obligativt (Allwood 
1976) genom att ett samspel. mellan barnet och dess sociala omgivning utvecklas, så 
konstruerat att det bygger på ömsesidiga förväntningar om behovstillfredsställelse 
och känslomässig kontakt. 
 De tidigaste formerna av social kontakt är kroppskontakt och ögonkontakt. 
Redan några dagar efter födelsen kan barnet samspela med den vuxne genom blickar 
(Bullowa 1976). Barnet reagerar också mycket tidigt på den vuxnes tal genom 
rytmiska kroppsrörelser (se avsnitt 2.2.1) och efter ett par månader använder det själv 
rostljud och joller i samspelet. Redan när barnet är några månader gammalt börjar 
detta samspel allt mer ta formen av ett växelspel: den vuxne och barnet talar 
respektive jollrar växelvis. När den ena börjar slutar den andra o s v. Bateson (1971) 
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har observerat detta samspel och ser det som en tidig förelöpare till fullt utvecklad 
konversation. Bateson kallar det också för "protokonversation"(jfr Snow 1977; se 
vidare avsnitt 2.8.2). En precisering vore att betrakta detta tidiga växelspel som en 
förelöpare till turtagningsbeteendet i samtal. Med turtagning (eng. "turn-taking", se 
Sacks et al. 1974) menas hur deltagarna i ett samtal fördelar rätten till ordet ("turen") 
mellan sig. Turtagning är en aspekt av samarbetet i genomförandet av ett samtal. 
 Ett viktigt steg i utvecklingen tar barnet när det förmår samordna sin egen 
uppmärksamhet med kommunikationspartnerns och t ex vända blicken mot det 
föremål som den vuxne tittar på. Detta steg skulle kunna ses som en första form av 
att "ta den andres perspektiv" (Mead 1934). 
 Så småningom börjar barnet bli medvetet om att dess egna åtbörder, vad det 
själv gör, hör samman med hur världen ser ut. T ex ett visst sätt att skrika och sprattla 
hör samman med att bli upplyft i mammas famn. Vidare ökar barnets medvetenhet 
om samspelet som aktivitet. Barnet kan avgöra när en interaktion börjat och det kan 
vidmakthålla interaktionen genom att kontinuerligt reagera på den andres beteenden I 
takt med att barnets medvetenhet och avsiktlighet i kommunikationen ökar, blir 
kommunikationen allt mer avancerad. T ex barnet upptäcker att det alltid lyckas dra 
uppmärksamheten till sig när det skriker på ett visst sätt. Skriket, som ursprungligen 
enbart var ett expressivt beteende, kan på så sätt komma att utvecklas till ett 
konventionaliserat beteende för att öppna en interaktion. 
 
Ett barns förspråkliga vokala signalsystem 
Samtidigt differentierar barnet sin repertoar av röstljud och blir allt skickligare på att 
använda dessa ljud i kommunikativa sammanhang och då ofta i kombination med 
olika gester. En studie av hur ett barns förspråkliga system av ljudsignaler utvecklas 
finns i Halliday (1975). Halliday hävdar att han ger en uttömmande beskrivning av 
vilka olika vokala signaler (såsom ø], [d⊃] m fl i olika tonlägen och med olika 
intonationskonturer) barnet använde fr o m 9 t o m 18 månaders ålder och vilka 
funktioner dessa vokaliseringar hade. Halliday försöker visa hur den funktionella 
strukturen i barnets förspråkliga system (nämligen principen en funktion uttrycks åt 
gången) via ett mellanstadium förändras till att anta den funktionella uppbyggnad 
som vi enligt Halliday (se t ex Halliday 1970) finner i den vuxnes språksystem 
(nämligen flera funktioner uttrycks samtidigt). Denna förändring till vuxenspråkets 
funktionsstruktur ägde enligt Halliday rum under en period strax före det barnet var 2 
år gammalt. 
 De tidigaste funktionerna i barnets förspråkliga vokala signalsystem (d v s vad 
användningen av signalerna går ut på för barnet) kan klassificeras på många sätt (se t 
ex Allwood 1976). Halliday (1975) urskiljer följande: den begärande ("instrumental" 
i Halliday's terminologi): barnet vill ha något; den beteendereglerande ("regulative"): 
barnet vill att den vuxne ska göra något; den kontaktsökande ("interactional") och 
den expressiva ("personal"). Senare utvecklas ytterligare två funktioner, nämligen 
den kunskapssökande ("heuristic"): barnet vill veta vad något heter eller hur saker 
och ting hänger ihop; samt den föreställande ("imaginative"): barnet inbjuder till 
låssaslek eller använder vokaliseringarna när det föreställer sig saker. Allra sist, först 
vid ca 20 månaders ålder, utvecklas vad Halliday kallar den kunskapsöverförande 
funktionen ("Informative"): barnet använder vokaliseringarna för att informera 
kommunikationspartnern om något. Om vi generaliserar ett stycke får vi då en 
utvecklingstendens från ett stadium där barnets vokaliseringar går ut på att världen 
ska förändras så att den motsvarar hur barnet önskar att den ska vara - till ett stadium 
där barnet även använder vokaliseringarna för att förändra sin egen uppfattning om 
världen och för att integrera ny kunskap. Det ligger nära till hands att sätta denna 
utvecklingstendens i samband med barnets ökande förmåga till decentrering och 
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rolltagande, som slutar med att barnet börjar anta att kommunikationspartnern inte 
redan besitter den information som barnet avser att överföra. Även om Halliday's 
taxonomi av funktioner kan kritiseras på många sätt ger hans redogörelse ändå en 
god bild av komplexiteten i den uppgift barnet har att gå igenom i språkinlärningen. 
 
Ritualiserad interaktion 
Mer avancerade former av interaktion utvecklas när barnet börjar upptäcka de 
speciella normer och konventioner för interaktion som traditionellt finns i gruppen, 
samhället, kulturen. Genom att få vara med i olika verksamheter och interaktioner lär 
sig barnet så småningom att dessa följer vissa mönster, att människorna som deltar i 
genomförandet av en verksamhet har olika funktioner eller roller och att olika 
personer kan turas om att ha en viss roll. Betydelsefulla i barnets utveckling är 
härvidlag ritualiserade former av interaktion. Många tidiga lekar har denna karaktär, t 
ex titt-ut-leken (se Bruner & Sherwood 1976; Ratner & Bruner 1977). Titt-ut-leken 
går ut på att den ene (A) hastigt gömmer antingen sig själv eller en docka för den 
andre (B).. A ska sedan lika hastigt dyka upp igen eller låta dockan dyka upp. 
Samtidigt med uppdykandet ropar A ”titt ut!". B är hela tiden åskådare. Leken kan 
spontant byggas ut med både verbala och icke-verbala handlingar, men detta är själva 
kärnan. Redan denna enkla utformning av leken gör emellertid att den innehåller 
flera komponenter som är viktiga för barnets sociala, kognitiva och språkliga 
utveckling. För det första har den en bestämd struktur: delhandlingarna 
FÖRSVINNA, DYKA UPP och SAGA TITT-UT måste utföras i en viss inbördes 
ordning. För det andra fungerar ett språkligt uttryck ("titt-ut") som en delhandling i 
lekens övergripande handlingssammanhang. För det tredje fungerar leken som en 
kognitiv test: förväntningen på att dockan ska dyka upp igen förutsätter 
objektspermanens (se avsnitt 2.2.2). För det fjärde är rollerna (aktör respektive 
åskådare) utbytbara: leken ger alltså möjlighet till rolltagande och perspektivväxling. 
Ratner och Bruner (1977) studerade hur titt-ut-leken utvecklades i två engelska 
mamma-barn-par mellan det barnen var ca och 1 år. Ratner och Bruner fann att 
barnen med tiden kunde delta allt mer aktivt i leken, föregripa mammornas 
handlingar (t ex fnissa av förväntansfullhet när dockan var försvunnen, ropa "boo" 
när den dök upp etc) och så småningom även växla roll med mammorna och själva 
gömma dockan, låta den dyka upp och ropa "boo" (titt-ut). 
 
2.3 Fonologi 
Principer för uttal 
Språkets fonologi erbjuder principer för hur ljud knyts an till språkets s k dubbla 
artikulation. Med att språket har en dubbel artikulation menas att det har struktur på 
två plan. På ett plan rör vi oss med ord, enheter som är symboler för särskilda 
innehåll och som är möjliga att kombinera med andra ord. På ett annat plan är varje 
ord uppbyggt av mindre beståndsdelar, fonem, vilka i sig inte är förknippade med 
något innehåll, men som skiljer order från andra ord (jämför pil med bil och fil osv). 
Vi skulle kunna se utvecklandet av en dubbel artikulation som en förutsättning för 
uppbyggnaden av ett större ord- förråd. Den dubbla artikulationen erbjuder en 
ekonomi: att hantera orden i termer av ett begränsat antal fonem (antalet fonem i 
språk brukar uppgå till mellan 25 och 50) och att ur det begränsade fonemförrådet 
kunna skapa ett nära nog oändligt antal ord. Om vi tänker oss att barnet på det 
försråk1iga stadiet uppfattar ordet som en odelbar gest (beträffande segmenteringen 
av talströmmen i ord se avsnitt 2.4) och lär in ett speciellt uttal (som ofta kan bli 
ganska exakt) för varje enskilt ord, kommer framväxten av en dubbel artikulation att 
ge barnet möjlighet till mer generella uttalsregler baserade på ordens fonologiska 
struktur. 
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 Mycket tyder också på att barnet i sin tidiga uttalsutveckling förändrar 
principerna för sitt uttal. Ett ofta citerat exempel som belyser detta kommer från 
Leopold's beskrivning av sin dotter Hildegard's tidiga uttalsutveckling (Leopold 1947 
Vol II). Exemplet illustrerar också det allmänna förhållandet att vad som ytligt kan te 
sig som ett steg bakåt i barnets språkutveckling vid en närmare analys kan visa sig 
vara ett steg framåt. När flickan var strax under ett år uttalade hon ordet "pretty" som 
[pr I ti) eller [pr ç ti]. Ungefär ett år senare var hennes uttal av samma ord [p I ti] eller 
[bi I di]. Om vi tänker oss att flickan vid det senare tillfället börjat basera sitt uttal på 
ordens fonologiska struktur, skulle hon s a s sila det hon säger genom sitt 
fonemsystem. Detta fonemsystem är till en början mycket begränsat (se nedan) och 
det är här vi ska söka förklaringen till flickans uttal av "pretty" som [p I ti] och [bi I 
di].. 
 
Roman Jakobsons teori 
Den klassiska teorin för hur barn utvecklar ett fonemsystem formulerades i början av 
1940-talet av Roman Jakobson (se Jakobson 1968). Vi ska kortfattat redogöra för 
denna teori och sedan kritisera och komplettera den med hjälp av senare data och 
forskning. Grundtanken i Jakobsons teori är att fonemvariationen i språk bestäms av 
en princip om maximal kontrast. De språkljud som i första hand finns i en 
språkgemenskap är de som är lättast att höra och göra skillnad på. Denna princip 
visar sig såväl i universaler som i barns tillägnande ordning. De grövsta 
distinktionerna beträffande språkljud skulle vara närvarande i alla världens språk 
enligt Jakobson. Dessa distinktioner skulle också vara de barnet lär sig först. De 
subtilare distinktionerna är däremot mer tillfälligt förekommande i världens språk I 
barnets utveckling bemästras de också senare. De först bemästrade distinktionerna 
(särdragen) i barnets fonologiska utveckling skulle enligt Jakobson vara följande 
(efter Linell & Jennische 1980): 
 
"Först skiljer barnet mellan ett öppet vokalljud ([a] e1ler [æ] och en utpräglad 
konsonant, ett helst tonlöst klusilljud [p] e11er [t]; Jakobson håller på [p]). Därefter 
lär sig barnet skillnaden mellan klusil och nasal vid det artikulationsställe som barnet 
använder; alltså skiljs /p/ från /m/ (eller /t/ från /n/). Sen uppträder skillnaden mellan 
labialer och dentaler systematiskt; barnet kan då använda följande stavelser: /pa/, 
/ma/, /ta/, na/. Därefter skiljer barnet ut olika vokaler från varandra, först /i/ från /a/ (i 
t ex /pi/ och /pa/), sen också /u/ eller den mellanliggande öppningsgraden /e/. Efter /i, 
e, a, u/ kommer sen också /o/ I fortsättningen utvidgas  vokalssystemet och 
konsonantsystemen vidare mot större differentiering. Klusiler uppträder före 
frikativor, labialer och dentaler före velarer, tonlösa (obstruenter, d v s klusiler och 
frikativor) före tonande o s v. Mot slutet av utvecklingen återstår bara de subtilaste i 
språket förekommande distinktionerna. 
 Jakobsons teori förutsäger också något om hur barn uttalar sådana ord som 
innehåller fonem och fonemkombinationer som barnen ännu inte behärskar. Såvida 
barnet inte helt enkelt undviker sådana ord, finns två möjligheter: Antingen 
utelämnas de svåra ljuden, eller också ersätts de av andra. Substitutionerna bör enligt 
Jakobson följa dessa principer: 
 

(a) ju senare  ett fonem tillägnas, desto oftare ersätts det (relativt sett). 
(b) ju tidigare  ett fonem tillägnas, desto oftare används det (relativt sett) som 

ersättningsljud (substitut). 
(c) de använda ersättningsljuden skiljer sig så lite som möjligt från de ersatta ljuden." 
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Evidens från produktion 
Jakobsons teori bekräftas i flera avseenden av de nya data som senare forskning 
presenterat. T ex Sing & Frank (1975) undersökte omkring 700 fonemsubstitutioner 
hos 90 engelska barn med medelåldern 6 år och fann att svåra ljud (som /s , ∫ , T , v/ 
ofta ersattes men sällan användes som ersättningsljud, medan lätta ljud som /p,b,t,m/ 
sällan ersattes men ofta användes som ersättningsljud. Jakobsons prediktioner 
stämmer också beträffande vilka fonemdistinktioner på produktionssidan barn lär sig 
behärska sist. Svenska barn har i allmänhet störst problem med disktinktionerna  /r /- 
/1 /, / ∫/ -/s / ç /,  /y: /- / u:/,   / y: /-/ µ:/, /µ / - / Ø/, samt dentaler -supradentaler (se 
Linell & Jennische 1980; Stenborg & Bengtsson 1970; Eneskär 1978) 
 
Evidens från perception 
Mycket talar för att även barns urskiljningsförmåga på perceptionssidan utvecklas 
enligt vissa mönster. Shvachkin (1973) studerade 19 ryska barns tidiga utveckling av 
förmågan att percipiera fonologiska distinktioner. Shvachkins resultat stämmer på 
flera punkter (men inte på alla) med Jakobsons teori. Det verkar då som regel vara så 
att det som är lätt att göra skillnad på också är lätt att höra skillnad på. Det finns 
emellertid en del knepiga fall. T ex /s/ är lätt att höra, men svårt att göra.  Trots denna 
assemetri är /s/ mycket utbrett bland världens språk. Däremot differentieras /s/ 
mycket sent i barnets fonologiska utveckling, inte bara på produktionssidan, utan 
även - enligt Shvachkin - på perceptionssidan. 
 
Individuell variation 
Jakobsons teori bör emellertid kritiseras och kompletteras på flera punkter. En 
jämförelse mellan detaljerade fallstudier av olika barns fonologiska utveckling gör 
det klart att olika barn följer delvis olika utvecklingsstrategier. Sålunda fann Linell 
vid en jämförelse av två pojkars uttalsutveckling bl a att den ene i sin successiva 
differentiering av tonlösa klusiler och frikativor utgick från /t/, medan den andre i sin 
utveckling av samma fonemserie utgick från /h/ (se vidare Linell & Jennische 
1980:36ff). Jakobsons principer för tillägnandeordningen är alltså inte absoluta, utan 
anger endast mycket generella tendenser. Utrymmet för individuell variation är 
betydande. 
 
Kontinuitet joller fonologisk utveckling De övergripande uttalsgesterna  
 
(i)  Produktion  
Till Jakobsons teori hör också att han tar avstånd från tanken att barnets fonologiska 
utveckling skulle vara relaterad till jollret och den förspråkliga ljudutvecklingen. 
Detta är en tveksam tes. Även om en fonologi medför en förändring av principerna 
för perception och produktion av tal, finns det mycket som tyder på att barnet i sin 
fonologiska utveckling bygger vidare på flera drag från det förspråkliga stadiet. På 
produktionssidan kan vi t ex lägga märke till att barnet tidigt visar upp 
vuxenliknande intonation i sitt joller. Denna intonation sträcker sig ofta över längre 
jolleravsnitt. Det kan vara mycket uttrycksfullt och produceras  ofta i en rytm som 
påminner om de cykler i vuxnas samtal som t ex Henderson et al. (1966) och 
Butterworth (1975) uppmärksammat. Även tonaccentskillnader, i svenskan 
skillnaden mellan ordaccent 1 och 2, införlivar barnet med sin prosodiska repertoar 
under det förspråkliga stadiet I språk med många ordtoner, t ex kinesiskan, uppträder 
dessa ordtoner redan i början av uttalsutvecklingen (Li  & Thompson 1976). 
 Barnet verkar alltså i sin uttalsutveckling tidigt ha en uppfattning om mer 
övergripande gester för att först senare urskilja mindre enheter och delhandlingar. Att 
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intonationsgesterna upp- fattas så tidigt av barnet torde bl a ha att göra med att dessa 
gester kodar känslor och attityder, som är viktiga komponenter redan i barnets 
tidigaste kommunikation. Flera av de tidiga uttalsgesterna går alltså inte bara igen i 
den senare uttalsutvecklingen utan är också tidigt förbundna med en kommunikativ 
funktion. 
 Moskowitz (1971) hör till dem som menar att barnet i sin fonologiska 
utveckling först lägger märke till större enheter, och Moskowitz pekar på stavelsen 
som en sådan enhet. Stavelseliknande strukturer finner vi i barnets ljudproduktion 
under den sena jollerperioden. Barnet producerar CV - (konsonant-vokal) kedjor, t ex 
ma-ma-ma, pa-pa-pa-pa o s v. Genom att upprepa samma stavelse visar barnet att det 
känner igen och kan reproducera en viss ljudgestalt. (Vi kan här påminna oss 
återkopplingens roll i utvecklingen.) Reduplikation (upprepning) är också ett enkelt 
sätt för barnet att systematiskt öka längden på sina yttranden. Man kan fråga sig om 
barnet inte upptäckt principen för fonologisk struktur när det senare bildar kedjor av 
stavelser som skiljer sig åt partiellt, t ex pa-pi-pa-pi osv.. 
 Sambandet mellan joller och barns tidigaste språkliga yttranden har studerats 
av Oller et al. (1976). Oller fann att jollret och de tidiga språkliga yttrandena har 
vissa uttalsprinciper gemensamma. Några av dessa är följande. KW (dvs konsonant + 
vokal) föredras framför KKV (konsonant+konsonant+vokal) och (K)VK (dvs vokal 
+ konsonant, eventuellt föregånget av konsonant). Vidare är initiala och mediala 
konsonanter vanligare än finala (jfr nedan). [w] och [j] är generellt vanligare än [l] 
och [r]. Vi kunde tillägga att [h] också är en vanlig ljudtyp på båda stadierna. 
Waterson (1971) beskriver hur barn i början av sin fonologiska utveckling anpassar 
ords vuxenuttal till fem typer av fonetiska mönster. Flera av dessa mönster består av 
en stavelse som reduplicerats en gång, t ex mönstret KVKV som t ex anpassar 
"biscuit" till [be:be:], och mönstret wVwV som anpassar t ex "barrow" till [wæ wæ]. 
Detta tyder bl a på ett inflytande från jollerstadiets stavelsekedjor (se ovan). 
Samtidigt kan vi tolka detta som en systematisk förenkling från barnets sida. 
 
(ii)  Perception 
Om vi ser till perceptionssidan, antydde vi i avsnitt 2.2.1 möjligheten av att vi föds 
med perceptorer som är känsliga för just de akustiska förändringar som i språklig 
kommunikation utnyttjas i särskiljande syfte. Eimas (1975) argumenterar för att vi 
har en sådan medfödd förmåga att höra skillnad mellan tonande och tonlösa talljud. 
Just tonande/tonlös är en mycket grundläggande distinktion i språks fonologiska 
system. Det är alltså möjligt att vissa principer om vad som är lätt eller svårt att höra 
skulle kunna ges en biologisk förklaring. 
 Vid perception av språkljud spelar kontexten en avgörande roll. De akustiska 
ledtrådarna till ett visst språkljuds identitet är olika beroende på i vilken fonetisk 
omgivning språkljudet före- kommer. För konsonantljud är det i synnerhet vad som 
händer i övergången (formanttransitionerna) till följande vokal som ger en vink om 
vilket konsonantljud det är fråga om (se Liberman et al. 1967). De allra flesta 
språkljud kräver på detta sätt en mer övergripande gest för att kunna identifieras. 
Intressant nog har överordnade gester som betoning, ordaccent och satsintonation 
viktiga vägledande funktioner i perceptionen (se t ex Bruce 1977). Detta pekar på att 
det är naturligt för barnet att börja med de övergripande gesterna, för att därefter 
successivt upptäcka de mindre.  
 
Några ytterligare drag i barns fonologi 
I vår komplettering av Jakobsons studie ska vi också peka på några vanliga fenomen 
i barns uttal av fonemkombinationer. Barn har i sin produktion i allmänhet svårt att 
klara av konsonantförbindelser. Vilka uttalsstrategier barn då använder sig av har 
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utförligt beskrivits av Ingram 1976. Ofta är det någon av följande tre strategier (se 
Linell & Jennische 1980): Strykning av konsonant (t ex kniv   [ki:v] eller [ni:v], 
sammansmältning, (t ex pretty    [bild] där tonen hos /r/ gått upp i [p], samt inskott av 
vokal (t ex kniv     [kini:v]. Barnets uttal av ett fonem varierar också mycket med 
vilken position fonemet intar inom ordformen. Barn tenderar att ha lätt för fonem när 
de förekommer i början (initialt) eller i mitten (medialt). Svårast är det för de flesta 
barn när fonemet kommer i slutposition (finalt). Fonemets position i förhållande till 
betonad stavelse spelar också en viktig roll. Stavelser som är obetonade utelämnas 
ofta helt (t ex garage   [dα.:s] eller delvis (t ex pyjamas   pα:mas). En annan 
karakteristisk företeelse är regressiva  assimilationer mellan konsonanter (t ex låda 
       [do:da]. Slutligen blir konsonanterna i vissa konsonantförbindelser ibland 
föremål för omkastningar (s k metateser) (t ex hoppsan     [  span], tävling.   . 
[tε1viη]. För en mer detaljerad översikt se Linell & Jennische 1980. 
 Flera forskare har pekat på att barns tidiga uttal av en ordform ofta varierar 
oberoende av kontexten, d v s att det tidiga uttalet är inkonsistent. Om vi sätter detta i 
samband med decentreringen (se avsnitt 2.2.3) kan vi tänka oss att barnets vacklande 
uttal avspeglar en löst etablerad individuell uttalsvana snarare än en delaktighet i den 
sociala normen. Barnet börjar stadga sitt uttal i riktning mot denna norm i takt med 
att det börjar upptäcka att man förändrar ords betydelser när man förändrar deras 
form. Insikt om ords betydelser förutsätter att barnet försöker göra sig förstådd och 
förstå med hjälp av ord. Dessa försök leder successivt bort från det egocentriska 
perspektivet och ökar barnets medvetenhet om den uttalsnorm som delas av 
medlemmarna i språkgemenskapen. 
 Ibland kan barn protestera mot vuxnas härmning och Baby Talk genom 
kommentarer som "Mais maman! Parle-moi francais." eller "Kan tanten inte tala 
rent?" (Jakobson 1968:23). Detta vittnar om att barn kan ha en uppfattning om 
vuxenspråkets uttalsnorm, utan att för den skull själva behärska eller följa denna 
norm. 
 
2.4 Ordförrådet 
 
Inledning 
Vi kan tänka oss att varje givet ord i en människas minne är en formel som ger 
tillgång till ordets uttal, dess kombinationsmöjligheter med andra ord och dess 
betydelse (semantik) I detta avsnitt ska vi framförallt diskutera hur barnets ordförråd 
utvecklas ur betydelsesynpunkt. Vi ska också begränsa oss till sådana semantiska 
aspekter som rör innehållsord - nämligen substantiv, verb, adjektiv och adverb. 
Prepositioner, konjunktioner m m affix samt morfologi ska vi behandla i avsnitt 2.5. 
 
Ord och situation,   Ostensiv utlärning 
Vid ca 1 års ålder har barnet införlivat åtminstone några ljudgestalter med sin 
beteenderepertoar som barnets vuxna kommunikationspartner uppfattar som ord. Det 
är emellertid svårt att ange bestämda betydelser för dess ljudgestalter så som man 
brukar göra för vuxenspråkets ord (se nedan). Sålunda kan det vara svårt att se att 
barnet konsekvent skulle syfta på något särskilt med sina tidigaste ordformer eller att 
barnet skulle förknippa dessa med vissa begreppsliga distinktioner. Svårigheter av 
detta slag har lett barnspråksforskare till att anta att barn först uppfattar ordformer 
som en ackompanjerande gest till hela talsituationen. Senare, i takt med att barnets 
allmänna kognitiva förmåga utvecklas, börjar barnet uppfatta orden som kopplade till 
bestämda aspekter av situationer och till vissa referenter. En vanlig hypotes är att 
denna koppling grundläggs genom s k ostensiv utlärning. Genom att konsekvent 
benämna och kommentera de saker som är i fokus för barnets uppmärksamhet ger 
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den vuxne barnet tillfälle att associera orden med dessa saker eller händelser. En 
mycket starkt formulerad variant av denna hypotes ger kyrkofadern Augustinus 
(354-430) i sina Bekännelser (se Wittgenstein 1953 §1). Här möter vi också ett 
exempel på en beskrivning av förstaspråkstillägnandet som är grundad på 
introspektion (se avsnitt 1.4). 

 
"När de (vuxna) nämnde ett föremål och därvid vände sig mot det, märkte 
jag detta och jag förstod att föremålet betecknades genom de ljud som de 
yttrade, då de ville hänvisa på det. Detta förnam jag genom deras åtbörder, 
alla folks naturliga språk, det språk som genom minspel och ögonens 
uttryck, genom lemmarnas gester och röstens tonfall uppenbarar själens 
förnimmelser, när denna begär eller håller fast eller förkastar eller undflyr 
någonting. Så lärde jag mig så småningom att förstå vilka ting som 
betecknades genom de ord, som jag om och om igen hörde uttalas på deras 
bestämda platser i olika utsagor. Och när nu min mun hade vant sig vid 
dessa tecken, så uttryckte jag genom dem mina önskningar." 
 

Vi kan understryka närheten mellan denna senantika text och dagens artiklar i 
psykolingvistik och barnspråksforskning genom att jämställa "själens förnimmelser" 
med modern jargong som "kognition" och "mentala processer". Augustinus 
beskrivning är också aktuell såtillvida att barn otvivelaktigt förstår sig på gester och 
även tonfall tidigare än ord, och att de tar hjälp av denna kunskap när de senare 
försöker förstå sig på ord och språkliga uttryck. Däremot stämmer det inte att 
kroppsspråket skulle vara universellt ("alla folks naturliga språk"). Det icke-verbala 
beteendet är i en betydande utsträckning konventionaliserat och föremål för en 
omfattande kulturell variation. 
 Å andra sidan har Augustinus rätt när han förutsätter att barnet inte är något 
oskrivet blad när det börjar lära sig ord, utan drar nytta av sin redan etablerade 
kognitiva strukturering av omvärlden (2.2.2) och sin kunskap om mål och medel i 
sociala interaktioner (2.2.3). Ju mer barnet redan förstår av det sammanhang där 
orden används, desto fler ledtrådar har barnet till ordens användningsvillkor eller 
betydelser (jämför avsnitt 2.8). Vi kunde tillägga att ju färre ord barnet behärskar, 
desto mer beroende är barnet av direkt konfrontation med det som orden står för om 
barnet ska kunna lära sig ordens betydelser. Ju fler ord barnet behärskar, i desto 
högre grad kan inlärningen av nya ord förmedlas verbalt. Ett tecken på att barnet 
börjar bli mottagligt även för verbalt förmedlad inlärning är när det i 2-årsåldern 
börjar fråga "Vad är det?". 
 
Utvecklingen av referens 
Upptäckten av ordbetydelser förbereds alltså av tidigare faser i utvecklingen. 
Exempelvis kan vi peka på en kontinuitet i hur barnet utvecklar handlingen att 
referera till (syfta på) något som en komponent i ords semantik. Tidigt visar barnet 
sitt intresse för något genom att spontant sträcka sig mot det. Senare tillägnar sig 
barnet konventionen att peka för att fästa kommunikationspartnerns uppmärksamhet 
vid det intresseväckande eller eftertraktade. Pekgesten föregriper till sin funktion den 
grammatiska kategorin deixis. Kontinuiteten understryks vidare av att pekgesten 
fortsätter att användas även sedan barnet börjar kunna peka ut saker i omgivningen 
med hjälp av ord. Pekgesten används ofta samtidigt med talet som en delhandling, 
genom vilken talaren (barnet såväl som den vuxne) specificerar vad han/hon syftar 
på. 
 Vidare är räckvidden såväl hos pekgesten som hos barnets tidiga ord i stort 
begränsad till det som är här och nu. Så småningom börjar barnet emellertid använda 
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ord även om sådant som inte är här och nu (I den engelskspråkiga litteraturen kallat 
"displaced speech"). Referens till sådant som inte är här och nu behöver emellertid 
inte nödvändigtvis ske genom ord. Ett exempel på detta är barnets gråt för att få 
mjölk. Om vi ser till den fortsatta utvecklingen kan barnet så småningom även 
specificera deixis (syftning) genom att använda rums- och senare även tidsadverbial. 
Efterhand upptäcker också barnet den grammatiska kategorin tempus, med vars hjälp 
man bl a kan ange hur det man syftar på förhåller sig i tiden till talögonblicket (se 
vidare avsnitt 2.5). 
 Med ord som tillhör ordklassen substantiv kan man referera till varje person 
eller föremål, som svarar mot den beskrivning som ordet innebär (jfr "intension" 
nedan). Med t ex "hund" är det alltså möjligt att referera till varje individ som räknas 
som hund. Vad det är som räknas när man skall använda ordet "hund" för att referera 
till något (m a o vilka ordets referensvillkor är) är något som barnet får komma 
underfund med genom gissningar och genom nya erfarenheter av ordets användning 
(jfr "vetenskapsmetaforen" nedan). 
 Flera forskare har gjort iakttagelsen att barn under ett tidigt skede använder 
substantiv på samma sätt som vuxna använder egennamn. Det speciella med 
egennamn är att de refererar till endast en, unik individ. Sålunda kan barn till en 
början använda t ex "lampa" bara om en enda, speciell lampa. Anledningen till denna 
snäva referens är barnets begränsade erfarenhet av världen. Till en början känner 
barnet bara till en referent som passar till det givna ordet. 
 Vidare går det nästan alltid att referera till en och samma sak med flera olika 
ord eller uttryck, och detta är också något som barnet skall lära sig behärska. Vilken 
beskrivning man väljer för att referera till en viss sak eller person kan ha en social 
poäng. Ervin-Tripp (1 Ervin-Tripp & Mitchell-Kernan 1977) illustrerar detta med 
följande exempel. En 5-årig flicka stod inför uppgiften att presentera sin faster för en 
lekkamrat. 5-åringen löste problemet med formuleringen "Det här är min faster". 
Flickan gav på detta sätt den för lekkamraten okända kvinnan en identitet genom att 
hänföra henne till en kategori ("faster"), som kunde tänkas vara känd för 
lekkamraten. Detta slags val av beskrivning förutsätter en relativt långt driven 
decentrering. Barnets förmåga att anlägga olika perspektiv på en viss sak och att inse 
att en och samma sak eller person kan tillhöra flera kategorier samtidigt, samt barnets 
förmåga att anlägga det för situationen mest relevanta perspektivet är beroende av 
barnets sociala utveckling och erfarenheter av deltagande i varierande 
kommunikationssituationer. 
 
Användning 
När vi anger olika aspekter av ett ords betydelse, innebär detta att vi anger olika 
aspekter av hur ordet används (Wittgenstein 1953). Hur barnet förstår ett ord beror 
då på hur barnet uppfattar att ordet används i en verksamhet eller ett sammanhang av 
handlingar. Barn kan använda ord i mycket enkla handlingssammanhang, innan de 
använder ord till att t ex referera till något. Ett exempel på ett sådant sammanhang är: 
den vuxne säger ett ord - barnet upprepar det o s v. Genom hur ordet används i detta 
enkla sammanhang har det en innebörd. 
 Barnets utveckling består i att barnet lär sig använda ord i allt fler och allt mer 
avancerade handlingssammanhang. Om barnet får tillgång till varierande 
handlingssammanhang, får konfronteras med ord i olika situationer, har barnet 
möjlighet att lägga märke till vilka varierande aspekter användningen av ett ord kan 
ha och vilka de typiskt har. Två aspekter av åtminstone substantivs typiska 
användning är att referera till något och att beskriva detta (beteckna eller stå för 
föreställningar och begrepp). Eftersom substantiv är viktiga i barns tidiga 
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ordanvändning, kan dessa funktioner tänkas höra till de tidigaste komponenterna i 
barns semantik. 

 
Segmenteringsproblemet 
Ordinlärningen förutsätter 

också att barnet förmår segmentera strömmen av talljud, som det möter i just sådana 
delar som svarar mot ord. Flera omständigheter konspirerar till att underlätta en 
sådan segmentering. Några av dessa är följande. Ord kan uttalas för sig och 
ettordsyttranden är inte ovanliga. Prosodiska gester (betoning, intonation) kan 
avgränsa ord från omgivande ord. Vidare inträffar pauser nästan uteslutande i 
ordgräns, t ex tvekpauser före betydelsetunga ord. Talets rytm och kroppsgesternas är 
som regel samordnade, och en talares kroppsspråkliga ackompanjemang kan därför 
vägleda lyssnaren i att strukturera talströmmen. Vidare understödes segmenteringen i 
ord inte minst av att dessa bitar kan förknippas med betydelser. Slutligen kan vissa 
BT-strategier (se avsnitt 2.8) tänkas befrämja segmenteringen i ord. Vuxna upprepar 
ofta ord i sina yttranden till barn (Snow 1972), och vuxna inleder ofta sina yttranden 
på ett standardmässigt sätt (t ex "Titta, en __!" eller "Ska vi __?"), som får bilda 
ramar för nya ord som introduceras (Broen 1972). 1 dessa slags vuxenyttranden kan 
barnet helt enkelt genom igenkänning avgränsa delar som ofta svarar mot ord. Vad 
som sagts här är inte avsett att ge intrycket att barn nödvändigtvis uppmärksammar 
och lär sig enbart ord. De segmentera säkerligen också hela fraser och vissa 
enskildamorfem. 
Om vi ser till takten i barns ordinlärning, kan vi utskilja åtminstone två faser. Den 
första sträcker sig från det att de första identifierbara ordformerna dyker upp i barnets 
tal vid ca 1 års ålder fram till omkring 11/2-2 års ålder. Under denna fas är 
tillägnandetakten trög, och vid slutet av perioden omfattar barnets lexikon ca 25-50 
ord (jfr Nelson 1973). Därefter följer en fas med mycket snabb tillägnandetakt. När 
barnet är 3-33 år har det som regel ökat sitt ordförråd till att omfatta 1000 enheter, 
och när barnet är 6 år är antalet ca 2500. Den långsamma utvecklingen under den 
första fasen kan bero på att barnet då ännu inte uppfattat några principer för ordens 
användning, som är tillräckligt tydliga för att barnet skall kunna använda dem för att 
systematiskt bygga ut sitt ordförråd. En nödvändig förutsättning för "ordexplosionen" 
i den andra fasen är förmodligen att barnet konsekvent börjar koppla orden till 
referenter och begrepp. 
 
Extension och Intension 
Vi en analys av ords semantik brukar man göra en. distinktion mellan ordens 
extension och deras intension (vilket ungefär motsvarar vad vi ovan omtalat som 
referens respektive beskrivning). Orden "Stockholm" och "huvudstaden" har - om de 
båda används om Sveriges huvudstad - samma extension men olika intension. 
Extensionen till ett ord är allt det som man får syfta på med ordet, medan intensionen 
är ett perspektiv på extensionen, en beskrivning som väljer ut extensionen. Vi ser 
alltså att samma extension kan vara åtkomlig ur olika perspektiv. Intensionen är den 

 

Ordförrådets kvantitativa utveckling 
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sida av ett ords betydelse, som är relaterad till perceptuella och kognitiva 
(begreppsliga) kategorier. 
 
Överextensioner 
I början av den. explosionsartade fasen i barnets ordutveckling (ca 2-31/2 år) är det 
vanligt att barn i sin produktion använder vissa ord, inte bara om de saker som de 
observerat vuxna använda orden om, utan också om saker som en vuxen inte skulle 
benämna med orden i fråga. Detta slags fenomen i barns ordanvändning brukar kallas 
överextensioner. Vi kan illustrera detta med ett engelskt barns användning av ordet 
"stick" ("tee" i barnets uttal) (efter E. Clark 1975). Första gången barnet använde 
ordet syftade barnet på en pinne. Sedan började barnet använda "tee" även om 
käppar, ihopfällda paraplyer, en rakkniv, plankor m m. Den intressanta frågan är här 
vilket perspektiv barnet anlägger på de referenter, som det för samman genom att 
benämna alla med samma ord (stick). M a o vad har "stick" för intension i barnets 
språk? Vad är det för perceptuella och kognitiva kategorier som barnet utnyttjar, när 
det väljer ut t ex ett ihopfällt paraply som ett objekt som kan benämnas "stick"? 
Svaret torde vara att barnet uppfattar en likhet mellan referenterna med avseende på 
kategorin form. Mer specifikt ser barnet förmodligen referenterna som avlånga. 
Barnet visar då prov på en form av generalisering varje gång det använder "stick" om 
ett nytt avlångt föremål. 
 
Perceptuell förankring 
Eve Clark (1975) har gått igenom ett stort antal observationer av barns 
överextensioner och funnit att barn grundar sina generaliseringar på framförallt 
kategorierna form (som i fallet med "stick"), rörelse (t ex "sch" används först om ett 
visst tåg och sedan om alla slags maskiner i rörelse), storlek, ljud (läte), eller 
material. Det är slående att alla dessa kategorier är direkt perceptuellt förankrade (jfr 
Miller & Johnson-Laird 1976). Vi kan kasta ett visst ljus över dessa kategorier 
genom att ta vår utgångspunkt i gestalt-psykologin. Om vi ser till distinktionen fokus 
(förgrund) - bakgrund, finner vi då bl a att processer och det som är dynamiskt 
brukar uppfattas som fokus, medan tillstånd och det som är statiskt tenderar att 
uppfattas som bakgrund. Att rörelse är en vanlig kategori för överextensioner kan då 
ses som en naturlig följd av att rörelse är perceptuellt påtagligt (lätt att lägga märke 
till) och drar till sig barnets uppmärksamhet och intresse. Det finns vidare 
gestaltpsykologiska principer för vad som är "goda" och "dåliga" gestalter eller 
figurer (se Boring 1942). Exempel på goda gestalter är bl a cirklar och linjer. Just 
dessa figurer är också vanliga utgångspunkter för barns överextensioner (jfr "moon" 
för bl a runda kakor, och "stick" för bl a plankor). 
 
Mer om överextensioner. Förhållandet produktion perception 
Bowerman (1975) noterade att den indelning barn gör av referenter utifrån deras 
yttre utseende ofta skär tvärs över funktionella skillnader mellan referenterna. Med 
"stick" i exemplet ovan benämner t ex barnet föremål med så olika funktion som 
paraply och rakkniv. Yttre utseende verkar alltså i åtminstone dessa fall vara en 
starkare indelningsgrund som bas för överextensioner än funktion. Under alla 
omständigheter kan vi se på överextensioner som att barnet utnyttjar sitt begränsade 
ordförråd för att täcka in så mycket av världen som möjligt. Exemplen på 
överextensioner som vi diskuterat ovan är typiska för ett tidigt skede av barnets 
ordutveckling. Några typiska exempel från ett senare skede är "bada" använt om allt 
som rör sig på eller i vattnet, och "igår" använt om all förfluten tid. 
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Barnets tidiga överextensioner på produktionssidan motsvaras som regel inte av 
några överextensioner på perceptions- och förståelsesidan. Thomson & Chapman 
(1975) presenterade bildpar av t ex en hund och en häst för ca 2 år gamla barn och 
uppmanade barnen att peka på t ex "vovven". 4 av 5 barn pekade då konsekvent på 
hunden, fastän de i sin spontana produktion använde "vovve" både om hundar och 
hästar. Studien visar att barn kan ha större kunskap om ords betydelser än vad de 
förmår visa i sin produktion. 
 
Underextensioner 
I barns språkanvändning förekommer även underextensioner. Barnet använder då 
ordet på ett snävare sätt n den vuxne. Bloom (1973) rapporterar t ex att en 9 
månaders flicka använde ordet "car" enbart om bilar, som hon såg köra på gatan 
nedanför fönstret. Hon använde däremot inte "car" om bilar på bilder, om bilar som 
stod stilla eller som hon själv färdades i. Bloom's exempel skulle mycket väl kunna 
tolkas som att flickan associerar ordet med hela situationen (stå och titta ut genom 
fönstret och se bilar passera) snarare än med enbart specifika referenter (bilar). 
Bowerman (197 ) diskuterar underextensioner av bl a orden "up" och "down" i ett 
barns tidiga ordinlärning. Dessa ord användes först som talhandlingar,-for att begära 
något eller för att reglera andras beteende (jfr Halliday 1975). Barnet använde också 
orden för att kommentera sina egna aktiviteter. Senare kommenterade även barnet 
andras aktiviteter med "up" och "down" och till sist utsträckte barnet användningen 
av orden till döda ting. Vi kan lägga märke till att extensionen i Bowerman's exempel 
verkar vidgas i takt med barnets successiva decentrering. 
 
Vetenskapsmetaforen 
Många forskare diskuterar barnets språkutveckling som om den följde mönstret i 
figur 1. Man tänker sig alltså att barnet går tillväga ungefär som man brukar göra i 
vetenskapliga sammanhang, när man skall förstå sig på språkets regler. 
 
Figur 1."Vetenskapsmetaforen" för språktillägnandeprocessen 
 
 
 1.  Observation (iaktta språkanvändningen) 
 
 2. Hypotes (gissning om vad som styr språkanvändningen) 
 
 3. Prövning (så här skall jag göra när jag använder språket) 
 
De flesta barn verkar snabbt gå till steg 3 och själva producera ord som de tagit 
fasta på. Detta har den fördelen med sig att. barnet då kan få reaktioner från 
kommunikationspartnern (bekräftelser eller rättningar) som kan ligga till grund för 
en modifiering av hypotensen, en precisering av användningsvillkoren för orden. 
Olika barn följer emellertid olika strategier. Somliga barn kan vara tysta ganska 
länge för att sedan visa upp ett överraskande korrekt språk, när de väl börjar tala. 
En sådan utveckling tyder på att barnen uppehållit sig vid steg 2 och varit obenägna 
att gå till steg 3, innan de utvecklat en mycket välgrundad hypotes. Överextensioner 
kan enligt modellen ovan ses som att barnet testar hur långt man kan utsträcka 
användningen av ett ord. 
 
Ingen överlappning ingen förutsättning för kommunikation 
Det händer också att barn använder ett ord om helt andra saker än vuxna. Maccoby 
(1965) illustrerar detta med följande observation. En mamma tittade strängt på sitt 
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barn och sa: "Du gjorde det med flit!" ("on purpose"). Det visade sig senare att 
barnet uppfattat innebörden hos uttrycket "med flit" som att titta på någon I fall som 
dessa där barnet förknippat ordet med en betydelse, som saknar beröringspunkter 
med den betydelse vuxna knyter till ordet, upphör barnet snart med sitt sätt att 
använda ordet, eftersom språklig kommunikation inte är möjlig, om de 
kommunicerande parterna inte i tillräcklig utsträckning är överens om vad som 
menas med det de säger. 
 
Semantiska fält 
I studiet av språks ordförråd är det ett vanligt tillvägagångssätt att utgå från ett 
begreppsligt avgränsat delområde av verkligheten och se hur aspekter av detta 
delområde kommer till uttryck genom ord i språket. Ord som är relaterade till 
varandra genom att de kodar sådant, som hör till det givna delområdet brukar sägas 
utgöra ett semantiskt fält. De i ett universellt perspektiv kanske bäst utforskade 
semantiska fälten är ord för färger och ord för släktskap. Ett exempel på ett 
semantiskt fält som studerats i barns språk är ord för djur. Eve Clark (1975) beskriver 
hur engelska barn tenderar att först lära sig "bow-wow" ("vov-vov") som de snart 
börjar använda även om t ex kor, hästar, får och kattor. För varje nytt ord barnet 
sedan lär sig, snävar barnet successivt in sina överextensioner. 
 
Dimension och polaritet 
För att bygga upp ett semantiskt fält måste barnet upptäcka, vilka perceptuella och 
kognitiva distinktioner, som är relevanta för att dels hålla samman orden inom fältet 
(vilka gemensamma semantiska komponenter orden har), dels skilja de i fältet 
ingående orden åt. De flesta forskare är ense om att barn först förmår ta fasta på de 
bytydelsedrag som är gemensamma för orden i fältet. Ett väl studerat semantiskt 
fält är adjektiv, som anger spatiala dimensioner. Till detta fält hör bl a ord som 
"stor", "liten", "hög" och "låg". Den ena sidan av betydelseskillnaderna mellan 
dessa ord kan vi komma åt genom att säga att allt som kan benämnas "högt" eller 
"lågt" också kan benämnas "stort" eller "litet" men inte tvärtom. Orden i 
motsatsparet hög/låg har alltså minst ett villkor på hur de får användas utöver de 
användningsvillkor, som de delar med stor/liten. Mer specifikt kan stor/liten 
användas om objekt med en, två eller tre dimensioner, medan hög/låg bara kan 
användas om objekt med en, nämligen vertikal dimension (Bierwish 1967). Denna 
aspekt av betydelseskillnaden mellan orden brukar omtalas som en skillnad med 
avseende på dimension. Den andra sidan av betydelseskillnaderna mellan orden i 
fältet brukar omtalas som en skillnad i polaritet. Genom polaritet skiljer sig 
adjektiven inom varje motsatspar inbördes såtillvida att det ena anger mycket och 
det andra litet av den eller de dimensioner det rör sig om. 
 Enligt en hypotes skulle barnen först ta fasta på de semantiska drag, som 
anger dimension, och först senare lägga till polaritet (Donaldson & Wales 1970; E. 
Clark 1973; Klatzky et al 1973). Detta skulle förklara varför vissa barn under en 
period använder motsatsord som synonymer (jfr "mer" - "mindre" nedan). Enligt en 
annan hypotes skulle barn först skilja mellan orden med avseende på deras polaritet 
och därefter successivt lista ut, vilka särskilda dimensioner adjektivparen anger 
(Wales & Campbell 1970; E Clark 1972). Barnen skulle då t ex använda "hög" och 
"lång" med samma betydelse som "stor" under någon fas av utvecklingen. Carey 
(1978) menar att de flesta undersökningar ger stöd för den senare hypotesen. 
Undersökningarna pekar emellertid bara på generella tendenser, och uppenbarligen 
följer inte alla barn samma strategi när de bygger upp semantiska fält. 
 
Komplexitetshypotesen 
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Vi kan vidare se det extra villkoret "vertikalitet" som en komponent som gör 
hög/låg betydelsemässigt mer komplext än stor/ liten. Om vi antar att barnet går 
från enkla till alltmer komplexa betydelser (komplexitetshypotesen), skulle vi då 
förvänta oss att barn klarar av stor/liten först. Detta är också fallet (se referenserna 
ovan samt Brewer & Stone 1975; Bartlett 1976). En studie av Maratsos visar 
emellertid att barns utveckling inte behöver gå raka vägen från enkla till alltmer 
komplexa ord. Maratsos data tyder på att barnet efter en period av korrekt 
användning av "stor" och - i detta fall - "lång" börjar använda "stor" i samma 
betydelse som "lång" och i synnerhet om föremål med dimensionen höjd. Så 
småningom använde barnen återigen "stor" och "lång" så som vuxennormen 
föreskriver. Vi skulle eventuellt kunna tolka detta som att barnen under den andra 
utvecklingsfasen särskilt testar betydelsen hos det allmännare av de båda orden 
("stor") genom att överanvända det. 
 Vidare tenderar barn att först lära sig den term i ett motsatspar, som anger 
mycket av dimensionen i fråga, alltså "stor" före 'liten", "hög" före "låg" o s v. H 
Clark (1970) argumenterar för att detta pekar på att orden med negativ polaritet, t 
ex "liten", bör analyseras som de betydelsemässigt mer komplexa, dvs som "stor + 
NEG" (jfr Donaldson & Balfour's studie av "mer och "mindre" nedan). 
 Den semantiska komplexitetshypotesen förutsäger alltså att barnen först lär 
sig behärska de ord i ett semantiskt fält, som är förbundna med minsta möjliga 
antalet användningsvillkor. Komplexitetshypotesen ger en rättvisande bild av 
tillägnande- ordningen i flera semantiska fält, bl a det för spatiala dimensioner, som 
vi diskuterat ovan. Ett annat exempel är barns till- ägnande av orden "mer" och 
"mindre". Donaldson & Balfour (1968) genomförde ett förståelsetest med 3-åringar 
och fann att dessa tolkade "more" och "less" på samma sätt, nämligen som att båda 
orden refererade till en mängd av något. 3-åringarna tenderade dessutom att 
använda båda orden om den större av två mängder. Vi kan tillägga att förmågan att 
använda orden "mer" och "mindre" är relaterad till den kognitiva utvecklingen och 
s k konservation, dvs förmågan att avgöra om en mängd eller volym förändras, när 
dess form förändras ( t ex om en viss mängd vatten förblir konstant, när den hälls 
över från ett smalt och högt glasrör till en bred skål. 
 Gentner (1975) studerade hur barn mellan ca 3 och 8 år tolkade bl a verben 
"ge", "ta", "köpa" och "sälja". Dessa verb har alla att göra med överföring från den 
enes ägo till den andres. Alla har också kausalitet ("göra så att") som en semantisk 
komponent (t ex "ge" någon något kan analyseras som "göra så att någon får 
något"). "Köpa" och "sälja" Ur de mer komplexa genom att de inbegriper speciella 
sociala förpliktelser och utväxling av pengar som betydelsekomponenter. Det 
visade sig att de äldre barnen som regel kunde tolka alla verben korrekt, medan de 
barn som var under 5 år tenderade att tolka "köpa" som om det betydde "ta" och 
"sälja" som "ge". De yngre barnen föll alltså tillbaka på de strategier som de 
etablerat för de enklare verben, när de skulle tolka de mer komplicerade. Genom att 
tolka de mer komplicerade verben som just "ta" och "ge", träffade de yngre barnen 
rätt på flera semantiska komponenter som är närvarande i "köpa" och "sälja", bl a 
kausalitet. 
 
Användbarhetshypotesen 
För vissa semantiska fält gör komplexitetshypotesen emellertid felaktiga 
förutsägelser om tillägnandeordningen. Detta är t ex fallet med det semantiska fältet 
för djur, där den mest överordnade termen "djur" är förbunden med ett minimalt antal 
användningsvillkor och alltså borde läras in före t ex "hund" och "katt". Emellertid 
brukar tillägnandeordningen här vara den omvända. Detta kan vi förstå mot bakgrund 
av en kompletterande hypotes - vi kan kalla den "användbarhetshypotesen" - som i 
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barnspråkssammanhang först formulerades av Brown (1958). Brown menar att barn 
först lär sig de ord de har mest användning för såväl i kommunikativt som i 
begreppsligt avseende. Rosch et al (1976) har försökt kombinera 
användbarhetshypotesen med komplexitetshypotesen. Rosch et al förutsäger att 
barnet först lär sig ord på en s k grundnivå ("basic level"), vilken definieras av att 
referenterna till ett ord på denna nivå, ett s k grundord ("basic level term"), har 
många gemensamma egenskaper, t ex att de är både enkla och användbara samtidigt 
som de i flera avseenden skiljer sig från referenterna till andra ord på samma nivå. Vi 
kan illustrera detta med att markera en viss nivå i följande två träddiagram, vilka 
anger över/underordningsförhållandena mellan delar av de semantiska fälten för mat 
respektive växter. Den nivå vi valt att markera i respektive träd utgör en hypotes om 
vilken nivå som typiskt utgör barns grundnivå. 
 

 
 
Poängen är att vilken nivå som utgör grundnivån för en viss person är beroende av 
vilka kunskaper denna person har och vilka verksamheter denna person ägnar sig åt. 
När t ex en trädgårdsmästare utövar sitt yrke ligger hans grundnivå längre ned i 
träddiagrammet än den nivå vi valt att markera ovan. 
 
Några problem 
Även om vi kan konuna åt flera aspekter av barns ordtillägnande med det slags 
analyser vi skisserat ovan, återstår flera problem. En viktig fråga är vilken roll 
emotiva faktorer och personligt färgade associationer (s k konnotationer) spelar i 
barnets ordinlärning. Att detta slags faktorer är att räkna med som delar av den 
sociala verkligheten,, dvs att det finns ett samförstånd mellan individerna i ett 
samhälle beträffande emotiva och konnotativa aspekter av ords betydelser, framgår 
av Osgood's undersökningar med den s k semantiska differentialen (Osgood et al 
1957). Hur barn integrerar ord med sin känslovärld och hur emotiva faktorer 
påverkar ordinlärningen är emellertid ett område, som återstår att utforska. 
 Vi skulle också kunna ifrågasätta om Inklusivitet eller över! 
underordningsförhållanden spelar en så stor roll för hur barn ordnar sina ord i 
förhållande till varandra. Barns ordassociationer - såsom de visar sig i 
ordassociationstest - går sällan från en underordnad term till en överordnad eller 
tvärtom. Detta är däremot vanligt för vuxna testpersoner. Pa t ex stimulusordet 
"hallon" skulle en vuxen typiskt ge ett responsord som "bär". Barns ordassociationer 
verkar däremot vara grundade på närhet i ett situationellt sammanhang. Ett typiskt 
responsord från ett barn på "hallon" skulle vara "farmor" (farmor har hallon i sin 
trädgård etc). Att barn inte alltid uppfattar eller uppmärksammar 
inklusionsförhållanden mellan ord visar sig i kommentarer som "Jag är inget barn! 
Jag är en flicka." Ett annat upplysande exempel är följande. Under en gissningslek 
frågade en 5-åring: "Ar det ett husdjur (som Du tänker på)?" Svaret blev nekande. 
Barnet fortsatte då: "Ar det en katt? En vovve?"osv. 
 
Relevans 
Vi har alltså anledning anta att situationella och emotiva faktorer spelar en viktig roll 
för hur barn använder ord och hur de kodar in, lagrar och plockar fram ord ur minnet. 
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Detta innebär inte att barn inte skulle arbeta även med semantiska relationer som t ex 
inklusion. Utgångspunkten för vårt resonemang är att barnet uppmärksammar det 
som för barnet framstår som relevant. Barn kan t ex få anledning att ordna begrepp 
efter just inklusionsgrad i samband med sin ritualiserade interaktion med andra barn 
(se vidare avsnitt 2.6 och 2.8). T ex när barn duellerar genom att skryta: "Jag kan 
lyfta hela världen på ett finger!" - "Jag kan lyfta hela universum, så där fick Du allt 
så du teg!" (Brenneis & Lem 1977). För att åstadkomma ett vinnande drag i detta 
spel är det viktigt att det man säger innefattar allt som motparten tagit upp och 
dessutom mer. 
 
Språk och tanke 
Sammanfattningsvis kan vi säga att mycket tyder på att inlärningen av ord förutsätter 
redan etablerade perceptuella och kognitiva kategorier. Men orden kan också tänkas 
tillföra kognitionen en hel del genom att erbjuda avancerade möjligheter till 
minnesaccess (tillgång till det man lagrat i minnet). Ett ords betydelsesida väter mot 
olika sidor av vårt kunskaps- och begreppssystem, och genom att etablera ett ord i 
minnet för vi samman olika kognitiva infallsvinklar till ett slags helhet, - vad vi kan 
kalla ett språkligt begrepp. Ord kan dessutom tänkas underlätta tvärmodal integrering 
(jfr avsnitt 2.2.2). 
 Ords betydelser bestäms och stadgas av en social norm, dvs av hur de används 
i kommunikation. Detta torde medföra att även tänkandet stadgas i den mån språk 
och tänkande är relaterade till varandra. Vi kan då karakterisera språkets relation till 
tanken som att det ligger nära till hands att tänka i kategorier som är språkligt 
kodade, M a o språket bestämmer hur vi brukar tänka. Detta innebär också att barns 
språkutveckling påverkar barnens begreppsbildning och deras förmåga att forma 
kognitiva infallsvinklar. Men barnens språkutveckling och de ord de skaffar sig blir 
fördenskull inte bestämmande för hur det är möjligt för barnen att tänka. 
 
2.5 Grammatiken 
Barnets första verbala yttranden är ettordsyttranden (s k halofraser). Att spekulera i 
barnets grammatik på detta stadium är vanskligt. När barnet börjar uttrycka sig i 
tvåordsyttranden, kan vi emellertid börja studera dess tidigaste syntax, dvs 
regelsystem för hur ordformer får kombineras till satser. Ett försök att göra reda för 
barnets tidigaste syntax är den s k pivå-grammatiken (pivå: upphängningsanordning 
kring vilken något kretsar) (Braine 1963). Braine, som samlat data från 3 knappt 2 år 
gamla barn, fann regelbundenheter som han beskrev på följande sätt: 
 
P1 +0 0+P2 0+0  *P+P 
 
där boll dockan borta flickan bada (inget fall av denna 
mer sjunga sko av mamma laga kombination i Braine's 
nej kossa pippi in bada renen 
titta båt 
 
Braine's nivåbeskrivning pekar på att barnen verkade göra en distinktion mellan å 
ena sidan en öppen klass av ord, "0" (open), vars medlemmar fritt kan kombineras 
med varandra, och A andra sidan en sluten klass, "P" (pivot) (med subklasserna P1 
och där kombinationsmöjligheterna för medlemsorden är starkt begränsade. Braine 
fann att begränsningen kunde beskrivas som att ord av klassen P1 sattes före ord från 
klassen 0, ord av klassen P2 sattes efter ord från klassen 0, och att ord från 0 
kombinerades med varandra, medan detta inte var fallet med ord från P-klasserna. 
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 Braine's distinktion mellan de två klasserna P och 0 är intressant såtillvida att 
den förebådar den mellan s k lexikala och grammatiska morfem, som är tillämplig på 
vuxenspråket. Med lexikala morfem menar vi sådana delar av ordformer, som 
självständiga har ett innehåll. Med grammatiska morfem menar vi sådana delar av 
ordformer, som har en betydelse endast i kombination med lexikala morfem I t ex 
"bilen körde" är "bil" och "kör" lexikala morfem, medan "-en" och "-de" är 
grammatiska. Det är endast i kombination med ett substantiv, som "-en" har 
betydelsen BESTÄMD, och det är endast i kombination med ett verb, som "-de" har 
betydelsen PRETERITUM (dåtid). Till bundna morfem räknas i traditionell 
grammatisk terminologi böjningselement (-er, -na, etc), avledningselement (-ant, 
-ing), stambildningselement (-s), och "funktionsord" som artiklar, prepositioner, 
konjunktioner, hjälpverb och vissa pronomen och adverb. Lexikala morfem går även 
under benämningen "innehållsord" (till skillnad från funktionsord). Klassen av 
lexikala morfem är vidare öppen. Det finns ingen gräns för antalet medlemsord, och 
nya ord skapas eller lånas in varje dag. Klassen av grammatiska morfem är däremot 
sluten. Antalet medlemsmorfem är litet och förhåller sig relativt konstant. 
 Pivå-beskrivningen kan emellertid kritiseras bl a för att göra alltför svaga 
antaganden om barnets grammatik. Den säger bara hur barnet placerar de olika 
ordtyperna i förhållande till varandra. Mycket tyder emellertid på att mer avancerade 
överväganden än så ligger till grund för barnets språkliga produktion I synnerhet 
skall vi här framhålla semantiska (betydelsemässiga) överväganden. Brown (1973) 
försökte tillskriva orden i barns tvåordsyttranden s k semantiska roller, dvs ange 
betydelserelationer mellan orden. Han fann att de flesta tvåordsyttrandena i hans 
mycket omfattande material kunde ses som uttryckande någon av följande relationer: 
 
AGENT + HANDLING jag leka 
HANDLING + OBJEKT bada renen 
AGENT + OBJEKT Ola mat 
HANDLING + PLATS ligga golvet 
ENTITET + PLATS mamma köket 
ÄGARE + ÄGT katten öra 
ENTITET + ATTRIBUT Johan ledsen; alla bil 
UTPEKNINGSORD + ENTITET där filt; titta bil 
 
Brown är noga med att påpeka att dessa roller och relationer inte säger något om i 
vilken ordning orden i tvåordsyttrandena utsägs i förhållande till varandra. Brown 
menar alltså att reglerna i det tidiga barnspråkets grammatik är av semantisk snarare 
än syntaktisk art. Detta är säkert ett riktigt antagande. När de amerikanska 
barnspråksforskarna Peter och Jill de Villiers uppmanade sitt barn "Teeth your 
brush!" (de Villiers & de Villiers 1972) blockerades inte barnets förståelse av den 
felaktiga syntaxen. Barnet förlitade sig på sin lexikala kunskap och sin kunskap om 
världen: sin erfarenhet av hur tänder och tandborstar brukar förhålla sig till varandra. 
 Utan referens till ordföljd i tolkningen av barnyttrandena står vi emellertid 
inför ett problem. Hur skall ett yttrande som "bada renen" analyseras? som 
AGENT-HANDLING eller HANDLINGOBJEKT eller skall det ses som 
dubbeltydigt? Fastän yttrandet ytligt sett är mångtydigt är det möjligt att barnet har 
en mer preciserad tanke bakom det och faktiskt avser det som entydigt. Vilka 
kriterier skall vi då använda oss av för att söka fastställa vilken betydelserelation 
barnet avser att ge uttryck åt? Bloom (1970) är generös med kriterier och anser att 
man bör göra vad hon kallar en "rik tolkning" av barnets yttrande och ta hänsyn till 
hela den situation där yttrandet fälls. När således Bloom's dotter Kathryn kommer 
dragande med mammas strumpa och säger "mummy sock" bör vi analysera detta 
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yttrande som ÄGARE-ÄGT, medan samma ordkombination bör analyseras som 
AGENTOBJEKT, när Kathryn yttrar den i samband med att mamma sätter på 
Kathryn Kathryn's strumpa. 
 I en beskrivning av barns språkutveckling bör vi alltså ta vår utgångspunkt i 
funktionerna hos barns tidiga yttranden och sedan se hur barnen successivt tillägnar 
sig vuxenspråkets formella grammatiska medel för att uttrycka dessa funktioner. 
Slobin (1970) jämförde data om barns tvåordsyttranden från ett antal typologiskt 
olikartade språk och fann att funktionerna hos tvåordsyttrandena verkar vara 
desamma oavsett vilket språk barnen håller på att tillägna sig. Funktionerna verkar 
alltså vara universella medan uttrycksformerna i flera avseenden är språkspecifika. 
Ett instruktivt exempel här är utvecklingen av negation. Bland barnspråksdata från 
varje språk Slobin (1970) undersökte fanns tvåordsyttranden, som yttryckte negering 
(t ex "no wet" och "kaffee nein"). Bloom (1968) gjorde en finindelning av 
negationens funktion i tidigt barnspråk. De tidigaste användningarna av negation är 
icke-existens (att uttrycka att något inte finns, t ex "all gone milk") och vägran (t ex 
"no wash" i betydelsen: tvätta mig inte). Senare börjar barnet även använda negation 
för att förneka ett påstående (t ex "no girl" i betydelsen: det är inte en flicka). Att 
uttrycka negationen med den ur vuxenspråklig synpunkt korrekta morfologiska och 
syntaktiska formen är emellertid ett delvis annat kapitel. Klima & Bellugi (1966) 
studerade utvecklingen av negationens syntax i barnspråk och urskiljde grovt sett tre 
stadier på väg mot vuxennormen (märk att vi här beskriver barn som passerat 
tvåordsstadiet): 
 
Stadium 1. Exempel: no the sun shining 
 2.  I no want envelope 
 3.  You didn't caught me 
 
Det typiska för stadium 1 är att negationen är placerad omedelbart i början (eller 
eventuellt i slutet) av satsen. Under stadium 2 har barnet börjat integrera negationen i 
satsen och under stadium 3 är det på väg att klara av den besvärliga do-
omskrivningen. Att barnet markerar tempus på både hjälpverbet och huvudverbet 
vittnar om hur svårt det kan vara för barnet att sluta sig till den korrekta regeln för 
hur negation konstrueras på engelska. Lange & Larssons (1973) data tyder på att 
svenska barn till en början övergeneraliserar "nej" som markör för negation, för att 
senare ta itu med "inte" och "ingen" m m. 
 Mot bakgrund av distinktionen mellan lexikala och grammatiska morfem kan 
vi gå vidare med att beskriva barnets tidiga språkliga produktion. Barnets tidiga 
yttranden består nästan uteslutande av innehållsord (lexikala morfem) och 
karakteriseras av en avsaknad av systematisk användning av grammatiska morfem. 
Dessa egenskaper har föranlett barnspråksforskare att karakterisera tidigt barnspråk 
som "telegramstil" (eng. "telegraphic speech"). Den ytliga likheten mellan t ex 
"dockan borta" och den panke resenärens "pengar fort" är talande, men det är först 
när liknelsen tas i en djupare bemärkelse, som den blir en intressant hypotes om 
barnets språkliga produktion. Eftersom den som skickar ett telegram debiteras per 
ord, måste han vara sparsam och noga välja sina ord så att de blir så informationsrika 
som möjligt. På samma sätt måste barnet välja kommunikativt effektiva ordformer, 
eftersom barnets produktionsförmåga är begränsad till två eller tre ord per yttrande. 
Barnets hushållning är också adekvat såtillvida att vi finner kombinationer av 
lexikala, betydelsetunga morfem och alltså inte av grammatiska i barns 
fåordsyttranden. Orsaken till detta bör emellertid även sökas i yttre betingelser. 
Lexikala morfem är de, som normalt uppbär betoning och framhavs prosodiskt, och 
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det är därför lättare för barnet att lägga märke till dessa i det talflöde som det möter i 
omgivningen. 
 Brown (1973), som bearbetat ett mycket omfattande corpus av longitudinella 
data från tre barns tidiga språkutveckling, korrelerade barnens genomsnittliga 
satslängd (s k MLU) med deras grammatiska förmåga vid olika tidpunkter i barnens 
utveckling. Brown kunde på så sätt definiera utvecklingsstadier på grundval av 
satslängd och grammatisk komplexitet. Stadium i (I Browns terminologi) börjar när 
barnets MLU är 1.75 (d v s den genomsnittliga längden på barnens yttranden är 1.75 
ord) och övergår i Stadium II vid MLU 2.25. De drag i barns tidiga grammatiska 
utveckling, som vi hittills beskrivit (med undantag av negationens utveckling) är 
typiska för Stadium I. Det utmärkande för Stadium II är att barnen under denna 
period systematiskt börjar använda vissa grammatiska morfem: några prepositioner, 
framförallt "in" och "on"; plural- och genitivändelser på substantiv; kopula ("am", 
"is", "are"); verbändelsen "-ing" för att markera pågående i nutid; verbändelser för 
tredje person presens samt preteritum (dåtid). Brown gjorde en noggrann beskrivning 
av tillägnandeordningen av de 14 första grammatiska morfemen och försökte ange 
vilka faktorer som bestämde tillägnandeordningen. Brown undersökte bl a om 
frekvens (hur ofta ett visst morfem förekom) i föräldrarnas tal (också inspelat) hade 
något samband med hur tidigt barnen behärskade morfemet i fråga. För några 
oregelbundna böjningsmönster fann Brown ett sådant samband, annars inte I stället 
var det faktorer som kognitiv (semantisk) och formell (fonologisk och grammatisk) 
komplexitet som verkade bestämma tillägnandeordningen. Det första grammatiska 
morfem, som barnen behärskade, var "-ing". Om vi ser till semantisk komplexitet är 
PÅGÅENDE i tiden den betydelse som ändelsen uttrycker. För att komma underfund 
med denna betydelse måste barnet ha distinktionen TILLSTÅND-PROCESS klar för 
sig och detta är också en kognitiv distinktion, som barnet etablerar redan under det 
förspråkliga stadiet (se 2.2.2). Vidare är den formella komplexiteten hos "-ing" låg: 
det finns inga andra ändelser, som uttrycker samma betydelse som "-ing". Detta är 
däremot fallet med t ex PLURAL, där man måste träffa ett korrekt val mellan "-s" 
(som i "book" - "books"), noll-ändelsen (som i "sheep" - "sheep"), stamförändring 
(som i "man" - "men") in fl. Vidare förverkligas uttalet av "-ing" på i princip samma 
sätt i den dialekt barnen talade. Detta är däremot inte fallet med t ex "-s", som markör 
av plural: "-s" förverkligas som [s], [z], [? zJ beroende på egenskaperna i den 
omedelbart föregående ljudomgivningen. Utifrån vad vi vet om komplexiteten hos 
den grammatiska kategorin pluralis skulle vi förvänta oss att den kommer senare än t 
ex "-ing" i engelska barns språkutveckling. Detta är också fallet. Med detta slags 
resonemang kunde Brown göra reda för de tre barnens tillägnandeordning av de 14 
första bundna morfemen. Det är lätt att se att kognitiv och formell komplexitet är 
avgörande faktorer även för tillägnandeordningen hos barn, som växer upp med 
andra språk än engelska. Browns slutsatser stämmer också väl överens med data från 
experimentella undersökningar av barns användning av grammatiska morfem (Berko 
1958). 
 Vi kan tillägga att den formella komplexiteten hos en grammatisk kategori kan 
variera högst avsevärt från språk till språk. Numerus i arabiskan är t ex så 
komplicerat att arabiska barn inte behärskar denna grammatiskt förrän i tonåren 
(Omar 1970). 
 Användbarheten är också en viktig faktor i inlärningen av grammatiska 
morfem I språk som har vokativändelser, t ex ungerska och serbokroatiska, är dessa 
ändelser bland de första som dyker upp i barns språk (Mike 1967; Mikes & Vlahovic 
1966). Detta är också vad vi skulle förvänta oss utifrån vad vi vet om den evokativa 
komponentens grundläggande roll i kommunikationen (se avsnitt 2.2.3) och barnets 
behov av att påkalla andras uppmärksamhet. Miyahara (1974) rapporterar att 
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japanska barn mycket tidigt lär sig partiklar, som markerar olika former av artighet, 
något som har hög prioritet i den japanska kulturen. Slobin (1971) anger att engelska 
barn tillägnar sig verbpartiklar som "on", "of f" och "down" (som i "take 
on/off/down") betydligt tidigare än t ex prepositioner. Samma sak torde gälla svenska 
barn (se Lange & Larsson 1973). Barnen verkar använda dessa partiklar för att 
kommentera en just inträffad händelse eller för att uttrycka en önskan om en 
händelse i den nära framtiden. Vi kan vidare lägga märke till att verbpartiklarna som 
regel är betonade och alltså perceptuellt påtagliga (jfr ovan). 
 Brown räknade det som att barnet tillägnat sig ett visst morfem när barnets 
användning överensstämde med vuxennormen. Ett karakteristiskt drag i barns 
grammatiska utveckling är emellertid att barn använder språket på ett sätt som är 
grammatiskt regelbundet och systematiskt, men som avviker från vuxenspråkets 
norm. Betrakta följande stadier i en svensk pojkes utveckling av supinum och 
preteritum (egen observation): 
 
 1. ramla sitta gå 
   satt 
 2. ramlat sittat gått 
   sittit 
 3. ramlade sittade gådde 
 4. ramlade satt gick 
   sutt gickte 
 5. ramlade, satt, gick, 
  ramlat suttit gått 
 
På stadium 1 var barnet drygt 11/2  år gammalt. Han uttryckte sig i ettordsyttranden, 
någon gång i tvåordsyttranden. Det är rimligt att anta, att barnet på detta stadium 
lagrat "sitta" och "satt" som två skilda ord i minnet, d v s barnet upplevde inte 
ordformerna som systematiskt relaterade till varandra. På stadium 2 har barnet 
upptäckt "-t" som en form genom vilken man systematiskt kan förändra betydelsen 
hos verbet. Barnet tillämpar denna "regel" över hela linjen, vilket ger ett ur 
vuxenspråklig synpunkt korrekt resultat i de flesta fall. Något vacklande bruk med 
"-it". På stadium 3 har barnet upptäckt hur man uttrycker preteritum. Stadium 4 
innebär ett närmande till vuxennormen och på stadium 5 sammanfaller barnets 
grammatik med de vuxnas. Vad som är intressant i denna utvecklingsgång är för det 
första övergeneraliseringarna (barnet tillämpar en viss regel i fler sammanhang än 
vad vuxna gör; jfr överextensioneri): barnet tar fasta på en viss regel och tillämpar 
sedan den över hela linjen. Barnet använder sig alltså kreativt av de begränsade 
resurser som det har till sitt förfogande. För det andra tar barnet inte fasta på och 
övergeneraliserar vilka regler som helst. Om vi t ex ser på den första regel som 
barnet tillämpar för att bilda preteritum (stadium 3) så är detta den regel i språket 
som är mest produktiv, uppenbar och användbar. Barnet prövar sedan på andra sätt 
att bilda preteritum för att slutligen ha integrerat såväl de produktiva, "regelbundna" 
mönstren som de oregelbundna. 
 Bland grammatiska morfem i barns tidiga grammatik är markörer av spatiala 
relationer väl studerade. i språk som svenska och engelska utgörs sådana markörer av 
prepositioner. De första prepositioner, som engelska barn tillägnar sig är "in" och 
"on" (Brown 1973). "I" och "på" är också de första prepositionerna i svenska barns 
språkutveckling (Lange 1976) I språk som markerar spatiala relationer med 
kasusändelser, t ex finska och ungerska, är det markörer för I-relationen och 
PÅ-relationen som dyker upp först. Orsaken till denna universella tendens i barns 
språkutveckling torde sökas i kognitiva faktorer. Det är vidare generellt så, att barn 
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tidigare använder prepositioner för att markera spatiala relationer än för att markera 
temporala. 
 Vidare är komplexitet med avseende på socialt sammanhang en faktor, som 
bestämmer tillägnandet av vissa morfem: användningen av dessa morfem förutsätter 
en förmåga att orientera sig med avseende på roller och en förmåga att ta den andres 
perspektiv (se avsnitt 2.2.3). Detta gäller t ex vissa användningar av bestämd artikel: 
med bestämd artikel markerar talaren ofta det som han antar är aktuellt för lyssnaren. 
Det kanske tydligaste exemplet är emellertid reglerna för användning av personliga 
pronomen. Referensvillkoren (2.3.2) för "jag" och "du" är relaterade till det 
perspektiv, som är knutet till talarrollen: talaren använder "jag" för att referera till sig 
själv och "du" för att referera till samtalspartnern. Eftersom talarrollen växlar mellan 
deltagarna i ett samtal, kommer "jag" att syfta på olika personer och detsamma gäller 
"du": när A talar, omtalar han sig själv som "jag" och B som "du", medan B omtalar 
sig som "jag" och A som "du" när B har ordet. Ruke-Dravina jämförde data från 
lettiska barns tillägnande av personliga pronomen med jämförbara data från ett antal 
andra språk (Ruke-Dravina 1979). Ruke-Dravina fann att tillägnandeordningen 
tenderade att vara följande (3 person pluralis redovisas inte): 

 
3 person singularis 
1 person singularis 
1 person pluralis 
2 person singularis 
2 person pluralis 
 

Att barn börjar med 3 pers sing kan vi förklara med att referensvillkoren för 3 pers är 
minst komplicerade: de är relaterade till ett perspektiv, som är gemensamt för 
deltagarna i ett samtal. Den referent, som av talare A benämns "han", "hon", "den" 
eller "det", benämns som regel likadant av talare B. Vi kan jämföra detta med barns 
preferens för att använda egennamn (se 2.3.2). Att sedan 1 pers kommer före 2 pers i 
tillägnandeordningen och 1 pers sing före 1 pers plur är en illustration till barnets 
utveckling från ett egocentriskt till ett socialt perspektiv. 
 Innan vi lämnar de grammatiska kategorierna ska vi säga något om tempus, 
modalitet och kausalitet i barns språktillägnande. Enligt Linell (1975) tillägnar sig 
svenska barn verbets böjningskategorier samt modala uttryck i följande ordning: 
 

1. Infinitiv 
2. Presens 
3. Supinuin 
4. Preteritum 
5. Futurum 
6. Modala uttryck 

 
Att barn börjar med infinitiv kan vi förstå dels som ett ekonomiskt förfarande från 
barnets sida: infinitivformen är mycket flexibel för situationella tolkningar; dels som 
en effekt av att vuxna ofta använder infinitivformer i samtal med barn: "ska vi + inf", 
"vill du inte + inf" o s v. Den övriga tillägnandeordningen kan vi förstå mot 
bakgrund av att språkutvecklingen graviterar kring eller utgår från kategorier, som är 
förbundna med Här och Nu, och den egna erfarenheten. Presens är det tempus, som 
markerar något som samtidigt med talögonblicket. Supinum är en form, som 
egentligen inte har någon tidsförankring, men använd som Perfekt (t ex "har gått") 
får den en närmast aspektuell innebörd: den markerar den handling, som verbet 
beskriver som avslutad och fokuserar samtidigt på resultatet av processen (t ex "har 
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gått" - är alltså inte längre här) I denna användning får supinformen en anknytning 
till Här och Nu. Preteritum markerar något som PÅGÅENDE i dåtid. Detta är ett 
besvärligare perspektiv på en handling än perfekts AVSLUTAD i dåtid. Fortfarande 
ligger handlingen emellertid i dåtid och inom det upplevdas gränser för barnet. 
Utanför det faktiskt upplevdas gränser ligger Futurum. Ännu svårare är hypotetiska 
situationer. Dessa markeras med diverse modala uttryck. Det finns emellertid modala 
uttryck, som markerar andra saker såsom vilja och nödvändighet. Uttrycken "vill" 
och "måste" dyker upp tidigt i barns språkutveckling, vilket innebär att ovan givna 
ordning måste förfinas något. 
 KAUSATIV är en semantisk kategori, som spelar en central roll i de flesta 
språks verbsystem I avsnitt 2.3.2 analyserade vi "ge" som kausativ av "få": "ge" kan 
parafraseras som "göra så att/orsaka att få". Den syntaktiska sidan av saken är att det 
icke kausativa verbet som regel är intransitivt eller "enställigt" som i t ex "trädet 
faller" Om vi gör "falla" kausativt får vi "fälla" och den kausativa motsvarigheten är 
då transitiv eller "tvåställig": det finns nu två platser, som ska fyllas av 
substantiv(-fraser) den ena i AGENT-rollen, den andra i OBJEKT-rollen (t ex "Pelle 
fäller trädet"). Betrakta nu följande yttrande, fällt av en 2-åring, som under ett 
saftkalasvälter omkull sitt glas: 

 
"Jag ramla glaset" 

 
Det är tydligt att detta barn upptäckt komponenten kausativ i språkets semantik. 
Barnet övergeneraliserar detta drag i den meningen att en vuxen inte skulle använda 
"ramla" kausativt, utan enbart intransitivt ("glaset ramlar"). Vi har här ännu ett 
exempel på barnets kreativitet i språktillägnandet. När barnet fått större erfarenhet av 
vilka ord som finns i språket kommer barnet att välja lexikonenheten "välta", när det 
vill uttrycka kausativ av ramla. övergeneralisering av kausativ är mycket vanlig och 
från engelska barns språkutveckling har vi exempel som "But i can't eat her!", yttrat 
av en 3åring som försöker få en docka att äta (Bowerman 1974). 
 Många av dragen i ett språks grammatik är språkspecifika. Ett exempel på detta 
är negationens syntax, som vi berört ovan. Vi kan också nämna att den inbördes 
ordningen mellan subjekt, verb och objekt i språks grundläggande ordföljd kan 
variera avsevärt I många språks grundläggande ordföljd kommer subjektet före 
verbet och det finns språk där objektet föregår subjektet. Andra drag i ett språks 
grammatik verkar vara universella. Vi ska avslutningsvis diskutera ett exempel på 
detta. Vi ska diskutera den generalisering eller allmängiltiga princip, som ibland 
kallas "Behaghel's första lag": 
 

De element, som hör samman tankemässigt, placeras nära varandra 
syntaktiskt. 

 
Principen förutsäger bl a att sammanhörande satsdelar, som skiljs åt av syntaktiska 
variabler, som t ex i konstruktionen nedan, är svåra både att percipiera och 
producera. 
 
Pojken   vann en miljon 
 som den där muraren anställde 
   som o s v 
 
Konstruktioner med en struktur som i "Mannen som slog sig sprang sin väg", 5 k 
självinbäddade satser (komplexa satser, som byggs upp likt kinesiska askar), är också 
svåra att förstå för barn, och de dyker upp sent i barns spontana produktion. På 
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grundval av bl a detta slags barnspråksdata formulerade Slobin (1971) följande 
universellt giltiga generalisering om barns språkanvändning: 
 

"Ju mer åtskilda två sammanhörande delar av en mening är, desto större är 
tendensen att meningen blir felaktigt processad (i imitation, perception 
eller produktion)." 

 
Samma slags generalisering som Slobin's ligger bakom vad Carol Chomsky (1969) 
kallar "The minimal distance principle" - Principen om minimalt avstånd. Principen 
om minimalt avstånd förutsäger att barn i sin språkutveckling först förstår sig på 
sådana syntaktiska konstruktioner, där de sammanhörande elementen är placerade på 
ett så litet avstånd från varandra som möjligt. Som ett specialfall av detta studerade 
Carol Chomsky s k komplementverb (t ex "lova", "be", "uppmana" m fl). Chomsky 
fann bl a att barn förstår sig på konstruktioner med "be" (som i (a) nedan) tidigare än 
konstruktioner med "lova" (som i (b) nedan). 
 

(a) Donald ber Bozo att stå på boken 
(b) Donald lovar Bozo att stå på boken 

 
Enligt principen om minimalt avstånd ska komplementet (attsatsen) kopplas samman 
med den närmaste möjliga substantivfrasen (alltså "Bozo"). Detta ger en ur 
vuxenspråklig synpunkt korrekt tolkning i (a), men en felaktig i (b): i (a) är Bozo helt 
riktigt den som ska stå på boken, medan det i (b) är Donald (märk att (b) är tvetydig 
för en del svenska språkanvändare, medan originalet "promise" är entydigt för 
engelska språkanvändare: "Donald promises Bozo to stand on the book" kan bara 
betyda att det är Donald som ska stå på boken). 
 Vi ser att såväl Carol Chomsky's princip om minimalt avstånd, som Slobin's 
generalisering framstår som specialfall av Behaghel's första lag. Vad som är svårt för 
vuxna i perception och produktion av språk är också svårt för barn och tillägnas 
relativt sent. 
 
2.6  Samtals Struktur 
Vi har hittills studerat en mängd olika delaspekter på barnets kommunikativa 
utveckling I det här avsnittet skall vi göra ett försök att på ett mer övergripande sätt 
beskriva barnet som partner i. ett samtal. Vi kommer därvid, på flera ställen, att 
återknyta till vad som sagts om samtal i kap 1. 
 Eftersom aktiviteten att kommunicera, liksom all annan mänsklig aktivitet, är 
ett skeende i tiden, kan ett samtal ses som en "global" sekvens av mindre aktiviteter 
eller delhandlingar. Vi kan vidare urskilja mindre, "lokala" sekvenser i en 
interaktion, t ex inledande och avslutande sekvenser. Om t ex två personer, som 
känner varandra, råkas på gatan och börjar samtala, består ofta den inledande 
sekvensen av delhandlingarna HALSA + BESVARA HÄLSNING. Dessa båda 
handlingar kan utföras t ex genom de verbala beteendena "Hej!" + "Hej!". De kan 
emellertid även utföras genom konventionaliserade ickeverbala beteenden såsom t ex 
att höja handen på ett visst sätt eller röra på huvudet på ett visst sätt o s v. Detta visar 
att olika beteenden kan vara funktionellt utbytbara, d v s samma kommunikativa 
handling kan utföras med alternativa medel. Oftast utförs handlingen genom en 
kombination av olika beteenden (t ex brukar man både röra på huvudet och säga 
"Hej!" när man hälsar). Strukturen hos ett samtal består då i hur samtalets yttranden 
är relaterade till varandra som handlingar - ett samtal har struktur som ett 
sammanhang av handlingar. 
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 Vidare är det som regel så, att det inte räcker med att ta hänsyn till enbart 
formen och det lexikala innehållet i ett yttrande, för att man ska kunna veta vilken 
handling yttrandet ska räknas som. Man måste göra en situationell tolkning av 
yttrandet och detta kräver att man besitter de relevanta bakgrundskunskaperna - man 
måste känna till vissa sakförhållanden, man måste behärska vissa konventioner för 
hur samtal byggs upp in m. Ett yttrande som "Är pappa hemma?" brukar t ex med 
avseende på formen räknas som en fråga, men yttrat i inledningsskedet av ett 
telefonsamtal av den som ringer upp, brukar det räknas som en uppmaning (hämta 
pappa så får jag tala med honom). Ett yttrande som "Kan du ge mig saltet" kan vara 
avsett som en uppmaning, ett yttrande som "Det är varmt härinne" kan vara avsett 
som en uppmaning till lyssnaren att öppna ett fönster. För att bli lyckade, är de flesta 
yttranden beroende av att lyssnaren gör antaganden om talarens avsikter, tar ställning 
till situationen och diverse sakförhållanden och drar slutsatser utifrån detta. 
 Vi kan göra reda för användningen av många yttranden genom att tänka oss att 
det finns en uppsättning s k felicitetsvillkor, - villkor som måste vara uppfyllda för 
att en talhandling skall vara lyckad. T ex kan vi anta att ett av felicitetsvillkoren för 
uppmaningar är att möjligheten att utföra den handling som begärs i uppmaningen 
föreligger. Ett annat felicitetsvillkor är att den uppmanade personen av frivilja är 
beredd att utföra handlingen. Om vi vidare antar att det till samtalskonventionerna i 
kommunikationsgemenskapen hör, att det är tillräckligt att fråga om något av 
felicitetsvillkoren föreligger för att åstadkomma talhandlingen ifråga, får vi en 
hypotes om varför ett yttrande som "Kan du räcka mig saltet" eller "Vill du räcka 
mig saltet" brukar uppfattas som uppmaningar. 
 Hur barn successivt lär sig använda yttranden som har en situationsberoende 
tolkning, får vi en uppfattning om i Garvey (1975). Garvey undersökte naturalistiska 
data - spontana dialoger - från 36 dyader, bestående av jämnåriga barn i åldern 3,6 - 
5,7, för att se vilka språkliga uttrycksmedel de olika barnen använde sig av för att 
begära något (information, saker eller handlingar). Garvey grovindelade dyaderna i 
två grupper - äldre och yngre - och fann att båda grupperna producerade ungefär 
samma antal direkta befallningar (t ex "Stop it" eller "You put this on"), medan ett 
mera indirekt sätt att begära något (t ex "Can you take the baby" eller "Why don't 
you tickle me") var ovanligt bland de yngre barnen och att de äldre barnen använde 
dubbelt så många sådana indirekta former som de yngre. Denna utvecklingstendens 
är vad vi skulle vänta oss, förutsatt de ökade krav den mera indirekta f ormen ställer 
på bakgrundskunskaper, kännedom om samtalskonventioner samt förmåga att dra 
slutsatser. Ett vanligt testfall, där barns förmåga att göra en situationsbunden tolkning 
visar sig är när barn svarar i telefon och ställs inför en fråga som "Ar pappa 
hemma?". Att den avsedda kommunikativa innebörden (hämta pappa så får jag tala 
med honom!) sällan uppfattas av barnet, kan även bero på att den viktiga 
icke-verbala delen av kommunikationen faller bort när man samtalar per telefon. Det 
är mycket troligt att förmågan att tolka yttranden situationellt är kopplad till barns s k 
decentrering och det är först genom att ta en annans perspektiv, som en situationell 
omtolkning kan äga ruin. 
 Vi ska emellertid tillägga att flera av de yttranden, som analytiskt kan 
beskrivas som krävande situationsomtolkning, också kan fungera som oanalyserade 
hela fraser för barnet. att artighetsfraser ofta verkar ha denna karaktär i barns (och 
även vuxnas) språkanvändning. Barn kan tidigt korrekt använda sig av 
artighetsuttryck, som ligger betydligt över den syntaktiska komplexiteten i barnens 
talproduktion i övrigt. Detta pekar på hur central den kommunikativa handlingen är 
och på att barn mycket väl kan använda sig av oanalyserade helheter i sin 
talproduktion (jfr avsnitt 2.3). Ett exempel på ett sådant artighetsuttryck är "Kan jag 
be och få x?". Det verkar långsökt att tänka sig att barnet med detta yttrande skulle 
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avse att förhöra sig om huruvida möjligheten att begära att få x föreligger eller inte. 
Snarare är uttrycket en språklig rutin genom vilken barnet ber om x på ett artigt sätt, 
vilket visas av att en del barn förenklat frasen till be å skicka (mjölken) etc. 
 Om vi ser till enklare mönster av talhandlingar i samtal, har vi t ex 
fråga-svar-sekvenser. Sådana sekvenser bildar en stomme i t ex 
klasrumsinteraktionen mellan lärare och elever (se t ex Sinclair & Coulthard 1975). 
En "lokal" sekvens bestående av en fråga och ett påföljande svar är ett exempel på 
vad Sacks et al. (1974) kallar ett "adjacency pair", d v s en parstruktur som består av 
en första pardel (i detta fall en fråga) och en angränsande andra pardel (i detta fall ett 
svar). Sacks et al. är, som vi tidigare sett, framförallt intresserade av hur samtalare 
organiserar fördelningen av rätten till ordet ("turtagningen") och den i ett 
turtagningsanalytiskt perspektiv intressanta poängen med att introducera 
parstruktur-begreppet är att detta möjliggör en generalisering beträffande 
distributionen av turen i ett samtal: efter andra delen i ett par, återgår turen till den 
talare som stod för första delen i samma par. 
 I diskussionen av hur samtal hänger ihop och hur turen fördelas, använder 
Sacks et al. vidare begreppet "tying procedures" - vad vi kan kalla förpliktelseknep. 
Bland Sacks et al.'s exempel på sådana knep finner vi bl a "att ställa en fråga" och 
"att hälsa". Det är alltså fråga om kommunikativa handlingar, som konventionellt 
kräver svars- eller mothandlingar från den andres sida. Därigenom är detta slags 
handlingar effektiva instrument för att bygga upp sociala interaktioner: genom att t 
ex ställa en fråga eller säga hej, förpliktar talaren den andre att svara respektive hälsa 
tillbaka i den meningen att den andre visar sig oetisk eller icke samarbetsvillig eller 
irrationell, om han inte utför den förväntade svarshandlingen. 
 Vissa mönster av kommunikativa handlingar har konventionaliserats och kan 
därmed ses som karakteristiska för de typer av interaktioner eller de verksamheter, 
där kommunikationsmönstren tas i bruk. Strömqvist (opublicerat manuskript) 
studerade hur 3åringar ensamma under låtsaslek byggde upp telefonsamtal, och fann 
att 3-åringarna använde sig av de delhandlingar som är mest ritualiserade och i denna 
bemärkelse mest karakteristiska för telefonsamtal: öppningssekvensen, 
uppvärmnings/artighetssekvensen ("Hur mår du?" - "Jag mår bra") och 
avslutningssekvensen. Ett typiskt låtsas-telefonsamtal såg ut så här: 
 
Barnet: Hallå 
 Hallå hallå hallå 
 Vi mår bra 
 (paus) 
 Mm mm mm 
 Hej då 
 
Strömqvist fann också att de talhandlingar barnen presterade alltid var adekvata i 
förhållande till den roll (uppringd eller den som ringer upp), som barnen hade tagit. 
Detta pekar bl a på att roll verkar vara en central aspekt av hur barnen organiserar sin 
språkliga kunskap. 
 Det är emellertid inte bara så att barn genom inlärning etablerar konventioner 
för hur man bygger samtal och att barn tar fasta på vissa mönster, utan barn verkar 
också själva experimentera och utforma principer för hur yttranden ska relateras till 
varandra inom ramen för en interaktion. Keenan (1974) undersökte vilka medel ett 
par knappt 3 år gamla tvillingar använde sig av för att skapa sammanhängande 
dialoger. Förutom strukturer bestående av olika typer av talhandlingar, fann Keenan 
mönster av yttranden av följande slag: 
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Barn A: [∫a [bat ∫ ] 
Barn B: [bat∫ i:] [bi:t  ∫i:] [badi: ] [bi: di] [babi) 
Barn A: [badi] (skrattar) 

 
Barnen utvecklar här spontant ett slags ljudlek, som till sin form liknar ett samtal. 
Till sitt innehåll saknar denna lek emellertid lexikaliska och kognitiva komponenter I 
stället är det formella aspekter, som barnen fokuserar på. Att anknyta till den 
fonologiska formen hos samtalspartnerns senast producerade yttrande verkar vara 
den centrala principen i denna "samtalslek". 
 En speciell typ av struktur, ibland kallad "push-down stack"struktur, illustreras 
av följande exempel (där "F" markerar förpliktelse och "U" uppfyllande av 
förpliktelse). 
 

A: Kommer du på lördag?  (Fi) 
 
B: Får jag ta med min flickvän? (Fii) 
 
A: Visst.  (Uii) 
 
B: Jag kommer. (Ui) 

 
Strömqvist (opublicerat manuskript) undersökte 22 dialoger mellan mammor och 
deras 3-åriga barn och fann att strukturer av det slag, som illustreras i exemplet ovan 
inte förekom alls I stället var det möjligt att beskriva mycket stora delar av 
dialogerna i termer av det slags par-strukturer, som vi beskrev ovan (märk att ett och 
samma yttrande kan vara andra pardel i ett par och samtidigt första pardel i följande 
par). Att klara av en push-down stack-struktur är däremot betydligt krångligare. . 
Denna förutsätter att man förmår hålla reda på flera förpliktelser åt gången.  I själva 
verket har push-down stacken samma struktur som s k självinbäddade satser, som vi 
diskuterade i avsnitt 2.5. Det är möjligt att vi kan finna en gemensam kognitiv 
förklaring till att båda kan vara krångliga att percipiera eller producera. 
 Vi kan vidare i grova drag relatera barns utveckling av samtalsfärdigheter och 
förmåga att delta i olika typer av samtal till Piaget's teori om den mognadsberoende 
kognitiva utvecklingen och utvecklingen från egocentrering till socialisering. Vissa 
typer av samtal, t ex diskussioner, består av moment som förutsätter en långt driven 
förmåga till decentrering, t ex att ta ställning till andras syn på ett visst problem och 
själv föreslå lösningar som tar hänsyn till de andras behov, o s v.  I vissa avseenden 
verkar emellertid Piaget's teori om barnets egocentriska tal vara alltför starkt 
formulerad och i behov av en modifiering. Keenan (1974) undersökte inspelningar av 
ett par 2 år och 9 månader gamla tvillingars spontana morgonprat i sängen och fann 
att endast 6.6 % av deras yttranden entydigt kunde klassificeras som egocentriska (d 
v s inte riktade till eller avpassade efter samtalspartnern).  
 Hur två eller flera personer bygger upp en interaktion och ett samtal beror i hög 
grad på vilken status och vilka roller dessa personer har i förhållande till varandra. 
De samtalandes roll och status bildar också en viktig bakgrund mot vilken de 
samtalande tolkar varandras yttranden I klassrumssituationen är t ex lärarrollen 
förbunden bl a med att förhöra och elevrollen med att visa upp kunskaper, och 
rolluppsätttningen i denna situation ger därmed t ex eleven anledning att tolka ett 
yttrande från lärarens sida - om eleven är osäker på den kommunikativa innebörden i 
lärarens yttrande - som en uppmaning att visa upp kunskaper. 
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 Barn lär sig tidigt att olika rättigheter, skyldigheter och förväntningar är 
förknippade med olika roller och att olika roller är förbundna med delvis olika 
språkliga register. redan en 3-åring kan t ex anpassa sitt språk beroende på om han 
talar med en vuxen, en jämnårig eller ett yngre barn o s v (se även avsnitt 2.7 och 
2.8). 
 Shatz (1978) lät barn i åldern 1;7-2;10 höra yttranden av typerna "Ta upp den", 
"Kan du ta upp den", "Varför tar du inte upp den", "Vill du ta upp den", "Kan du ta 
upp den", "Tar du upp den", "Du tar upp den" och "Får du ta upp den". Shatz fann att 
barnen verkade använda sig av en handlingsbaserad strategi när de tolkade dessa 
yttranden I synnerhet de yngre barnen tenderade att besvara yttrandena med att 
försöka utföra de handlingar eller åstadkomma de tillstånd som yttrandena beskrev, 
oavsett om yttrandena hade fråge-, påstående- eller imperativ form. Vi kan förstå 
dessa tolkningsstrategier dels som ett utslag av barnets tidiga enaktiva 
kunskapsrepresentation (se avsnitt 2.2.2), dels mot bakgrund av de tidiga mönster för 
samspel som barnet och den vuxne utvecklar: den vuxne gör något och barnet 
imiterar, den vuxne säger något och barnet reagerar med en icke-språklig handling, 
den vuxne uppmanar barnet att utföra en handling och barnet förverkligar den m m. 
 Om vi kombinerar Shatz' resultat med Garvey's samt med våra slutsatser från 
övriga diskussioner ovan, får vi följande utvecklingstendens. Först tolkar barnet 
kommunikationspartnerns beteende enbart med ledning av situationen och 
icke-språkliga ledtrådar. Sedan förmår barnet även ta fasta på språkliga ledtrådar och 
med tiden kan barnet i ökande utsträckning ta ställning till den information som 
förmedlas enbart genom det språkliga beteendet. Så småningom lär sig barnet 
dessutom att inse att samtalspartnern avser att barnet ska dra vissa slutsatser av det 
sagda för att nå fram till den avsedda kommunikativa innebörden i yttrandet. Vad 
som krävs av barnet är då att kombinera den språkligt givna informationen med 
situationsinformation och lagrad minnesinformation. 
 Rommetveit (1978) diskuterar hur makten att avgöra vad som ska menas med 
det som sägs, fördelas olika mellan samtalsdeltagarna beroende på vilka roller och 
vilken status de har i förhållande till varandra. Beträffande 
vuxen-barn-kommunikation kan vi härvidlag konstatera att den vuxne nästan alltid är 
i maktöverläge. Genom att den vuxne behärskar den norm som barnet håller på att 
socialiseras in 1, är det naturligt att den vuxne i flera avseenden har makten att 
avgöra vad som menas med det som sägs. En vanligt förekommande typ av yttranden 
där detta maktförhållande illustreras, är s k expansioner (t ex barnet säger "Kalkon 
bills och den vuxne svarar med att expandera barnets yttrande till "Kalkonen kör 
bil"). Expansioner m in samt den vuxne som barnets kommunikationspartner ska vi 
diskutera utförligare i avsnitt 2.8. 
 Strömqvist (opublicerat manuskript) undersökte samtliga sekvenser i 13 olika 
dialoger mellan mammor och deras 3-åringar, där mammorna och barnen talade 
samtidigt (barnyttranden och mammayttranden överlappade). Strömqvist fann bl a att 
det var mamman som fick ordet i de flesta fall där barnet och mamman påbörjade 
sina yttranden samtidigt, eller där mamman bröt in i barnets pågående tal. Detta r vad 
vi skulle förvänta oss givet den vuxnes maktöverläge. Om vi vidare jämför dessa 
data om hur mammorna och barnen fördelade ordet mellan sig, med hur turtagningen 
mellan lärare och elever i klassrummet är organiserad, finner vi viktiga likheter. 
Denna jämförelse pekar på att det med avseende på vissa drag i kommunikationen 
finns en kontinuitet mellan barnets kommunikationsvillkor i hemmet och i skolan 
(jämför avsnitt 2.8). 
 Brenneis & Lem (1977) studerade gräl, skryt och dispyter bland ett antal 
amerikanska barn i lägre skolåldern. Brenneis & Lem fann att barnen under dessa 
interaktioner fördelade ordet mellan sig på ett sätt som följde regeln "en i taget". 
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Brenneis & Lem har även dispyt-data från hindi-talande barn på Fuji. Intressant nog 
verkar inte dessa barn följa samma turtagningskonvention som de amerikanska: de 
tar inte hänsyn till att någon håller på och talar, och bryter mycket ofta in i andras 
pågående tal. Detta bör inte tolkas som att Fujibarnen har en sämre social utveckling 
än de amerikanska barnen. Exemplen visar i stället att organiseringen av 
turtagningen kan variera från kultur till kultur. 
 En annan komponent, som typiskt bidrar till strukturen i samtal, är s k 
återkoppling (se kap 1), (beteende som har till funktion att hålla motparten 
underrättad om hur man förhåller sig till det motparten säger). En del 
återkopplingshandungar är turkrävande (d v s kräver att den som återkopplar, får 
ordet). Detta är t ex fallet med rättningar, som vi ska behandla utförligare i avsnitt 
2.7. Andra återkopplingsbeteenden är inte turkrävande, d v s de kan utföras samtidigt 
med motpartens pågående tal. Detta är fallet med t ex "min", "aa" och "hin". Dessa 
återkopplingsbeteenden är mycket vanligare i vuxnas tal än i barns. Detta kan dels 
sättas i samband med decentreringen, dels förstås mot bakgrund av den extra 
belastning på uppmärksamheten som det innebär att manövrera både perception och 
produktion samtidigt (klara av att tala samtidigt som man lyssnar på 
samtalspartnern). Se vidare avsnitt 2.7. 
 Vi har tidigare varit inne på att lyckad kommunikation förutsätter att de 
kommunicerande parterna i tillräcklig grad delar en uppfattning om hur världen ser 
ut och i tillräcklig grad är överens om de metoder, som ska användas för att sköta 
kommunikationen. i avsnitt 2.2 såg vi att barnet redan under det förspråkliga stadiet 
tillägnar sig flera viktiga kognitiva distinktioner och sociala och kommunikativa 
rutiner (t ex rolltagande och turtagande), som bidrar till att göra barnet delaktigt i det 
psykosociala kommunikationssystemet. Att reparera misslyckanden i kommunikation 
består då i att introducera bakgrundskunskaper, som är nödvändiga för förståelsen, 
men som kommunikationspartnern saknar, eller i att etablera ett samförstånd om 
regler för kommunikationens förande (se vidare avsnitt 2.7). 
 Kernan (1977) undersökte hur barn i de tre åldersgrupperna 7-8, 10-11 och 
13-14 år återgav berättelser eller berättade självupplevda händelser för varandra. 
Kernan kallar dessa sekvenser "narrativer" och bygger i sin analys på. Labov (1972b) 
som gör en indelning av narrativer i 6 delar, av vilka den första utgör ett slags 
"inledare" ("Girl, let me tell you ...", "I remember one time ..." o s v) och den andra 
en "orientering", som har till funktion att introducera de bakgrundskunskaper för 
publiken, som är nödvändiga för förståelsen av själva berättelsen som sedan följer. 
Kernan fann att den yngsta åldersgruppen (7-8-åringarna) aldrig använde någon 
"inledare" och att de endast använde i genomsnitt 3 % av satserna i sina narrativer till 
"orientering". De båda äldre åldersgrupperna började däremot som regel narrativen 
med en "inledare" och avsatte i genomsnitt ca 20 % av det totala antalet satser till 
"orientering". Dessutom utgjordes i genomsnitt 10 % av satserna i de äldre 
åldersgruppernas narrativer av parafraser eller omformuleringar, medan den 
motsvarande siffran för den yngsta gruppen var 0. Allt detta tyder på att de äldre 
barnen i högre grad än de yngre gjorde antaganden om de övriga 
gruppmedlemmarnas möjligheter att förstå och att de äldre barnen använde sig av 
olika metoder för att underlätta lyssnarnas förståelse. Redan inledaren har funktionen 
att markera det som följer som en narrativ och hjälper alltså de övriga 
gruppmedlemmarna att definiera situationen och bl a bereda sig på att agera publik 
(exempel på rolltagande). Den därpå följande orienteringen är kanske den 
intressantaste delen. Detta är en socialt sett mycket avancerad kommunikativ 
handling, eftersom den innebär att man inte bara reagerar med att introducera de 
relevanta bakgrundskunskaperna när det visar sig att publiken inte besitter dem, utan 



 43 

att man förutser publikens behov av vissa bakgrundskunskaper och förebygger 
missförstånd genom att introducera dessa bakgrundskunskaper i förväg. 
 Även att vara osams förutsätter ett visst mått av samförstånd. För att t ex gräla 
måste båda parterna definiera situationen som ett gräl och tolka varandras yttranden 
som angrepp, skymfningar o s v. Mitchell-Kernan & Kernan (1975) beskriver fall där 
barn inte i tillräcklig grad delar bakgrundskunskaper och metoder för att kunna 
genomföra en dispyt och där interaktionen följaktligen upplöses. 
 Slutligen ska vi peka på en metafor, som spelat en betydande roll i försöken att 
beskriva samtal: spelmetaforen. Att likna interaktioner och språklig kommunikation 
vid spel innebär bl a att anta att dessa aktiviteter styrs av regler. Studiet av språklig 
kommunikation bör bl a leda till hypoteser om vilka dessa regler är I en snävare 
mening innebär spelmetaforen att man ser den språkliga interaktionen som ett 
förlopp, som får till resultat att man kan urskilja vinnare och förlorare eller tolka 
förloppet som oavgjort. Exempel på interaktionstyper, som med fördel kan ses i detta 
perspektiv, finns beskrivna i t ex Labov (1972a) och Dundes (1972). Vi ska 
återkomma till dessa i avsnitt 2.8. 
 
2.7 Barnets Språkliga Medvetenhet 
I detta avsnitt ska vi försöka säga något om hur barnets medvetenhet om språket 
utvecklas. Detta område studeras ofta under beteckningen metalingvistisk" (eller 
"metaspråklig") medvetenhet. Med ett metaspråk brukar menas ett språk som har en 
sådan relation till ett annat språk att man i metaspråket kan tala om det andra språket 
(det s k "objektspråket") Men de båda språken behöver inte vara skilda åt I vårt 
vanliga vardagsspråk finns uttryck med vilka vi kan tala om andra delar av språket. 
Dessa fungerar då "metaspråkligt". Sådana uttryck är t ex sats, yttrande, ord etc. 
Inom den metalingvistiskt inriktade barnspråksforskningen studerar man dels hur 
barn i sin språkanvändning ger uttryck åt sin medvetenhet om, och sina attityder till 
olika aspekter av språket, dels vilka aspekter det är som barnet medvetet 
uppmärksammar. 
 Data om barns språkliga medvetenhet brukar hämtas från åtminstone följande 
områden: 
 

Självrättningar och Barnet ändrar på vad det själv eller någon 
rättelser av andra: annan just sagt. 
 
Låtsas-lek: Barnets medvetenhet om t ex roller och 
 kommunikationsmönster kan framgå när 
 barnet t ex låtsas att det talar i telefon eller 
 att det är en vuxen, som talar till en baby. 
 
Lekar Dessa kan ibland förutsätta att man upp- 
Gåtor : märksammat en viss egenskap hos språket 
Vitsa  eller hos ett  språkligt yttrande. 
 
Metaspråklig vokabulär: Vilka ord använder barnet för språkliga 
 företeelser? 
 
Omdömen om språkliga Barnet anser att en viss konst- 
yttranden: ruktion är felaktig eller låter ”dum" 

 
Några centrala frågor i studiet av barns språkliga medvetenhet är: 
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Hur uppstår (meta)språklig medvetenhet?  
Hur utvecklas (meta)språklig medvetenhet?  
Vilken funktion har (meta)språklig medvetenhet i barnets språkutveckling?  
Finns det någon viktig skillnad mellan språklig medvetenhet som den 
framkommer i spontana rättelser och som den framkommer i reflekterande 
omdömen? 

 
Om vi ser till den första frågan, kan vi säga att barnet utvecklar språklig medvetenhet 
som en respons på problem, som barnet måste lösa, framför allt problemet med att 
göra sig förstådd och förstå. Frustrering kan ge upphov till medvetenhet: när barnet 
misslyckas i kommunikationen kan det komma att rikta uppmärksamheten mot det 
som ledde till misslyckandet. En annan sak är att barnet blir föremål för en utlärning 
av vad som bör uppmärksammas. Genom att iaktta vuxnas rättningar, lär sig barn 
uppmärksamma det som rättningarna riktar sig mot. Undersökningar av hur vuxna 
rättar barn visar att det framför allt är sanningsvärdena i barns yttranden (alltså om 
det som barnen säger stämmer eller inte) som vuxna korrigerar. Dessutom tenderar 
vuxna att ingripa när barn använder fula ord, och ibland när de använder felaktiga 
böjningsändelser (Brown 1973). Korrigering av uttal förekommer också. Däremot är 
det ovanligt att vuxnas rättningar riktar sig mot syntaxen i barnens yttranden. 
 
En uppfattning om hur barnets (meta)språkliga medvetenhet utvecklas får vi av 
 

hur barnets meta-handlingar förändras (t ex spontana självrättningar 
kommer tidigare i utvecklingen än omdömen); 
 
hur barnets fördelning av uppmärksamheten på olika aspekter av språket 
förändras (t ex semantiken uppmärksammas tidigare än syntaxen); 
 
när i barnets utveckling det blir möjligt att tillämpa en viss 
undersökningsmetod (t ex är experimentella tekniker som regel 
tillämpbara senare än naturalistiska observationella, och 
intervjutekniker senare än experimentella). 

 
Foppa (1978) påpekar att 1 år gamla barn ofta upprepar sina yttranden om de inte 
blivit förstådda. Detta kan tolkas som ett uttryck för en form av språklig medvetenhet 
- nämligen om att språkliga yttranden är till för att förmedla kommunikativa avsikter. 
Barns korrigeringar av sina egna yttranden har studerats bl a av Clark & Andersen 
(1979) och av Strömqvist (1980b). Clark & Andersen's hypotes är att 
självrättningarna speglar barnens grammatiska utveckling: barn kan tänkas göra flest 
rättningar av sådant, om hör till den aspekt av språket som de för tillfället arbetar 
mest med att tillägna sig och etablera regler för. För att testa sin hypotes gick Clark 
& Andersen igenom longitudinella data från 3 barn i åldern 2;2 - 3;7 år. Clark & 
Andersen gick igenom alla fonologiska (uttals-), morfologiska, lexikala och 
syntaktiska självrättningar från barnen under denna period. Clark & Andersen fann 
att det relativa antalet fonologiska rättningar minskade ju äldre barnen blev, medan 
antalet lexikala och syntaktiska självrättningar ökade med barnens ålder. Det relativa 
antalet morfologiska rättningar förhöll sig tämligen konstant. Strömqvist (1980b) 
diskuterar exempel på fonologiska, prosodiska, morfologiska, lexikala, syntaktiska 
och semantiska självrättningar hos 3-åringar. Strömqvist, som introducerar termen 
"reparationsspel", drar bl a slutsatsen att reparationsspelen vittnar om. att barnet 
förmår spela både rollen som aktör och regissör: barnet kan producera ett språkligt 
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yttrande och samtidigt ta normativ ställning till det. Vi påminns här om 
feedback-mekanismernas betydelse i utvecklingen. Barnet utvecklar förmågan att 
vara sin egen lyssnare. Genom perceptionen kan talaren hålla uppsikt över sin 
produktion. 
 Ett intressant fenomen är barns spontana användning av reparationsspelet som 
ett slags upptäcktsprocedur. Barn kan sitta och prata för sig själva och systematiskt 
manipulera en viss grammatisk regel eller aspekt av språket. Detta beteende verkar 
vara särskilt intensivt i 2 - 3-årsåldern. En berömd studie med data av detta slag är 
Weir (1970). Jespersen (1923) rapporterar följande observation. En pojke på 2 år och 
9 månader låg ensam i sitt rum sent på kvällen. En förälder i rummet bredvid råkade 
höra hur barnet pratade för sig själv: "Små haender - lille hånd - små haender - lille 
haender, nae, små haender". Det är intressant att barnet inte bara tankemässigt 
kalkylerar de olika sätten att säga något, utan faktiskt talar högt för sig själv, d v s 
upptäcker och inser genom att göra. Jämför detta med barnets kunskapssökande 
strategier under den senso-motoriska perioden (avsnitt 2.2.2.). Genom perceptionen 
får barnet under artikulationsfasen en delvis annan upplevelse av yttrandet än vad 
barnet hade under yttrandets planeringsfas. På så sätt får barnet ett delvis nytt 
perspektiv på yttrandet och detta kan föranleda barnet att ta ställning till yttrandet på 
ett nytt sätt. Samtidigt vittnar detta slags beteende på ett intressant sätt om att barnet i 
sin sociala utveckling abstraherat olika roller, som barnet fritt kan förhålla sig till. 
Barnets reparationsspel, då det talar för sig själv, kan med Mead's (1934) termer 
beskrivas som att barnet varierar sitt förhållningssätt till en norm eller till den 
"generaliserade andre" (se avsnitt 2.2.3.). 
 Om vi ser till undersökningar, som bygger på barns omdömen om 
(grammatikaliteten eller acceptabiliteten hos) språkliga yttranden, framgår det att 
barn före 3 - 4 års ålder baserar sina omdömen på semantiska egenskaper hos 
yttrandena, därefter även på syntaktiska egenskaper (se t ex de Villiers & de Villiers 
1974). Att de semantiska bedömningsgrunderna är fundamentala även i den senare 
utvecklingen, illustreras av en undersökning av Papandropoulou & Sinclair (1974). 
Dessa forskare uppmanade bl a 5-åringar att nämna "ett långt ord". Ett typiskt svar 
blev då: "tåg". 
 I ca 5 - 6-årsåldern börjar barn delta i sociala aktiviteter som förutsätter en 
förmåga att reflektera över vissa aspekter av språket. Den innersta kamratkretsen 
kanske håller sig med ett hemligt språk, t ex "all-språket" (där "jag" blir "agjall" o s 
v). Eller för att rädda ansiktet bland kamraterna måste man kanske kunna svara rätt 
på "Kejsaren av Kina tycker inte om te, - vad tycker han då om?" (saft är fel). Vissa 
lekar, gåtor m m riktar på detta sätt barnets uppmärksamhet mot språkets formella 
sidor, men även mot semantiska relationer såsom t ex flertydighet: "vad är det för en 
bok som inte har ord?" I denna ålder börjar barn också få smak för ordvitsar. 
Följande exempel står en 6-åring för (egen observation): 
 

Pappa (i förklarande ton): Det finns ett uttryck som 
 heter "att prata persilja". 
Barnet: Du dillar! 

 
Barn är vidare tidigt medvetna om sociala regler för språkanvändningen: hur olika 
sätt att tala är typiska för olika kategorier av personer eller för olika roller. 
Stromqvist (opublicerat manuskript) beskriver t ex hur en 3-årig flicka under docklek 
använde avancerad Baby Talk (se avsnitt 2.2.4) när hon spelade mamma-dockans roll 
och kraftigt förenklade sin syntax när hon spelade baby-dockans. Exemplet visar 
också att barn har en mycket större språklig repertoar än vad de ger, uttryck åt i en 
enda situation (t ex tillsammans med en förälder). Martlew et al. (1978) samlade data 
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från en 4-årig pojkes språkanvändning i 3 olika situationer: tillsammans med sin 
mamma, tillsammans med en jämnårig samt under låtsas-lek för sig själv. Martlew et 
al. fann den mest varierande språkanvändningen i låtsas-leksituationen. Detta pekar 
bl a på att låtsas-leken kan vara en viktig form för barnet att bearbeta sina sociala och 
språkliga erfarenheter (och förväntningar). Låtsas-leken kan dessutom fungera som 
en sorts repetition för språk- användning i olika typer av verksamheter. Strömqvist 
(opublicerat manuskript) studerade vidare 16 st 3-åringars låtsas-telefonsamtal för att 
få en uppfattning om barns medvetenhet om samtalsstrukturer. Strömqvist fann bl a 
att barnen tagit fasta på de mest ritualiserade delarna av telefonsamtalet som 
verksamhet: öppningssekvensen, uppvärmnings-/artighetssekvensen ("Hur mår du?" 
- "Tack bra") och avslutningssekvensen. Dessutom använde barnen mycket ofta s k 
återkopplare, t ex "mm", Ohm", något som barnen använde mycket sparsamt i 
verkliga samtal. Detta tyder på att barn kan vara medvetna om att ett visst beteende (t 
ex "mm") är typiskt för en viss verksamhet (t ex att tala i telefon), utan att därför ha 
en uppfattning om beteendets semantiska egenskaper (jfr avsnitt 2.6). 
 Vilken roll spelar då (meta)språklig medvetenhet i barnets utveckling? 
Självklart är det praktiskt att kunna gissa vad ett misslyckande eller sammanbrott i 
kommunikationen kommer sig av, för att kunna åtgärda det. Språklig medvetenhet 
ökar också barnets möjlighet till avsiktlig manipulering - såväl av omgivningen som 
av barnets eget beteende (t ex reparationsspelen som upptäcktsprocedur). 
 Slutligen ska vi kort beröra frågan om s k psykologisk realitet: vi kan fråga oss 
om de kategorier och relationer, som lingvister antar och arbetar med i språkliga 
analyser, finns i någon bemärkelse för de människor, som talar språket men som inte 
studerat lingvistik. Den hittills bäst utforskade källan till kunskap om detta är 
felsägningar. När t ex någon ber att få "pässa sin venna", har denna person råkat 
kasta om två bitar i yttrandet - och inte vilka slags bitar som helst: just enheter av det 
slag, som vi brukar kalla fonem. Linell (198) ger en handfull exempel på fonologiska 
felsägningar hos barn i förskoleåldern, t ex "Manne Ju..." (i st f "Janne Murare"). 
Detta visar att barn kan ha en uppfattning om något sådant som fonem innan de lär 
sig läsa och kategorisera ljud efter bokstäver. Det ska annars sägas att 
barnspråksforskningen inom detta område är mycket mager och mycket väsentlig 
forskning återstår här att göras. Studiet av barns metaspråkliga medvetenhet, liksom 
ett djupare studium av flerspråkiga barns utveckling och talplanering, är en viktig del 
av detta problemkomplex. Vi kan vidare peka på en intressant asymmetri: det slags 
datakällor som utnyttjas inom studiet av barns metaspråkliga medvetenhet har nästan 
helt ignorerats inom vuxenlingvistikens studium av psykologisk realitet, medan de 
datakällor som utnyttjas för studiet av psykologisk realitet hos vuxna språkanvändare 
inte utnyttjats inom barnspråksforskningen. En annan fråga är om de skillnader i 
språklig medvetenhet som finns från en mera spontan, oreflekterad känsla för 
mönster till en mera reflekterad insikt kan förknippas med skillnader i utvecklingen 
av språklig produktion och perception. Relationerna mellan insikt, förståelse och 
perception, produktion är ännu oklara. 
 
2.8 Barns Språkliga Subkultur 
 
2.8.1 Barns kulturella omgivning 
 
Termen kultur har många användningar. Vi kan urskilja ett snävare kulturbegrepp - 
"kultur" såsom det brukar användas på tidningarnas kultursidor, och ett vidare - 
"kultur" såsom det används inom t ex antropologi. Kultur i snävare mening innefattar 
konst, musik och litteratur, medan kultur i vidare mening innefattar en viss 
människogrupps hela levnadssätt och innefattar vad vi i avsnitt 1 kallade ett 
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psykosocialt kommunikationssystem. När barns kultur debatteras är det ofta oklart 
vilket kulturbegrepp, som ligger till grund för diskussionen. Man riktar t ex 
uppmärksamheten mot barns klotter och tidiga teckningar, vilka har att göra med 
kultur i snäv bemärkelse, men som också beror av barnets mera allmänkulturella 
bakgrund. En populär tes i detta sammanhang är att barnets kulturella utveckling 
speglar släktets, d v s den mänskliga kulturens utveckling. Detta är en tveksam tes, 
men intressant så tillvida att den visar på ett intresse för att relatera individens 
utveckling (ontogenesen) till släktets -eller riktigare: arternas - (fylogenesen). 
Debatten om barns kultur är vidare ett sammanhang där barns kreativa förmåga 
brukar framhållas. 
 Om vi ser till den språkliga sidan av barns kultur, uppvisar ofta barns språkliga 
behandling poetiska inslag, framför allt på ordbildningssidan. Ett exempel på detta är 
barnet som slagit sig och som protesterar när han av den vuxne får höra att han fått 
ett blåmärke: "Men det är ju ett rödmärke! (Ckovskij 1965). Mycket lyhörda 
iakttagelser av detta slag finns i Ckovskij (1965). Som vi visat i de föregående 
avsnitten är barnets språkliga kreativitet emellertid inte begränsad till ordbildningen, 
utan visar sig i alla sidor av grammatiken. 
 Till barns språkliga kultur kan vi också räkna gåtor, sånger, ritualiserade lekar 
med språkliga inslag (t ex titt-ut-leken, se avsnitt 2.2.3) samt de sagor, rim och 
ramsor, som traderas från vuxna till barn. Flera av dessa ramsor etc ackompanjeras 
av bestämda kroppsgester, mimik och tonfall (t ex Imse vimse spindel, Bockarna 
Bruse). En lingvistiskt sett intressant detalj är att detta ackompanjemang ofta kan 
ge barnet visuella ledtrådar till segmenteringen av talströmmen i ord och stavelser 
(pröva t ex med Imse vimse spindèll) (jfr avsnitt 2.3.2.). 
 Den språkliga sidan av barns kultur i vid bemärkelse kan vi karakterisera 
som "familjen" av sammanhang där barn använder språket. En bland flera 
aspekter av språkets användning är strukturen hos det språkliga beteendet. Det är 
denna instrumentella aspekt av språkanvändningen, som språkvetare 
huvudsakligen uppehållit sig vid. Det är också denna aspekt vi koncentrerat oss 
på när vi i de föregående avsnitten beskrivit barns språkutveckling. Andra 
aspekter av de sammanhang där språket används, är de deltagande personernas 
relationer till varandra, den eller de verksamheter dessa personer ägnar sig åt att 
genomföra i talsituationen, de deltagande personernas kommunikativa avsikter 
samt de antaganden och bakgrundskunskaper, som de orienterar sig mot under 
kommunikationens gång. Väsentliga frågor här är: Med vem, om vad och hur 
talar barn? Det är vår uppfattning att en beskrivning av barns språkutveckling bör 
ta hänsyn till alla dessa aspekter av språkanvändningen. Än så länge föreligger 
emellertid få beskrivningar av barns språk i detta perspektiv och 
forskningsbehovet är stort. 
 Den språkliga subkulturen för ett barn kommer således att bestämmas av 
vilka personer ett barn kommer i kontakt med: föräldrar, syskon, övriga 
släktingar, kamrater, kamraters föräldrar, dagmamma samt andra vuxna ute i 
samhället etc, samt alla dessa personers ålder och antal, deras 
bakgrundskunskaper, språkbruk, attityder till olika företeelser i omvärlden, deras 
sociala roller och status, individuella egenskaper etc, etc I synnerhet blir de 
grupper bestämmande för barnets beteende som barnet identifierar sig med, vill 
bli delaktigt i, eller omvänt: som barnet vill visa att det inte tillhör – m a o barnets 
s k referensgrupper (se Merton 1968). Vidare kommer barnet språkliga subkul att 
vara avhängig av vilka miljöer barnet kommer i kontakt med: hemmet, kamraters 
hem, daghemmet, lekskolan, skolan, lekplatsen, gatan, gården, biblioteket, affärerna 
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och andra miljöer, som kan tänkas vara aktuella för ett barn. Den språkliga 
subkulturen är också beroende av de verksamheter som barnet, såväl aktivt som 
passivt, kan tänkas deltaga 1: äta, leka, höra och läsa sagor, sång och musik, snickra, 
spela spel, TV-tittande, radiolyssnande, serietidningsläsande etc, etc. 
 När det gäller de sammanhang där barn använder språket, är dyadisk 
(tvågrupps-) interaktion med vuxen - i synnerhet mamma-barn-interaktion den hittills 
bäst beskrivna I det följande ska vi först redogöra för detta område och därefter säga 
något om barns språkliga interaktion och språkanvändning i olika sammanhang av 
verksamheter. 
 
2.8.2 Den vuxne som barnets kommunikationspartner 
Ju yngre barnet är, i desto högre grad kommer det an på den kommunikativt mer 
erfarne vuxne att göra så, att kommunikationen blir lyckad och att hjälpa barnet bli 
delaktigt i kommunikationsgemenskapen (se t ex Söderbergh & Strömqvist 1980; 
Söderbergh 1979). Vuxna modifierar också sitt beteende - intuitivt eller medvetet - 
efter vissa mönster när de kommunicerar med barn. Den vuxnes sätt att tala med små 
barn - i barnspråkslitteraturen ofta kallat Baby Talk eller BT - är ett fall av 
situationsanpassad språkanvändning. Det har diskuterats vilka drag i 
kommunikationssituationen det är, som den vuxne anpassar sitt språk efter och vilka 
effekter denna anpassning har på barnets förmåga att tillägna sig språket (se t ex 
Snow & Ferguson 1977 för en utförlig diskussion). Vi ska i detta avsnitt beskriva 
några väsentliga drag i den vuxnes språkliga kommunikation med barnet och försöka 
ta ställning till vilka funktioner dessa drag har. 
 Snow (1977) undersökte två mammors sätt att tala med sina barn från det 
barnen var 3 till 18 månader gamla. Redan när barnen var 3 månader använde 
mammorna språkliga yttranden när de interagerade med barnen. Leenden från barnen 
kommenterades med "ja, så fint du ler!", rapningar med "och rapa kan du också, ja 
nu känns det bättre" o s v. Mammorna avpassade alltså sina yttranden så, att barnets 
(icke-verbala) beteenden kom att infalla växelvis med mammornas yttranden. När 
barnen blivit ca 7 månader, var det framför allt vokala beteenden från barnets sida, 
som mammorna reagerade på med språk. Efter ytterligare några månader var 
mammorna mest benägna att ta fasta på och bemöta de verbala inslagen i barnets 
beteende. Snow kunde däremot inte konstatera någon förändring av komplexiteten 
(mätt i MLU, d v s genomsnittligt antal morfem per yttrande) i mammornas tal under 
15-månadersperioden. Mammorna verkade alltså inte anpassa sitt språk efter i vad 
mån barnen visade tecken på förståelse. Snow's studie visar att mammorna snarare 
var känsliga för barnets utvecklingsnivå vad gäller möjligheter att uttrycka sig: först 
icke-verbalt, sedan vokalt och så småningom verbalt. Vi kunde också se detta som att 
mammorna successivt förändrade sina krav och förväntningar på barnets sätt att 
uttrycka sig, så att barnets utveckling kom att gå u riktning mot samtal som 
favoriserad kommunikationsform. Den enklaste förklaringen är kanske, att 
mammorna under barnets utveckling spontant intresserar sig för de nya inslagen i 
barnets beteenderepertoar och att mammorna strukturerar sitt beteende mot barnet 
utifrån detta. Det framgår dessutom av Snow's studie att mammorna inte bara såg 
barnet ur ett mekaniskt-biologiskt perspektiv, utan i flera avseenden betedde sig mot 
barnet som om det var medvetet, hade avsikter, följde samarbetsnormer och var en 
kompetent samtalspartner. Vi kan här spåra en mekanism, som driver utvecklingen 
framåt I och med att den vuxne har denna attityd till barnet och ger uttryck åt den 
genom hur han/hon strukturerar sitt beteende tillsammans med barnet (lyssnar på 
barnet, frågar vad det vill etc) får barnet en annan social grund för att uppleva sig 
själv än vad det skulle få om den vuxne t ex enbart försökte förklara barnets beteende 
för sig i termer av fysiologiska orsaker (jfr avsnitt 2.2.3 och Mead's speglingstes). 
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Den vuxnes sätt att bemöta barnet bidrar på så sätt till att barnet så småningom 
kommer att lägga in allt fler dimensioner - bl a avsiktlighet - i sitt beteende. 
 Inom BT-forskningen har även intresset för universaler gjort sig gällande och 
man har uppmärksammat vissa drag, som är gemensamma för olika 
språkgemenskapers BT-subkulturer. Hittills bäst utforskat i ett universellt perspektiv 
är de BT-specifika ordförråden (jfr svenska BT-ord som toto, namnam, pippi m fl). 
Ferguson (1964) gjorde en tvärkulturell studie av BT och fann att ordförrådens 
betydelsesida genomgående var uppbyggd av följande semantiska fält: släktskap, 
kroppsdelar och kroppsfunktioner, sådant som vuxna tror är intressant eller farligt för 
barn , djur, samt lekar (se även Ferguson 1977). 
 På formsidan finns en universell tendens att favorisera strukturen KVKV Cd v 
s följden konsonant-vokal-konsonant-vokal) i den fonologiska uppbyggnaden av 
BT-ord (jämför avsnitt 2.3 och de uttalsförenklingar barn själva gör). Jämfört med 
vuxenordens ljudstruktur innebär detta en förenkling. Enligt en hypotes kommer sig 
denna förenkling av att vuxna tagit fasta på barns försök att härma vuxenordens uttal. 
Enligt en annan hypotes har de vuxna utgått från barnets spontana vokalisationer. Vi 
skulle i detta perspektiv kunna betrakta BT-fonologin som en form av normerad 
hänsyn eller.-institutionaliserad anpassning till barnets tidiga produktionsförmåga. 
Barnets sena joller består typiskt av just reduplicerade stavelser (se avsnitt 2.3.1) och 
genom att hålla sig till detta slags strukturer gör den vuxne det möjligt för barnet att 
aktivt delta i ett slags ordväxling. Otvivelaktigt tar föräldrar spontant fasta på barns 
tidiga stavelseliknande vokalisationer och återanvänder dessa tillsammans med 
barnet som om vokalisationerna var ord. Inom varje familj utvecklas på så sätt ett 
unikt ordförråd utöver det som hör till den traditionella BT-kulturen. Den feedback, 
som detta slags föräldraeko innebär, har två intressanta egenskaper. Dels erbjuder 
ekot anknytning genom igenkänning: barnet kan känna igen sin egen vokalisering i 
kommunikationspartnerns talproduktion (alltså ett fall av att spegla sig i den andre). 
Dels är den vuxnes feedback en modifiering av barnets vokalisering: den vuxnes 
härmning är filtrerad genom vuxenspråkets uttalsnorm. Barnet får härigenom en 
modell för uttal, som leder barnets ljudproduktion i riktning mot vuxennormen. 
 Hur vuxenspråkets fonologiska normsystem ser ut, varierar från språk till 
språk. t ex arabiskans system karakteriseras av ett stort antal konsonantljud, som 
artikuleras i bakre delen av ansatsröret (velarer, uvularer, faryngaler, laryngaler, 
glottaler) i arabisk BT finner vi också flera ord med sådana konsonantljud (se 
Ferguson 1956). Arabisktalande föräldrar har därmed - till skillnad från 
svensktalande - tillgång till en uppsättning konventionaliserade BT-ord, som har en 
betydande ljudlikhet med barns allra tidigaste vokalisationer, som ju åstadkoms just 
med artikulatorer långt bak (se avsnitt 2.2.1) Vi kunde vidare anta att arabiska vuxna, 
mot bakgrund av sitt speciella fonemsystem, är mer benägna än svenska vuxna att 
tolka barns tidigaste vokalisationer som språkljud. 
 Beträffande den morfologiska uppbyggnaden av BT-ord finner vi bland språk, 
vars vuxennorm föreskriver böjningsändelser (t ex tjeckiska), en tendens till 
avsaknad av ändelser hos BT-orden (t ex tjeckisk BT). A andra sidan finns en stark 
tendens att bygga ut BT-ord med ändelser, som markerar ömhet eller litenhet I t ex 
slaviska språk är detta slags ändelser mycket vanliga och produktiva (I ryska 
grammatikor benämns ordformer med dessa ändelser "umensitel 'no-1askatel 'nye 
formy", vilket betyder förminskande smeksamma former). Denna tendens 
komplicerar BT-ordens struktur (jfr svenskans fot -fossing). Hur rikt utvecklat 
BT-ordförrådet är, och hur mycket det används, varierar också mellan olika 
språkgemenskaper. Det hittills upptecknade svenska BT-ordförrådet är t ex relativt 
magert jämfört med t ex ryskans eller tjeckiskans. 
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 Ett intressant fenomen på den grammatiska sidan av BT är, att man i flera 
språks BT-varianter använder ett substantiv tillsammans med ett hjälpverb med 
betydelsen "göra", där vuxennormen föreskriver ett enkelt verb. Så heter t ex "gå" på 
japanska "aruku", men på japansk, BT "anjo suru" ("fossing göra"). "Sova" heter på 
franska "dormir", medan man på fransk BT säger "faire dodo" ("göra dodo "). 
Ferguson (1977) tolkar detta som en förenkling så tillvida att "göra", som bara är ett 
av flera hjälpverb i vuxenspråkets komplicerade hjälp- verbsystem, övergeneraliseras 
och används som ett slags allt i allo-hjälpverb. En kompletterande tolkning är att se 
de vuxnas överanvändning av "göra" som en kognitiv anpassning, ett slags 
hänsynstagande till barnets enaktiva kunskapsrepresentation. Annan evidens för 
vuxnas anpassning till barnets preferens för det enaktiva (se avsnitt 2.2.1) har vi från 
vuxnas sätt att definiera saker för små barn - nämligen i termer av aktiviteter: "ett hål 
- det blir det när man gräver", "öppen spis - en sån som man eldar I" o s v. 
 Flera forskare har funnit att vuxnas yttranden till barn är kortare och har en 
mindre komplicerad meningsbyggnad än vuxnas yttranden till vuxna (Phillips 1973 ). 
Det är att märka, att dessa forskare beskriver vuxnas tal till barn som passerat det 
förspråkliga stadiet.. Vi kan därmed urskilja en tendens till förändring av den vuxnes 
strategier i kommunikationen med barnet. När barnet befinner sig på det förspråkliga 
stadiet, tenderar den vuxne att anpassa sig till barnets produktionsförmåga. När 
barnet träder in i den egentliga språkutvecklingen, börjar den vuxne däremot i högre 
grad anpassa sin språkanvändning efter barnets förståelse. Enligt t ex Broen (1972) 
skulle vuxnas tal till barn vidare innehålla färre tvekpauser, omtagningar in fl 
störningar än vuxnas tal till vuxna. Broen (1972) fann att 75 % av pauserna i vuxnas 
tal till 2-åringar inföll efter satsgräns och 25 % inne i satser, medan fördelningen i 
vuxnas tal till vuxna var 50/50. Alla dessa data tyder på att talplaneringen är 
mindre krävande för den vuxne i samtal med barn än i samtal med andra vuxna. 
Detta torde bero på den vuxnes i grund och botten semantiska anpassning. Vuxna 
talar om innehållsmässigt sett enklare saker med barn än med vuxna och för att ge 
uttryck åt dessa innehåll räcker det som regel med enkla satser. Från 
psykolingvistiken vet vi, att den vuxne språkanvändaren i såväl produktion som 
perception ofta arbetar med helheter av ungefär en sats' storlek (se t ex Clark & 
Clark 1977). Det torde därför inte erbjuda den vuxne några problem att planera 
och sammanhängande artikulera yttranden av detta format. 
 Vuxnas semantiska anpassning hör i sin tur samman med vad det är vuxna 
använder språket till i samvaron med barn I samband med de vardagliga 
verksamheter, som vuxna genomför tillsammans med små barn - såsom t ex klä 
av och på, äta, leka m m - använder vuxna i stor utsträckning språket till att 
benämna saker och händelser i situationen och kommentera det som han/hon själv 
gör, eller det som barnet gör för ögonblicket. Den vuxne väljer alltså till stor del 
det som är här och nu till innehåll i sina yttranden. Detta val innebär en 
anpassning till barnets egocentriska perspektiv och kognitiva begränsning till det 
som är omedelbart närvarande I den mån barnet förstår sig på verksamheten i 
situationen, är det dessutom ofta tillräckligt att barnet uppmärksammar den 
vuxnes icke-verbala gester för att barnet ska uppfatta den vuxnes avsikter. 
Situationens handlingssammanhang och den vuxnes icke-verbala beteende förser 
på så sätt barnet med ledtrådar till vilka villkor, som gäller för användningen av 
det språkliga beteende den vuxne ger prov på (se vidare avsnitt 2.3.2). 
 Inom BT-forskningen har man vidare försökt beskriva de vuxnas  
diskursstrategier, d v s hur vuxna bygger upp sammanhang av yttranden i samtal med 
barn. Man har då företrädesvis studerat syntaktiska och semantiska relationer mellan 
ett givet vuxenyttrande och det omedelbart föregående yttrandet. Snow (1972) fann 



 51 

att vuxenyttranden, som följer på vuxenyttranden, ofta är upprepningar eller 
parafraser av det föregående yttrandet. Detta tyder på att den vuxne vill förvissa sig 
om att barnet förstår vad den vuxne säger. Bland vuxenyttranden, som följer 
omedelbart på barnyttranden, är den kanske mest uppmärksammade klassen s k 
expansioner. Under ett samtal över en bilderbok säger en 20 månader gammal flicka 
till sin pappa: "Kalkon bil". Pappa svarar: "Jaa, kalkonen kör bil". Pappans yttrande 
är ett exempel på en form av expansion (se Söderbergh & Strömqvist 1980). 
Expansionen fungerar alltså som en bekräftelse, men också som ett exempel på hur 
det, som barnet just sa, ska låta enligt vuxennormen. Genom expansionen får barnet 
dessutom en uppfattning om hur den vuxne förstod det, som barnet sa. "Kalkonen 
kör bil" är ju bara en av flera möjliga tolkningar av barnets mångtydiga tvåordssats 
(se vidare 2.3.3). Barnet får genom den vuxnes yttrande på så sätt ett delvis nytt 
perspektiv på innebörden i det som barnet själv sa. 
 Till BT-registret hör också modifieringar av intonation och röstkvalitet (se 
Garnica 1974; 1977). Framför allt använder vuxna ett högre röstläge och ett större 
röstomfång när de samtalar med små barn. En vanlig ändamålsenlighetsförklaring 
till dessa prosodiska modifieringar är, att den vuxne genom det förhöjda röstläget 
och de överdrivna intonationskonturerna mera effektivt väcker och håller kvar 
barnets uppmärksamhet. Vi kunde också se detta prosodiska beteende som spontant 
eller konventionaliserat expressivt och emotivt. Just förhöjt röstläge 
(grundtonsfrekvens) och ökat röstomgång (avstånd mellan högsta och lägsta 
grundtonsvärdet) är de två parametrar, som Williams & Stevens (1972) i en 
psykoakustisk undersökning av tal fann vara de säkraste tecknen på (starka) känslor 
(se även Brown 1977). Att den vuxne höjer sitt röstläge kan också ses som en 
anpassning till samtalspartnerns (barnets) röstläge. Att denna anpassning är 
ömsesidig framgår av att redan 4 månader gamla barn förändrar sitt röstläge i 
riktning mot samtalspartnerns (se avsnitt 2.2.1). Vi skulle med en fonetisk 
precisering av ett uttryck från vardagsspråket kunna säga att båda parterna strävar 
efter att komma på samma våglängd. 
 Avslutningsvis ska vi bredda perspektivet på BT ett stycke. BT-typiska drag 
finns med i tal riktat till t ex förståndshandikappade, i sjukhuspersonalens 
kommunikation med patienter och även i tal riktat till invandrare (jfr Ferguson 1975). 
BT används även av älskande par och det används ibland till djur. Detta understryker 
att den som använder BT typiskt har endera eller båda av följande två avsikter: att 
uttrycka ömhet och att tala förenklat. 
 
2.8.3 Språk och verksamhet i barns subkultur 
Opie & Opie (1977) inventerade delar av engelska skolbarns språkliga subkultur. 
Opie & Opie ger en rad fina exempel på ritualiserade metoder, som barnen tar i bruk, 
för att lösa problem, som har att göra med barnens sociala aktiviteter, såsom t ex 
knyta och bryta vänskap, skaffa sig rätten till något, få företräde, skaffa sig frist m in. 
En av dessa ritualer är "egoing" (Opie & Opie 1977:154), som används när någon 
önskar bjuda ut en ägodel. Den utbjudande håller upp föremålet framför skaran av 
intresserade kamrater och ropar "Quis?". Den som därpå först ropar "Ego!" får 
föremålet (något som denne senare kan omtala som "I egoed it"). Den som bjöd ut 
föremålet kan i sin tur sedan säga "Baggy no backs" -ett uttryck, som särskilt 
markerar att föremålet inte kan lämnas tillbaka. En aspekt av ritualiseringen är, att 
handlingen att ropa in det som bjuds ut i detta slags sammanhang, inte går att utföra 
annat än genom uttrycket "ego". Den som säger något annat - t ex "I" - definierar sig 
som en som inte känner till ritualen, och är därför diskvalificerad eller m a o ute ur 
interaktionen. För att kunna delta i detta slags interaktion måste man alltså på 
förhand känna till och behärska det ritualiserade kommunikationsmönstret ifråga. En 
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annan sida av denna sak är, att kommunikationsmonstret är förutsägbart (till skillnad 
från kommunikationsmonstren i icke ritualiserad, spontan interaktion). Detta är 
förmodligen anledningen till att de flesta kommunikationsmonster, som finns 
beskrivna, är av det mer eller mindre ritualiserade slaget (jfr exemplen i avsnitt 2.6). 
 En lingvistiskt orienterad beskrivning av ritualiserad interaktion ger Labov 
(1972a).Labov beskriver ett slags skymfningstävlan - s k "sounding" - som är en del 
av den språkliga subkulturen hos tonårsgängen i Harlem. En medlem av gänget kan 
utmana en annan på "sounding" genom att påstå någonting absurt (så absurt att det är 
uppenbart att det är osant) om den utmanade personen själv eller om någon av hans 
släktingar i föräldragenerationen, företrädesvis hans mamma. Det man påstår, bör 
anspela på släktingens sexuella aktiviteter eller på hans fattigdom. Den utmanade 
medlemmen kan slå tillbaka genom att i sin tur göra ett påstående i samma genre, 
men det skymfande påståendet måste nu vara ett strå vassare än det föregående och 
dessutom anspela på det föregående. Om de tävlande är skickliga, kan en längre 
sekvens av skymfningar och motskymfningar utspinna sig. De övriga, icke tävlande 
medlemmarna av gänget, visar kontinuerligt hur de värderar de tävlandes insatser. 
Enligt Labov är absurditet och hög grad av syntaktisk komplexitet (I) egenskaper 
som värderas högt. En vinnande replik kan se ut så här: 
 

"Your father wear drawers with so many holes in them when-a-you walk, 
they whistlie!" 

 
I den här interaktionstypen består ritualiseringen framför allt av villkor på val av 
ämne (vad man påstår och vem man påstår detta om), syntaktisk form samt sätt att 
anknyta till föregående talares yttrande. En liknande studie av turkiska pojkars 
ritualiserade mönster för verbal skymfning har gjorts av Dundes (1972). En 
intressant detalj i de turkiska pojkarnas skymfningslek är att en tävlandes förmåga att 
rimma på motståndarens föregående yttrande värderas mycket högt. 
 Vidare är Labov's studie intressant inte minst mot bakgrund av 60-talets s k 
kompensatoriska program inom - framför allt den amerikanska - skolpedagogiken. 
Man antog att barns kognitiva utveckling var beroende av deras språkliga och man 
ville därför så tidigt som möjligt ge de barn träning  (i form av kompensatoriska 
program), som i klassrummet visade upp ett, ofta med syntaktiska mått mätt, torftigt 
språk. Dessa barn kom ofta från den färgade underklassen. Ett ytterligare antagande 
verkar ha varit att barnens språkliga prestationer i klassrummet skulle vara 
representativa för barnens språkliga kompetens eller kapacitet. Labov's studie visar 
emellertid att barn, som åstadkommer språkligt svaga prestationer i 
lärar-elev-kommunikationen, inte behöver ha en svag språklig kompetens. För att 
bilda sig en rättvisande uppfattning om ett barns språkliga kompetens, måste man 
observera flera olika delar av barnets språkliga subkultur. Vilka slags språkliga 
prestationer barnet åstadkommer är beroende av på vilka villkor kommunikationen 
sker. Klassrumssammanhangets villkor för kommunikation har större likheter med 
kommunikationsvillkoren i hemmet för vissa barn än för andra. Vi kan här påminna 
om Martlew et al's (1978) studie, som visade hur ett barn i förskoleåldern gav uttryck 
åt delvis olika språkliga register i kommunikation med sin mamma, med en jämnårig 
och ensam under låtsas-lek. Det mest varierade språkliga registret visade barnet prov 
på ensam under låtsas-lek, då hans språkproduktion alltså kunde ske i högre grad på 
hans egna villkor än i de bägge andra situationerna. 
 En nödvändig förutsättning för att kommunikation ska lyckas är att de 
deltagande personerna i tillräcklig utsträckning delar uppfattningen om vad slags 
samspel det är, som de deltar i (jfr avsnitt 2.6). Kommunikativa misslyckanden i 
detta avseende finns också illustrerade i Labov's (1972) studie. Om A t ex inledde 
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med ett yttrande som "När jag var hemma hos B och satte mig i en stol, så brakade 
den ihop", kunde det hända att B inte uppfattade detta som en rituell skymfning och 
utmaning på "sounding", utan som en personlig skymfning och ett försök att förnedra 
B. B kunde då bli mycket upprörd och säga "Det är inte sant! Han ljuger!". A avsåg 
emellertid inte sitt yttrande annat än som en rituell skymfning, men omdefinierar nu 
situationen utifrån B:s reaktion och ett öppet gräl utvecklar sig. Detta förlopp 
illustrerar också på ett intressant sätt det allmänna förhållandet, att samtalsparterna 
under en interaktions gång, genom vad de gör och säger, ger varandra anledning att 
anlägga delvis nya perspektiv på (t ex precisera eller omdefiniera) varandras 
beteenden. Ett och samma yttrande (t ex "När jag var hemma hos B och satte mig i 
en stol, så brakade den ihop") kan alltså ha olika status som talhandling (UTMANA 
PA TAVLAN eller FÖRSÖK ATT FÖRNEDRA), beroende på ur vilket perspektiv 
det ses. 
 
Om vi återgår till det slags språkliga interaktioner, som Opie & Opie (1977) ger 
exempel på, finner vi att handlingsaspekten är mycket påtaglig i dessa 
språkanvändningssammanhang. Barnen åstadkommer något genom att säga något, t 
ex skaffar de sig rätten till ett föremål genom att säga "Bagsy!" (jfr svenska barns 
"Pax för den!"). Strömqvist (1980a) studerade hur 24 st 3-åringar använde sig av 
språket för att tillsammans med sina mammor genomföra verksamheten att leka med 
ett dockhus. Strömqvist fann att barnen ofta använde språkliga handlingar som 
substitut för icke-språkliga handlingar, som barnen hade behov av i låtsas-leken. När 
barnen t ex låtsades att mamma-dockan drack kaffe, kunde de skapa denna aktivitet 
genom att säga "fik fik fik fik" I låtsas-lekens sammanhang utförde barnen alltså den 
önskade handlingen genom den språkliga handlingen. Strömqvist jämförde vidare 
barnens typ av talhandling med talhandlingar inom magi (Malinowski 1935) och 
fann stora likheter. Intressant nog är en gemensam nämnare för förskolebarnens 
subkultur och den kultur som Malinowski (1935) beskriver, att dessa kulturer båda 
saknar skriftspråk. Detta är en viktig faktor att ta hänsyn till vid beskrivningen av 
barns språk, i synnerhet som språkvetenskapen traditionellt arbetar med 
beskrivningskategorier, som till största delen är baserade på skriftspråk. 
 
2.9 Faktorer som påverkar enspråkig utveckling 
Vi skall avslutningsvis peka på några faktorer, som vi anser är avgörande för barnets 
språkutveckling. Flera av de faktorer, som vi räknar upp nedan, är nödvändiga för att 
språkutvecklingen skall äga rum, andra kan tänkas befrämja utvecklingen, men inga 
är tillräckliga. Vi skall också peka på några viktiga sidor av själva 
utvecklingsförloppet och språktillägnandeprocessen. Våra synpunkter innebär i flera 
avseenden en rekapitulering av det som sagts i de föregående avsnitten. 
 Först kan vi peka på att de biologiska förutsättningarna för produktion och 
perception av språk måste vara uppfyllda. För att talspråklig kommunikation skall 
vara möjlig måste t ex artikulations- och hörselfunktionerna vara intakta. Vidare 
lägger hjärnans mognandeförlopp grunden för perceptions-, kognitions och 
minnesprocesser. Mycket tyder på att vissa perceptuella och kognitiva förmågor är 
medfödda. 
 En mycket viktig roll spelar även emotionella faktorer. Det är väsentligt för 
barnets utveckling och för barnets möjligheter till inlärning att barnet upplever 
trygghet och självtillit. 
 Vidare kan vi peka på en rad socio-kulturella faktorer. Vilka rättigheter brukar 
ett barn ha att delta i olika verksamheter och interaktioner i den socio-kulturella 
gemenskap, som barnet skall bli delaktigtig? Vilka krav och förväntningar ställer 
omgivningen på barnet? Föräldrarna, andra vuxna, jämnåriga kamrater osv stimulerar 
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delvis olika sidor av barnets socio-kulturella utveckling. Det är betydelsefullt att 
barnet uppmuntras delta i olika, varierande verksamheter och interaktioner, som 
kräver språkanvändning och språklig kommunikation. Dels måste barnet få tillfälle 
att observera olika människors sätt att använda språket - få tillgång till olika 
språkliga och kommunikativa register som förebilder eller "modeller". Dels måste 
barnet få tillfälle att självtaktivt använda språket och öva sig i att klara av olika 
kommunikativa situationer. Barnet bör också få tillfälle att självt bearbeta sina 
språkliga erfarenheter. Leken verkar här spela en viktig roll. 
 Vi kan också peka på kommunikationspartnerns språkliga anpassning som en 
viktig faktor. Under 1960-talet var det många språkforskare - s k nativister - som 
hävdade att människan föds med en alldeles specifik förmåga att lära sig språk. 
Chomsky (1965) hävdade t ex att människan föds med en LAD ("language 
acquisition device"), en språktillägnandemekanism, som bearbetar det talflöde, som 
barnet varseblir i sin omgivning. Det skulle alltså räcka med att barnet exponerades 
för en tillräckligt varierad mängd yttranden för att barnet skulle (om än omedvetet) 
sluta sig till språkets regelsystem. Även om det förmodligen är så att förmågan att 
lära sig språk i vissa avseenden är medfödd, kan vi konstatera att denna medfödda 
förmåga inte är tillräckligt stark för att barnet skall lära sig ett språk, oberoende av 
hur det kommer i kontakt med detta språk. Rapporter om barn som växt upp under 
mycket speciella omständigheter visar t ex att det inte är tillräckligt att barn bara får 
se på TV och lyssna på radio för att de skall tillägna sig ett språk (se t ex Sacks & 
Johnson 1976). Detta tyder på att kommunikation ansikte mot ansikte verkar vara en 
nödvändig förutsättning för språktillägnande hos barn. Här får barnet stöd av den 
icke-verbala kommunikationen som det delvis behärskar redan innan det tillägnar sig 
språket.  I kommunikation ansikte mot ansikte har barnet således: tillgång till 
icke-verbala ledtrådar till innebörden i och användningsvillkoren för de språkliga 
yttranden, som det konfronteras med. Vidare medger detta slags kommunikation en 
spontan och effektiv återkoppling. Den vuxne märker t ex lätt om barnet förstår eller 
inte, och kan rätta sitt sätt att uttrycka sig efter detta. Kontakten mellan 
samtalsparterna - inte minst den emotionella - kan också upprätthållas på ett naturligt 
sätt. 
 För att barnet skall kunna börja förstå sig på den ström av tal som det 
konfronteras med, verkar det också vara nödvändigt att detta tal rör det, som är här 
och nu Även detta för att barnet då kan dra nytta av situationella ledtrådar. Vilka 
delar och aspekter av det omgivande språkflödet, som barnet först 
uppmärksammar, förstår sig på och självt använder sig av i kommunikation, beror 
till stor del på följande faktorer. Komplexitet i vilken ordning barnet tillägnar sig 
språkliga uttryck, beror på uttryckens kognitiva (begreppsliga) och formella 
(perceptuella, motoriska samt grammatiska) komplexitet. Perceptuell påtaglighet 
Vilka delar av språkflödet barnet först uppmärksammar och självt återger, beror 
bl a på vad som med olika medel - kanske främst intonationsmässiga och 
paralingvistiska - brukar framhävas mest. En intressant detalj är att barn verkar 
uppmärksamma övergripande intonationsgester, innan de uppmärksammar 
enskilda språkljud. Användbarhet Barnet tillägnar sig tidigare sådant, som är 
behovsförankrat och motiverat. Slutligen kan vi peka på intelligens och 
personlighet som faktorer som påverkar språktillägnandet. 
 Om vi ser till själva utvecklingsförloppet och språktillägnandeprocessen, 
kan vi bl a peka på följande drag. Barnets kommunikativa utveckling uppvisar en 
kontinuitet - inte minst mellan den förspråkliga och den språkliga perioden. 
Utvecklingen drivs framåt bl a genom att barnet självt skjuter till något i 
inlärningsprocessen. Barnet är aktivt och kreativt - det använder sig av sitt 



 55 

begränsade ordförråd och sin begränsade grammatik för att klara av så mycket 
som möjligt av de problem, som det ställs inför och av det som det har behov av. 
Barn kan också överanvända ett ord eller uttryck som en metod att testa vilka 
användningsvillkor, som gäller för ordet eller uttrycket. Begreppet kreativ skall 
här vidare förknippas med begreppet funktionell. Vi kan säga att barnet 
kommunicerar funktionellt och med detta mena att det förmår förverkliga sina 
kommunikativa avsikter och nå bestämda mål med alternativa medel. Vidare 
karakteriseras barns språkutveckling ofta av en asymmetri mellan perception och 
produktion. Barn avslöjar ibland större språkliga kunskaper i sin perception och 
förståelse, än vad de gör i sin produktion. 
 Vi skall också understryka att även om vissa aspekter av barns språkutveckling 
är universella, så kan barns språktillägnande karakteriseras av betydande individuella 
skillnader. Vi vill också framhålla att om vi skall få en djupare förståelse av barns 
språkutveckling, måste vi se denna i relation till de situationer, där barn använder 
språket. Det är då önskvärt att studera så många och varierande delar av barns 
språkliga subkultur som möjligt. 
 Avslutningsvis skall vi understryka att språk, kognition och sociala 
förutsättningar ömsesidigt påverkar varandra. Goda sociala förutsättningar ger ofta 
en god språklig och kognitiv utveckling, samtidigt som man genom en rik språklig 
repertoar lättare får tillgång till varierande sociala situationer, där man kan inhämta 
nya kunskaper osv. 
 
 
3. Flerspråkighet 
 
3.1 Begreppsutredning 
 
3.1.1 Halv- en- två eller flerspråkighet 
Vad är en-, två- eller flerspråkighet? i litteraturen finns en rad olika definitioner och 
begreppspar, som alla mer eller mindre framgångsrikt försöker belysa denna fråga, 
och vi skall nedan titta på de vanligast förekommande. Som framgår av rubriken, är 
det inte ens självklart om vi skall tala om tvåspråkighet eller flerspråkighet 
Tvåspråkighet (bilingualism i engelskspråkig litteratur) bör användas när det gäller 
inlärning av endast två språk, flerspråkighet (multilingualism i eng litt) när det gäller 
inlärning av mer än två språk. Många har dock tidigare använt tvåspråkighet som 
generell term, vilket blir missvisande. Man har inte funnit att en renodlad 
tvåspråkighetssituation skiljer sig kvalitativt från en tre- eller fyraspråkig situation. 
(Robert di Pletro 1970) I Sverige ser vi f n en ökande användning av termen 
flerspråkighet I det nedanstående kommer sannolikt båda termerna att återkomma, 
eftersom framställningen refererar till olika forskare. 
 Om vi granskar litteraturen, finner vi ett mycket stort antal olika uppfattningar 
om vad två- eller flerspråkighet innebär. Somliga författare anser att den tvåspråkige 
skall ha "en infödd kompetens i mer än ett språk" (a native competence in more than 
one language) (Haugen odaterat manuskript) eller uttryckt något annorlunda "a 
nativelike control of two languages" (Bloomfield 1935). Vad skall man då mena med 
infödd (medfödd) kompetens? Såväl det lilla barnet som just har lärt sig tala som den 
skönlitteräre författaren kan sägas ha en "infödd kompetens". Skutnabb-Kangas 
(1975) diskuterar möjligheten att hitta två likvärdiga infödda talare, och likvärdiga 
kan då de sägas vara som har samma ålder, kön, intelligens, utbildning och sociala 
bakgrund...'Tvåspråkighet blir således olika för olika personer. Det ställs större krav 
på en akademiker för att han skall betraktas som fullt tvåspråkig än på den, som bara 
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har grundskola etc. Det blir i själva verket svårt för att inte säga omöjligt att hitta 
likvärdiga personer. 
 Inte heller brukar kraven specificeras på vilka delområden man skall behärska 
för att räknas som tvåspråkig. Gäller det att kunna läsa, skriva, tala eller förstå eller 
alla dessa saker på en gång? Är fonologi, grammatik eller semantik viktigast att 
behärska? Olika verksamhetsområden kräver olika stilarter. Är några mer värda att 
prioritera än andra? Vissa forskare anser att så fort man har minsta färdighet i ett 
annat språk, det må vara i ett enda avseende, t ex att hjälpligt kunna läsa det, så är 
man tvåspråkig (MacNarnara 1967) 
 Andra sätt att försöka definiera begreppet tvåspråkighet finns t ex hos 
Maximilian Braun (1937), som kräver att språken skall vara i balans med varandra. 
Det gäller att uppnå "active completely equal mastery of two or more languages". Att 
kunna avgöra när de båda språken befinner sig i ett sådant jämviktsläge innebär 
också stora problem. Skall man behärska ett visst kvantum, oavsett vilket på 
respektive språk, eller skall man behärska exakt samma företeelser? På grund av 
dessa svårigheter tenderar de definitioner som används att bli alltmer ospecifika och 
till intet förpliktigande. MacLaughlin (1978) väljer t ex att i sin bok använda sig av 
en av Haugens (1956) definitioner, där tvåspråkighet helt enkelt innebär "att kunna 
producera fullständiga och meningsfulla yttranden på det andra språket". Weinreich 
(1953) väljer helt enkelt att definiera tvåspråkighet som "the practice of alternating 
using two languages". 
 En annan approach är att försöka skilja på olika sorters två språkighet. Så har 
en del forskare, t ex Skutnabb-Kangas (1975) menat att man i huvudsak kan tänka sig 
två sätt att definiera individuell tvåspråkighet. A ena sidan kan man utgå från vad 
man benämner kompetens dvs individens behärskning av sina språk, å andra sidan 
från vad man benämner funktion dvs hur en individ använder sina språk i en viss 
situation, ett visst samhälle. Detta sätt att dela up området är emellertid mindre 
lyckat, eftersom det ger intryck av att språkförmåga eller språkbehärskning är något 
annat än individens användning av språket i olika situationer. Ett rimligare sätt att 
närma sig problemet är att säga att individens språkförmåga kan identifieras med 
hans eller hennes förmåga att använda språket i olika sammanhang. Eftersom så vitt 
vi kan se språkanvändning och språkförmåga, eller om man så vill språkfunktion och 
språkkompetens, alltid är ömsesidigt beroende av varandra, tycks det oss omöjligt att 
definiera tvåspråkighet på ett sätt som inte samtidigt får konsekvenser både för 
förmåga och funktion. 
Ett viktigt skäl till att det är så svårt att bestämma, vad två och flerspråkighet skall 
innebära är att det visar sig att det i själva verket är mycket svårt att ens ordentligt 
bestämma vad fullständig enspråkighet innebär. Vad menas egentligen med att 
obehindrat tala, förstå, skriva och läsa ett språk? Ar man fullständigt enspråkig, även 
om man t ex inte kan läsa vetenskaplig facklitteratur? Ar en arbetare som inte 
behärskar rutinerna för ett fackföreningsmöte fullständigt enspråkig? 
 Alla språk används för ett mycket stort antal olika uppgifter; och det är inte 
troligt att någon individ förmår att lära in, vad som krävs för att behärska alla dessa. 
Vi lär oss vårt språk så länge vi lever, även om man kan invända att detta kanske inte 
gäller alla aspekter av språk och kommunikation i lika stor utsträckning. Det kanske 
bara gäller sådant som ordförråd och bakgrundsinformation men inte sådant som 
intonation, uttal och grammatik. 
 Vissa aspekter av språket är kanske generellare och mer grundläggande än 
andra. Om man kan ett språks intonationsmönster, så kan man kanske språket rätt 
och slätt, oavsett om man har hela ordförrådet eller ej. På samma sätt är kanske 
behärskandet av ett språks grammatik mer grundläggande än att t ex känna till 
reglerna för vem som har rätt att tala på ett sammanträde. 
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 Svårigheterna med en invändning av denna typ är för det första, beträffande 
frågan om hur generella de olika aspekterna av kommunikations- och språkförmågan 
är, att medan ordförråd och bakgrundsinformation kanske är mera specifika för 
språkanvändningen i en viss situation än uttal och grammatik, så är inte detta på 
något sätt klarlagt. Alla aspekter av språkförmågan har en mer specifik och en mer 
generell sida. Vi vet inte riktigt hur mycket av varje aspekt som kan antas gälla för 
alla språkanvändningsområden, och hur mycket som är specifikt för ett visst område. 
Delvis beror detta på att situationen inte är statisk. De olika användningarna av 
språket influerar hela tiden varandra. Men vår brist på kunskap härvidlag beror också 
på att forskning på området saknas. När det gäller den andra frågan, om en eller flera 
aspekter på språkförmågan är viktigare eller mer grundläggande än andra, är 
svårigheten helt enkelt att vi behöver kriterier för att vikta de olika aspekterna. 
Varför skulle t ex en god intonation vara viktigare än ett gott ordförråd eller en bra 
grammatik vara mer grundläggande än en god ickeverbal kommunikationsförmåga? 
Frågor av denna typ måste besvaras, innan en viktning kan göras. De är 
överhuvudtaget betydelsefulla att reflektera över, närhelst man vill bedöma någons 
kommunikationsfärdighet. 
 Den allmänna slutsats vi kan dra av vad som sagts ovan är, att om man med 
full enspråkighet menar att man skallklara av alla aspekterna i alla en 
kulturgemenskaps olika språkanvändningar, så är ingen fullt enspråkig. Inte heller 
uppnås adekvat kompetens dvs förmågan att klara kommunikationen i de 
verksamheter man själv deltar 1, av alla enspråkiga. De flesta har nästan alltid något 
att lära. 
 Men om det är riktigt att ingen kan vara fullt enspråkig i den mening som 
diskuterats ovan, eller åtminstone att det är mycket svårt att ange vad full 
enspråkighet skall innebära, så följer också att det är svårt att ange vad som skall 
menas med fullständig två- eller flerspråkighet. Man kan säga att eftersom vi, än så 
länge, inte har någon bra analys av vad full enspråkighet innebär, har vi inte heller 
någon bra analys av vad full f lerspråkighet innebär. Varför skulle man t ex inte 
kunna adekvat behärska ett eller flera språkanvändningsområden på flera språk utan 
att därför behärska alla språkanvändningsområden inom ett enda språk. Vidare följer 
att eftersom vi ännu inte förstår vad enspråkighet eller flerspråkighet innebär, förstår 
vi inte heller vad halvspråkighet eller ännu mindre vad dubbel halvspråkighet är. 
(Dubbel halvspråkighet är en term, som använts för att beteckna en tvåspråkig person 
med halv kompetens i båda sina språk.) Man kan knappast ta hälften av en obekant 
storhet. överhuvudtaget är det svårt att förstå, vad det skulle innebära att t ex till 
hälften behärska ett visst språkanvändningsområde. Även om dessa begrepp av 
Hansegård som först lanserade dem avsågs att tolkas metaforiskt har de fått en vid 
spridning och försök har gjorts att kvantifiera dem utan resultat. Det är därför viktigt 
att peka på den teoretiska svaghet i begreppsbildning som vidlåter dem. 
 Finns det då ingen möjlighet att tala om bristande språkfärdighet?  Detta är ju 
kanske vad termen halvspråkighet syftar på I en mening finns naturligtvis denna 
möjlighet, eftersom så många människor ständigt utnyttjar den. Emellertid är det 
viktigt att klargöra för sig, vilken basen för en sådan färdighetskritik är. 
 För det mesta är basen vad som kan kallas normerna för det s k 
standardspråket, dvs en blandning av normerna för skriftspråket med normerna för de 
maktägandes och utbildades språk. Det är detta språk som undervisas i skolan, och 
det är bristande behärskning av normerna för detta språk, som leder till dålig 
skolframgång och till att man utestängs från de ekonomiska och sociala framgångar, 
som brukar vara förbundna med skolframgång. Däremot kommer de sociolektala och 
dialektala normerna för t ex kaffeprat sällan med i bilden. Detta innebär att s k 
korrekt språk inte täcker hela det område, som en individ måste behärska för att 
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kunna tala ett visst språk utan snarare utgör vissa specialiserade aspekter av vissa av 
de språkanvändningar, man måste klara av för att kunna sägas tala ett språk 
fullständigt. 
 Det skulle därför antagligen vara lämpligare att tala om en adekvat än en 
fullständig språkbehärskning och att lägga detta begrepp adekvat språkbehärskning 
till grund för en analys av vad bristande språkfärdighet är. Vi behöver därför en 
utredning av de krav, som i olika sammanhang ställs på språk och 
kommunikationsfärdigheter'. Att innan en sådan utredning är gjord använda etiketter 
som "halvspråkig" kan troligen i längden enbart få icke önskvärda 
stämplingseffekter. 
 Den syn på förhållandet mellan enspråkighet, flerspråkighet och bristande 
språkfärdighet, som vi här pläderar för, placerar alltså de enspråkiga, de flerspråkiga 
och de med bristande språkfärdighet i samma båt. De strävar alla efter en mer 
adekvat språk och kommunikationsförmåga inom ett ökande antal verksamheter. Det 
finns stora gradskillnader mellan dem men egentligen inga kategoriskillnader. 
 Det är emellertid värt att uppmärksamma att jobbet för en person, som strävar 
efter adekvat kompetens i flera kulturer och språk, blir hårdare än för en som kan 
nöja sig med en kultur och ett språk. Han måste ju lära sig en flerfaldig uppsättning 
rutiner för ibland ganska lika verksamheter och dessutom hålla isär dem. Han måste 
finna sig i att ibland klara en viss verksamhet på ett visst språk men inte på ett annat 
och att kunna acceptera den frustration detta innebär. Förmåga till analogi och 
förenkling kan här vara till hjälp, men den kan också vara ett hinder, eftersom man 
inte tillåts göra analogier och förenklingar i full utsträckning. En person med 
bakgrund i flera kulturer och språk kan komma att betrakta vissa saker, som av 
enspråkiga anses mycket viktiga, som petitesser. En bredare kännedom om olika 
språk och kulturer vore därför önskvärd, eftersom den skulle kunna leda till en större 
tolerans för vad många skulle betrakta som bristfälligt språk. En sådan kännedom 
skulle samtidigt kunna innebära en stimulans till kreativitet på olika områden. 
 
3.1.2 Individuell och samhällelig flerspråkighet 
Efter att ha pekat på några av de allmänna svårigheter, som föreligger när man 
försöker få en förståelse av halv-, en-, två- och flerspråkighet, vill vi nu diskutera 
några av de andra begrepp som av olika forskare använts för att försöka skapa 
ordning inom området. 
 Man skiljer ofta mellan två- eller flerspråkighet sett ur individens synpunkt 
(bilingualism och multilingualism) och två- eller flerspråkighet sett ur en grupps 
synpunkt (diglossi och multiglossi) (Ferguson (1959)). Med bilingualism brukar man 
då avse de enskilda individernas tvåspråkighet, medan termen diglossi används för 
att beteckna att en grupp oftast ett helt samhälle, besitter s k funktionell 
tvåspråkighet, dvs två språk används inom hela samhället med delvis olika sociala 
funktioner. Ibland är detta förbundet med att båda språken har status som s k 
officiella språk. Samhällelig tvåspråkighet kan men behöver inte innebära att 
individerna i samhället är tvåspråkiga. Inte heller behöver individuell tvåspråkighet 
innebära att samhället är tvåspråkigt. Vi får då följande fyra möjligheter:  
    Individuell flerspråkighet   
 Samhällelig flerspråkighet t ex bilingualism 
 t ex diglossi 
 
 
      Figur i 
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Ett exempel på en situation med både samhällelig och individuell tvåspråkighet är 
Luxemburg, där större delen av befolkningen talar franska samt en tysk dialekt. En 
situation. med samhällelig tvåspråkighet utan större individuell tvåspråkighet fann vi 
tidigare i Belgien mellan den flamländska och franska delen av befolkningen. En 
situation utan samhällelig tvåspråkighet men med ganska utbredd individuell 
tvåspråkighet finner vi t ex i många av de stora invandrarländerna idag. En situation 
med både samhällelig och individuell enspråkighet är relativt sällsynt. Allmänt kan 
sägas att medan ganska mycket forskning riktats mot individuell flerspråkighet, inte 
lika mycket forskningsintresse visats för samhällelig flerspråkighet. De begrepp vi i 
V fortsättningen kommer att ta upp kommer därför huvudsakligen att vara inriktade 
på individuell flerspråkighet, särskilt tvåspråkighet. 
 
3.1.3 Begrepp som utgår från inlärningssituation och inlärningstid 
En mängd av de begrepp och termer som används för att karaktärisera två- och 
flerspråkighet utgår antingen från den situation där språken läres in eller också 
från den tid det tar att lära in språken. Några av de vanligaste termerna utgår från 
den miljö eller de personer, som talar det språk man skall lära sig. Exempel på 
sådana är modersmål fadersmål föräldraspråk kamratspråk och här i Sverige det 
ofta förekommande hemspråk.  Enligt vår åsikt används alla dessa termer bäst i så 
konkret bemärkelse som möjligt, så att t ex modersmål blir just moderns språk, 
trots att denna term traditionellt använts i en vidare och mer suggestiv 
bemärkelse. Andra liknande termer är nationalspråk kulturspråk och 
standardspråk som används om de språk som av olika historiska skäl lyckats få 
det största inflytandet i en viss nationalstat eller kultur. Standardspråk används 
särskilt när man vill markera att en viss språkvariant blivit officiellt auktionerad. 
"Kulturspråk" används mycket ofta om språk, som har skriftsystem. Termen 
främmande språk används helt enkelt om alla språk eller språkvarianter, som 
utifrån en viss persons eller grupps perspektiv upplevs som främmande. Detta 
leder till att invandrarspråk som finska eller spanska som är obekanta för många 
svenskar inte nödvändigtvis därför behöver vara främmande. Det beror på om 
något som inte är fullständigt känt också måste vara främmande. 
 Motsatsen till den som talar ett främmande språk brukar traditionellt anses 
vara den infödde talaren. Vad är då en infödd talare (eng. native speaker)? Enligt 
vår åsikt är en infödd talare av ett språk en person som lär sig tala språket i 
barndomen tillräckligt väl för att kommunikativt klara av ett antal olikartade 
verksamheter, och som har vistats i en miljö där språket ifråga dominerar, och 
som sedan dessutom bebehåller språket. Ett flerspråkigt barn kan på detta sätt 
också i vissa fall bli en infödd talare av flera språk. 
 Termerna målspråk och källspråk används med utgångspunkt från en viss 
inlärningssituation, där personer som redan kan ett visst språk önskar lära sig ett 
nytt språk. Det språk man önskar lära sig blir då målspråket, medan det språk man 
redan kan är källspråket. 
 En annan utgångspunkt för begreppsbildningen är huruvida man lär in flera 
språk len och samma situation eller ej. Så har t ex Lambert (1958) föreslagit att man 
bör skilja på sammansatt (compound) språkinlärning, där man lär in flera språk i 
samma situation och samordnad (coordinated) tvåspråkighet, där de båda språken 
lärs in i skilda situationer. Detta begreppspar introducerades ursprungligen 
tillsammans med en tredje term underordnad av Weinreich (1953), som tänkte sig att 
inlärning av ett språk kan ske både direkt d v s utan förmedling av ett annat språk, 
och indirekt via ett annat språk. Underordnad syftar då på det senare fallet. Den 
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direkta typen kan då vara antingen sammansatt (compound) eller samordnad 
(coordinated), medan ingen uppdelning görs för den indirekta typen av inlärning, 
som helt enkelt kallas underordnad (subordinate) 
 Ett tredje sätt att betrakta inlärningen är att renodla tidsaspekten. Vilket språk 
lärs in först, vilket språk senare? Ned detta betraktelsesätt får vi termerna första 
respektive andra och tredje etc språk eller primär- sekundär- tertiärspråk etc. Vanliga 
förekommande förkortningar är L1, L2, L3 etc. 
 En annan indelning som också tar fasta på tidsdimensionen är uppdelningen i 
simultan och successiv språkinlärning. Simultan språkinlärning är om båda språken 
lärs in samtidigt, oftast dock om båda språken introducerats innan barnet fyllt tre år 
(Mac Laughlin 1978) I successiv språkinlärning skall däremot det första språket vara 
någorlunda etablerat innan det andra språket lärs in. 
 Vi kan se att några av de begrepp vi diskuterat förutsätter att språkinlärningen 
är successiv. Detta gäller t ex begreppen källspråk och målspråk och begreppet 
underordnat språk liksom naturligtvis begreppen första, andra och tredje språk. För 
tillämpning av andra begrepp som fadersmål, modersmål etc tagna i konkret 
bemärkelse är det likgiltigt om inlärningen är successiv eller simultan. Något mera 
problematiskt är förhållandet mellan successiv, simultan A ena sidan och samordnad, 
sammansatt & den andra. En samordnad språkinlärning kan ske antingen simultant 
eller successivt - man lär in språken i olika situationer, antingen samtidigt eller vid 
olika tidpunkter. Det är emellertid mera oklart om en sammansatt språkinlärning 
också kan vara både simultan och successiv. Kan man lära in två olika språk i 
samma situation vid två olika tidpunkter? 
 Eftersom det finns ett stort antal faktorer inblandade i språkinlärning, finns 
det stora möjligheter att skapa nya begrepp. Exempelvis talar en del författare om 
naturlig kontra kulturell språkinlärning, där man med kulturell språkinlärning 
menar inlärning genom skolan och med naturlig inlärning menar inlärning i andra 
sammanhang än i klassrummet. Terminologin är kanske här inte så lyckad, 
eftersom man undrar varför just bara klassrummet skall kallas kulturellt, och man 
dessutom med termen naturlig tenderar att tänka på biologiskt givna faktorer 
snarare än på sociala sammanhang utanför klassrummet. 
 Allmänt kan sägas att olika författare verkar uppmärksamma olika aspekter 
av språkinlärningen, vilket leder till att begreppsbildningen inte blir enhetlig. Det 
får emellertid också konsekvensen att de olika begreppen efter viss analys kan 
göras förenliga med varandra och därmed bidra till att i kombination med 
varandra ge oss en rikare begreppslig bild. 
 Vi får i själva verket ett stort antal kombinationsmöjligheter. Ett barns 
inlärning av flera språk kan äga rum simultant eller successivt (1:a, 2:a, 3:e 
språk), i samma eller olika sammanhang (sammansatt, samordnad), direkt eller 
via ett annat språk, och miljön samt de personer barnet lär sig av kan variera 
(hemspråk, föräldraspråk, kamratspråk etc). 
 Vi kan på detta sätt rätt väl beskriva ett barn (se figur 2), som simultant lärt 
sig två första språk (bli infödd talare på två språk), finska (modersmål) och 
grekiska (fadersmål) och som senare som kamrat- och skolspråk fått svenska som 
tredje språk. Det är vår övertygelse att debatten om flerspråkighet genom en 
konkretisering av terminologin i den stil som här föreslagits skulle vinna i 
precision. 
 
Figur 2 
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 moder fader kamrater skola 
1 finska    
2  grekiska   
3   svensk

a 
 

4    svenska 
5     
6     

Figured skulle kunna göras ,er 
komplicerad genom att man 
också angav om 
språkinlärningen skett i samma 
eller olika situationer 

tidpunkter 
 
 
3.1.4  Begrepp som utgår från resultatet av språkinlärningen 
En annan utgångspunkt för begreppsbildningen inom flerspråkighetsområdet har 
varit de tänkta effekterna på den resulterande språkförmågan hos en individ, som 
lär sig flera språk. 
 En tidig ansats gjordes här av Weinreich (1953), som använde de ovan 
diskuterade termerna sammansatt (compound), samordnad (coordinate) och 
underordnad (subordinate) inte bara i förhållande till inlärning, som vi sett, utan 
också för att beteckna olika typer av inlärningsresultat. Weinreichs typologi 
bygger på en analys av tänkbara logiska relationer mellan ord och begrepp och 
utelämnar andra aspekter på språkförmågan. En individ sägs då ha en sammansatt 
tvåspråkighet, om samma begreppsförråd ligger till grund för båda språken. De 
två språken skiljer sig endast åt genom de etiketter som används för begreppen. 
En samordnad tvåspråkighet utmärkes av att språken inte bygger på ett 
gemensamt begreppsförråd, utan till varje språks ord och uttrycksformer hör för 
det språket specifika begrepp. En tvåspråkighet med underordning slutligen 
utmärkes av att ett språk och dess begrepp är helt primära, medan det andra 
språket s a s endast påhänges det första. De tre typerna illustreras på följande sida 
(exemplet hämtat från svenska och tyska): 
 

 
 

 
Weinreich antog vidare att man kunde identifiera dessa tre sätt att organisera den 
tvåspråkiges språkförmåga med de tre sätt att lära in ett språk med samma namn som 
vi diskuterat ovan. Detta är emellertid inte ett antagande som är självklart. En 
sammansatt tvåspråkighet skulle kunna bli resultatet, även om språkinlärningen var 
vad vi ovan kallat samordnad. Förhållandet mellan inlärning av ett språk och den 
från inlärningen resulterande språkförmågan bör därför betraktas som en åtminstone 
delvis öppen empirisk fråga, där man inte utan vidare kan identifiera inlärningssätt 
med inlärningsresultat. 
 En annan begreppsbildning som utgår från en sorts begreppslig analys av det 
tänkta resultatet vid inlärning av två språk är uppdelningen i additiv och subtraktiv 
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tvåspråkighet. Vid additiv tvåspråkighet tänker man sig att ett språk inlärts först och 
att ett annat språk sedan lägges till det första utan att egentligen påverka förmågan att 
tala det första språket. Är däremot tvåspråkigheten subtraktiv, tänker man sig att 
inlärningen av det andra språket stör förmågan att tala det första språket. Någonting 
som motsvarar det andra språket subtraheras ifrån förmågan att tala det första 
språket. Eftersom addition och subtraktion i det här sammanhanget är ganska vaga 
och metaforiska begrepp, är det tveksamt om denna begreppsbildning tjänar något 
annat syfte än en förledande enkelhet, som snarare döljer än skapar klarhet om de 
processer som äger rum när flera språk har lärts av en och samma individ. 
 Vid sidan om de två nämnda begreppsbildningarna har även tredelningen 
underordnad balanserad överordnad eller dominant använts för att beteckna en 
inlärningseffekt, där ett av språken är underordnat, överordnat eller i balans med det 
andra. Emellertid är det precis som med subtraktiv och additiv svårt att ge dessa 
begrepp någon mera precis innebörd. En möjlighet till precisering, som vi kommer 
att använda nedan, är att säga att termerna helt enkelt refererar till hur mycket de 
olika språken används i olika specifika situationer. Vi får då en dominans, 
underordning och balans i fråga om användning, som kan kontrolleras genom att se 
hur mycket det ena eller andra språket används i en viss situation. 
 Som konstaterats ovan kan vi se att de olika begreppsbildningarna tycks utgå 
från olika aspekter på tvåspråkighet och därför i viss utsträckning kan göras förenliga 
med varandra. Emellertid måste, innan någon empirisk forskning kan äga rum, 
begreppen i många fall ytterligare analyseras och framförallt operationaliseras. De 
bygger i allt för hög grad på ganska ytligt analytiskt grundade antaganden, om vad 
som kan tyckas vara nödvändiga drag i förhållandet mellan två språk under inlärning 
I själva verket är det som redan påpekats mycket svårt att utan ytterligare analys t ex 
göra klart för sig, vad som skall menas med att ett språk subtraheras från ett annat 
eller t o m att ett språk dominerar ett annat. 
 
3.1.5  Typologiska skillnader 
Världens språk är uppdelade i ett flertal olika grupper eller familjer, som inbördes 
antas vara historiskt besläktade med varandra. Vi talar t ex om indoeuropeiska språk, 
semitiska språk, finsk-ugriska språk, sino-tibetanska språk etc. Inom varje familj 
eller grupp av språk uppvisar språken vad som brukar kallas typologiska likheter 
med varandra, dvs likheter med avseende på ordbildning, ordföljd, ordförråd eller 
grammatiska konstruktionstyper. Detta får till följd att olika språk ligger på olika 
långt typologiskt avstånd från varandra. Exempelvis ligger svenskan närmare 
engelskan än vad t ex kinesiskan gör. Stora delar av ordförrådet och de grammatiska 
mönstren är besläktade och liknande för svenskan och engelskan, på ett sätt som inte 
alls gäller förhållandet mellan kinesiskan och engelskan. 
 Frågan är nu vilken roll sådana typologiska skillnader och likheter spelar för 
inlärningen av flera språk. Rent allmänt kan man väl säga att sådant som är 
gemensamt för flera språk inte behöver läras in mer än en gång. Så om i ett fall av 
successiv språkinlärning en individ lär in ett andra språk, som typologiskt sett 
mycket liknar det första språk han redan lärt in, bör han kunna ta rätt mycket för 
givet. Frågan är nu om detta förhållande underlättar den arbetsbörda han har, när han 
lär sig det nya språket. Trots att det verkar rätt självklart att inlärningen borde 
underlättas av att kognitiva, motoriska och perceptuella strukturer inte behöver 
byggas upp ur intet, så finns det skäl som talar för motsatsen. Om två språk ligger 
mycket nära varandra, som svenskan och danskan t ex, förbiser man lätt olikheterna 
mellan språken p g a de stora likheterna. Man drar förhastade slutsatser och måste 
hela tiden göra små justeringar av redan uppbyggda strukturer. Detta leder till att 
både språk som är typologiskt avlägsna och språk som är typologiskt närliggande kan 
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komma att utgöra inlärningsproblem. Man bör här tillägga att när språken är 
närliggande, så spelar bristande inlärning mindre roll, eftersom det ofta går att 
kommunicera och nå fram till ömsesidig förståelse ändå. Slutsatsen blir därför att om 
målet för språkinlärning enbart är kommunikation så underlättar typologisk närhet, 
men att denna slutsats är mera osäker om målet dessutom är vad som ibland benämns 
grammatisk korrekthet. 
 Även om det således ännu inte är fullt klart hur språktypologiska skillnader 
påverkar inlärning av flera språk är det klart att ett barn som skall lära sig flera språk 
står inför ett besvärligt inlärningsproblem vare sig inlärningen sker simultant eller 
successivt. Barnets uppgift är, särskilt vid simultan språkinlärning, att omvandla vad 
det möter i sin språkliga omgivning -- dvs flera olika språk - till ett fungerande 
system med vilket det kan kommunicera med sin omgivning. 
 Hur detta kommunikativa  - språkliga system slutligen kommer att utvecklas, 
beror i stor utsträckning på de krav personer i barnets omgivning ställer I de flesta 
fall kommer detta att innebära att barnet kommer att utveckla distinkta system för de 
olika språk det konfronteras med. Till sin hjälp för att reducera inlärningsbördan har 
barnet delvis medfödda inlärningsstrategier såsom memorering, förenkling och 
generalisering, vilka vi diskuterat ovan. 
 Ett barn som hamnat i en flerspråkig miljö, vet inte självt från början om det 
omges av ett eller flera språk. Många barn kommer då att utveckla en språkförmåga 
med principer som täcker så stora delar som möjligt av de språkliga data barnet stöter 
på. Andra barn kanske istället utvecklar en mängd olika fragmentariska system. 
Vilken inlärningsstrategi barnet än använder, blir det så småningom lättare för barnet 
att separera principerna med avseende på olika språk. En sådan separation är 
emellertid mycket svår i början, och när det gäller vissa aspekter på språkförmågan 
såsom semantik och pragmatik kanske den aldrig inträffar. Många barn, men kanske 
inte alla, kommer därför särskilt under inlärningstidens första del, att blanda de olika 
språk de stöter på för att kunna bearbeta dem kreativt och systematiskt. 
 
3.1.6  Språkblandning interferens och kodväxling 
En mängd olika termer har vid olika tidpunkter använts för att karakterisera olika 
aspekter av en sådan språkblandning och vi skall nedan studera några av dessa. 
Termen interferens brukar användas då man huvudsakligen talar ett språk men i 
något språkligt avseende fonologiskt, morfologiskt, syntaktiskt eller semantiskt 
överför drag från ett annat språk in i det språk man talar. Exempel på interferens är t 
ex att uttala engelska satser med svensk intonation eller att blanda in engelska ord i 
svenska satser etc. Ett specialfall av interferens som kanske är något vanligare vid 
successiv inlärning av flera språk är förekomsten av sk faux amis (falska vänner) dvs 
ord som etymologiskt är besläktade eller fonologiskt är lika men som i olika språk 
kommit att betyda olika saker. Pga ordens stora likheter är det lätt att en som lär sig 
de språk där orden förekommer, gör misstag genom att använda dem i samma 
betydelse, oberoende av språk. Ett exempel har vi i ordet esquisito som på spanska 
betyder utsökt men på portugisiska snarare betyder underlig, bisarr eller i orden 
ambitiös på svenska och ambitioso på spanska, där det senare ordet är enbart negativt 
och snarast borde översättas med streberaktig. 
 En annan term som ofta används vid sidan om interferens är kodväxling. Med 
kodväxling brukar man avse ett byte från ett språk till ett annat eller från en 
språkvariant till en annan i en och samma situation. Ett exempel ges av intellektuella 
i Sverige idag som avslutar en del av sina meningar på engelska. Vad är det då för 
skillnad på kodväxling och interferens? Denna fråga tycks inte gå att besvara helt 
otvetydigt, utan termerna tycks i litteraturen ha fått en i viss mån överlappande 
innebord. Emellertid skulle följande karakterisering fånga huvuddelen av deras 
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respektive användning. Interferens är en språkblandning som inte i förväg är 
medvetet avsedd som språkblandning. Den kan naturligtvis på andra sätt vara helt 
avsiktlig och ingå som en del av barnets kreativa generaliseringar över de 
språkmönster det håller på att lära in. Men den är inte en av talaren avsedd medveten 
förändring av språksystem. Kodväxling däremot är en medveten förändring (växling) 
av språksystem och kan användas av en flerspråkig av många olika skäl som t ex 
känslomässig bindning, social anpassning, intellektuell nyansering eller helt enkelt 
för att ett språk erbjuder ett uttryck som är lättare att komma ihåg än motsvarande 
uttryck i ett annat språk etc. Efter- som kodväxling med denna något stipulativa 
karakterisering av begreppet kräver en högre medvetenhet än interferens är den 
antagligen vanligast  i de samhällen där de språk som förekommer både lett till en 
utbredd individuell flerspråkighet och till en samhällelig flerspråkighet (se ovan om 
bilingualism och di- glossi) I samhällen som t ex Paraguay, dr en stor del av 
befolkningen talar både spanska och guarani, utvecklas en uppsättning konventioner 
som styr i vilka situationer det ena eller andra språket bör användas, vilket i sin tur 
leder till en mycket högre medvetenhet hos samhällets invånare om när byten av 
språksystem både borde äga rum och när de de facto gör det. För att summera är 
således vårt något stipulativa förslag till karakterisering av interferens och 
kodväxling att interferens reserveras för fall av språkbyte där den som talar inte har 
någon medvetenhet om att ett språkbyte ägt rum, medan kodväxling används om de 
fall där den talande har en sådan medvetenhet. Det är uppenbart att detta sätt att göra 
distinktionen medför vissa svårigheter när det gäller operationalisering men den är 
åtminstone begreppsligt relativt klar. 
 Slutligen vill vi plädera för att se interferens, kodväxling och språkblandning 
såsom positiva utslag av en flerspråkig eller potentiellt flerspråkig persons kreativa 
försök att genom generalisering och förenkling försöka få ett mera rationellt grepp på 
en mycket komplicerad språklig verklighet. Denna syn är alltså rakt motsatt den som 
i språkblandningsfenomen vill se tecken på tankeförvirring och allmän mental 
undergång. 
 
3.1.7 Interimspråk fossilisering och formelliknande uttryck 
Ett tredje begrepp som ofta diskuteras i samband med interferens och kodväxling är 
interimspråk (eng. interlanguage). Denna term betecknar de olika mer eller mindre 
stabila stadier som en person som lär sig ett språk kan gå genom. En del av dessa 
stadier kan hos vissa personer under vissa omständigheter komma att bli relativt 
permanenta och man säger då att personen talar ett interimspråk Ett interimspråk är 
således resultatet av olika inlärningsstrategier såsom förenkling och generalisering i 
samverkan med vissa omständigheter i språkinlärarens yttre miljö som gör att former 
som kan te sig som överförenklinga, övergeneraliseringar,  hyperkorrektioner eller 
fall av interferens under en viss period bildar ett åtminstone i någon mån stabilt 
system för en viss person. 
 På senare tid har man (se t ex McNeill 1965) inom både en- och flerspråkig 
utveckling hos såväl barn som vuxna hävdat att sådana interimspråk bör studeras på 
sina egna villkor utan hänblickar på vuxenspråk eller mera generellt på det språk som 
skall läras in. En vinst med att betrakta interimspråk på detta mera autonoma sätt 
skulle då vara att man får en bättre uppfattning om vad det är som gör vissa 
kombinationer av språklika komponenter mer stabila än andra och att man 
överhuvudtaget får en bättre uppfattning om hur olika stadier i en 
språkinlärningsprocess fungerar rent kommunikationsmässigt. 
 Två företeelser som ofta brukar nämnas i samband med interimspråk är 
fossilisering och s k formelliknande uttryck (eng. formulaic expressions, se Fillmore 
(1978)). 
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 Med fossilisering (en i och för sig ganska olyckligt vald beteckning) brukar 
man avse vad som delvis ovan beskrivits, dvs att vissa, utifrån målspråkets norm 
oriktiga, språkformer från ett tidigare skede av språkinlärningen finns kvar i ett långt 
senare skede. Ett exempel skulle kunna vara en talare av den vanligaste formen av 
offentlig svenska (s k rikssvenska), som trots en god behärskning av den 
språkvariants fonologi för övrigt ändå fortsätter uttala initialvokalerna i ord som ost 
och ung på samma sätt. 
 Med formelliknande uttryck menas vissa fraser med relativt idiomatisk 
innebörd, som t ex tack för senast eller ja-ja-men (uttalat med kort slutet a). Sådana 
fraser kan ibland läras in tidigt i en inlärningsprocess men kan sedan komma att an- 
vändas långt utanför de situationer, där de vanligen används i språkgemenskapen. 
Alltså en form av övergeneralisering. Ibland kan en sådan övergeneralisering 
förstärkas av att den både fungerar kommunikativt och förenklar, vad som behöver 
läras in. 
 Ett exempel på detta är användningen av frasen det är möjligt istället för det 
modala hjälpverbet kunna. Formelliknande uttryck av typen det är möjligt verkar 
överhuvudtaget spela en stor roll eftersom de förenklar språkinlärningen och därmed 
blir ett betydelsefullt hjälpmedel i det successiva uppbyggandet av interimspråk. 
Emellertid löper de ofta en risk att fossiliseras just eftersom de fungerar 
kommunikativt tillfredsställande. 
 För att kortfattat sammanfatta vad som sagts ovan har vi försökt visa på hur ett 
barn som skall lära sig flera språk successivt genom att förenkla och generalisera 
försöker finna meningsfulla mönster i de språk det stöter på. Som hjälpmedel i denna 
process kommer barnet då att göra interferenser och kodväxlingar d v s omedvetna 
och medvetna språkblandningar för att se om dessa accepteras av omgivningen. 
Beroende av omgivningens reaktioner och fortsatt språklig input bygger barnet upp 
successiva interimspråk som kan erhålla en viss stabilitet om de fungerar väl i 
kommunikationen med omvärlden. Som inslag i dessa interimspråk kan s k 
formelliknande uttryck förekomma som en sorts förenklande hjälpmedel. 
Fossilisering av vissa i och för sig inadekvata språkdrag kan äga rum om dessa drag 
inte utgör något större hinder för barnets utveckling av språksystemet i övrigt och 
omgivningen inte reagerar negativt. 
 Slutligen bör sägas att de begrepp vi diskuterat sannolikt har en tillämpbarhet 
på både simultan och successiv inlärning av flera språk. Nedan kommer vi att något 
mera i detalj diskutera några av de eventuella skillnader som kan finnas. Begreppen 
har också en tillämpbarhet på såväl barn som vuxna. Han kan emellertid förmoda att 
en del av företeelserna som t ex fossilisering spelar en betydligt större roll i vuxnas 
inlärning än i barns p g a av de mycket annorlunda biologiska, emotionella och 
sociala villkor en vuxen lever under. 
 
3.1.8 Pidginspråk och kreolspråk 
Precis som individuell flerspråkighet kan ställas i kontrast mot samhällelig 
flerspråkighet (se ovan 3.1.2) kan individuell språkblandning (interferens och 
kodväxling) ställas i kontrast mot samhällelig språkblandning. Vi får språkblandning 
på samhällsnivå när en grupp människor börjar kommunicera med varandra med 
hjälp av en blandning av de språk de talar. Man kan säga att de alla i inlärningen av 
varandras språk stannar på ett interimstadium där de olika språken inte differentieras 
från varandra. Om ett sådant språk stabiliseras och regelbundet börjar användas i 
vissa situationer av personer som i andra situationer inte talar detta blandspråk säger 
man att ett pidgin språk etablerats. Sådana språk har under historiens lopp 
uppkommit på många ställen särskilt i förening med handel som t ex Swahili i Afrika 
eller det s k lingua Franca runt medelhavet. Sannolikt inrymmer de flesta språk delar 



 66 

som har ett pidginursprung eftersom språkblandning alltid måste ha varit ett av 
mänsklighetens mest effektiva sätt att underlätta kontakten mellan olika folkgrupper. 
Inte ens införandet av skriftspråk i förening med olika typer av politisk centralisering 
av språk och nationalstat har ju helt kunnat stoppa sådana processer utan i alla 
jordens språk pågår ständigt lån från ett språk till ett annat. 
 Om ett pidginspråk börjar spridas till så många situationer att det börjar finnas 
infödda talare av språket d v s barn som växer upp med språket brukar man säga att 
språket kreoliserats och att språket blivit ett kreolspråk Beteckningen kreolspråk 
kommer från språket Creol som talas på en del av västindiska öarna och som 
ursprungligen troligen var en blandning av franska, engelska och en del 
västafrikanska språk. Det kanske mest välkända kreolspråket i världen är engelska - 
en blandning av saxiska, danska och franska. Engelska blev till som språk genom att 
kreoliseras, d v s det fick sina första infödda talare på 12-1300-talet. Precis på samma 
sätt som med pidginspråk är det troligt att de flesta av världens språk är någon form 
av kreolspråk. 
 
Språkblandning är således varken på det individuella planet eller på det samhälleliga 
planet något tecken på dekadens och förfall utan snarare ett tecken på mänsklig 
uppfinningsrikedom och samarbetsförmåga. Ett tecken som dessutom i ökad 
utsträckning borde studeras just för att ge oss ökad kunskap om sådana positiva 
förmågor. 
 
3.2 Hur utvecklas flerspråkighet 
 
3.2.1 Inledning 
I detta avsnitt skall vi behandla hur det går till när ett barn utvecklar flerspråkighet, 
och vilka likheter och skillnader det finns med enspråkighetsutveckling. Det kan 
tyckas meningsfullt att tala om flerspråkighet först när vi utifrån kan konstatera att 
barnet manifesterar språkliga uttryck, det må röra sig om enstaka ord, från 
åtminstone två olika språk. Vi bör då emellertid ha i åtanke att barnet, när det väl 
kommit så långt, inte är något oskrivet blad utan att vad vi då bevittnar är en redan 
igångsatt språkutveckling. Barnet har under den förspråkliga utvecklingen (se ovan 
avsnitt 2.2) redan hunnit etablera för all språkinlärning grundläggande kognitiva 
kategorier som kausalitet, tid, rum etc samt sakta men säkert börjat differentiera ut 
sig själv som enindivid i världen, något som ligger till grund för all social och 
kommunikativ utveckling. 
 Som vi sett kan man utifrån ett tidsperspektiv skilja på två typer av 
flerspråkighet. För det första har vi det barn som simultant inhämtar båda språken 
parallellt redan från början, och som således i viss mening kan sägas ha två första 
språk. Det vanligast beskrivna fallet är det barn vars föräldrar talar olika språk, men 
det förekommer också exempel främst i litet äldre fallbeskrivningar på hur barn kan 
vara omgivna av andra tidiga vårdnadshavare som barnflickor eller tjänare med ett 
annat språk än föräldrarna. Detta sistnämnda fall skulle kanske vad beträffar den 
språkliga aspekten på inlärningsprocessen kunna jämföras med invandrarbarn i 
Sverige, som lämnas tidigt till institutioner som daghem och dagmammor och därför 
växer upp med andra vårdnadshavare än bara föräldrarna. Socialt och ekonomiskt 
skiljer sig dock situationen i Sverige idag avsevärt från de fall som tidigare 
beskrivits, vilket gör att man bör vara försiktig med att tillämpa de slutsatser, som 
kan dras ur dessa fall på den svenska situationen av idag. 
 För det andra har vi successiv språkinlärning, där ett barn utsätts för ett 
andra språk när det första språket väl är någorlunda etablerat. Vi har här en 
gradvis utveckling till när en person som vuxen lär sig ett främmande språk. (I 
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denna rapport har tonvikten lagts vid den andraspråksinlärning, som äger rum 
fram till skolåldern i naturliga situationer, även om vi ibland också kommer att 
hänvisa till den som förekommer i mer formella undervisningssituationer, 
exempelvis St Lambertprojektet.) En svårighet som strax inställer sig är att 
avgöra vid vilken tidpunkt det första språket skall anses vara någorlunda 
"etablerat". Med ledning av MacLaughlin (1978) kan gränsen sättas vid tre års 
ålder. Med tanke på vad vi vet om enspråkiga barns utveckling är denna tidpunkt 
ej så illa vald, eftersom barnet då i allmänhet har skaffat sig en grundläggande 
fonologi och grammatik, ett visst ordförråd och en språklig medvetenhet. 
Naturligtvis kommer vi med denna indelning att få vissa gränsfall. Barnet som 
möter sitt andra språk vid två och ett halvt års ålder liknar kanske i vissa fall mer 
det barn som gör det strax efter tre års ålder än dem som har två första språk från 
början, (se Itoh och Hatch 1978), och är egentligen utsatt för simultan 
språkinlärning i vissa avseenden, för successiv i andra. 
 Man kan spekulera i huruvida majoriteten av de invandrarbarn som idag 
föds i Sverige lär sig språk simultant eller successivt. Kanske framlever många av 
de "härfödda" invandrarbarnen sina första tre år i en mer eller mindre enspråkig 
miljö för att först efter tre års ålder konfronteras med svenskan som andra språk. 
 Innan vi ger oss närmare i kast med hur barn utvecklar flerspråkighet, bör vi 
också göra klart för oss att även om barnet lär sig två språk simultant, så är det 
ingen garanti för att språken kommer att bli exakt likvärdiga. Det är vanligtvis så 
att det ena språket kommer att dominera i vissa situationer och verksamheter och 
med vissa personer. Dessutom kan tyngdpunkten mellan språken komma att 
förskjutas beroende på växlande yttre omständigheter, så att ett språk som tidigare 
dominerat blir underordnat och tvärtom. En exakt balans mellan användning av olika 
språk är så gott som omöjlig att uppnå. 
 
3.2.2  Metodsynpunkter 
I likhet med barnspråksforskning i övrigt är många studier av hur det går till, när ett 
barn utvecklar flerspråkighet, det må vara simultant eller successivt, longitudinella 
fallstudier. Detta innebär en i tiden utsträckt (det kan röra sig om flera år) 
beskrivning av ett barns språkinlärningsprocess, ofta baserad på någon form av 
dagboksanteckningar över mer eller mindre regelbundet och systematiskt utförda 
observationer. Vanligtvis är det lingvister, psykologer eller ibland socialantropologer 
(Burling 1959), som har studerat sina egna barns språkutveckling, men det 
förekommer också att forskare har använt sig av ickeprofessionella föräldrars 
beskrivningar eller själva gjort observationer av andras barn. 
 Den stora gruppen av fallstudier har oftast varit inriktad på att beskriva den 
totala språkutvecklingen hos barn, som lär sig två eller mera sällsynt flera språk. Ofta 
har vissa aspekter uppmärksammats mer än andra beroende p forskarnas egna 
intressen. 
 Många tidiga studier av denna typ är av anekdotisk karaktär och kanske därför 
mindre intressanta i detta sammanhang. De studier vi valt att referera till här är oftast 
systematiskt utförda, vilket inte hindrar att de ändå kan vara behäftad med en del 
metodiska svagheter som t ex följande: 
 Urvalet av barn kan bli snedvridet på mer än ett sätt. Ofta rör det sig om barn, 
som växer upp i en språkligt stimulerande och observant miljö. En viss sannolikhet 
föreligger även, av föräldrarnas språkintresse att döma, för att barnen är genetiskt 
språkligt begåvade. Härtill kommer att de ofta har en god social och ekonomisk 
bakgrund. Endast ett fåtal fallstudier finns, där barnen kommer från arbetarklassen. 
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(Tabouret-Keller 1962). Vi har tydligen att göra med en i många avseenden 
privilegierad grupp barn. 
 En annan möjlig felkälla är föräldrarnas eventuella oförmåga att inta en neutral 
hållning till sitt barn. Vid observation av sitt eget barn kan det vara lätt att antingen 
tillskriva det en större förmåga än det faktiskt har och av föräldrastolthet eller 
önsketänkande förtränga fel som barnet gör, eller omvänt av ambition och oro tycka 
att barnet är sämre  än vand det är. 
 Såsom ett "mänskligt" mätinstrument måste föräldern också vara medveten om 
att han själv förändras över tid, och att hans observationer kan komma att påverkas 
av nya kunskaper och erfarenheter, olika sinnestillstånd och yttre händelser. 
 Genom att studera ett barns spontana språkutveckling i fria ostrukturerade 
situationer riskerar man också en bristande kontroll av en mängd olika faktorer. 
 På den positiva sidan kan sägas att studierna är naturalistiska och byggda på 
deltagarobservation, vilket gör att inlärningsförloppet blir mindre stört än vid en 
experimentell studie. Författarna kan också anses vara väl insatta i 
inlärningssituationens olika relevanta faktorer. Därför ger oss dessa 
dagboksanteckningar med sina generella och longitudinella beskrivningar trots sina 
felkällor en rik information om hur det går till, när ett barn blir flerspråkigt. Det mest 
prominenta exemplet är Leopolds studie över sin dotters språkutveckling från 0 - 12 
år (Leopold 1939-1949). Den har kommit att bli en klassiker och har utgjort en viktig 
källa till information och inspiration inte bara för flerspråkighetsforskarna utan för 
barnspråks forskningen överhuvudtaget. 
 På senare år har fallstudierna inte längre ägnat sig åt generella beskrivningar 
av ett barns språkutveckling i samma utsträckning som tidigare. Snarare har man 
utifrån en viss språklig teori (t ex transformationsgrammatik) velat beskriva och 
helst också förklara något specifikt språkligt fenomen, oftast av syntaktiskt slag 
som t ex utvecklingen av negation (Muon 1974) eller av fråge och 
hjälpverbskonstruktioner (Ravem 1968, 1974) etc. Ofta men inte alltid har dessa 
studier gällt successiv språkinlärning. 
 Det har också på senare år blivit allt vanligare med tvärsnittsstudier av 
experimentell karaktär, som fokuserar på hela grupper av barn och hur de vid en 
viss given ålder behärskar ett visst språkligt fenomen jämfört med enspråkiga 
barn i motsvarande ålder. Undersökningar av denna typ är ofta bättre 
kontrollerade än de tidiga fallstudierna med t ex bättre matchade försöksgrupper. 
A andra sidan kan sägas att fallstudiernas "naturlighet" med studier av denna typ 
kan gå förlorad och att ökad risk för en s k experimentell kontrolleffekt 
föreligger. 
 Nya mätinstrument i form av t ex olika språkliga test har utvecklats under 
de sista decennierna (framför allt för engelsktalande barn), vilka gör det möjligt 
att på ett mer objektivt sätt utvärdera och jämföra även större grupper av barn och 
deras språkliga produktion och förståelse. Exempel på sådana test är Bilingual 
syntax measure (Burt, Dulay och Hernandez 1975), som bygger på Roger 
Brown's upptäckt om att 14 grammatiska morfem (se ovan) tycks förvärvas i en 
bestämd ordningsföljd I Developmental sentence scoring (Lee och Canter 1971) 
kan man med hjälp av ett i förväg etablerat poängsystem utvärdera den 
grammatiska utvecklingsnivån hos barn, dels i enlighet med om deras meningar 
överensstämmer med vuxenspråkets grammatik eller ej, dels i enlighet med hur 
avancerade grammatiska kategorier deras meningar överhuvudtaget innehåller. 
Vidare finns Elicited Imitation Technique (Slobin och Welsh 1973), som innebär 
att barnet får se en bild och samtidigt höra en mening som bilden illustrerar. 
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Barnet skall då upprepa meningen och i vissa fall svara på en följdfråga i 
anslutning till detta för att mäta förståelsen. 
 För att komma åt vilket av barnets båda språk som dominerar, har man också 
utarbetat enkätformulär för föräldrar och andra personer som är i kontakt med barnet, 
genom vilka man försöker kartlägga barnets användning av sina språk i olika 
situationer såväl hemma som ute i samhället. Kulturella skillnader utgör en annan 
svårighet, eftersom det är problematiskt att använda sig av test utarbetade för ett visst 
språk och kultur, när det gäller etniska minoriteter med andra språk och kulturer, och 
det saknas därför fortfarande oftast mer kulturellt anpassade mätinstrument. I Sverige 
finns t ex ännu inga adekvata utvärderingsmetoder för invandrarbarns språkliga 
kompetens i olika åldrar. 
 Idealet för en metodiskt välkontrollerad forskningsuppläggning av barns 
flerspråkighet vore sannolikt en kombination av den mer longitudinella fallstudien, 
som med sin utsträckning i tiden ger oss en fortlöpande mer mångfacetterad bild av 
ett barns språkutveckling samt av punktvisa tvärsnittstudier, som med väl matchade 
kontrollgrupper, pilotgrupper och uppföljningsgrupper, standardiserade testbatterier 
etc kan mäta en viss språklig process vid ett visst tillfälle hos en större grupp barn. 
 
3.2.3 Fonologisk utveckling 
Det flerspråkiga barnets ljudutveckling skiljer sig inte så mycket från det enspråkiga 
barnets i båda fallen gäller det för barnet att kunna lära sig att analysera ner en 
kontinuerlig ström av ljud och i den kunna urskilja olika intonationsmönster, 
stavelsestrukturer och enskilda ljuds artikulatoriska och akustiska egenskaper. Det 
flerspråkiga barnets uppgift kompliceras sedan ytterligare av att det också måste lära 
sig att hålla isär två olika språks fonologiska system. 
 Åtminstone vissa barn, som från början är uppvuxna med mer än ett språk, 
tycks under de två första åren (enligt Leopold 1954) inte uppleva deras ljudsystem 
som åtskilda utan verkar uppsatta de två språken som ett enda system. 
 Eftersom såväl flerspråkiga som enspråkiga barn tycks börja med att lära sig 
de grövre ljudkontrasterna i sitt system och där efter successivt tillägnar sig de 
mer subtila ljudskillnaderna enligt principen om maximal kontrast (Jakobson 
1968), så är risken för kollision mellan de båda språkens ljudsystem på detta 
stadium liten eller obefintlig. De grövre ljudkontrasterna är ju de mer universella, 
dvs gemensamma för de flesta språk, och kommer således inte att innebära något 
problem för det fler- språkiga barnet. De mer språkspecifika ljuden utgörs av 
subtilare kontraster och dyker i barnets språkutveckling normalt inte upp förrän 
under det tredje året. Då har det flerspråkiga barnet börjat bli medvetet om att det 
talar olika språk och kan mer systematiskt börja skilja ut de båda språkens 
ljudsystem från varandra. 
 Under de två första åren rapporteras därför egentligen mycket litet 
sammanfall mellan de olika språkens fonologiska system. Det flerspråkiga barnet 
har däremot sannolikt fått en litet vidare erfarenhet av ljud och 
intonationsmönster än enspråkiga barn. När det gäller olika språks 
intonationsmönster vet vi egentligen mycket litet annat än att de tycks 
grundläggas mycket tidigt för att bli bestående. Något sammanfall med annat än 
kort varaktighet tycks sällan förekomma. 
 Interferens på fonologisk nivå tycks, om det någon gång förekommer, oftast 
röra sig om svårigheter med ett visst ljud där skillnaderna mellan de båda språken 
är subtila. Flera olika forskare har t ex rapporterat att barn kan ha svårigheter med 
1-.och r-ljud. Leopold (1947) noterade t ex att de två olika I-ljuden i tyska och 
engelska under en kort tid vållade hans dotter problem, och samma iakttagelser 
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om just 1-ljudets svårighetsgrad i olika språk har gjorts av Zareba (1953) och 
Ruke-Dravina (1967). Samma tre författare har också observerat att barn har en 
tendens att ersätta det svårare rullande tungspetsr-et med det uttalsmässigt lättare 
bakre skorrande r-ljudet, en substitution som kan bestå upp i åldrarna. 
 Liknande typer av fel kan emellertid också förekomma hos ett enspråkigt barn 
och kan därför kanske snarare betraktas som en följd av ett barns allmänna 
utvecklingsnivå och dess behov av att förenkla och generalisera än av 
flerspråkigheten i sig. 
 I undantagsfall hittar vi också i flerspråkighetslitteraturen exempel på hur 
stavelsestrukturen från ett språk kan interferera med den i ett annat språk. Itoh och 
Hatch (1978) studerade en japansk pojke, som vid 2:9 års ålder började lära sig 
engelska. De rapporterade betydande fonologiska interferens överhuvudtaget från 
japanskan på engelskan, men kanske särskilt intressant att notera var hur japanskans 
stavelsestruktur interfererade med engelskans genom att engelska konsonantgrupper 
förenklades eller bröts upp med hjälp av vokalinskott, så att de blev mer lika 
japanskan i uppbyggnad, där det ju är mer eller mindre obligatoriskt med öppna 
stavelser. Ex /aepulu/ (apple) /egu/ (egg) etc. Man kan invända att en viss försiktighet 
med slutsatserna vore önskvärd, eftersom som vi sett ovan denna typ av förenkling 
också är vanlig i enspråkigas utveckling och därför kan vara ett tecken på en 
universell inlärningsstrategi snarare än interferens. 
 Även på ordnivå tycks vi kunna få störningar av fonologisk natur hos det 
flerspråkiga barnet. Det finns vissa typer av internationella ord, som har identisk 
betydelse i olika språk men samtidigt en icke identisk men väl förrädisk fonologisk 
likhet. När ett sådant ord dyker upp uppstår det eventuellt en tveksamhet hos barnet 
om vilket språks fonologiska regler det egentligen skall tillämpa. Exempel på sådana 
ord är t ex /buss/ (sv), /bus/ (fr), /bus/ (eng) etc eller telefon (sv), telephone (eng) etc. 
(Ceice-Murcia 1975). 
 Även vuxna som lär sig främmande språk har uttalssvårigheter med sådana ord 
och undviker dem Ibland, för att de tror att de enbart hör hemma i deras första språk. 
(Heller 1976) 
 Redan mycket små barn kan också systematiskt undvika ett fonologiskt svårt 
ord och istället använda ett ljudmässigt sett enklare ord från sitt andra språk, något 
som också får återverkningar på ordförrådets uppbyggnad (Celce-Murcia 1975, 
Mazeika 1971). Samma tendenser förekommer hos enspråkiga barn inom ett och 
samma språksystem. 
 Den fonologiska utvecklingen hos ett barn som simultant lär sig flera språk 
tycks således i stort sett följa samma schema som hos de enspråkiga barnen. De 
enklare universella ljuden lärs in först, och de mer språkspecifika ljuden kommer 
först senare. En kort period av ljudsammanfall mellan två olika språks ljudsystern 
liksom inom ett enda språks ljudsystem kan förekomma, särskilt om det språk 
som skall läras in har ljud, som ligger varandra nära och är svåra att skilja åt. 
Barnet tenderar då att i båda språken använda det ljud som är lättast. 
 Om ett språk i en viss situation dominerar ett annat kan dess fonem, 
eventuellt i samverkan med en förenklingsprocess, ta över och tränga in i det 
underordnade språket. Burling (1959) beskriver hur hans son generaliserade 
Garo-språkets s-ljud för fyra olika engelska fonem /z, z, s, s/. 
 Är båda språken i balans och/eller väl förankrade i specifika personer 
förekommer mycket liten eller ingen fonologisk interferens överhuvudtaget. 
(Paviowitch 1920, Ronjat 1913) Enligt vissa studier gäller detta även när ett av 
språken dominerar (Totten 1960, Engel 1965, Oksaar 1970). Är språken däremot 
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typologiskt närbesläktade ökar risken för fonologisk interferens (Ruke-Dravina 
1967). 
 Det finns inte så mycket forskning om hur ljudutvecklingen går till hos ett 
barn, som lär sig ett andra språk först efter tre års ålder. Mycket talar för att de, 
liksom också vuxna även använder sig av ungefär samma strategier som vid 
förstaspråksinlärning - nämligen börjar med att lära sig de lättare, för båda språken 
gemensamma ljuden, och först därefter erövrar de mer komplexa språkspecifika 
ljuden. Det faktum att de redan har ett utvecklat ljudsystem på sitt första språk gör 
dock att de har ett annat utgångsläge än de, som lär sig två språk parallellt från 
början. De flesta tycks anse att det innebär ett visst försprång (Ervin-Tripp 1974, 
Wode 1976), men man kan också tänka sig att det första språkets ljudsystem kommer 
att störa inlärningen av det andras. 
 Wode (1976) beskriver hur tyska barn kan stötta sig på sina tidigare kunskaper 
i tysk fonologi, när de håller på att lära sig engelska, så att de vid likalydande ljud 
ersätter engelska ljud med tyska. När det däremot gäller det engelska r-ljudet, vars 
motsvarighet de saknade i sitt första språk, tycks, de snarast följa samma 
utvecklingsmönster som infödda engelsktalande barn och göra samma typ av 
substitutionsfel. 
 Barn tycks alltså vid successiv inlärning kunna ta sitt första fonologiska system 
som grundval och bygga vidare på det så långt det går. När olikheterna blir för stora 
mellan det redan etablerade och det nya språkets uttalsmönster, så måste de växla 
strategi, och de tycks då använda sig av samma strategier som vid 
förstaspråksinlärning av det nya språket. 
 Många forskare har noterat barns enastående förmåga att snabbt tillägna sig 
just det fonologiska regelsystemet i ett andra språk. När lexikonet i det nya språket 
till en början är otillräckligt, kan barnet helt enkelt låna ord från sitt första språk och 
sedan tillämpa det nya språkets fonologiska regler på dem. (Valette 1964, 
Ervin-Tripp 1974). 
 Ervin-Tripp (1974) observerade av en tillfällighet att hennes son, sex år 
gammal, som redan kunde läsa engelska och höll på att lära sig att läsa på franska, på 
lek uttalade amerikanska namn på franska efter bara en kort tids vistelse i Frankrike. 
Hon utvecklade då snabbt vissa fonologiska test för att pröva, om hennes barn som 
hade utsatts för franska så kort tid redan hade hunnit utveckla vissa grundläggande 
uttalsprinciper för franska språket. Det visade sig att hennes 5-åriga dotter, som ännu 
ej lärt sig läsa, hade uppfattat att det borde vara skorrande bakre R istället för 
tungspets-r och kunde omvandla nasala segment som Im! och mi till nasala vokaler. 
Hon reducerade dessutom alla ord till enstaviga. Hennes ett och ett halvt år äldre 
läskunnige bror hade hunnit skaffa sig än mer komplexa regler. Utöver vad 
femåringen klarade kunde han också förlägga betoningen till andra stavelsen och 
ändra sina vokalkvaliteter till franska. Barnen var tydligen istånd att formulera 
korrekta hypoteser om franska språkets fonologiska system, trots att de ännu inte 
bemästrade så mycket annat i språket. Det lite äldre barnet var mer kompetent än det 
yngre, något som får Ervin-Tripp att dra slutsatsen att äldre barn tycks ha än lättare 
att upptäcka fonologiska grundläggande principer vid andraspråksinlärning, vilket 
eventuellt skulle kunna vara en följd av att läskunnighet kanske befrämjar denna 
sorts språkliga analysförmåga. En annan mera övergripande förklaring skulle vara att 
ett mer välutvecklat system erbjuder en mer detaljerad jämförelsebas än ett mindre 
utvecklat system. 
 Kenyeres (1938) beskriver också hur hennes dotter lärde sig det nya språkets 
fonologi speciellt snabbt och bemästrade det franska ljudsystemet på mindre än tre 
månader. Hon var starkt motiverad att lära sig för att kunna leka och låta som de 
andra barnen. 
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 När det gäller flerspråkiga barns fonologiska utveckling, tycks det således vara 
svårt att med säkerhet avgöra, om det sammanfall mellan olika system som kan 
förekomma är en följd av barnets allmänna utvecklingsnivå med åtföljande tendens 
att generalisera och förenkla ett ljudsystem, eller om det beror på att det ena språkets 
ljudsystem interfererar med det andra. Dessutom är, som vi sett, distinktionen mellan 
interferens och generalisering inte helt klar I den mån det förekommer fonologisk 
interferens, tycks den i alla fall inte ha någon långvarigare inverkan på flerspråkiga 
barns ljudutveckling, vare sig det är fråga om simultan eller successiv språkinlärning. 
De flesta barn tycks snabbt lära sig att bemästra olika språks fonologiska system, och 
denna kunskap tycks sedan ha goda chanser att bli bestående eller lätt kunna 
återupplivas. Denna speciella förmåga att snabbt kunna assimilera ett nytt språks 
ljudsystem har sagts gälla speciellt barn till skillnad från vuxna och brukar anföras 
som ett av de starkaste argumenten för att det finns en kritisk ålder, ett begrepp som 
dock i dag, som vi sett, i viss mån börjar ifrågasättas. 
 
3.2.4  Ordförrådet 
För det barn som redan från födseln vuxit upp med två eller flera språk kommer 
inlärningen av ordförrådet i många avseenden inte att skilja sig från det enspråkiga 
barnets. Också för det flerspråkiga barnet gäller det A ena sidan att komma till insikt 
om att vissa ljudgestalter, t.ex. ord, står för bestämda företeelser och skeenden av 
såväl konkret som abstrakt natur ute i världen, A andra sidan att lära sig använda 
dessa ord i alltfler och allt mer avancerade sammanhang. Vissa ord kommer barnet 
snarast att förvärva som separata enheter (t.ex. konkreta substantiv), andra måste för 
att bli meningsfulla ses som delar i ett system d.v.s I relation till andra enheter (t.ex. 
prepositioner: framför-bakom-bredvid, vissa typer av verb: giva-taga, köpa-sälja 
m.fl., adjektiv: het-varm-ljumsval-kall, adverb: mer-mindre m.fl.). Det flerspråkiga 
barnets uppgift kompliceras emellertid onekligen av att det också måste lära sig att 
hålla isär två eller flera olika språks ordförråd och kunna använda rätt språk vid rätt 
tillfälle. 
 Många forskare påstår att det flerspråkiga barnet från början har ett enda 
lexikaliskt system med ett underliggande begreppssystem även om de lärt in 
begreppen via olika språk i olika situationer. (Volterra och Taeschner, 1975, Leopold 
1939, Imedadze 1960). Ibland förefaller det som om ord som motsvarar varandra 
dyker upp samtidigt i de båda språken. Lite senare tycks barnet ha eliminerat ett av 
orden och använder endast en beteckning. Ännu lite senare återkommer båda orden 
nu som del av en begynnande större lexikal differentiering av de båda språken I detta 
sammanhang omkring två års ålder börjar barnen medvetet efterlysa ett visst ord när 
det är okänt på något av språken. Man kan här lägga märke till den parallellitet som 
finns mellan denna utveckling och den process vi tidigare visat på beträffande t.ex. 
enspråkiga barns inlärning av tempusböjning. 
 Barnet kommer därefter att successivt bygga upp två olika lexikon men 
huruvida dessa båda lexikon kommer att vara baserade på ett eller två underliggande 
begreppssystem vet vi inte med säkerhet och detta problem har, som vi ovan nämnt, 
föranlett vissa forskare att göra en distinktion mellan två olika typer av flerspråkighet 
- sammansatt (compound) respektive samordnad (coordinate) flerspråkighet. 
(Weinreich, 1953, Haugen 1956, Ervin och Osgood 1954 etc.). Den sammansatt 
flerspråkige antas ha ett enda underliggande begreppssystem bakom sina olika språks 
lexikon, d.v.s. han tillskriver ord och uttryck som motsvarar varandra i hans 
respektive språk motsvarande betydelser. Den samordnat flerspråkige antas i stället 
ha två oberoende eller åtminstone delvis oberoende underliggande begreppssystem, 
d.v.s. han har två åtskilda språksystem med en direkt förbindelse mellan varje ord 
och begrepp. Detta antas också innebära att han kommer att tänka på två språk. (Mac 
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Namara, 1970). (Jämför Whorf hypotesen som postulerar att vårt sätt att tänka 
bestäms eller åtminstone påverkas av vilket språk vi talar.) Den som har ett enda 
underliggande begreppssystem tänks vidare riskera mer interferens än den som har 
två eftersom han antas ha svårare att hålla isär sina båda lexikaliska system. 
 Distinktionen mellan sammansatt och samordnad flerspråkighet har på ett 
fysiologiskt plan kommit att gälla huruvida de två språken är lagrade i hjärnan 
tillsammans eller var för sig. Den sammansatt flerspråkige skulle således ha ett enda 
lagringscentrum i hjärnan där informationen i flera språk lagras och bearbetas 
(interdependenshypotesen) medan den samordnat flerspråkige skulle ha ett 
lagringscentrum för varje språk som fungerar relativt oberoende av varandra 
(independenshypotesen). (Mägiste, 1978) 
 Eftersom vår hjärnas lagring av begreppssystem och lexikon endast kan 
studeras indirekt har man försökt operationalisera begreppen "sammansatt" och 
"samordnad" flerspråkighet på olika sätt för att kunna testa dem empiriskt och 
befästa skillnaderna mellan dem. Trots upprepade försök har man inte lyckats 
validera dem experimentellt och distinktionen tycks vara svår att upprätthålla i 
praktiken. Den har därför av vissa forskare avskrivits som olämplig. (MacNamara 
1970, Diller 1967, MacLaughlin 1978.) 
 Detta kan ha medfört att distinktionen har förändrats till sin innebörd så att den 
nu berör inlärningsvillkor snarare än inlärningsresultat. Som ovan noterats används 
då termen sammansatt flerspråkighet för det fall när barnet i tidig ålder (åtminstone 
före skolåldern) har lärt sig de båda språken i samma miljö t.ex. hemma och 
eventuellt av samma personer. 
 Samordnad flerspråkighet blir däremot fallet när de olika språken har lärts in i 
olika miljöer och/eller i olika åldrar. Här blir det ofta fråga antingen om en tidig 
funktionellt differentierad språkinlärning eller om en successiv inlärning där barnet 
inhämtar sitt andra språk först lite längre upp i åldern (kanske t.o.m. efter skolstarten 
i en mer formaliserad undervisningssituation). 
 Ett problem som brukar diskuteras i samband med de flerspråkigas utveckling 
av ett ordförråd är interferens. Interferens brukar definieras som "de avvikelser från 
ett språks normer som uppstår hos flerspråkiga personer till följd av deras 
förtrogenhet med mer än ett språk och som beror på inverkan från ett annat språks 
uttalsvanor, grammatik och ordförråd". (Weinreich 1953). Ordförrådet är den 
komponent där interferensen brukar vara mest märkbar och vi brukar tala om 
"lexikalisk interferens". Termen har företrädesvis kommit att användas i samband 
med andraspråkinlärning där det språk man håller på att lära sig kommer att 
påverkas av det första mer förtrogna språkets struktur och ordförråd. 
 När det gäller barn som lär sig två språk simultant från början är det inte 
lika klart vilket språk som är det första utan i den mån interferens förekommer 
kan den om språken också är balanserade verka i båda riktningarna. Så länge det 
flerspråkiga barnet upplever att det har ett enda lexikaliskt system kan man 
ifrågasätta om det egentligen är adekvat att tala om lexikal interferens över huvud 
taget. Barnet upplever ju då inte själv ett ord från det andra språket som något 
intrång i systemet även om den vuxne gör det. A andra sidan är det svårt att 
utifrån slå fast när barnet väl blir medvetet om att det har flera språk (se i övrigt 
avsnitt 3.3 Språklig medvetenhet) men den vuxne kan ju i alla fall utifrån 
konstatera om avvikelser i respektive språks ordförråd förekommer. 
 Det finns flera olika uppfattningar om i vad mån lexikal interferens 
förekommer hos det barn som lär sig två språk simultant. Även här tycks det i likhet 
med fonologisk interferens till stor del bero på vilket sätt barnet har fått sig språken 
presenterade. Är de något så när balanserade och har klart differentierade 
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användningsområden rapporteras mycket lite interferens. Optimalt är sannolikt att 
båda språken pratas hemma men konsekvent av olika personer. Om däremot ett språk 
pratas hemma och ett andra t.ex. med lekkamrater kan det hända att balansen mellan 
språken rubbas och interferensen ökar (Oksaar 1970). När ett språk väl börjar 
dominera des- andra kommer det också att influera det underordnade språkets 
ordförråd och struktur. (Burling 1959, Leopold 1949) flesta interferensen tycks 
förekomma när de närmaste vuxna i barnets omgivning själva blandar språken 
mycket. (TabouretKeller 1962 och Burling 1959) När språken är mycket 
närbesläktade förekommer också mer interferens men här drabbar det kanske än mer 
fonologi och syntax. Även när lexikal interferens förekommer är den enligt vissa 
forskare av begränsad omfattning. Flera undersökningar på barn i åldrar mellan ca 2 - 
6 1/2 år visar att enbart 2 - 4 % av barnens meningar innehöll "språkblandning" men 
då främst på lexikalisk nivå i form av inlånade substantiv. (Lindholm och Padilla, 
1977, 1978, Swain & Wesche, 1975) 
 Orsakerna till lexikalisk interferens kan vara många och dess förekomst kan 
vara medveten och omedveten: 
 
- Barnet kanske helt saknar ett visst uttryck på det ena språket och därför lånar in 

motsvarande term från det andra. 
 
- Ett ord på det ena språket har kanske förekommit mycket oftare i barnets 

språkliga omgivning än dess motsvarighet på det andra. 
 
- Motsvarande termer i olika språk kan variera i komplexitet såväl semantiskt 

som formellt vilket gör att det flerspråkiga barnet i likhet med det enspråkiga 
väljer att använda det ord som är lättast. 

 
- Barnet kan tillfälligtvis ha glömt det ena ordet och därför använda det andra. 
 
-  Ett barn kan utifrån sina kunskaper i det ena språket göra intelligenta 

gissningar om vad något kan tänkas heta på det andra. Leopold (1947) 
beskriver hur hans vid 3 1/2 års ålder inte kunde det tyska ordet för "candle" 
och då genererade det tyska ordet Kandl uttalat med tyskt a-ljud. 

 
- De vuxna i barnets omgivning kanske själva använder sig av mycket "blandat" 

språk vilket gör att barnen också kommer att göra det. 
 
- Flerspråkiga individer kan ibland använda sig av en speciell "blandad kod" som 

innefattar en del interferensfenomen både vad avser ordförråd och struktur i 
syfte att berika sitt språk, av känslomässiga skäl eller för att ett visst ord kan 
falla sig naturligare att använda i den språkliga miljö man lever i etc. Detta 
tycks vara en medveten typ av interferens som den flerspråkige kan eliminera när 
han pratar med en enspråkig person. 

 
Man brukar skilja mellan att "blanda kod" och att "växla kod". Flerspråkiga kan 
således ha en blandad kod när de talar med varandra för att markera en etnisk närhet 
men växla kod perfekt utan interferens när de talar med enspråkiga individer. Ett 
sådant medvetet blandat språk är vanligt förekommande hos Mexikan-amerikaner. 
(MacLaughlin 1978) 
 Kodväxling är ett med interferens närbesläktat fenomen och det kan ibland 
vara svårt med gränsdragningen mellan dessa begrepp. Kodväxling brukar mestadels, 
dock inte nödvändigtvis avse åtminstone satsnivå och är ofta en medveten, frivillig 
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process men det förekommer också att man har svårt att redogöra varför man vid ett 
visst tillfälle växlade kod. Sannolikt spelar här emotiva faktorer också en viss roll. 
(Jmfr nedan om de olika språkens konnotationer.) 
 Vi ska nu övergå till att beskriva hur ordförrådet utvecklas hos det flerspråkiga 
barnet vid simultan och successiv språkinlärning. Som framgick av avsnitt 2.3.2 om 
ordförrådets kvantitativa utveckling kan man urskilja två faser i barns ordinlärning. 
Under den första långsammare fasen som sträcker sig till omkring 1 1/2 - 2 års ålder 
tycks flerspråkiga barn lära sig ord lika snabbt (eller lika långsamt) som enspråkiga 
barn. Den explosionsartade utveckling som därefter normalt brukar inträffa i och 
med att barnet väl kommer till insikt om att de allra flesta föremål och begrepp i 
världen kan representeras med ord, kommer däremot enligt vissa forskare att bli 
fördröjd hos det flerspråkiga barnet. (Taylor 1974) Eftersom det flerspråkiga barnet 
träffar på minst två olika beteckningar eller ord för de flesta begrepp skulle det kunna 
ha en mera ansträngande inlärningssituation än det enspråkiga barnet. Detta kan leda 
till att det senare kommer att förvärva den förmåga som låg till grund för 
ordexplosionen - nämligen att göra konsekventa kopplingar mellan ord och 
företeelser i världen. 
 En undersökning av franskengelska förskolebarn (Doyle, Segalowitz och 
Champagne 1977) bekräftade den utvecklingstakt av ordförrådet hos flerspråkiga 
barn som beskrivits ovan. Under den första fasen skilde sig de flerspråkiga inte 
nämnvärt från de enspråkiga i ordinlärning medan de däremot lite högre upp i 
åldrarna kom att få lägre resultat på ordförrådstest även på det dominerande språket. 
Författarna ifrågasatte dock att denna skillnad skulle bero på en bristande insikt hos 
de flerspråkiga om att ord står för föremål och begrepp utan ansåg snarare att det 
torde vara en följd av att flerspråkiga barn får en kvantitativt mindre omfattande och 
kvalitativt mindre varierad språklig "input" på respektive språk eftersom de ju måste 
dela sina gracer mellan flera språk. Andra studier tycks däremot visa att flerspråkiga 
barns totala begreppsförråd överträffar enspråkiga barns (Swain 1972). 
 Också tidigare undersökningar om flerspråkiga barns ordförråd visar samma 
tendenser (Smith 1949, Carrow 1957). I. åldrar som i de olika undersökningarna 
varierat mellan 18 månader upp till 8 år har enspråkiga barn ett större mer varierat 
ordförråd än sina flerspråkiga jämnåriga. Man har dock anledning att betrakta vissa 
av ovanstående resultat med försiktighet då vissa test kan ha utförts på 
majoritetsspråket och resultaten därför i vissa fall torde kunna ha påverkats av 
språksvårigheter. 
 I likhet med det enspråkiga barnet använder sig också det flerspråkiga av 
överextensioner i sitt språk framförallt i början av den mer explosionsartade fasen av 
ordförrådsutvecklingen. (Jmfr avsnitt 2.3.2.8.) Mycket av det material på vilket Eve 
Clark (1973) grundat sina iakttagelser om barns överextensioner och deras 
perceptuella förankring är just hämtat från de dagboksstudier som gjorts över 
flerspråkiga barns språkinlärning. Pavlowitch 1920, Leopold 1939-1949, Kenyeres 
och Kenyeres 1938, Imedadze 1960 m.fl.) Endast vissa ord tycks generaliseras 
medan andra förefaller användas i enlighet med vuxenspråkets normer redan från 
början. Det flerspråkiga barnet generaliserar inte bara mellan begrepp inom ett språk 
utan kommer sannolikt också att generalisera begrepps användning över 
språkgränserna. Hos Leopold finner vi exempel på hur redan dessa tidiga 
överextensioner kan reflektera ett språks inflytande på ett annat. Han beskriver hur 
hans dotter använde det tyska ordet "alle" i betydelsen "allgone" (borta sv.) inte bara 
om saker utan också om personer, något som inte tillåts i standardtyskan men som 
däremot är helt acceptabelt i engelskan. Ex "Narna alle" i likhet med engelskans 
"Mommy allgone" ("mamma borta" i svenskt barnspråk). 
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 Ett flerspråkigt barn kan också komma att ge olika extensioner åt ord i sina 
respektive språk som har en och samma betydelse för den vuxne genom att införa 
ytterligare ett referensvillkor som saknas i den vuxnes språk. På så sätt kommer 
barnets språk att få en nyansrikedom som inte finns i det färdiga vuxenspråket. Ett 
exempel på detta är Volterra och Taeschners (1975) beskrivning av hur deras 
italiensktyskt tvåspråkiga barn har både ordet "da" (ty: där) och "la" (it: där) i sitt 
språk och hur de ger dem olika extensioner trots att de för en vuxen betyder en och 
samma sak. Barnet valde att använda "da" för saker som var närvarande och synliga i 
en situation och "la" för saker som var frånvarande eller osynliga. Detta gällde det 
tidiga stadium då barnet fortfarande har ett enda odifferentierat lexikaliskt system i 
vilket ett ord på det ena språket tycks sakna en exakt motsvarighet i det andra. Barnet 
förefaller ha ett behov av att förse ett i det närmaste synonymt begreppspar med 
något olika extensioner och inför följaktligen ytterligare en 
kategoriseringsdimension. Detta är för övrigt något som också generellt verkar vara 
en pådrivande kraft i språkförändring. 
 Ett vanligt problem för den flerspråkige, både för den som lär sina språk 
simultant från början och för det lite äldre barnet eller vuxne som lär sig ett andra 
språk successivt, är att vissa ord kan ha olika extensioner i de språk som läres in. 
Kanske är det just denna typ av kollisioner mellan två språks ordförråd eller 
semantiska system som framför allt ger upphov till lexikalisk interferens för det 
flerspråkiga barnet. Så t.ex. har engelskan två olika uttryck för begreppet "låna" 
beroende på om det gäller att låna ut (lend to) eller låna av (borrow from) medan 
svenskan nöjer sig med ordet låna åtföljt av olika prepositioner.I samiskan skiljer 
man på om man lånar en viss sak och återställer just den saken t.ex. en cykel 
("luvikat") eller om man lånar en viss summa pengar och återställer samma värde 
men inte identiskt samma mynt eller sedlar ("lådnet"). (Hansegård 1967) Finskan har 
ett enda gemensamt pronomen "hän" för "han" och "hon" i svenskan etc. Andra 
vanliga sammanfall mellan semantiska fält i olika språk är språkens olika indelning 
av t.ex. släktskapstermer, färgord etc. Exemplen kan mångfaldigas. Kanske leder just 
denna sistnämnda typ av interferens till att den flerspråkige lär sig beakta fler 
aspekter av verkligheten än den enspråkige. (Se avsnitt 4.2.) 
 Det förekommer egentligen mycket lite forskning om hur det flerspråkiga 
barnet bygger upp sina semantiska fält. Sannolikt sker det liksom för det enspråkiga 
barnet bl.a I enlighet med de ovan omnämnda, intuitivt rimliga hypoteserna om 
användbarhet, påtaglighet och komplexitet, d.v.s. det som är situationellt mest 
användbart, perceptuellt mest påtagligt och/eller kognitivt respektive formellt lättast 
kommer att läras in först. 
 I enlighet med användbarhetshypotesen tycks också mycket riktigt vissa 
semantiska fält komma tidigare än andra. Det mest universellt frekventa fält som 
återkommer i såväl enspråkiga som flerspråkiga barnspråksdata tycks vara ord för 
"föda". Ett annat vanligt fält är ord för djur, ett intresseområde som tycks vara 
gemensamt för alla barn. (Ferguson 1974, Yoshida 1976) Om barnet får sina språk 
funktionellt differentierade från början kan man tänka sig att det ganska snabbt 
kommer att inse att i de situationer där de möter vissa personer eller sysslar med 
vissa aktiviteter så kommer det ena språkets ordförråd eller delar av det att bli mer 
användbart än det andra språkets. Denna insikt kan då bli ett incitament till att lära 
sig ett visst språks vokabulär och främst den del som berör just denna situation, 
verksamhet eller person. 
 I äldre fallbeskrivningar nämns ofta exempel på hur moderns språk kommer att 
för barnet bli källa till mer "emotionellt" laddade ord medan faderns språk kommer 
att dominera det "intellektuella ordförrådet". Vildomec (1963) beskriver hur Ronjats 
son vid 15 års ålder visserligen talade sina båda språk ungefär lika bra men ändå 
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föredrog faderns språk när det gällde tekniska ämnen och moderns språk tyska när 
det gällde litteratur. Hos Leopold finner vi ett talande exempel på hur hans dotter gör 
en kodväxling mitt i en mening från faderns språk tyska till moderns språk engelska 
för att hon kommer in på sina känslor. "Papa, wenn du das Licht ausmachst, then i 
feel lonesome". 
 Hypotesen om att påtagligheten hos det som skall läras in är viktig kommer 
bl.a. att avse hur ofta barn får höra vissa ord i sin språkliga omgivning. Ett ord som 
ständigt förekommer i barnets språkliga input kommer antagligen att läras in tidigare 
än ett mindre frekvent sådant. Det kan också vara fråga om ett ords fonetiska gestalt. 
Vissa ord är mer distinkta och karaktäristiska än andra och kanske därför lättare att 
uppfatta och lägga på minnet. Denna faktor kan uppenbarligen verka över 
språkgränserna. 
 På liknande sätt säger komplexitetshyptesen att det flerspråkiga barnet i de fall 
där språkens system skiljer sig åt i komplexitetsgrad först kommer att lära sig det 
som är kognitivt, motoriskt och/eller perceptuellt lättast oavsett i vilket språk det 
förekommer. Ett exempel på olika grad av kognitiv komplexitet för ordförrådets 
vidkommande är när ord som motsvarar varandra i olika språk har olika komplexa 
antal användningsvillkor (se avsnitt 2.3.2.15). Ex: "lång" på svenska kan användas i 
både vertikal och horisontell dimension om såväl personer som saker. "Long" på 
engelska går ej att använda i vertikal dimension om personer utan där måste vi säga 
"tall". För det engelska ordet "long" tillkommer således ytterligare ett villkor och 
därför skulle det vara lättast för ett engelsk-svenskt tvåspråkigt barn att lära sig det 
svenska ordet "lång" och senare utvidga extensionen för "long" på engelska analogt 
med vad som gäller på svenska.  
 Ett exempel på hur perceptuell och motorisk komplexitet kan inverka på det 
flerspråkiga barnets inlärning av respektive språks ordförråd är förekomsten av 
"phonological avoidance" (se ovan avsnitt 3.2.3). Flerspråkiga barn tycks 
systematiskt kunna ersätta de ljudmässigt svåra orden i sina språk med uttalsmässigt 
enklare ord ur det andra språket. Celce-Murcia (1975) beskriver hur hennes dotter 
vid 2:4 års ålder hade vissa problem med f-ljudet och därför konsekvent använde det 
franska ordet för kniv "couteau" i stället för det engelska ordet "knife" och detta trots 
att båda varianterna-förekom i samma utsträckning i hennes språkliga omgivning så 
att man kunde förutsätta att hon egentligen behärskade dem båda. Hon drev denna 
strategi så långt att hon också kunde blanda språken inom ett och samma ord för att 
undvika det besvärliga f-ljudet. Så t.ex. kallade hon "football" för "piedball". 
 Vi har hittills i huvudsak uppehållit oss vid hur barn förvärvar olika ords s.k. 
extensioner (denotationer) och vilka problem som därvidlag kan komma att uppstå 
för det flerspråkiga barnet bl.a I form av olika typer av lexikalisk interferens eller 
sammanfall mellan de olika språkens semantiska system. En viktig och förefaller det 
hittills outforskad fråga är vilken roll emotiva faktorer och personligt färgade 
associationer kan spela vid det flerspråkiga barnets ordinlärning. Även om 
ordförråden i vissa avseenden kan bli likvärdiga på de båda språken så blir de det 
kanske aldrig helt p.g.a. de personligt färgade associationer som barnet tidigt 
kommer att knyta till olika ord och som kan komma att visa sig sent och sitta i för 
alltid. Vi nämnde exempel på ovan hur moderns språk kom att prägla mer 
känslomässiga ord och faderns den mer tekniskt-instrumentella vokabulären hos ett 
barn och hur detta kom att bestå upp i åren. (Ronjat 1913) Det gällde då ett barn som 
blivit strikt uppfostrat efter principen en person - ett språk. För ett barn som lär sig 
sina båda första språk av samma personer och i samma miljö är det sannolikt svårare 
att komma åt om hur och varför hans olika ord får olika emotiv innebörd. Det tycks 
ibland kunna röra sig om vaga preferenser för ett visst ord framför ett annat av 
estetisk eller emotiv karaktär där barnet väljer att använda ett ord från det ena språket 
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bara för att det "tycker bättre om det" eller för att "det låter bättre" än dess 
motsvarighet på det andra språket. 
 Detta att de olika språken kan vara olika emotionellt laddade framkommer 
kanske än tydligare vid successiv språkinlärning där det första språket, inlärt utifrån 
ett helt annat kognitivt perspektiv och erfarenhetsbakgrund med andra typer av 
sinnesförnimmelser än det andra sannolikt har en helt annan konnotationsrikedom. 
Ex: En serbisk kvinna berättar hur det svenska ordet för "potatis" för henne var helt 
associationslöst och bara en knöl lämplig att äta medan det serbokroatiska ordet 
doftade solvarm mylla och frammanade bilder av åkrar och fält. (Lindblad 1978) 
Många exempel finns på hur barn i känslomässiga situationer återfaller till sitt första 
språk. Gough (1974) beskriver hur en 5-årig assyrisk pojke alltid börjar tala assyriska 
i stället för engelska när han blir provocerad av sina lekkamrater. Kenyeres (1938) 
dotter hemfaller åt sitt första språk ungerska när hon blir arg och ledsen. 
 Vi har i denna rapport utgått från att språk i huvudsak används för att 
kommunicera men språket används uppenbarligen också som ett privat 
analysinstrument, inte minst vad gäller känslor I denna senare funktion ställs stora 
krav på ordförråd och/eller begreppsapparat: behovet av nyansrikedom och 
uttrycksfullhet blir stort förutom det redan existerande behovet av allmängiltighet 
och mellanmänsklig (intersubjektiv) förståelighet. För den flerspråkige kan det 
ordförråd som är rikast på personliga associationer bli det som mest används för 
denna interna funktion. Exempel av följande typ förekommer ofta i litteraturen för att 
illustrera denna poäng: En finne slår sig på tummen med en hammare och beskriver 
hur en svensk svordom ingalunda förmår lätta på trycket utan hur mycket bättre det 
hjälper att säga "Perkele". Det har hävdats att uttrycket "jag älskar dig" kan bli 
urvattnat på alla språk utom det första och inte alls får samma emotionella intensitet 
etc. 
 De barn som lär sig sitt andra språk successivt kommer som redan nämnts att 
ha ett helt annat intellektuellt utgångsläge än det barn som lär sig simultant från 
början. De har ju redan hunnit bygga upp en mängd kunskap om världen, har således 
ett grundläggande begreppssystem att falla tillbaka, på. Därtill kommer att de kan ha 
en mer medveten längtan eller motivation att lära sig ord för att kunna kommunicera 
med omvärlden. A andra sidan är det självklart att existensen av ett redan etablerat 
begreppssystem måste få konsekvenser för inhämtandet av det andra språkets 
lexikala system vilket torde avspegla sig i interferensfenomen av olika slag. 
 Det finns inte så mycket forskning om hur barn som lär sig ett andra språk går 
tillväga när de bygger upp sitt ordförråd. Enligt vissa forskare (Felix 1975) tycks 
överextensioner förekomma i mindre utsträckning än vid förstaspråksinlärning och 
barnen är med sitt kognitiva försprång mer i stånd att lära in orden med deras exakta 
betydelse från början. Innehållsmässigt speglar deras ordförråd inte längre enbart de 
mer universella semantiska fälten utan också alltmer barnets egen värld, dess 
speciella intressen och preferenser. (Yoshida 1977) 
 Hos de barn som inhämtar sitt andra språk i en ny social miljö som lekskola 
och daghem tycks det vara vanligt att de första ord som barnen lär sig har med social 
interaktion att göra: Hälsningsord, artighetsfraser etc. Ord som har med "självet" 
eller "jagett' att göra kommer också tidigt kanske till följd av ett behov hos barnet att 
differentiera ut sig själv från en ny omgivning. 
 Barn tycks ha lättast att lära sig enheter som har mening. Därför startar de ofta 
med att lära sig hela fraser och uttryck som står för en hel situation och bryr sig först 
inte om att analysera yttrandet syntaktiskt. Ervin-Tripp (1974) beskriver hur ett barn 
som höll på att lära sig franska berättar att han lärt sig ett nytt ord "Assieds-toi" (sitt 
ner: riktat till en person) och uttalade det som om det var ett enda ord. En dag senare 
rapporterade han att han hade sagt fel tidigare och att det egentligen hette 
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"Asseyez-vous" '(sitt ner: riktat till flera personer) fortfarande-uttalat som ett enda 
ord. Detta sätt att lära sig fraser som odifferentierade helheter (formulaic 
expressions) rapporteras också från andra studier (Itoh och Hatch 1978). 
 Lite äldre barn tycks i enlighet med vad man kan förvänta sig systematiskt 
undvika att tala om det begrepp eller t.o.m. det ämnesområde för vilket de ännu 
saknar ord. (Semantic avoidance eller topic avoidance.) Tarone, Frauenfelder och 
Selinker (1975) gjorde en undersökning av barn som höll på att lära sig franska som 
andra språk. Barnen presenterades med bilder som tillsammans byggde upp en liten 
historia vilken de förväntades återge på franska. Författarna fann att barn undvek att 
tala om begrepp eller ämnen för vilka de ännu saknade ord på det nya språket. 
Liknande strategier hos barn som går ut på att kompensera brister i ordförrådet 
rapporteras också av andra forskare. (Ickenroth 1975, Varadi 1974) Barnen hade 
olika sätt att lösa sitt dilemma genom att i stället välja en synonym, en överordnad 
term eller en omskrivning av något slag. (Ickenroth 1975) (Jmfr Ceice-Murcias 
observationer om phonological avoidance.) 
 Många forskare i dag anser att skillnaderna i tillvägagångssätt mellan barn som 
lär sitt första språk och barn som lär sig sitt andra språk (och även vuxna) inte är så 
stora. (Wode 1981, Ervin-Tripp 1974) Det område där det kanske ändå mest ger sig 
till känna är med all sannolikhet ordförrådet just på grund av olika åldrars kognitiva 
förutsättningar och erfarenheter. Äldre barn lär sig ord och ordkombinationer 
snabbare än yngre barn och kan integrera de nya orden på ett mer adekvat sätt med 
sina bakgrundskunskaper. För dem som lär sig ett andra språk kan det många gånger 
bara röra sig om att hitta en ny beteckning på ett begrepp som redan finns i barnets 
semantiska system. 
 Sammanfattningsvis tycks gälla att det flerspråkiga barnet i stort sett 
konfronteras med samma uppgifter som det enspråkiga vid inlärning av ordförrådet, 
med den givna komplikationen att det flerspråkiga barnet också måste lära sig att 
hålla isär åtminstone två språks olika lexikon. 
 Man har spekulerat i huruvida denna komplikation innebär att det flerspråkiga 
barnet också kommer att bygga upp två underliggande begreppssystem (samordnad 
flerspråkighet) eller om det i likhet med det enspråkiga barnet klarar sig med ett 
underliggande begreppssystem eller i vad mån detta kommer att variera beroende på 
inlärningssituation och inlärningssätt. 
 En följd av det flerspråkiga barnets komplicerade situation för ordförrådets 
uppbyggnad är lexikalisk interferens vars förekomst och möjliga orsaker diskuterats. 
Därefter har ordförrådets utveckling hos det flerspråkiga barnet i såväl kvantitativt 
som kvalitativt avseende behandlats. 
 Kvantitativt tycks det flerspråkiga barnet till en början följa samma 
utvecklingstakt som det flerspråkiga barnet men "ordexplosionen" torde enligt vissa 
undersökningar bli något fördröjd p.g.a. den extra uppgift det innebär att hålla isär 
två system. Kvalitativt förekommer också i det flerspråkiga barnets ordförråd 
överextensioner och underextensioner inte bara av inomspråklig utan också av 
mellanspråklig karaktär. Vissa ord kan också ha olika extensioner i de båda språken 
som ska läras in vilket kommer att kunna ge upphov till kollisioner mellan språkens 
semantiska system. 
 Faktorer som styr uppbyggnaden av ordförrådet är liksom för det enspråkiga 
barnet bl a användbarhet, påtaglighet och komplexitet. Ju mer situationellt 
användbart, perceptuellt påtagligt och formellt eller kognitivt enkelt något är desto 
tidigare lärs det in. Emotiva faktorer spelar också en hittills tämligen outforskad men 
sannolikt viktig roll för ordförrådets uppbyggnad. 
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 Det barn som lär sig ett andra språk successivt kommer att ha ett annat 
kognitivt emotionellt och socialt utgångsläge utifrån sin vidgade erfarenhetsbakgrund 
vilket kommer att återspeglas i ordförrådets uppbyggnad. 
 
3.2.5  Grammatik 
Inlärning av grammatik (syntax och morfologi) innebär i. funktionellt avseende att 
man tillägnar sig ett antal konventionaliserade uttrycksmedel för grundläggande 
semantiska relationer. Relationerna kan vara av typen handling-objekt (V-O), 
ägare-ägt etc (jfr 2.4), medan uttrycksmedlen utgöres av regler för intonation, 
ordföljd, ordböjning (t ex kasusböjning) och bruket av grammatiska morfem 
(prepositioner, konjunktioner etc). De grundläggande semantiska relationerna kan i 
viss utsträckning antas vara universella, medan olika språk som bekant kan skilja sig 
betydligt i fråga om de grammatiska uttrycksmedlen. (Sådana skillnader mellan olika 
språk kartlägges genom s k kontrastiv analys.) 
 Det flerspråkiga barnets inlärning av grammatik tycks inte heller skilja sig så 
mycket från det enspråkiga barnets. Utvecklingen av syntax och morfologi tycks 
följa samma grundläggande mönster, samma inlärningsordning hos dem båda, med 
den skillnaden att det flerspråkiga barnets uppgift kompliceras av att det också måste 
lära sig att hålla isär de två olika språkens strukturer. 
 Under det s k holofrastiska stadiet (ettordsstadiet), som brukar sträcka sig upp 
emot ett och ett halvt års ålder, är det knappast meningsfullt att tala om någon 
grammatik, eftersom detta i traditionell bemärkelse fordrar åtminstone två 
uttrycksenheter (Volterra och Taeschner 1975). Visserligen kanske det redan då 
föreligger någon form av passivt grammatiskt kunnande, som gör att barnet kan 
förstå en del grammatiska mönster i vuxnas språk, men först när barnet börjar 
kombinera ihop åtminstone två ord till satser och meningar, kan vi tala om att barnet 
har en grammatik, som är åtkomlig för studier I vissa fall av simultan flerspråkighet 
börjar ett barn då differentiera ut sina två språks lexikon från varandra, men tycks 
ofta tillämpa en gemensam syntax på båda språken (Volterra & Taeschner 1975). 
 Slobin (1970) jämförde barns tvåordsyttranden från ett antal typologiskt 
olikartade språk och fann då, att dessa yttranden tycktes ha samma grundläggande 
funktioner avsett vilka språk barnet höll på att tillägna sig (se ovan avsnitt 2.4). 
De tidigaste grammatiska formerna, som dök upp i barnets språk, tycktes vara 
uttryck för sådana semantiska relationer som barnet kunde tänkas vara tillräckligt 
kognitivt mogen för att använda. Ett exempel på en sådan grundläggande relation 
i barnets språk är verb-objekt, som det tidigt, om än med olika språkliga 
uttrycksmedel, lär sig uttrycka i olika språk I svenska, engelska och många andra 
språk anges t ex denna relation med hjälp av en fast ordföljd: "Nalle bada" 
betyder inte samma som "bada Nalle" I kasusspråk som t ex finska och ryska 
kommer barnet att tidigt lära sig uttrycka samma relation med hjälp av en 
ackusativändelse. 
 Om en viss semantisk relation finner sina språkliga uttryck ungefär 
samtidigt i ett tvåspråkigt barns båda språk, så tycks detta enligt Slobin bero på 
att de båda språkens olika sätt att grammatiskt uttrycka relationen tycks ha 
ungefär samma formella komplexitet. Ex: Imedadze (1960), som studerade sin 
georgisk-ryskt tvåspråkiga dotter, fann att genitiv i georgiskan och instrumentalis i 
ryskan dök upp ungefär samtidigt i hennes dotters båda språk. Dessa kasusformer 
uttrycker nämligen, med hjälp av olika kasusändelser, samma semantiska relation 
på ett ganska analogt sätt. 
 Om däremot en viss semantisk relation uttrycks tidigare på det ena språket 
än på det andra, så kan detta bero på en skillnad i formell komplexitet mellan 
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språkens olika grammatiska sätt att uttrycka samma fenomen. Ett sådant exempel 
finner vi hos Mikd (1967) och Mike & Vlahovic (1966) i deras studier av två 
serbokroatisk-ungerskt tvåspråkiga barn. Barnen lärde sig att uttrycka lokativ 
tidigare på ungerska, där den uttrycks genom en viss kasusändelse på 
substantivet, än på serbokroatiska, där man måste markera lokativrelationen med 
både preposition och ändelse. Barnet tycks således semantiskt behärska 
lokativrelationen, även om det ännu bara funnit det formellt korrekta, med 
vuxenspråket överensstämmande uttryckssättet på det språk där det var minst 
komplicerat att uttrycka den. (Ändelser tycks också enligt Slobin vara mer 
"perceptuellt påtagliga" för alla barn vid språkinlärning än prefix och prepositioner, 
vilket gör att de tidigare uppmärksammar och lär sig dem.) Mike (1967) påpekar 
också, att även enspråkiga serbokroatiska barn lär sig uttrycka lokativrelationen sent, 
även om det kan visa sig tidigare i handung att de förstått funktionen. Vi skulle alltså 
sammanfattningsvis kunna se det tvåspråkiga barnet som två enspråkiga barn, som 
följer samma sekvens av kommunikativa intentioner, men som finner det formellt 
korrekta uttrycket olika snabbt i olika språk, beroende på språkens formella 
komplexitet och perceptuella påtaglighet. 
 Vissa författare (Volterra & Taeschner 1975) menar att flerspråkiga barn i 
likhet med enspråkiga barn under ett första stadium har ett enda syntaktiskt system, 
avpassat i semantisk och formell komplexitet till deras aktuella kognitiva och 
lingvistiska utvecklingsnivå I början kommer de enklaste syntaktiska strukturerna att 
dominera i respektive språk och först mellan 2 - 3 års ålder börjar barnen skilja ut de 
båda språkens olika syntaktiska regelsystem från varandra. Även Swain (1972) lutar 
at-att flerspråkiga barn till en början tycks använda en gemensam regeluppsättning 
för, sina olika språk, där språkspecifika regler först ingår innan-de skiljs ut som 
varande språkspecifika. Hon motiverar också sin hypotes med att separata 
regeluppsättningar för språket är ineffektivt med tanke på lagringsutrymme i minnet. 
Andra hävdar emellertid att barnen redan från början tycks använda olika 
regeluppsättningar för varje språk, något som kanske är mest märkbart på fonologisk 
nivå men också på syntaktisk och semantisk (Padilla & Liebman 1975). 
 När det gäller frågan om huruvida flerspråkiga barns grammatiska utveckling 
blir fördröjd eller inte, jämfört med en språkiga barn, går också meningarna isär. Att 
lära sig uppfatta olika syntaktiska regler är antagligen svårt för det barn, som lär sig 
två språk simultant. Vad som förefaller vara en regelbundenhet i ett språk är det 
kanske inte i ett annat, vilket ibland kan göra det svårt för barnet att upptäcka vilka 
formella uttryckssätt, som är tillåtna i ett visst språk. En del forskningsresultat pekar 
på att den period, då de tidiga grammatiska reglerna förvärvas, är utdragen i tid för 
det flerspråkiga barnet jämfört med det enspråkiga. Enligt Swain (1972) ligger barnet 
4-5 månader efter enspråkiga barn i språkutveckling, eftersom de har så mycket mer 
att förvärva och differentiera. Barnet kan inte uppfatta sina två språk som skilda 
system förrän det har begripit ett antal grundläggande strukturella regler. Till en 
början tycks de använda en viss regel i alla kontexter för båda språken, vilket visar 
att de olika språken ännu inte differentierats. Enligt Ben Zeev (1977) kan en 
svårighet, som det flerspråkiga barnet erfar när det gäller att formulera de tidigaste 
reglerna, också driva honom till att övergeneralisera inom varje språk för att få varje 
system att verka mer konsistent än vad det är I positivt avseende kan just detta 
emellertid på sikt komma att bidraga till en djupare förståelse av språkstruktur i 
allmänhet. Det måste också påpekas att mycket mer än blotta förekomsten av 
övergeneraliseringar fordras för att stödja denna hypotes, eftersom 
övergeneraliseringar, som vi sett, också är en av det enspråkiga barnets viktigaste 
inlärningsstrategier. 
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 Flera undersökningar (Carrow 1957; Ben-Zeev 1977) av spanskengelskt 
tvåspråkiga barn mellan 7 - 8 år tycks visa, att även om flerspråkigheten i sig inte 
förefaller påverka själva meningsstrukturens komplexitet eller logiska uppbyggnad, 
så tycks de flerspråkiga barnen göra fler felaktiga tillämpningar av grammatiska 
regler, främst vad gäller användningen av tempus och prepositioner, än enspråkiga 
barn i motsvarande åldersgrupper. 
 Carrow (1971) visar också i några tvärsnittsstudier av 
mexikansk-amerikanska barn (d v s också spansk-engelskt tvåspråkiga) mellan 3 - 
10 år, att tvåspråkiga barn tycks ha vissa problem med förståelse av vissa 
syntaktiska kategorier som pronomina, negation, tempusmarkörer, jämfört med 
enspråkiga barn. De tycktes däremot följa samma inlärningsordning som de 
enspråkiga barnen. Kessler (1971, 1972) fann också i sin forskning om 6 - 8 år 
gamla italiensk-engelskt tvåspråkiga barn, att de strukturer som var gemensamma 
för båda språken, lärdes in i ungefär samma takt och samma ordningsföljd. Var de 
däremot icke gemensamma, kom de enklaste först. 
 Såväl longitudinella som tvärsnittsstudier kommer således fram till, att 
språkinlärningen följer samma inlärningsordning hos det flerspråkiga barnet som 
hos det enspråkiga. Är strukturerna mera komplexa i det ena språket, kommer de 
eventuellt att läras in något långsammare, eftersom det flerspråkiga barnet som lär 
sig simultant, måste lära sig att skilja ut två språkstrukturer från varandra. 
 Mycket av den lingvistiska forskning om flerspråkighet, som bedrivits på 
senare år, har varit inriktad på hur ett barn successivt lär sig ett andra språk och 
då främst dess grammatiska struktur. Många studier har ägnats åt, att genom 
kontrastiva analyser kartlägga någon viss teoretisk aspekt av den syntaktiska eller 
morfologiska utvecklingen hos flerspråkiga. Ofta har undersökningarna varit både 
språkspecifika och teoriberoende, vilket emellertid inte hindrat att vissa generella 
mönster kommit att utkristallisera sig. 
 Det framgick ovan, att flerspråkiga barns grammatiska utveckling vid 
simultan språkinlärning i stort sett tycks följa samma mönster som hos enspråkiga 
barn, om än något långsammare. Frågor, som diskuterats i samband med barns 
successiva inlärning av ett andra språk, har också främst gällt: 

 
- Vad finns det för likheter och skillnader med förstaspråksinlärning? 
 
- Ska man jämföra barnets andraspråksinlärning med barnets egen 

förstaspråksinlärning eller ska man jämföra den med förstaspråksinlärningen 
hos infödda talare av barnets andra språk? 

 
- Vilka inlärningsstrategier följer det barn, som lär sig ett andra språk? 
 
- Vad innebär det att barnet redan har ett språks grammatiska uttryckssätt att 

falla tillbaka på? 
 
- Varierar inlärningsstrategierna vid andraspråksinlärning beroende på vilket 

språk man utgår ifrån eller finns det en given "andraspråksinlärningsordning" för ett 
visst språk? 

 
Mycket tycks tala för att barnet använder sig av samma strategier och följer 
samma grundläggande mönster som vid förstaspråksinlärning, med den 
skillnaden att barnet vid successiv inlärning har ett annat intellektuellt 
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utgångsläge samt en kunskap om ett språk och dess grammatiska uttryckssätt. I 
båda fallen tycks komplexitetshypotesen verka så, att barnet börjar med att lära 
sig de enklaste grammatiska strukturerna för att successivt arbeta sig fram till de 
mer komplexa uttryckssätten I båda fallen tycks också betydelsen spela en viktig 
roll. Genom att ta fasta på kända ordmeningen eller genom att utgå från en hel 
meningen viss situation, analyserar barnet gradvis ner yttranden syntaktiskt. 
 Ordföljden är också en viktig grammatisk faktor vid andraspråksinlärning 
och barn tycks enligt Erwin Tripp(1974) börja med att tillämpa en 
subjekt-verb-objekt (S-V-O) strategi där subjekt tolkas som agent, verb som 
handling och objekt som patient (se ovan) också vid andraspråksinlärning och till 
en början också övergeneralisera dess användning. (Även i kasusspråk som finskan 
med sin relativt sett friare ordföljd tycks denna ordföljd vara den frekvensmässigt 
vanligast förekommande jämfört med andra möjliga permutationer.) Ervin-Tripp 
(1974) beskriver hur denna strategi ända upp i 4-5 års åldern används vid 
förstaspråksinlärning så att barnet t ex alltid tolkar det första substantivet som agent 
även i passivkonstruktioner där så ej är fallet. Ex: "Björnen knuffades av giraffen" 
kommer att tolkas som "björnen knuffade giraffen". Först efter fem års ålder börjar 
barnen kunna tolka den morfologiska informationen i en passivkonstruktion 
tillräckligt bra för att kunna bemästra denna regel och t o m då kan de göra fel om 
meningsinnehållet skulle verka semantiskt orimligt utifrån barnets synpunkt. 
 När barn som väl lärt sig att bemästra passivkonstruktionen på sitt eget språk 
(engelska) skulle lära sig ett andra språk (franska) återföll de till en början på en 
sådan primitivare ordföljdsstrategi och missförstod till en början systematiskt franska 
passivkonstruktioner. Detta gällde även lite äldre barn. 
 Barn tycks således vid andraspråksinlärning antingen gå tillbaka till en 
primitivare strategi som de använt sig av tidigare i sitt eget första språk (den s k 
regressionshypotesen barnet regredierar till ett tidigare stadium) eller eventuellt 
rekapituleras de stadier som ett franskt barn. genomlöper i sin förstaspråksinlärning, 
(den s k rekapitulations-hypotesen) 
 Så länge flerspråkigheten gäller sådana språk som är såpass strukturellt lika 
som engelska och franska är det svårt att avgöra vilken av dessa båda hypoteser som 
är rimligast. För att kunna styrka den ena eller andra hypotesens giltighet skulle vi 
behöva titta närmare på hur ett barn lär sig två språk som är strukturellt mer 
avvikande från varandra. 
 I sina undersökningar av negationens respektive frågekonstruktionens 
utveckling tyckte sig Muon (1974) och Ravem (1974) snarast finna en 
utvecklingsgång som var typisk för det andra språket och lutade således snarast åt 
rekapitulationshypotesen som giltig. Detta kanske dock just kan förklaras av att 
regressionsbeteendet inte kommer till stånd om inte de språk som skall läras in är 
tillräckligt lika. 
 Andra hävdar dock att det snarare tycks vara individuella variationer i barnens 
sätt att förvärva dessa samma strukturer från andra språket. (Cancino, Rosansky och 
Schumann, 1974, 1975, Hakuta 1975.) 
 Wode (1976) tänker sig att barnet ibland använder sig av strukturerna från 
sitt första språk för att lösa problem i det andra. Ju mer komplicerat strukturellt 
problem desto mer kanske det förlitar sig på sitt första språks strukturer. 
 Slutligen finns det en serie undersökningar av Dulay och Burt (1973, 1974) 
av barn i åldersgrupperna 5-8 år som lär sig engelska som andra språk. De 
använde sig av Brown's fastställda inlärningsordning för 14 olika engelska 
morfem i enspråkiga barns utveckling och ville se om de barn som lärde sig 
engelska som andra språk förvärvade dem i samma ordning. De fann att barn som 



 84 

lärde sig engelska som andra språk tycktes följa samma strategier sinsemellan oavsett 
vilket språk de utgick från men att denna inlärningsordning var skild från den hos 
enspråkiga engelsktalande barn. De förklarade sina resultat med att barn på olika 
utvecklingsstadier har så olika kognitiva förutsättningar. De lite äldre barnen torde 
sannolikt kunna göra lite mer sofistikerade analyser än de yngre och således följa ett 
annat utvecklingsmönster. De undersökte också flerspråkiga barn med utgångsspråk 
som var så strukturellt olika sinsemellan som spanska och kinesiska med 
avseende på inlärningsordning av dessa grammatiska morfem i engelskan och 
fick samma resultat. Det tycks enligt dem finnas vissa universella kognitiva 
mekanismer som ligger till grund för hur barnet kommer att organisera sitt andra 
språk och det är det andra språkets struktur som bestämmer hur denna 
inlärningsordning kommer att se ut (och inte det första). Här kan man invända att 
de kognitiva strukturer ett barn utvecklar i viss mån måste ha påverkats av det 
första språk de lärt in. 
 Detsamma tycks gälla vid vuxnas andraspråksinlärning. En rad 
undersökningar som bl a använde samma metod som Dulay och Burt visar en hög 
grad av överensstämmelse mellan å ena sidan hur olika vuxna uppfattar 
svårighetsgraden av olika grammatiska företeelser inom ett visst språk oavsett hur 
mycket förkunskaper de hade, undervisning de varit utsatta för och vilket första 
språk de utgick från, å andra sidan mellan barn och vuxnas sätt att lära sig ett 
andra språk. 
 Dulay och Burt drog sina slutsatser om att barn har gemensamma 
andrainlärningsstrategier oavsett utgångsspråk genom s k felanalys. Barnen gjorde 
nämligen likartade fel vid inlärningen av ett andra språk. Det såg ut som om de 
försökte formulera vissa hypoteser om hur det språk de höll på att lära sig såg ut, och 
som om de försökte kreativt konstruera det nya språkets regler utifrån den språkliga 
input de haft. Denna kreativa konstruktionsprocess har sagts resultera i ett särskilt 
språk under utveckling som ofta brukar kallas "interlanguage" (Selinker 1972) och 
med det avses följaktligen ett separat språksystem som är resultatet av när den som 
lär sig det andra språket försöker konstruera målspråket utifrån vad han hört. Vuxna 
som lär sig ett andra språk kommer nästan alltid att ha ett interlanguage på någon 
nivå men barnet tycks kunna lära sig att bemästra ett andra språk perfekt speciellt om 
det lär sig två språk simultant från början. Vid successiv språkinlärning är det därför 
mycket viktigt för barnets vidkommande att det får höra så mycket språk som möjligt 
från familjen och kamraterna och att omgivningen över huvud taget är positiv till att 
barnet lär sig ett andra språk. Har barnet däremot lite tillfälle att prata språket utanför 
skolsituationer kommer det att resultera i s k interlanguage på någon nivå. (Selinker, 
Swain and Dumas 1975.) 
 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det tycks föreligga stora likheter 
mellan barns första och andraspråksinlärning vad avser inlärningsstrategier. Även vid 
andraspråksinlärning tycks komplexitetshypotesen gälla och barnet ha ett behov av 
att förenkla och generalisera men här tillkommer för det lite äldre barnet också lite 
mer kognitivt avancerade sätt att tackla sin inlärning vilket gör att processen kanske 
går snabbare. 
 Det råder olika meningar om huruvida barnet i sin andraspråksinlärning 
kommer att falla tillbaka på inlärningsstrategier de utvecklade i ett tidigt skede av sin 
förstaspråksinlärning (regressionshypotesen) eller om det oberoende av förstaspråk 
rekapitulerar utvecklingen hos dem som har det språk som ska läras in som första 
språk (rekapitulationshypotesen) (Ravem 1974, Milon 1974 eller om det möjligen är 
båda, Ervin-Tripp, 1974). Barnet tycks ibland ta sitt första språks strukturer till hjälp 
vid lösandet av problem i det andra (Wode 1976). 
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 Somliga anser att det finns en given "andraspråksinlärningsordning" för ett 
visst språk som är helt skild från "förstaspråksinlärningsordningen" av detta språk 
(Dulay och Burt, 1973, 1974) men som tycks vara gemensam för barn och vuxna 
oavsett utgångsspråk, inlärningsålder och förkunskaper i språket. (Bailey, Madden 
och Krashen 1974) 
 
3.3  Språklig Medvetenhet Hos Det Flerspråkiga Barnet 
Vi skall i detta avsnitt behandla i vad mån flerspråkigheten kan tänkas inverka på 
ett barns språkliga medvetenhet och hur det flerspråkiga barnets språkliga 
medvetenhet kan komma att gestalta sig rent konkret jämfört med det enspråkiga 
barnets. 
 Forskning som är inriktad på "språklig medvetenhet" är av ett relativt sent 
datum I generella fallbeskrivningar över flerspråkiga barns språkutveckling av både 
äldre och senare datum ingår emellertid ofta observationer och reflektioner som är 
mer eller mindre direkt relaterbara till frågan om barns språkliga medvetande. Vi 
kommer i det följande att ta upp exempel från dessa studier som illustrerar hur 
flerspråkiga barns s k metaspråkliga medvetenhet kan komma till uttryck inom olika 
komponenter som fonologi, grammatik och semantik. 
 Hur kan då flerspråkighet inverka på ett barns språkliga medvetenhet? Det 
framgick ovan (avsnitt 2:4) att barnet i allmänhet tycks utveckla språklig 
medvetenhet som en "respons på problem det måste lösa" och det gällde då 
framför allt "problemet med att göra sig förstådd och förstå". Att misslyckas med 
sin kommunikation kan leda till att barnet blir mer uppmärksam på vad som 
egentligen kan ha orsakat misslyckandet. 
 Det flerspråkiga barnet kommer tidigt att ställas inför helt andra krav än det 
enspråkiga när det gäller att kommunicera med omvärlden. Han löper därför 
större risk att misslyckas i sina kommunikationsförsök än det enspråkiga barnet 
och måste successivt arbeta sig fram till insikten om att han har med mer än ett 
språkligt system att göra och lära sig att korrekt använda dem i rätt sammanhang. 
Denna gradvis förvärvade förmåga att skilja ut de olika språkens system från 
varandra - att bli medveten om att man talar flera språk torde kunna utgöra ett 
viktigt kriterium på språklig medvetenhet hos det flerspråkiga barnet och har av 
många forskare också betraktats som ett sådant. Man brukar tala om s k 
koddifferentiering. 
 Problemet är dock att viss oenighet tycks råda dem emellan om exakt när 
denna koddifferentiering äger rum hos barnet och denna brist på 
överensstämmelse om tidpunkt beror troligtvis på att de har olika starka krav på 
vad som egentligen ska betraktas som koddifferentiering. Så t ex ansåg Ronjat 
(1913) att ett första tecken på att hans son var medveten om att han hade två språk 
var när han vid ett och ett halvt års ålder hade införlivat ett ord från varje språk 
med ungefärligen samma betydelse i sitt ordförråd. Andra anser inte att detta 
nödvändigtvis innebär att barnet verkligen har insett att det har två språk. På detta 
stadium kan det som vi sett lika gärna röra sig om ett enda lexikaliskt system och 
de två orden tillhör för barnet en och samma lingvistiska kod med närbesläktad 
men inte helt identisk betydelse (Volterra och Taeschner 1975, Leopold 1954). 
 Den flerspråkiga medvetenheten visar sig enligt andra snarare när barnet kan 
börja använda sig av de två olika språken separat så att det kan kommunicera med 
olika talare på olika språk. Begynnande tecken på detta är att barnet använder sig av 
"spontana översättningar" när det umgås med olika människor och att det medvetet 
kan börja fråga efter vissa ord på ett språk i stället för att helt enkelt låna in 
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motsvarande ord från det andra språket (Swain och Wesche, 1975, Imedadze 1960). 
Tidpunkten för när detta sker kan då sannolikt variera från barn till barn bl a 
beroende på hur de fått sig de båda språken presenterade. Om föräldrarna från början 
förknippar språken med bestämda situationer och/eller personer kanske 
koddifferentieringen underlättas och påskyndas för barnet. 
 Andra återigen anser inte att heller detta är ett tillräckligt tecken på att barnet är 
medvetet om att det talar två olika språk. Först när barnet kan börja frigöra sig från 
just denna tendens att kategorisera olika talare eller situationer i termer av vilka olika 
språk som förväntas av det kan man börja tala om "en sann flerspråkighet" (Volterra 
och Taeschner, 1978). 
 Tidpunkten för när det flerspråkiga barnet blir medvetet om att det talar mer än 
ett språk har således av olika forskare förlagts till olika åldrar som varierar från ca 18 
månaders ålder (Ronjat 1913, Pavlowitch 1920) ända upp till 5-6 års ålder 
(Dimitrijevic 1960). Vanligtvis tycks man förlägga den till någon gång mellan 33 - 
43 års ålder (Leopold 1949, Imedadze 1960, Ruke-Dravina 1967, Elwert 1960, etc). 
Oavsett när man nu anser att detta sker så är de flesta överens om att flerspråkigheten 
i sig med åtföljande krav på att kunna differentiera två olika system tycks påverka 
den språkliga medvetenheten hos barn. 
 Hur kommer då det flerspråkiga barnets medvetenhet att konkret manifestera 
sig utöver själva medvetandet om att det talar mer än ett språk? 
 Vad som redan framkommit ovan om det enspråkiga barnets språkliga 
medvetenhet och dess manifestationer gäller naturligtvis också det flerspråkiga 
barnet kanske bara i än större utsträckning eftersom det flerspråkiga barnet är mer 
språkligt utsatt. Genom interferens på olika nivåer tvingas det flerspråkiga barnet att 
ställa sig frågor om och göra medvetna jämförelser mellan de språksystem de måste 
behärska. 
 Också i flerspråkighetslitteraturen finner vi exempel på "självkorregeringar", 
"låtsaslekar", "omdömen om språkliga yttranden i positiv eller negativ riktning" etc, 
men därutöver finner vi också sådana manifestationer av språklig medvetenhet som 
mer direkt hänger samman med flerspråkigheten. 
 Så t ex kan det flerspråkiga barnet inte bara korrigera sig själv utan också 
notera andras misstag och kommentera dem. Ofta får de fungera som översättare 
mellan olika språk och det förekommer inte sällan att barn aktivt försöker 
undervisa eller bistå någon som inte klarar något av barnens språk så bra som det 
själv (Leopold 1939-1949, Ronjat 1913). Flerspråkiga barn tenderar således att bli 
mycket observanta på samtalssituationen i sin helhet och kan aktivt ingripa för att 
tillrättalägga en viss situation: "Tala inte georgiska! Irakli förstår inte georgiska." 
(sagt på ryska) (Imedadze 1960). 
 Vi ska i det följande ge några exempel på hur språklig medvetenhet kan 
manifestera sig hos flerspråkiga barn hämtade från olika fallbeskrivningar av 
såväl simultan som successiv språkinlärning och presentera dem komponent för 
komponent. 
 I fonologiskt hänseende tycks de flerspråkiga barnen göra ganska få misstag 
själva när de väl blivit medvetna om att de talar två olika språk och t o m 
dessförinnan. De lär sig snabbt att anpassa låneord till det språk de talar. 
 Orblin (1981) ger ett lustigt exempel på hur hennes "trespråkige" son 
framgångsrikt anpassar sitt uttal av egennamn till respektive språks system rent 
intonationsmässigt genom att ändra på tryckaccenten. 
 
Ex:  Christóffer (svenska: tryck på andra stavelsen).  
 Christoffer (finska: tryck på första stavelsen).  
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 Christoffér (franska: tryck på sista stavelsen). 
 
Engel (1965) beskriver en fransk-amerikansk familj där barnen talade franska 
utan accent med sin franska moder men franska med amerikansk accent med sin 
amerikanske fader. 
 Ronjat (1913) rapporterar hur hans son ofta är mycket kritisk mot andras uttal. 
Vid fem års ålder undervisar han en av familjens tysktalande anställda om hur man 
bör producera franska fonem rent artikulatoriskt. "Je plie ma langue, pour a, on ouvre 
tout, pour in tout est ferme, et pour p d'abord ferme et puis ouvert." (översättning: Jag 
böjer tungan, för a öppnar man allt, för m är allt slutet och för p först slutet och sedan 
öppet.) 
 Ibland visar barn en förkärlek för vissa ljud och en motvilja mot andra. 
Kenyeres och Kenyeres (1938) beskriver hur deras 6-åriga dotter vid inlärning av 
franska som andra språk (ungerska var första) visar en klar preferens för vissa av de 
nya ljuden i franskan som "ui" och tycker om att öva det medan hon däremot direkt 
uttalar sitt ogillande av nasala vokaler. Hon efterlyser varför det inte finns ett tz-ljud i 
franskan liksom i ungerskan och tycks ha en längtan efter att det nya systemet ska 
vara konsistent med hennes tidigare språk. Hon kan också medvetet träna vissa ljud 
som hon tycker är speciellt svåra i franskan som t ex r-ljudet. Hon är inte bara 
medveten om de segmentella skillnaderna utan också om intonationsskillnader 
mellan de två språken och kritiserar en ungersk besökares sätt att tala franska genom 
att säga: "Ni talar inte franska bra, ni låter rösten falla." 
 Även i grammatiskt hänseende noterar de flerspråkiga barnen andras misstag 
och försöker hjälpa dem tillrätta. Leopolds dotter är väl medveten om att hon 
behärskar tyska bättre än sin engelsktalande moder och försöker hjälpa henne till en 
korrekt användning av bl a den tyska artikeln. 
 Barnen kan också ge explicita om än ibland felaktiga grammatiska regler vid 
tidig ålder. On dit cheveaux quand il y en a un, cheval quand il y en a beaucoup (3:4 
år). Ronjat (1913). "If there is one you have to say "Schuh", if there are two you have 
to say "Schuhe." (Leopold, 19 ) (4:2 år) 
 Ordförrådet är kanske den komponent, där barnets metaspråkliga medvetenhet 
tidigast kommer till uttryck. Flera forskare nämner hur barn tidigt kan börja efterlysa 
vad ett ord heter på det andra språket. "Mama, "puree de pommes de terre", wie 
heisst es?" (Ronjat, 1913). Ibland kan de också tidigt namnen på sina båda språk och 
frågar vad något heter "på ryska/på georgiska" (Imedadze 1960). Burlings (1959) son 
pekar på sin näsa och säger "English nose, Garo girj-tii" etc. Barnet tycks således 
tidigt ha en medveten inlärningssträvan och en längtan efter att ha kongruenta system 
på sina båda språk. 
 Kenyeres dotter (6 år) har svårt att acceptera att franskans genusklasser skulle 
vara godtyckligt eller slumpmässigt uppbyggda och anstränger sig att själv bringa 
reda i systemet genom att uppfinna nya semantiska, logiskt grundade, regler, som ska 
bestämma när man får använda sig av maskulinum respektive femininum. Som en 
tidig kvinnosakskämpe bestämmer hon sig t ex för att allt som är "vackert" eller 
"gott" ska vara femininum. Hon blir också irriterad över att det inte finns dubbla 
genus för företeelser, som uppenbart kan ha två kön, som t ex "la poupée" (docka) 
eller "l'oiseau" (fågel) I sin längtan efter konsistens inom systemet generaliserar hon 
genusregeln att också gälla verbkonjugationer och börjar säga "je fera" eftersom "jag 
är en 'hon'". 
 Det finns också exempel på barns behov av att "etymologisera". De vill gärna 
veta vad ett ord har för ursprung, varför det heter på ett speciellt sätt. "Jeudi" härleds 
ur "jour de jeu", d v s "lekdag" eftersom barnet ifråga var ledig från skolan den dagen 
och då får ägna sig åt att leka i större utsträckfling än vanligt. 
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 Det flerspråkiga barnet förefaller således av allt att döma att tidigare få en 
högre grad av språklig medvetenhet än det enspråkiga barnet. Man kan spekulera i 
huruvida detta leder till konsekvenser för barns språkförmåga i allmänhet. Leopold 
noterade att den mest slående effekten av flerspråkighet var att länken mellan ett ords 
fonetiska gestalt och dess meningsinnehåll tycktes vara märkbart lös hos det 
flerspråkiga barnet, vilket han tänkte sig var en följd av att barnet alltid fick höra en 
och samma sak benämnd med två olika uttryck. Detta skulle i så fall resultera i att 
flerspråkiga barn tidigare kunde fokusera på innehållet i det språkliga budskapet utan 
att vara bundna av den språkliga formen och följaktligen bli mer semantiskt 
medvetna än enspråkiga barn i motsvarande ålder. Ianco-Worrall (1972) testade 
Leopolds observation om tvåspråkiga barns tidiga förmåga att separera ordets yttre 
form från dess innehåll. Hon använde sig av tvåspråkigt afrikaan-engelska barn, 
uppfostrade efter principen en person-ett språk, och jämförde dem med enspråkiga  
afrikaan respektive engelsktalande kontrollgrupper. Hon undersökte barn i två olika 
åldersintervall, 4 - 6 år och 7 - 9 år. Barnen fick ett s k fonetiskt-semantiskt 
preferenstest. De presenterades med uppgifter, som innehöll tre ord av vilka två ord 
var lika i fonetiskt avseende och två i semantiskt. Ex: cap, can and hat. Vilket är mest 
likt cap - can or hat? Om barnet säger "can", visar det fonetisk preferens, om det 
säger "hat" semantisk preferens. över 50 % av de yngre tvåspråkiga barnen visade 
semantisk preferens, medan det var en enda enspråkig som gjorde det I den äldre 
åldersgruppen var det däremot ingen skillnad, utan där visade de flesta barn, oavsett 
antal språk, semantisk preferens. De tvåspråkiga barnen tycktes alltså bli semantiskt 
medvetna 2 - 3 år tidigare än de enspråkiga barnen. (Se också avsnitt 4:2.) 
 
3.4 Det Flerspråkiga Barnets Språkliga Subkultur 
Med barnets språkliga subkultur menar vi de sätt att använda språk, som barnet 
kommer att träffa på och/eller själv vara engagerad i olika situationer. Den 
språkliga subkulturen för ett barn kommer således att bestämmas av vilka 
personer ett barn kommer i kontakt med (föräldrar, syskon, deras ålder och antal; 
övriga släktingar, deras ålder och antal; kamrater, kamraters föräldrar, andra 
vuxna ute i samhället etc, etc) samt alla dessa personers bakgrundskunskaper, 
språkbruk, attityder till olika företeelser i omvärlden, deras sociala roller och 
status, individuella egenskaper etc, etc. Vidare kommer den att vara avhängig 
vilka situationer barnet kommer i kontakt med (hemmet, daghemmet, 
dagmamman, lekskolan, skolan, lekplatsen, gatan, gården, biblioteket, affärerna 
och andra miljöer, som kan tänkas vara aktuella för ett barn) liksom av de 
verksamheter, som barnet såväl aktivt som passivt kan tänkas deltaga i (äta, leka, 
höra och läsa sagor, sång och musik, snickra, spela spel, TV-tittande, 
radiolyssnande, serietidningsläsande etc, etc). Utöver de faktorer, som räknats 
upp ovan och som på intet sätt gör anspråk på att vara uttömmande, tillkommer 
för det flerspråkiga barnets del, som faktorer att räkna med, föräldrarnas 
språktillhörighet, de olika språkens status i förhållande till varandra, barnets 
inlärningsålder, föräldrarnas respektive barnets egen vistelselängd i landet, 
kontakter med respektive språk etc, etc. Alla dessa faktorer och deras växelspel 
skapar således en otroligt mångskiftande och variabel bild, 'vars 
kombinationsmöjligheter är i det närmaste oändliga, varför det är svårt - för att 
inte säga omöjligt - att ge någon mer enhetlig beskrivning av det flerspråkiga 
barnets subkultur. 
 Det flerspråkiga barnets komplicerade situation kan möjligen underlättas 
om det från början får en funktionell differentiering av sina språk, så att språken 
blir person- och/eller situationsspecifika. Ronjat (1913) var en av de första som 
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uppfostrade sitt barn strikt efter den s k Grammontska principen, att varje språk 
från början måste förkroppsligas i en person, men han har sedan dess fått många 
efterföljare och i dag tycks många vara överens om denna metods förträfflighet. 
En negativ sida av metoden är, att den kräver en disciplin och systematik från 
både föräldrarnas och barnets sida, som inte är naturlig och därför, inte alltid så 
lätt att genomföra i praktiken. Förutom att vara personspecifik, kan separationen 
av språk utvidgas till att gälla vissa situationer och/eller verksamheter. Om barn t 
ex alltid kommer att höra ett språk från sina föräldrar och ett annat från sina 
lekkamrater, kommer det kanske konsekvent att använda sig av det ena språket 
hemma och det andra ute. Språken är fortfarande personspecifika, men också 
situationsspecifika. 
 Så småningom kommer det ena språket kanske att helt förknippas med den 
verksamhet, som förekommer i vissa situationer, t ex lek, och barnet kanske då 
kommer att prata det också när det är hemma och leker. Oksaar (1970) beskriver 
hur hennes treårige estnisk-svenskt tvåspråkige son talade svenska med sina 
lekkamrater och estniska med sina föräldrar. Var både kamrater och föräldrar 
närvarande, talade barnet så småningom svenska även om det befann sig i 
hemsituationen. RukeDravina (1967) har gjort liknande observationer. 
 Förutom denna funktionella mellanspråkliga differentiering eller 
kodväxling, som beskrivits ovan, måste det flerspråkiga barnet också, i likhet med 
det enspråkiga, lära sig att klara inomspråklig kodväxling något som enligt vissa 
forskare borde bli lättare för det flerspråkiga barnet just p g a dess vana att växla 
mellan språken. Det gäller således att för varje tillfälle inte bara välja rätt språk, 
utan också stilart, och lära sig vilka regler som bestämmer övergången från en 
stilvariant till en annan. För barn kan det t ex komma att röra sig om en lite mer 
högtidlig stilvariant till vuxna främlingar, en annan mer familjär till kända vuxna, 
som föräldrar och släkt, en tredje till jämnåriga och syskon och kanske en fjärde till 
barn som är yngre än de själva (Gleason 1973, Ervin-Tripp 1973) I vissa språk, t ex 
javanesiskan, måste barnet p g a kulturella faktorer lära sig att bemästra många fler 
stilnivåer än i andra språk, som t ex svenskan. 
 P g a skillnaderna mellan olika kulturers sätt att språkligt manifestera sig, kan 
det uppstå svårigheter både vad gäller verbala och icke-verbala 
kommunikationsvanor. Ett exempel på en verbal svårighet är just olika kulturers sätt 
att tilltala olika personer. En tysk eller fransman "duar" inte lika fritt och 
odiskriminerat som en svensk eller amerikan. Det har förekommit att oroliga 
föräldrar från ett sydslaviskt land sökt psykologisk hjälp främst för att barnen "duat" 
äldre släktingar i hemlandet, vilket uppfattats som bristande respekt ( personlig 
observation, MacDowall ). Ett exempel på en icke-verbal svårighet är när en turk i 
Sverige fortsätter att markera ett nej på det sätt han en gång lärt sig hemma i Turkiet, 
nämligen genom att föra huvudet bakåt, vilket av svenskar snarare kommer att 
uppfattas som om han i stället håller med och nickar bifall (Allwood 1979). 
 När det gäller de studier, som gjorts av barnets språkliga subkultur, har man 
kanske oftast intresserat sig för kultur i en snävare mening, som avser konst, musik, 
litteratur, jämte barnets speciella verksamhetsform leken i alla dess språkliga 
manifestationer. Denna typ av språklig subkultur är obestridligen viktig för barnets 
allmänna utveckling och sociala anpassning och kanske inte minst för dess språkliga 
utveckling. Så t ex kan ramsor, rimlekar, sånger etc fylla en viktig stimulerande 
funktion i språkinlärningen vad beträffar t ex fonologi och morfologi; hälsningsord 
och olika lekritualer skapa grundläggande mönster för den sociala interaktionen, 
medan sagor och berättelser kan ge en fyllig associationsbakgrund och berika det 
växande ordförrådet. 
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 Vi vet ganska litet om vilka skillnader, som föreligger mellan olika 
barnkulturer och hur betydelsefullt det egentligen är för ett barn att behärska deras 
olika manifestationer. "1 vilken ålder måste man t ex känna till bastuvarianten av 
Ukko Nooa för att passa in i den finska kamratkretsen och n när måste man känna till 
Beilmanshistorier för att passa in i den svenska?" (Aronsson-Wigforss 1974). För att 
kunna besvara den frågan på ett tillfredsställande sätt skulle krävas en ingående 
kontrasterande forskning om olika barnkulturer. När det t ex gäller sagor, så verkar 
deras intriger och budskap många gånger vara av universell karaktär (Bettelheim 
1979) medan deras rekvisita och symbolik förefaller mer kulturspecifik. Sång, dans 
och musik skiljer sig ofta ganska mycket åt från kultur till kultur i sina yttre 
manifestationer, men det underliggande uttrycksbehovet tycks vara universellt. 
Det är viktigt att notera, att en del av den språkliga subkulturen: vissa rim, ramsor, 
palningar, konstgjorda språk m m, tycks traderas från barngeneration till 
barngeneration utan att passera genom föräldrarna, vilka snarare tycks återuppliva 
minnet av dessa språkliga lekar genom sina barn. Man kan spekulera i hur detta kan 
påverka flerspråkiga barns subkultur. Eventuellt kan i vissa fall en mycket stor 
exponering för olika kulturer och språk leda till att delaktigheten i den för barn 
specifika subkulturen försvåras. En svenska, gift med en amerikan och sedan många 
år bosatt i Luxemburg, där hennes barn vuxit upp i en uttalat flerspråkig miljö 
(franska, engelska, tyska, svenska och luxemburgsdialekt) och vars kamrater hade 
samma språkligt varierade bakgrund, berättade spontant att hon observerat att dessa 
barn tycktes sakna just denna typ av språkliga subkultur, som manifesterar sig i rim, 
ramsor, palningar etc (personlig observation, Mac Dowall). 
 Den språkliga subkulturen för flerspråkiga barn (liksom för enspråkiga) är ännu 
ett i stora delar outforskat område. 
 I vissa forskningsprojekt (t ex Modeller för tvåspråkig undervisning av 
invandrarbarn i Malmö) har man emellertid börjat taga alltmer hänsyn till den 
språkliga subkulturen i både dess vida och snäva bemärkelse i begreppets vida 
bemärkelse har man alltmer beaktat vissa av de faktorer, som bestämmer barnets 
språkliga subkultur och genom enkätförfarande och föräldraintervjuer försökt 
kartlägga barnens språkmiljö främst i hemmet I dess snäva bemärkelse har man i 
svenskspråksträningen av finska lekskolebarn just använt sig mycket av svenska 
sagor, sånger, rimlekar etc och på så sätt slagit två flugor i en smäll och utnyttjat dem 
som språkliga stimuleringsfaktorer samtidigt som man bibringat de finska barnen 
svenskspråkig barnkultur (Chaib 1974, Aronsson-Wigforss 1974, m fl). 
 
3.5  Faktorer Som Påverkar Flerspråkig Utveckling 
Vi skall nu försöka sammanfatta några av de ovan gjorda observationerna om vilka 
de viktigaste faktorerna är, som påverkar flerspråkig utveckling. Faktorerna uppvisar 
en stor likhet med vad som redan konstaterats beträffande de faktorer, som är viktiga 
för den enspråkiga utvecklingen. 
  
En möjlig gruppering av de viktigaste typerna av faktorer är följande: 
 
(i)Faktorer som är beroende av den person som skall lära sig språket, t ex det 

biologiska fenomen vi ovan omnämnt som kritiska perioder, dvs möjligheten 
att man vid olika åldrar har större förmåga att lära sig olika sidor av språket 
bättre än vid andra åldrar. Men även sådant som individen utvecklar i samspel 
med miljön, t ex mognad, intelligens, personlighet och känslomässiga 
inställningar, hör till de egenskaper individen så småningom bär med sig som 
kan påverka möjligheter till språkinlärning. 
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(ii) Faktorer som har att göra med den situation i vilken språket lärs in. Här är både 
omgivningens och den inlärandes egna attityder till språket viktiga. Detsamma 
gäller omgivningens attityder till den som skall lära sig ett språk. Förkastas 
eller accepteras den inlärande och hans grupp? Förhållanden av denna typ är 
ofta avgörande för motivationen att lära sig ett språk. En annan viktig faktor 
när det gäller motivation är, hur användbart språket är för den språkinlärande - 
hur väl användningen av språket kan tillfredsställa hans olika behov. 

 
 Ett specialfall är här behovet av socialt erkännande. Man talar som det talas i 

den grupp eller de grupper man tillhör eller vill tillhöra. En sista mycket viktig 
faktor är hur ofta och på vilket sätt man får tillfälle att använda ett visst språk. 
Utan många olika möjligheter till språkträning är det mindre troligt att man 
kommer att lära sig språket på ett mångsidigt sätt. 

  
(iii)  Faktorer som har att göra med vad som skall läras in, t ex språkets typologiska 

egenskaper och komplexiteten och påtagligheten hos de språkdata, den 
inlärande får tillfälle att komma i kontakt med. 

 
(iv) Faktorer som har att göra med själva språkinlärningsprocessen. Går den t ex i 

skutt eller är den homogen och sker gradvis?  Finns det en viss ordning, i 
vilken man måste lära in olika element? Måste man i vissa stadier gå bakåt i sin 
utveckling för att kunna gå framåt? Är vissa typer av språkinlärning beroende 
av språklig medvetenhet hos barnet, medan andra lika väl kan ske fullständigt 
omedvetet? 

 
Som vi ser skiljer sig inte de faktorer vi ovan nämnt särskilt mycket från dem, vi 
studerat i samband med enspråkighet. Skillnaderna ligger framförallt i att det 
flerspråkiga barnet måste motiveras och använda språket i fler situationer än det 
enspråkiga barnet, om resultatet skall bli en aktiv flerspråkighet. Skillnaderna finns 
också i den större uppgift det flerspråkiga barnet måste genomföra i 
inlärningsprocessen genom att på något sätt integrera skilda språk i ett enda system 
utan att samtidigt ge upp skillnaden mellan språken. För att klara denna uppgift kan 
vissa skillnader kanske finnas i själva språkinlärningsprocessens stadier mellan 
enspråkiga och flerspråkiga barn. 
 Sist men inte minst är det värt att påpeka att precis som när det gäller 
enspråkiga barn, finns det väldigt många faktorer som påverkar flerspråkiga barns 
språkutveckling. Detta leder till att det finns en stor individuell variation, och att 
därför de allmänna sanningar vi kan ställa upp om vad som påverkar 
språkinlärningens förlopp, måste bli ganska vaga och försiktiga än så länge. 
 
 
4. Om Påstådda Konsekvenser av Två eller Flerspråkighet och 
Orsaker till Dessa 
 
4.1. Inledning 
Mycket i huvudsak beteendevetenskapligt inriktad forskning, har bedrivits om vilka 
konsekvenser två eller flerspråkighet har för individen och det finns en rik litteratur i 
ämnet. Betecknande för många av de studier som gjorts är att man har utgått från 
flerspråkigheten som en oberoende variabel och sedan undersökt i vad mån den 
influerar kognitiv, emotionell och social utveckling hos individen. När det gäller 
kognitiv utveckling intresserade man sig länge mest för intelligens såsom den mäts i 
olika kvantitativa test för att under de sista två decennierna låta intresset alltmer glida 
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över till kognition i vidare mening d v s till allmän intellektuell utveckling. När det 
gäller emotionell och social utveckling och anpassning har man uppehållit sig 
mycket vid hur flerspråkigheten inverkar på individens personliga och sociala 
identitet. Uppmärksamhet har också ägnats åt i vad mån flerspråkighet påverkar 
skolframgång och därigenom bäddar för fortsatt social anpassning. Några vattentäta 
skott mellan de beroende variabler som studerats finns inte. Utan ofta går de i 
varandra. För att emellertid uppnå en viss överskådlighet över ett mångfacetterat 
material har vi valt att dela in studierna i enlighet med ovan angivna kategorier, 
nämligen:  - 
 
4.2. Flerspråkighet och kognition 
 Tidig forskning om flerspråkighet och intelligens 
 Senare forskning om flerspråkighet, intelligens och kognition i vidare mening 
4.3. Flerspråkighet och individens emotionella utveckling och sociala anpassning 
4.4. Flerspråkighet och skolframgång 
 
 
4.2  Flerspråkighet Och Kognition 
Tidig forskning m flerspråkighet och intelligens 
 Forskning beträffande flerspråkighetens inverkan på intelligensen går tillbaka 
till början av 1900-talet I den tidiga litteraturen finner vi i allmänhet en mycket 
pessimistisk syn på flerspråkighetens verkningar på intelligensen. Man tycktes 
förvänta sig att flerspråkighet enbart innebar problem och fann då mestadels också 
att så var fallet. 
 I 30-talets Tyskland ansträngde sig tyska forskare att finna vetenskaplig 
evidens för tvåspråkighetens negativa verkningar för att därigenom styrka den rena 
ariska rasens överlägsenhet. Enligt Weisgerber (1935) kunde flerspråkighet påverka 
intelligensen negativt hos en hel etnisk grupp och hämma deras skapande förmåga j 
generationer. Påståenden av detta slag anses idag sakna vetenskaplig grund och var 
baserade på ett ideologiskt perspektiv som vi idag ej delar I Amerika tänkte man sig 
vid denna tid också att flerspråkighet var någonting i huvudsak negativt som 
inverkade menligt på individens intellektuella utveckling. Utgångshypotesen var att 
eftersom flerspråkiga barn måste tänka på ett språk för att sedan tala på ett annat 
måste de bli mer mentalt förvirrade och uttröttade än enspråkiga barn. (Ur 
Maclaughlin som i sin tur refererar till (Maue1 och Wright 1929, Mitchell 1937, 
Rigg 1928, Seidi 1937 och Smith 1939). Här försökte man emellertid gå mer 
objektivt tillväga nr det gällde att styrka sina hypoteser genom att använda sig av 
olika test som skulle mäta skillnader i intelligens mellan en- och flerspråkiga 
individer. 
 Flera litteratursammanställningar av denna tidiga forskning har gjorts. 
(Arsenian 1937, Darcy 1953, 1963, Jones 1959, mfl). 
 De flesta studierna rör barn i skolåldern men det finns också sådana som 
behandlar barn i förskoleåldern. (Darcy 1946, Killian,1971, m fl). 
 Arsenian (1937) sammanfattade 32 amerikanska studier där 60% angav att 
flerspråkighet var ett intellektuellt handikapp, 30% angav att det var ett smärre 
intellektuellt handikapp och 10 % inte fann några som helst negativa konsekvenser 
av flerspråkighet för intelligens. Han kunde redan då konstatera att de tidiga 
studierna ofta var metodologiskt inadekvata, bl a baserade på alltför små 
undersökningsgrupper. 
 Darcy (1953,1963) fann också vid en kritisk genomgång av tidigare forskning 
att majoriteten av studierna var behäftade med olika metodiska svagheter vilket 
innebar att de skillnader i intelligens mellan en- och flerspråkiga barn som påvisats 
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knappast var tillförlitliga. Darcy visade bl a att man oftast hade använt sig av verbala 
intelligenstest administrerade på engelska vilket för de flerspråkiga barnen många 
gånger var detsamma som ett främmande majoritetsspråk och följaktligen deras 
svagaste språk. Att ett barn som behärskar testets språk dåligt befinner sig i ett 
underläge jämfört med de barn för vilka testspråket är väl förtroget tycks vara ett 
föga anmärkningsvärt faktum men förtjänar ändå att Påpekas eftersom de flesta av de 
tidiga undersökningarna inte tagit någon hänsyn till detta. Barn som testas på ett 
svagare språk kan uppenbart inte hantera det med. samma precision och lätthet som 
enspråkiga barn. De kommer att processa den språkliga informationen långsammare 
på sitt andra språk såväl fonologiskt, syntaktiskt som semantiskt (MaNamara 1967). 
Det har framhållits att de flerspråkiga barnens språkliga svårigheter inte bara är en 
följd av att de inte behärskar speciella ord, idiom eller grammatiska strukturer utan 
snarare att de har en mer generellt bristande förtrogenhet med och dålig behärskning 
av ett visst s k standardspråk i dess helhet, kanske fr a i dess skriftliga form, vilket 
kan påverka deras problemlösningsförmåga negativt. (Kellaghan och MacNamara 
1967 i MacNamara 1970). 
 Emellertid är det mycket svårt att ge denna tes någon närmare preciserad 
innebörd om inte tesen i själva verket avser svårigheter sömhärrör sig från barnens 
annorlunda Socio-kulturella bakgrund. Bristande behärskning av det språk på vilket 
intelligenstestet och dess instruktioner är avfattat har sannolikt inget direkt samband 
med vad vi intuitivt betraktar som intelligens men kommer ändå att påverka 
resultatet på testet och få det flerspråkiga barnet att orättvist framstå som mindre 
begåvat. 
Det visade sig att när man istället använde sig av ickeverbala test så försvann 
skillnaderna i uppmätt intelligens mellan en och flerspråkiga barn. (Jones 1952, 
1966). Ett sätt att eliminera språkproblemet vid testning av flerspråkiga barn 
förefaller då kunna vara att helt enkelt utesluta den verbala faktorn och istället 
använda sig av ickeverbala "performance test". Detta är dock inte någon helt lycklig 
lösning då det samtidigt leder till ett mer begränsat intelligensbegrepp med en 
ensidig prioritering av spatial och perceptuell förmåga. Korrelationen mellan verbala 
och ickeverbala test har hittills visat sig vara låg vilket pekar på att de tycks 
komplettera varandra (Darcy 1963).En kombination av de båda metoderna tycks 
därför ändå vara det fördelaktigaste om man vill mäta intelligens i en del 
undersökningar har man därför kompletterat ickeverbala test med verbala test 
översatta till barnens starkaste språk. De tvåspråkiga barnen har då legat högre än 
vad de gjort när testen givits på deras svagare språk men fortfarande lägre än de 
enspråkiga barnen. (Mitchell 1937.) Detta skulle kunna bero på att flerspråkiga barn 
inte bara kommer från en annan språkgemenskap utan också från en annan kultur än 
de majoritetsbarn de jämförts med, vilket innebär att den kunskap de har inhämtat 
om världen kanske inte stämmer med testets förväntningar. - De flesta intelligenstest 
är starkt kulturellt influerade inte bara vad gäller språklig utformning och verbala 
instruktioner utan också vad gäller material och bilder. 
 I det amerikanska språkpsykologiska testet ITPA (Illinois Test of 
Psycholinguistic Abilities) finns t ex bilder av en rad föremål som cyklonvisp1 
tennisracket, konservöppnare, kosmonaut, cykellås mm föremål vilka ett barn inte 
nödvändigtvis kommit i kontakt med i sin egen miljö men vars igenkännande är en 
nödvändig förutsättning för att rätt kunna lösa uppgiften. Detsamma gäller WISC 
(Wechsler Intelligence Scale for Children ) som är ett av de i Sverige flitigast 
använda intelligenstesten. Resultat från undersökningar av betydligt senare datum 
har också påvisat att flerspråkiga barn med en annan bakgrundskultur och språk än 
testets upphovsman har haft svårt att förstå både de bilder och det språk som ingick i 
testet (Killian 1971). 
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 Under de senaste åren har man alltmer börjat beakta de kulturella skillnadernas 
inverkan på barns prestationer vid intelligenstest. Man har också funnit att det inte 
bara gäller flerspråkiga barn. Barn som till synes talar samma språk men som skiljer 
sig åt beträffande socioekonomisk bakgrund kan tala olika sociolekter. Enspråkiga 
barn från lägre samhällsklasser uppvisar också många gånger en bristande 
förtrogenhet med det standardspråk och den medelklasskultur som ligger till grund 
för utformandet av intelligenstest vilket gör att de också presterar under sin egentliga 
förmåga i en testsituation. 
 I sin kritiska genomgång av tidigare forskning finner också Darcy (1963) att de 
flesta tidiga flerspråkighetsstudier underlåtit att beakta skillnader i socioekonomisk 
bakgrund. Många tvåspråkiga barn i Amerika liksom på andra håll i världen kommer 
från lägre samhällsklasser. Det är troligt att barns socioekonomiska bakgrund har 
ännu större betydelse för hur de kommer att prestera på intelligenstest än om de är 
en- eller flerspråkiga. Vi vet idag att också enspråkiga barn kan få en hämmad 
språkutveckling om de växer upp i en språkligt stimulansfattig och även i övrigt 
torftig miljö. 
 Ytterligare en generell invändning som har riktats mot de tidiga studierna och 
som i viss mån gäller fortfarande, är att de oftast inte använt sig av någon entydig 
definition av begreppet två- eller flerspråkighet. Man tycks ha utgått ifrån att de 
flerspråkiga barnen haft någon form av "absolut" flerspråkighet, när de kom till 
testsituationen, medan det i själva verket var så att vissa av dem var i det närmaste 
enspråkiga med mycket liten färdighet i testspråket. Graden av flerspråkighet kan 
variera inom en viss given "flerspråkig" population från nästan enspråkig i ett 
minoritetsspråk till i det närmaste enspråkig i majoritetsspråket. Svårigheterna med 
att definiera begreppet flerspråkighet speglas idag i uppkomsten av begrepp som 
"halvspråkighet" och "dubbel halvspråkighet" (Hansegård 1968). Man har emellertid 
blivit mer observant på att flerspråkighet är ett relativt begrepp och försöker därför 
ofta kontrollera grad av flerspråkighet redan vid undersökningens början genom 
olika språkliga utvärderingar av undersökningsgrupperna. 
 
Senare forskning om flerspråkighet intelligens och kognition i vidare mening 
Av vad som framgått ovan i kapitel 3 om hur flerspråkighet utvecklas så tycks 
flerspråkigheten i sig alltid innebära en extra kognitiv ansträngning för barnet och 
åsikten att den därigenom kan komma att utgöra en allmän belastning för 
individen finns alltjämt flitigt representerad, bl a i Sverige där begreppet 
"halvspråkighet" kommit att symbolisera de faror som hotar individen i såväl 
intellektuellt som känslomässigt avseende. (Hansegård 1968). 
 Under de sista två decennierna har forskningen om flerspråkighetens 
inverkan på kognitionen emellertid präglats av en alltmer optimistisk syn I 
motsats till den tidiga litteraturen i ämnet som främst inriktat sig på att slå fast 
kvantitativa skillnader i intelligens mellan grupper av enspråkiga respektive 
f1e.språkiga barn, har man på senare år i stället börjat intressera sig för eventuella 
kvalitativa skillnader. Detta har inneburit att man börjat fråga sig vad 
flerspråkighet kan säga oss om kognition i vidare mening. Kommer den 
flerspråkiges intellektuella utveckling att skilja sig från den enspråkiges och i så 
fall på vilket sätt? Vilken struktur har den flerspråkiges intelligens? Hur ser ett 
enspråkigt barns testprofil ut jämfört med ett flerspråkigt barns etc? Den främsta 
orsaken till denna kursändring har sannolikt varit det allt livligare 
forskningsintresse som inom vetenskaper som lingvistik och psykologi ägnats åt 
att kartlägga sambandet mellan språklig och intellektuell utveckling, något som bl 
a mycket kommit att prägla modern barnspråkforskning. 
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 Den studie som kommit att markera en klar skiljelinje mellan äldre 
"negativ" inriktad forskning och modern "positiv" inriktad är Peal och Lamberts 
undersökning av tvåspråkiga fransk-engelska barn jämfört med enspråkiga 
franska barn i Canada (1962). Genom att dra lärdom av de misstag som den tidiga 
forskningen gjort sig skyldig till hade barnen i undersökningsgrupper och 
kontrollgrupper matchats med avseende på kön, ålder och socioekonomisk 
bakgrund. De var samtliga 10 år gamla och kom från medelklassen. Dessutom var 
de tvåspråkiga barnen speciellt utvalda så att deras andra språk engelskan skulle 
vara likvärdig med deras första språk franskan. De var således i det närmaste sk 
"balanserat" tvåspråkiga. De tvåspråkiga barnen fick avsevärt bättre resultat än de 
enspråkiga på såväl verbala som icke-verbala test. Detta kom som en angenäm 
överraskning för författarna som på basis av tidigare forskning hade förväntat sig 
motsatsen. Deras ursprungliga avsikt med sin undersökning var att kartlägga i 
vilka avseenden det flerspråkiga barnet blev handikappat för att kunna utveckla 
kompensatoriska utbildningsprogram och sätta in riktiga stödåtgärder. (Lambert 
1977). 
 Viss kritik har i efterhand riktats mot undersökningen. De tvåspråkiga 
barnen var i förväg utvalda med avseenden på likvärdiga prestationer på engelska 
och franska. Kanske var bara de mer begåvade barnen i stånd att förvärva vad 
man kallade för "likvärdig behärskning" på engelska och franska. Urvalsmetoden 
kan således ha lett till att en ovanligt intelligent grupp barn hamnade i den 
tvåspråkiga gruppen. (MacLaughlin 1978). Någon -.kontroll av intelligens 
gjordes ej vid undersökningens början. Anisfeld (1964) gjorde en 
efterundersökning på samma material där hon i efterhand matchade grupperna 
med avseende på IQ. Tendenserna i undersökningen blev något svagare men 
pekade fortfarande åt samma håll. 
 Sedan dess har Peal och Lambert's resultat bekräftats av en rad 
undersökningar, främst i Canada men också på andra-.håll i världen, utförda på 
olika språk, i olika samhällsklasser och med olika metoder. (Ianco-Worrall 1972, 
Ben-Zeev 1977, Balkan 1970, m fl.) 
 Gemensamt för de flesta av dem är att deras resultat påvisar att flerspråkiga 
barn tycks vara överlägsna enspråkiga barn vad avser allmän kognitiv flexibilitet. 
Detta är då inget entydigt begrepp utan har i dessa studier erhållit många olika 
operationella definitioner som dock alla tycks ha samband med kognition i vidare 
mening. Vissa har valt att se kognitiv flexibilitet som en språklig analytisk 
medvetenhet, andra ser det mer som en viss typ av tänkande medan andra återigen 
betraktar det ur ett biologiskt perspektiv. Vi ska i det följande titta på olika sätt att 
uppfatta kognitiv flexibilitet och i vilka avseenden flerspråkighet således kan tänkas 
gynna en allmän intellektuell utveckling. 
 
Förmåga att separera form och innehåll 
Flerspråkiga barn lär sig tidigare än enspråkiga barn att separera ordets yttre 
fonetiska form från dess betydelseinnehåll. (Leopold 1953, Ianco Worrall 1972). 
Redan Leopold noterade att hans dotter vid mycket tidig ålder tycktes lära sig att 
fokusera på innehållet i ett språkligt budskap utan att vara bunden av den språkliga 
formen, vilket annars är det vanliga hos mindre barn. Hon kunde återberätta en 
historia fritt på båda språken och var inte beroende av att sagorna skulle ha en viss 
bestämd ordalydelse som ej fick ändras. Hon accepterade med lätthet en ny 
beteckning för ett visst föremål vilket eventuellt var en följd av att hon som 
tvåspråkigt barn hela tiden fick höra ett och samma föremål betecknat med två olika 
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uttryck.  Ianco-Worrall (1972) tog denna Leopolds observation som utgångspunkt för 
en experimentell undersökning och fann mycket riktigt att flerspråkiga barn tycktes 
ligga två-tre år före enspråkiga barn när det gällde förmåga att separera ordets form 
från dess innehåll. (Se avsnitt 3.3). Detta att kunna skilja referenten d v s själva 
föremålet, från det ord eller uttryck som det betecknar är en viktig förutsättning för 
den förmåga som Bruner kallar den analytiska kompetensen. Den innebär att vi med 
språkets hjälp kan bryta oss loss från den omedelbara situationen och formulera olika 
hypoteser vilket positivt torde påverka vår förmåga att lösa problem. Vidare har 
denna förmåga sagts vara viktig vid läsinlärning där det gäller att i början kunna 
koncentrera sig på språkets formsida. 
 Genom att det flerspråkiga barnet har två eller flera ord för ett och samma 
begrepp kommer det således att tidigare inse att ordet eller beteckningen inte är en 
del av det föremål det betecknar, (Feldman och Shen 1971) något som enligt Piaget 
annars karaktäriserar det egocentriska stadiet i barns kognitiva och språkliga 
utveckling. Detta i sin tur medför att det flerspråkiga barnets uppmärksamhet i högre 
grad kommer att koncentreras till vad som ibland benämns ett föremåls essentiella 
egenskaper. Eftersom det har två språkliga symboler för varje föremål måste det 
konceptualisera omgivningen i termer av allmänna egenskaper utan att kunna förlita 
sig på språkliga symboler. Detta i sin tur skulle kunna leda till att flerspråkiga barn är 
skickligare än enspråkiga barn på att bilda abstrakta begrepp och relationer. (Peal och 
Lambert 1972). 
 
Insikt om språkets godtycklighet 
Flerspråkiga barn tycks tidigare än enspråkiga barn uppfatta relationen mellan ordets 
uttryck och dess innehåll som godtycklig, en förmåga som tycks ha ett åtminstone 
indirekt samband med förmågan att kunna frigöra innehåll från uttryck. 
(IancoWorrall 1972). Det flerspråkiga barnet tycks således tidigare bli medveten om 
de språkliga symbolernas konventionella och till största delen godtyckliga natur än 
det enspråkiga, vilket också torde kunna gynna förmåga till symboliskt tänkande och 
abstraktion överhuvudtaget. 
 
Förmåga att generalisera strategier för andraspråksinlärning 
När vi lär oss ett andra språk, det må vara som barn eller i vuxen ålder, kommer det 
att ske en överföring, s k transfer, av språkliga aspekter mellan de båda språken. 
Denna språkliga transfer kan gå i båda riktningarna, d v s från det första språket till 
det andra och från det andra till det första och vara av positivt eller negativt slag. 
Positiv transfer äger rum när inlärda processer och företeelser i det ena språket 
underlättar och befrämjar inlärningen i det andra, negativ transfer när inlärda 
fenomen i det ena språket hindrar och försvårar inlärning av samma företeelser i det 
andra. Något som tidigare ensidigt betraktats som negativ transfer är interferens. Men 
interferensbehöver, som vi sett, inte vara av ondo. Vid inlärning av ett andra språk 
tycks barn också lära sig att utarbeta strategier för att bemöta och komma över 
eventuell negativ transfer i form av interferens från sitt första språk (Ben-Zeev 1977). 
Denna erfarenhet kan sedan generaliseras och göra dem mindre känsliga för negativ 
transfer vid inlärning överhuvudtaget. (Landry 1974). Det flerspråkiga barnet 
kommer således att utveckla en anpassningsförmåga när de lär sig sitt andra språk 
som det med fördel kan använda också när det ställs inför andra kognitiva uppgifter 
(MacLaughlin 1978). Interferensen kan också leda till att det flerspråkiga barnet gör 
fler jämförelser och distinktioner mellan sina språk, inser olika begrepps omfång och 
begränsningar och på så sätt får en större nyansrikedom i såväl språk som tanke 
(Carringer 1974). 
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 Vi ska också ge ett exempel på en möjlig positiv transfer som därtill går i 
motsatt riktning, d v s från ett språk som inlärts senare till det första språket. Det barn 
som lär sig sitt andra språk genom en mer målmedveten undervisningsprocess 
kommer att avsiktligt upplysas och bringas till insikt om att det finns regler i språket 
som tillämpas på ett visst sätt. Detta språkliga medvetande har barnet kanske inte 
tidigare haft med avseende på sitt första språk som det inhämtat på ett mer omedvetet 
och spontant sätt. Inlärning av ett andra språk skulle således kunna tänkas leda till att 
barnet också lär sig att bemästra vissa regler och former för sitt första språk och att 
sedan kunna tillämpa dem medvetet i nya situationer. Barnet lär sig att se sitt första 
språk som ett system bland många och att klassificera dess företeelser i mer allmänna 
kategorier. Detta leder till att barnet blir mer allmänt språkligt medvetet vilket i sin 
tur återverkar positivt på den allmänna intellektuella utvecklingen. 
 
Ökad uppmärksamhet på talsituationen 
Det flerspråkiga barnet måste då och då "växla kod". Detta är kanske från början inte 
någon alldeles enkel process utan kräver sannolikt att barnet utvecklar ett speciellt 
signalsystem som kan avgöra när det är dags att skifta från det ena språket till det 
andra. Ju mer oförutsägbar ett barns språkliga omgivning är desto känsligare måste 
det vara för att kunna registrera alla de eventuella ledtrådar som förekommer i en 
samtalssituation. Det ställs ibland stora krav på det flerspråkiga barnet från 
omgivningen som kanske förväntar sig att barnet ska fungera som en översättare 
mellan sina språk. Det barn som växer upp med föräldrar som talar skilda språk 
måste också vara ständigt beredd att växla kod beroende på person. 
 De ledtrådar som det flerspråkiga barnet medvetet eller omedvetet spanar efter 
för att kunna anpassa sin kommunikation efter omgivningens förväntningar kan vara 
av olika slag. Ofta rör det sig kanske om att en viss person, ett visst ämne eller en 
viss plats kräver användningen av ett visst språk men det kan också röra sig om en 
uppmärksamhet på ledtrådar i själva kommunikationen som t ex ögonkontakt, 
instämmande hummanden, ett visst ordval, en viss betoning etc. Flerspråkighet tycks 
kunna. innebära en extra kognitiv ansträngning jämfört med enspråkighet. Det gäller 
att kunna agera som en fullfjädrad samtalspartner inte bara på ett språk utan på två 
eller flera. Det mest omedelbara sättet att klara detta. krav kanske just är att lära sig 
uppmärksamma återkopplingssignaler J. omgivningen i större utsträckning än vad ett 
enspråkigt barn behöver. 
 
Ökad förmåga till "divergent tänkande i Guilfords bemärkelse 
Med divergent tänkande avsåg Guilford (1950, 1956) en speciell typ av kognitiv 
flexibilitet som kräver fantasi och förmåga att använda befintliga kunskaper 
produktivt i en viss problemlösningssituation. Individen får en viss utgångspunkt för 
sin tanke och skall sedan utifrån denna punkt generera så många lösningar som 
möjligt. Exempel på testuppgifter som mäter "divergent tänkande" är t ex följande: 
"På hur många olika sätt kan man få fyra? Hur många olika användningar kan du 
komma på för en tegelsten, en penna, ett gem etc. (Motsatsen är "konvergent 
tänkande" där det istället gäller att samla ihop olika bitar till en syntes för att kunna 
ge ett korrekt svar.). Vissa forskare har använt sig av "divergent tänkande" som ett 
mått på kreativitet. Ett flertal undersökningar utförda framför allt i Canada visar att 
flerspråkiga barn får bättre resultat än enspråkiga på testuppgifter som mäter denna 
typ av kognitiv flexibilitet. (Scott 1973, Cummins och Gulutsan 1974 a och b, 
Landry 1974, Balkan 1970, Lambert och Tucker 1972, etc ). Andra rapporter från St 
Lambertprojektet visar dock att det inte är några signifikanta skillnader i förmåga till 
divergent tänkande mellan enspråkiga och flerspråkiga barn. (Bruck, Lambert och 
Tucker 1974). Som en möjlig förklaring till varför flerspråkighet skulle gynna denna 
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typ av tankeförmåga har vissa forskare angivit den s k kodväxlingshypotesen. 
(Carringer 1974, Landry 1974). Att den flerspråkige skiftar från ett språk till ett annat 
medför en vana att kunna växla perspektiv vilket skulle främja ett flexibelt tänkande 
och utgöra en fördel när det gäller att klara uppgifter som kräver att man är beredd att 
låta en hypotes falla till förmån för en annan. Eftersom den flerspråkige måste kunna 
tolka språklig input från åtminstone två språk krävs en stor produktion av hypoteser. 
Den (undermedvetna) vana att skapa hypoteser som den flerspråkige därmed 
förvärvar kan sedan eventuellt överföras till andra kognitiva områden. (Kessler och 
Quinn 1981). Andra har emellertid hävdat att flerspråkig kodväxling sannolikt inte 
skiljer sig från enspråkigas förmåga att växla från en stilart till en annan. (Neufeld 
1974 ). Enligt Paradis (1981) kan inte heller några särskilda psykologiska 
mekanismer för mellanspråklig kodväxling påvisas. Det är tänkbart att 
flerspråkigheten också skulle kunna innebära ett visst försprång vad gäller 
konvergent tänkande i och med att det flerspråkiga barnet utifrån sin kontakt med 
flera språk bör kunna syntetisera dem till ett enda underliggande begreppssystem. 
 
Ökad förmåga till konkreta operationer (i Piagets mening) 
Enligt Piaget utvecklas barnets intellekt genom att barnet interagerar med såväl 
människor som ting i sin omgivning I denna interaktion med världen är språket ett 
viktigt medel om dock inte det enda. Språket kan underlätta och berika den kognitiva 
utvecklingen genom att det ger oss större möjligheter att skaffa oss vidgade 
erfarenheter och kunskaper om världen. Har man då två eller flera språk till sitt 
förfogande torde man följaktligen ha större möjligheter att utvecklas intellektuellt än 
om man bara har ett. Mot bakgrund av ett sådant resonemang undersökte Liedtke och 
Nelson (1968) hur franskengelska förstaklassare, tvåspråkiga från hemmet, klarade 
sig jämfört med enspråkiga kontrollgrupper på ett piagetanskt begreppstest avsett att 
mäta hur barn bedömer avstånd och lär sig förstå ett begrepp som konservation, (d v 
s att en vätska eller fast kropp kan omvandlas i formen utan att fördenskull ändra sin 
volym eller massa), samt mätning av längd. De flerspråkiga visade sig vara bättre än 
de enspråkiga på samtliga deltest. Utifrån dessa resultat föreslog författarna att man 
borde införa ett andra språk redan under de tidiga år när erfarenhet och miljöfaktorer 
har som mest inflytande på den kognitiva utvecklingen. 
 Andra studier finner dock inga signifikanta skillnader mellan enspråkiga och 
flerspråkiga barn vad avser skicklighet i konkreta operationer som klassifikation och 
konservation. (Tenezakis 1975, Ben-Zeev 1977, Walden 1974). Walden t. ex. testade 
hur 5-, 6, och 7-åringar, enspråkiga, tvåspråkiga och bilitterata, samtliga från 
arbetarklassen, klarade att klassificera. Han fann att skillnader i språklig erfarenhet 
inte tycktes inverka på deras förmåga. Däremot verkade det som om användningen 
av konkreta, riktiga föremål som barnet kände till från sin egen miljö bidrog till att 
mindre barn lättare kunde .gruppera och klassificera föremål. Detta kan eventuellt 
förklaras med att mindre barn ofta behärskar färre ord och därför är mer beroende av 
en direkt konfrontation med det som orden stå för, om de skall kunna lära sig ordens 
betydelse, än litet större barn, som ofta redan förstår mer av det sammanhang i vilket 
ordet används och därför har fler ledtrådar till ordens användningsvillkor eller 
betydelse. (Jmfr ovan avsnitt 2.4: Ord och situation.) Man kan emellertid inte bortse 
från att resultaten i denna undersökning även kan ha påverkats av barnens 
socio-kulturella bakgrund. 
 
Eventuell ökad hjärnplasticitet 
Vissa forskare har på senare år börjat anlägga ett neurolingvistiskt perspektiv på 
flerspråkighet och intresserat sig för att försöka kartlägga sambandet mellan 
flerspråkighet och hjärnans utveckling. Hjärnan blir rigidare i takt med den 
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funktionsspecialisering, som äger rum. Några forskare har framkastat hypotesen att 
man genom att utveckla flerspråkighet ökar hjärnans flexibilitet. Man skulle genom 
flerspråkighet befrämja möjligheterna till access mellan hjärnhalvorna. Det har gjorts 
undersökningar, som visar att fullt utvecklade flerspråkiga aktiverar höger hjärnhalva 
i större utsträckning än enspråkiga, bl a vad gäller processandet av semantisk 
information (med vissa variationer beroende av kn och inlärningsålder av andra 
språket). (Vaid 1977, Lambert och Vaid 1978.) Det finns viss evidens för att ju 
senare man lär sig ett andra språk relativt sitt första, desto mer är det höger 
hjärnhalva som kommer att tas i bruk, medan ju tidigare ett andra språk läres in 
relativt det första, desto mer förefaller det som om vänster hjärnhalva är engagerad. 
 På grundval av hypotesen om att vänster hjärnhalva skulle vara mer 
specialiserad för analytiska processer, har man också tänkt sig att ju mer formell 
inlärningen av ett andra språk är, desto mer kommer vänster hjärnhalva att vara 
aktiverad, och ju mer informell andraspråksinlärningen är, desto mindre skulle 
vänster hjärnhalva tas i bruk. Viss evidens finns för att så också är fallet, men fler 
personer behöver undersökas och mer preciserade definitioner krävs av vad man 
exakt menar med formell respektive informell inlärning, innan man kan dra några 
egentliga slutsatser. 
 Det finns också studier, som visar att ju mer avancerat stadium man befinner 
sig på i andraspråksinlärningen, desto mer involverad är vänster hjärnhalva. (Vaid 
1981.) 
 Det har hävdats att vad som skiljer vissa flerspråkiga grupper från andra (t ex 
tidig respektive sen flerspråkighet eller formell respektive informell inlärning) är att 
de använder olika inlärningsstrategier, vilka kommer att ta de specialiserade 
processerna i de olika hjärnhalvorna olika mycket i bruk. Mycket ytterligare 
forskning krävs dock om relationen mellan språk och hjärna, innan vi vet vad det är i 
olika typer av flerspråkighet, som kan ge upphov till skillnader i strategier vid 
inlärningen av ett andra språk. 
 
Orsaker till varför flerspråkighet kan ha negativa respektive positiva verkningar på 
flerspråkighet 
Flera forskare har fascinerats av de till synes så motsägelsefulla resultaten mellan 
tidig "negativt' respektive nyare "positiv" forskning om flerspråkigheten och dess 
inverkan på kognition och har ansträngt sig att hitta förklaringar till denna 
motsättning. Cummins har angivit tre olika skäl till omsvängningen: 
 
a) De "positiva" studierna har kontrollerat grad av språkfärdighet i respektive 

språk och jämfört balanserat flerspråkiga, dvs individer med en likvärdig 
behärskning av språken, med garanterat enspråkiga, dvs med barn som visat 
mycket liten eller ingen förmåga alls på ett andra språk. 

 
b) De "positiva" studierna har varit mer metodologiskt adekvata, dvs bättre 

kontrollerade för socio-ekonomisk bakgrund, kön och ålder. 
 

c) De "positiva" studierna har ofta utförts i s k additiva miljöer, där de 
flerspråkiga barnen har utökat sina tidigare färdigheter med ett prestigeladdat 
andra språk. Även deras förs- ta språk har haft hög status och löpt föga risk att 
bli utträngt av det andra. Barnens föräldrar har varit väl motiverade och 
uppmuntrat sina barn, som haft god utdelning av att lära sig detta andra språk. 
Ofta, dock inte alltid, har det gällt barn från medelklass eller överklass. 
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De tidiga "negativa" studierna däremot ägnade sig mer åt s k subtraktiv 
flerspråkighet, vilket vanligtvis förekommer hos etniska minoriteter, vars språk inte 
åtnjuter vare sig någon kulturell status eller större användbarhet utanför hemmets 
murar, utan därför löper risk att bli undanträngt av ett andra språk, som kanske talas 
av en majoritet med hög status. Ett barn som växer upp i en subtraktiv miljö kanske 
inte lär sig att behärska någotdera språket adekvat. Om det tvingas in i att lära sig sitt 
andra språk "majoritetsspråket" utan att först behärska sitt "modersmål" riskerar det 
enligt Cummins (1978) att bli "halvspråkigt" (semilingual) på båda språken - "dubbel 
halvspråkighet". Har man däremot först lärt sig bemästra sitt "modersmål", skulle 
man lättare kunna stå emot en i övrigt socialt ogynnsam situation. Som vi ovan 
nämnt finns det viss anledning att vara skeptisk mot denna teori, emedan det är 
mycket svårt att egentligen veta vad det skall innebära att ett barn eller givetvis också 
en vuxen fullständigt behärskar ett språk. Alla barn är i någon mening halvspråkiga i 
den meningen att de inte lärt sig behärska språket på alla sätt. Emellertid delar vi 
Cummins uppfattning att man på allt sätt bör hjälpa barn från underprivilegierade 
sociala grupper med att stärka deras självuppfattning, t ex genom undervisning i 
deras föräldrars språk och kultur. 
 Cummins tänker sig vidare att det finns två tröskelnivåer av språklig 
kompetens. För att kunna undvika de negativa kognitiva verkningar, som den tidiga 
forskningen talar om, är det nödvändigt att uppnå den lägre nivån. För att kunna 
tillgodogöra sig den kognitiva stimulans som flerspråkighet kan innebära, och som 
den senare tidens forskning tagit fasta på, måste man däremot passera den högre 
tröskelnivån. Mellan dessa båda tröskelnivåer finns då ett intervall, där man har god 
behärskning av ett språk, det dominerande, men inte har varken för- eller nackdelar i 
kognitivt hänseende jämfört med ett enspråkigt barn. Liksom ovan tror vi att det 
också i förhållande till tröskelbegreppet finns anledning till en viss skepsis. Så vitt vi 
kan se, går inte idén om att det finns distinkta hopp eller nivåer (trösklar) att förankra 
speciellt väl, vare sig teoretiskt eller empiriskt i vad vi vet om 
språkinlärningsprocessen. Cummins idéer måste därför tills vidare betraktas som 
spekulationer utan tillräckligt god evidens. 
 Bratt-Paulston (1975) har givit en mer historiskt förankrad förklaring, där hon 
betonar vikten av socioekonomiska faktorer. Hon skiljer på två former av 
tvåspråkighet, en "elitens" och en "folkets". Elitens flerspråkighet karaktäriseras av 
att den är valfri och har funnits genom tiderna hos de välutbildade och besuttna 
samhällsklasserna i många av världens länder. Denna form av flerspråkighet har 
aldrig utgjort något problem. 
 Folkets flerspråkighet är däremot inte frivilligt vald, utan den beror på att 
individen tvingats till att bli flerspråkig för att kunna överleva, och det är denna 
sistnämnda som förknippas med negativa kognitiva verkningar, bristande 
skolframgång och emotionell och social missanpassning. 
 Även här kan man invända att begreppen "elit" och "folk" inte är tillräckligt väl 
definierade. Det är inte socialgruppstillhörigheten i sig, som är det avgörande för om 
flerspråkigheten kommer att få positiva eller negativa konsekvenser utan snarare de 
omständigheter, under vilka språkinlärningen ägt rum. 
 Oftast men inte nödvändigtvis alltid kommer en viss socialgruppstillhörighet 
att medföra gynnsamma respektive ogynnsamma omständigheter, som kan leda fram 
till en "elitens" eller "folkets" flerspråkighet, men även andra faktorer än rent 
ekonomiska kan ha betydelse, som t ex det emotionella klimat ett barn växer upp i, 
vilket i viss mån torde vara avhängigt det intresse och den tid föräldrar ägnar åt sina 
barn. 
 McNab (1979) har gjort en kritisk genomgång av den forskning, som på senare 
år hävdat att flerspråkighet har en positiv inverkan på kognitiv utveckling, men anser 
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inte att den lyckats påvisa att det skulle finnas en sådan riktad kausal relation. Den 
positiva korrelation, som otvivelaktigt finns mellan flerspråkighet och kognition, 
beror snarare på en slags positiv självrekrytering (self selection) av vilka individer 
som blir flerspråkiga och/eller på inom vilka sociala eller utbildningsmässiga 
kontexter de två språken läres in. Om något kausalt samband existerar, torde det 
snarare gå i omvänd riktning. Barn som har en medfödd god allmän 
inlärningsförmåga, kanske i synnerhet för språk, och som växer upp i ett samhälle 
där det är respekterat och lönsamt att lära sig ett andra språk och i ett hem, där 
föräldrarna har en öppen positiv attityd till inlärning i allmänhet och kanske till 
språkinlärning i synnerhet, tenderar att med lätthet plocka upp sitt andra språk. Det 
gäller således att vara intelligent från början samt växa upp i ett flerspråkigt 
samhälle, där man har naturlig tillgång till flera språk och där det betraktas som 
positivt att lära sig ett andra språk, så att det belönas av såväl samhället i stort som av 
den egna familjen. 
 Omvända förhållanden skulle då gälla för det mindre begåvade barnet, som 
växer upp i en subtraktiv miljö, där han är tvungen att lägga en mängd kognitiv 
energi på att lära sig ett andra språk, utan vilket han knappast kan fungera i 
samhället. Den energiförbrukning, som går åt till inlärning av ett andra språk, kan 
komma att hindra honom från att lära sig andra saker, som han kanske bättre skulle 
kunna ha utnyttjat. Ofta ligger det inte heller någon påtaglig belöning i att lära sig 
majoritetsspråket, utan det innebär snarare att man undkommer vissa negativa 
följder, som man annars skulle blivit utsatt för, som löje, kommunikationssvårigheter 
och kanske  t o m  isolering. 
 Forskning, som har utgått ifrån intelligens eller kognitiv nivå som oberoende 
variabel och sett hur den påverkar grad av flerspråkighet, saknas i stor utsträckning. 
De flesta tycks idag vara överens om att flerspråkighet i sig inte på- verkar den 
intellektuella utvecklingen negativt. Några klara belägg för att den skulle gynna 
intellektuell utveckling finns dock inte heller, utan det tycks vara andra faktorer som 
medfödd intelligens, socio-ekonomiska faktorer, motivation, emotionellt klimat m m, 
som har avgörande betydelse. 
 Sammanfattning Den tidiga forskningen hade ofta en pessimistisk syn på 
flerspråkigheten och dess inverkan på kognitionen. Man betraktade då flerspråkighet 
som en oberoende variabel och underlät att beakta skillnader i socio-ekonomisk och 
kulturell bakgrund. Flerspråkiga barn visade sig vara sämre på verbala test än 
enspråkiga, vilket sannolikt var en följd av bristande behärskning av testspråket. 
Denna kan i sin tur bero på låg socioekonomisk bakgrund, då det visat sig att den 
drabbar även enspråkiga barn från lägre socialgrupper. Vad gäller resultat på 
ickeverbala test har det däremot inte varit några skillnader mellan enspråkiga och 
flerspråkiga barn. 
 Grad av flerspråkighet har inte beaktats, utan man-har behandlat flerspråkighet 
som om det vore ett absolut och inte ett relativt begrepp. 
 Flera av de tidiga undersökningarna har gällt barn, som har haft en icke 
balanserad flerspråkighet, där testspråket har varit svagare än barnets första språk. De 
fallstudier som beskriver barn som har lärt in båda språken parallellt från början 
enligt principen en person, ett språk, redovisar inga negativa effekter av 
flerspråkighet på kognition. Snarare finns indikationer på motsatsen (Bain och Yu 
1979). 
 Peal & Lambert's studie i Canada 1962 kom att markera en skiljelinje mellan 
den äldre mer pessimistiskt inställda forskningen och de trå sista decenniernas mer 
optimistiska syn på flerspråkighetens inverkan på kognitionen. Den kom att följas 
upp av en rad undersökningar främst i Canada men även på andra håll i världen, av 
vilka majoriteten resulterade i att flerspråkighet har en positiv inverkan på allmän 
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intellektuell utveckling, som yttrar sig i form av en förhöjd "kognitiv flexibilitet" 
jämfört med enspråkiga barn. Begreppet kognitiv flexibilitet har då erhållit många 
olika operationella definitioner och ibland betraktats som en ökad språklig analytisk 
medvetenhet, ibland som en viss typ av kreativt "divergent" tänkande i Guilfords 
bemärkelse och ibland som en form av konkret operation i Piagets anda. Olika 
förklaringsmodeller har också utkristalliserats till varför flerspråkighet skulle kunna 
ha denna effekt. Vissa forskare betraktar det som en följd av att flerspråkighet ger 
vidgad erfarenhet, genom att den innebär ökade möjligheter till interaktion med 
omgivningen (Liedtke & Nelson 1969). Andra ser det som en följd av att flerspråkiga 
personer måste vänja sig vid att ofta skifta kod, vilket medför en vana att kunna ta 
många olika sorters perspektiv. Ytterligare andra tar fasta på att flerspråkiga personer 
tidigare lär sig att frigöra form från innehåll i språket och därigenom lär sig att 
fokusera på tingens väsentliga egenskaper, vilket skulle gynna deras allmänna 
begreppsutveckling. 
 Många forskare har fascinerats av att man har kunnat komma fram till så 
motstridiga slutsatser beträffande flerspråkighet och dess konsekvenser för kognitiv 
utveckling och ansträngt sig att hitta förklaringar, som kan integrera resultaten från 
tidig negativ respektive nyare positiv forskning. 
 Cummins (1976) tänker sig att det finns olika tröskelnivåer av språklig 
kompetens - en lägre som man måste uppnå, om man skall undvika negativa 
kognitiva verkningar, och en högre om man skall kunna tillgodogöra sig den 
kognitiva stimulans, som flerspråkighet kan medföra. 
 MacNab (1979) kommer, efter att ha gjort en kritisk litteratur- genomgång, 
fram till att flerspråkigheten i sig inte har någon inverkan på kognitionen varken i 
positiv eller negativ riktning. Snarare är det från början begåvade barn, som under 
positiva omständigheter, såväl vad gäller samhället i stort som den egna familjen, 
kan bli flerspråkiga i positiv bemärkelse (additiv flerspråkighet), medan mindre 
begåvade barn under mindre gynnsamma förhållanden inte kommer att kunna dra 
nytta av sin f ler- språkighet. Den kommer istället att kräva extra kognitiv energi, 
vilket kommer att vara till förfång för inhämtandet av annan kunskap eller andra 
aktiviteter (subtraktiv flerspråkighet). Vi ser här således återigen exempel på den 
goda respektive onda cirkeln, som ett barn kan befinna sig i när det gäller 
språktillägnande.  
 
4.3. Flerspråkighet och dess inverkan på individens emotionella och 
sociala anpassning 
Forskning om flerspråkighetens inverkan på individens emotionella utveckling och 
sociala anpassning går tillbaka till början av 1900-talet. Weinreich (1953) citerar en 
rad av de äldre forskarna och deras .i huvudsak negativa åsikter om flerspråkighetens 
inverkan på individens karaktär enligt följande: 
 Ries (1910), själv luxemburgare, påstår t ex att luxemburgaren har sämre 
karaktär beroende på sin två- eller flerspråkighet. Han konstaterar bl a: 
"Luxemburgarens temperament är flegmatiskt... Vår tvåspråkiga eklekticism hindrar 
oss från att konsolidera vår uppfattning om världen och från att bli starka 
personligheter... Vi är dömda till att vara vingklippta beroende på vår skepticism och 
rädsla för ansvar, etc etc". 
 Gall (1932) hävdar att flerspråkiga personer kan bli moraliskt depraverade, 
därför att de inte får någon effektiv religiös uppfostran på sitt modersmål i 
barndomen. 
 Sander (1930) påstår att flerspråkiga personer är själviska opportunister 
(mercenary relativists) Som byter principer allt efter situationens krav lika lätt som 
de skiftar språk. 
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 Både på moraliska och vetenskapligt-rationella grunder är det svårt att godta 
sådana uttalanden och en tankeställare att de överhuvudtaget någon gång kunnat 
tagas på allvar. Det visar behovet av att i samhällsvetenskapen vara på sin vakt mot 
de fördomar, som påverkar dessa vetenskaper. 
 Amerikanska författare under samma tid hävdar att den flerspråkige visserligen 
ofta kan få emotionella konflikter, men dessa beror inte på flerspråkigheten i sig utan 
är snarast en följd av det amerikanska samhällets in1oleranta, ofta grymma attityder 
mot icke-engelsktalande minoriteter (Raubicheck 1934, Levy 1933). Samhällets 
fientliga attityder tvingar individen att utveckla vissa skyddsmekanismer för att klara 
sig, som t ex ett återhållsamt sätt att prata, ett icke iögonenfallande beteende, ett 
avståndstagande från det egna hemmet och en hyperkorrekt engelska (Bossard 1945). 
 Åsikten att flerspråkighet kan leda till emotionella störningar finns 
representerad också idag. Man tänker sig att flerspråkiga personer som inte uppnår 
tillräcklig färdighet i något av. sina språk blir "halvspråkiga" eller "dubbelt 
halvspråkiga", något som oåterkalleligt kommer att drabba deras förmåga att uttrycka 
subtilare känslor och bilda adekvata begrepp. Det antas att man först måste lära sig 
att kunna tala om känslor och få tillgång till grundläggande begrepp genom sitt 
"modersmål". Att inte ha fått göra det skulle innebära ett bestående emotionellt 
handikapp för den flerspråkige. 
 Det är troligt att språket spelar en inte oviktig roll, när det gäller att försöka 
bearbeta känslor och reda ut orsaker till olika känslotillstånd. Inom t ex psykoanalys 
anses det att vi har större möjlighet till självkännedom och "insikt", om vi kan 
formulera våra upplevelser och problem på ett språkligt adekvat sätt. 
 A andra sidan vet vi idag att vi ofta uttrycker oss känslomässigt med ickeverbal 
kommunikation, såsom i gester, mimik och olika intonationsmönster samt med 
kroppskontakt. Ordval och grammatik spelar mindre roll, när det gäller att direkt 
uttrycka känslor och har snarare betydelse när det gäller att tala om känslor. Det 
gäller för både barn och vuxna men kanske i särskilt hög grad för barn. Behovet att 
tala om känslor kommer sannolikt först högre upp i åldrarna. Förmågan att uttrycka 
känslor är kanske därför ej så beroende av vår verbala förmåga, som man tidigare 
trott, utan det viktigaste är att vi har möjligheter till en positiv ickeverbal emotionell 
kontakt med vår omvärld från födseln och framåt (Allwood 1980). Denna tidiga 
kontakt, som vädjar till de sinnen med vilka barnet är mottagligt, bidrar sannolikt 
avsevärt till att skapa en grundtrygghet hos barnet. "Det finns ett ursprungligt behov 
hos barnet att bli betraktat, beaktat och taget på allvar sådant det är, och sådant det är 
innebär då med de känslor, förnimmelser och uttryck som vi finner redan hos 
spädbarnet." (Miller 1981). Ett accepterande av detta barnets behov sker bl a genom 
att allra först vädja till sinnen som t ex känsel, lukt och smak, vilka dominerar i 
barnets tidigaste kontakt med omvärlden, och detta kan vi just göra genom att 
etablera en positiv ickeverbal kontakt med barnet. 
 Det är således viktigt att barn känner sig trygga och accepterade, om de skall 
kunna utveckla den kreativitet som språkinlärning kräver, inte minst då det gäller 
inlärning av flera språk som ju kan innebära extra ansträngning. 
 Svensson (1979) ger några skrämmande exempel på hur små finska barn 
mellan ca 1-3 år reagerat när de såsom enspråkiga placerats på ett daghem med 
enbart svenskspråkig personal, som ej kunde förstå dem vare sig emotionellt 
(ickeverbalt) eller språkligt (verbalt), och detta i ett utvecklingsskede när denna 
förståelse var av största vikt. 
 De flesta av dessa barn genomgick en period av förtvivlan och övergivenhet för 
att därefter visa prov på allt fler störningar av såväl emotionell som språklig karaktär. 
Svensson observerar ett par olika sätt att reagera hos barnen. Somliga av dem gick in 
i en tystnad och blev passiva, rädda och försiktiga, medan andra reagerade med trots 
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och aggression över det uteblivna vuxenstöd och förståelse de kunde haft rätt att 
vänta sig i denna utvecklingsfas, men som personalen utan förskyllan var oförmögen 
att ge. Dessa barn fick möta sitt andra språk och kanske också sin andra kultur i en 
för dem socialt otrygg situation bland främmande människor, som de inte kunde 
förstå och utan att själva kunna göra sig förstådda. Vissa barn uppvisade en påtaglig 
positiv förändring i och med att de fick kontakt med en vuxen, som talade deras eget 
språk. För dessa små barn är det av största vikt med infödd personal, som talar deras 
första språk. Det gäller att rätt kunna förstå dem såväl verbalt som ickeverbalt i ett 
skede av språkutvecklingen, när barnet gör sina första, oftast känslomässigt laddade 
kommunikationsförsök I samspel med vuxna i omgivningen kommer barnet att 
successivt få en alltmer vidgad erfarenhet och kunskap om språket och dess funktion 
liksom om världen överhuvudtaget. 
 I den internationella litteraturen hittar vi exempel på liknande reaktionsmönster 
hos små barn, som förväntas lära sig ett andra språk i en ny miljö. Itoh och Hatch 
(1978) har beskrivit en japansk pojke på två och ett halvt år och hans sätt att reagera, 
när han ställdes inför uppgiften att lära sig ett främmande språk (1 detta fall 
engelska) i en för honom helt främmande miljö (lekskola). Hans första tre månader 
kännetecknades av ett mer eller mindre totalt förkastande av det andra språket och ett 
försök att undvika de situationer och de personer, som utsatte honom för det. Trots 
att han i sin japanska miljö var ett utåtriktat, tillgivet och livligt barn, uppfattades han 
i lekskolan som ett passivt, fogligt barn som inte ens gjorde några invändningar, nä-- 
man raserade hans sandslott. Hans reaktion var dock av övergående natur och hans 
språkutveckling satte så småningom fart - kanske just när han väl började känna sig 
mer förstådd och accepterad av sin omgivning och därigenom emotionellt tryggare 
överhuvudtaget. 
 Svensson (1979) nämner i sin rapport hur däremot de litet äldre finska barnen 
(4-6 år) fann sig väl tillrätta på daghemmet från början, trots att daghemsspråket 
också för dem genomgående var svenska. Här hade barnen sannolikt redan hunnit 
etablera sitt första språk under mer emotionellt trygga och välkända omständigheter 
och konfronterades inte med samma språkliga och emotionella chock som de mindre 
barnen. (Vi har ju också ovan sett exempel på hur simultan flerspråkighet för små 
barn varit möjlig, om den miljö de levt i varit känslomässigt trygg.) 
 För de litet äldre barnens vidkommande tillkommer kanske också att de rent 
utvecklingspsykologiskt hunnit bli mer motiverade att lära sig ett andra språk. 
Kenyeres (1938) rapporterar att hennes 6-åriga dotter undvek att lära sig sitt andra 
språk, tills hon en dag upptäckte att hon skulle behöva det för att leka med andra 
barn. Den sociala instinkten och lekbehovet är betydande stimuleringsfaktorer, och 
dessa har sannolikt ännu ej hunnit utvecklas till att bli motivationsskapande faktorer i 
samma utsträckning för barnet före tre års ålder 
 Det finns emellertid exempel på hur även litet äldre barn, som inte haft så lätt 
för att lära sig ett andra språk, har kunnat reagera med en vägran att tala eller lyssna 
till det andra språket överhuvudtaget (Metraux 1965). Det kan här röra sig om att 
personlighetsfaktorer som temperament, läggning, språkbegåvning hos barnet spelar 
in, och sådana är naturligtvis inte heller utan betydelse i Svenssons studie, vilket bl a 
avspeglar sig i barnens olika sätt att reagera på en emotionellt och språkligt 
frustrerande situation. 
 Återigen (jämför avsnitt 4.2.) förefaller det likväl som om det inte är 
flerspråkigheten i sig, som har en menlig inverkan på individens emotionella 
utveckling, än mindre en ogynnsam inverkan på hans karaktär. Snarare tycks det vara 
de omständigheter, under vilka man blir flerspråkig, som är av avgörande betydelse. 
Det är således av största vikt att det flerspråkiga barnet konfronteras med sina olika 
språk under så trygga och välkända betingelser som möjligt. (En av orsakerna till att 
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principen en förälder - ett språk varit så framgångsrik kanske just är att den i de flesta 
fall har inneburit en trygg och välkänd inlärningsmiljö för barnet. En utsträckt 
inskolningsperiod för invandrarbarn på daghem och i lekskolor skulle kanske 
förbättra deras situation i någon mån.) 
 Blir barnet däremot konfronterat med sitt andra språk i en främmande otrygg 
miljö, där man inte förstår barnet varken emotionellt eller språkligt, kan det bli en 
chock för barnet, som kan ge upphov till emotionella och språkliga störningar. 
Huruvida dessa störningar är djupgående eller snarare av mer övergående karaktär, 
beror sannolikt på en rad övriga omständigheter kring barnet såsom dess 
hemsituation, begåvning, personlighet etc. Föräldrarnas godo-ekonomiska bakgrund 
tycks spela en viktig roll. Att tillhöra en socialgrupp med låg status (vilket många 
gånger är fallet för våra invandrare) kan skapa mindervärdeskänslor hos individen, 
som han i sin tur kan överföra på sina barn. Detsamma gäller dock även enspråkiga 
individer med samma betingelser. 
 Vad som gör det flerspråkiga barnet speciellt utsatt är hans bikulturalism, dvs 
den dubbla kulturtillhörighet, som oftast åtföljer flerspråkighet, och de fördomar som 
han som medlem av en etnisk minoritet riskerar att utsättas för. 
 Att ha dubbla lojaliteter mot två olika kulturer kan innebära att man känner att 
man bör försöka anpassa sig till två olika livsstilar, till olika seder och värderingar 
som ibland är motstridiga, ja kanske t o m oförenliga. Att vara utsatt för en 
kulturkonfrontation, där det krävs att man skall kunna integrera två oförenliga 
levnadssätt, kan leda till emotionella störningar och bristande social anpassning. Det 
har gjorts en del undersökningar av hur flerspråkiga klarar sin bikulturalism, och man 
har kunnat urskilja i huvudsak fyra olika sätt att reagera. 
 Child (1943) gjorde en undersökning av hur andra generationers italienare i 
New England klarade av sitt dubbla kulturarv. Han fann tre olika reaktionsmönster: 
 
1. Barnen gjorde uppror mot sin egen bakgrund och försökte bli så amerikanska 

som möjligt. Detta reaktionssätt är inte ovanligt hos barn, som kommer från 
etniska minoriteter med låg status.  För att "överleva" ute i majoritetssamhället 
tar barnen avstånd från det egna hemmet och kan till sist känna sig helt 
främmande för, ja, t o m fientligt inställda till sina egna föräldrar och deras 
kulturmönster. Detta förnekande av sitt eget ursprung kan leda till en negativ 
självuppfattning och utgöra ett hot mot såväl personlig identitet som 
gruppidentitet. 

 
2. Barnen förkastade allt amerikanskt och identifierade sig hundraprocentigt med 

sitt italienska arv. Detta reaktionssätt är kanske mindre hotande för såväl 
personlig identitet som grupp- identitet, då man erkänner sina rötter och har en 
uttalad grupp- tillhörighet. Det kan dock i gengäld skapa aggressioner och en 
fientlighet mot samhället utanför gruppen, som inte alltid är konstruktiv för 
individen själv. 

 
3. Barnen ansträngde sig att inte tänka på sig själva i etniska termer 

överhuvudtaget. De identifierade sig således inte med någondera kulturen utan 
förblev en utomstående i båda. De kom således att sakna etnisk 
grupptillhörighet, vilket gör att de riskerar att känna sig rotlösa och 
missanpassade. 

 
4. I en undersökning av fransk-amerikaner i Nya England och Louisiana fann 

Lambert och Gardner (1972), förutom de nämnda tre reaktionsmönstren också 
en fjärde grupp, som kände sig som både fransmän och amerikaner. Denna 
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grupp kännetecknades av ett medvetande om det socialt nyttiga i att kunna 
franska och varmycket uppbackade av sina föräldrar. Det går alltså att finna sig 
tillrätta och smälta in i två olika kulturer utan att identiteten äventyras. Den 
omständigheten att minoritetsspråket är ett högstatusspråk i samhället kan 
givetvis påverka barnets inställning i positiv riktning och vara av betydelse för 
barnets motivation att lära sig språket. Här gällde det franska, som är ett klart 
högstatusspråk i Amerika såväl som i övriga världen. Det rör sig alltså om en 
additiv form av flerspråkighet och bi- kulturalism till skillnad från de tre sätten 
att reagera i Child's undersökning, som snarare är att betrakta som subtraktiva 
former (Lambert 1978). 

 
Aellen och Lambert (1969) gjorde en undersökning av hur tonåriga pojkar från 
franskengelska blandäktenskap i Montreal klarat sin emotionella utveckling och 
sociala anpassning i en rad avseenden jämfört med kontrollgrupper av pojkar med 
homogen etnisk bakgrund. Det visade sig att de pojkar som hade blandad etnisk 
härkomst inte hade fler personlighetsstörningar, känslor av främlingskap eller ångest. 
Inte heller tycktes de ha sämre självuppfattning än de enspråkiga kontrollgrupperna. 
De identifierade sig i samma utsträckning med sina föräldrar och speciellt, som sig 
bör, med sina fäder. De identifierade sig med 'och relaterade sig till båda etniska 
referensgrupperna. De upplevde att deras föräldrar ägnat dem mer av uppmärksamhet 
och intresse och var lika positivt inställda till sina föräldrar som pojkarna i de 
enspråkiga kontrollgrupperna. De var lika förmögna till att utveckla goda 
kamratkontakter. Istället för en grupp utsatt för kulturella konflikter finner vi alltså 
en grupp välanpassade pojkar, som tycks ha dragit nytta av sitt dubbla kulturarv 
(Lambert 1977). 
 Även här rör det sig om två högstatusspråk, dvs en additiv form av 
flerspråkighet och bikulturalism samt välmotiverade, sannolikt välanpassade 
föräldrar. Härtill kommer att barnen i dessa fall fått med sig sina två kulturer och sina 
två språk från början och fått inhämta dem i familjens sköte, dvs i en miljö där de 
förhoppningsvis bör ha känt sig trygga och accepterade. 
 Den personliga identiteten grundläggs eventuellt mycket tidigt "Spädbarnets 
och småbarnets inre förnimmelser", skriver M Mahler (1972), "utgör självets kärna. 
Dessa förnimmelser tycks förbli självkänslans centrum och kristallisationspunkt, 
kring vilken identitetskänslan byggs upp!" Det är således oerhört viktigt att barnet 
konfronteras med sina kulturer och språk i för dem så trygga och accepterande 
situationer som möjligt, och skall de bli en mer integrerad del av barnets personliga 
identitet, bör detta sannolikt också ske så tidigt som möjligt. 
 Vad beträffar fördomar mot etniska minoriteter finns det en rik 
socialpsykologisk litteratur i ämnet. 
 Omvärldens attityder är enligt de flesta forskare av avgörande betydelse för 
den personliga identitetens uppbyggnad med åtföljande social anpassning. Cooley 
(1902) hävdar t ex i sin teori om spegeljaget att vår självuppfattning och 
självvärdering är en direkt reflektion av hur vi tror att andra uppfattar och värderar 
oss. Mead (1934) är inne på liknande tankegångar om hur individens 
självuppfattning utvecklas i interaktion med s k "signifikanta andra" i hans 
omgivning. Det skulle här leda alltför långt att närmare gå in på dessa och andra 
teorier i ämnet. Vi vill i detta sammanhang nöja oss med att konstatera att mycket 
talar för att den individ, som tillhör en etnisk minoritet med låg status, kan löpa större 
risk att bli föremål för negativa attityder och värderingar från omgivningen, vilket i 
sin tur kan inverka menligt på hans emotionella utveckling och sociala anpassning. 
Detta påstående gäller självklart inte enbart etniska minoriteter utan barn från alla 
sociala grupper med låg status. 
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 Överhuvudtaget har man i studier av flerspråkighetsutveckling hos barn enligt 
vår mening litet för mycket betonat vikten av tillhörighet till nationell eller etnisk 
grupp. Det finns många andra sociala såväl som psykologiska identitetsskapande 
faktorer. Kön, utbildning, inkomst, religion, ideologi är i socialt hänseende minst lika 
viktiga som etnisk tillhörighet, och i psykologiskt hänseende kan man inte komma 
förbi sådana faktorer som intelligens, utåtriktning, inbundenhet, envishet  etc. 
 I samband med att den flerspråkige, bikulturelle individen har en mer utsatt 
position, när det gäller fördomar, har man velat undersöka om detta samt det faktum 
att han har större insyn i olika kulturer kan leda till en minskad fördomsfullhet mot 
andra etniska minoriteter och språkliga grupper. 
 I St Lambertprojektet (Lambert och Tucker 1972), (Bruck, Lambert och Tucker 
1974) visade det sig att de engelskspråkiga barn, som deltog i ett skolprogram där all 
undervisning skedde uteslutande på franska, på sikt fick en mer odelat positiv attityd 
till fransktalande grupper än vad enspråkiga engelsktalande respektive fransktalande 
kontrollgrupper fick. 
 Det faktum att undersökningens barn överhuvudtaget, befann sig i ett franskt 
undervisningsprogram vittnar emellertid om att deras föräldrar från början torde haft 
en positiv attityd till det franska språket och den franska kulturen, och då man inte 
påvisat att barnens positiva attityder mot fransktalande kommit att generaliseras till 
andra minoritetsgrupper, skall man vara försiktig med att utifrån enbart dessa resultat 
dra några mer vittgående konklusioner om att flerspråkighet leder till minskad 
fördomsfullhet, även om det är intuitivt rimligt att anta att så är fallet. 
 I St Lambertprojektet (1972- ) finner vi emellertid också andra exempel på hur 
flerspråkiga barn kan utveckla vissa positiva emotionella egenskaper jämfört med 
enspråkiga barn, såsom större känslighet för andras behov och en bättre förmåga att 
tolka emotionella uttryck som t ex ansiktsuttryck. Så fann t ex Genese, Tucker och 
Lambert (1975) att barn som fått sin skolgång helt och hållet på det andra språket 
visade en mer utbyggd känslighet i interpersonell kommunikation än sina enspråkiga 
kamrater. De kunde lättare sätta sig in i andra personers kommunikationssvårigheter, 
uppfatta deras behov och svara upp mot dem. Denna undersökning gick till så att 
man bad barnen förklara en enkel lek för två lyssnare, av vilka den ene hade 
förbundna ögon och den andre var seende. De flerspråkiga barnen gav mer 
information om de fysiska aspekterna av leken till lyssnaren med förbundna ögon än 
vad de gjorde till den seende lyssnaren. De gjorde således större åtskillnad i sina 
presentationssätt beroende på lyssnarens förutsättningar än vad de enspråkiga barnen 
gjorde. Detta pekar enligt författarna på en större lätthet att sätta sig in i mottagarens 
situation. 
 Bain (1975) fann i en studie av fransk-engelska balanserat tvåspråkiga barn, 
som jämfördes med enspråkiga engelskspråkiga barn i två olika åldersgrupper (klass 
1 och klass 6), att de skilde sig åt på ett test som var avsett att mäta känslighet för 
emotionella uttryck. Barnen presenterades med 24 svartvita reproduktioner av 
klassiska porträtt av mästare som t ex Dürer, Rembrandt och Hals. Man frågade 
barnen hur de skulle känna sig "om de skulle känna sig på samma sätt som figurerna 
på porträtten känner sig". Varje porträtt uttryckte en av fem olika känslor som kärlek, 
förvåning, förakt, vrede eller fruktan, och dessa känslor hade i förväg definierats dels 
enligt konstnärernas egna uppgifter och kritikernas analyser, dels efter att ha 
utprovats på olika grupper. Det visade sig att de flerspråkiga barnen gjorde färre 
klassifikationsfel enligt dessa i förväg fastställda normer än vad de enspråkiga barnen 
gjorde. 
 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den tidiga forskningen hade en 
övervägande negativ syn på flerspråkighetens inverkan på individens emotionella 
utveckling och sociala anpassning. Vissa ansåg att det var flerspråkigheten i sig som 
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inverkade menligt på individens karaktär och emotionella utveckling, medan andra 
snarare såg det som en följd av omgivningens ofta intoleranta attityder mot etniska 
minoriteter. 
 Idag är vi ganska övertygade om att det inte är flerspråkigheten i sig som har 
en ogynnsam inverkan på individens emotionella utveckling i den mån det 
förekommer. Snarare tycks det vara de omständigheter under vilka man blir 
flerspråkig, som spelar en viktig roll. Det är t ex av stor betydelse att det flerspråkiga 
barnet presenters med sina två språk och kulturer under så personligt trygga och 
accepterande omständigheter som möjligt. Socio-ekonomisk bakgrund spelar 
härvidlag en inte oviktig roll, då den bl a påverkar föräldrarnas situation och förmåga 
att ge erforderlig emotionell, ekonomisk och social trygghet. (Detta gäller dock även 
det enspråkiga barnet, som under socialt och emotionellt ogynnsamma 
omständigheter kan få en hämmad språklig och emotionell utveckling.) 
 Vad som gäller speciellt för det flerspråkiga barnet är däremot dess lojalitet 
mot flera kulturer samt de fördomar man som medlem av en etnisk minoritet riskerar 
att utsättas för. 
 Under de senaste årens forskning, främst i Canada, har man emellertid också 
alltmer framhållit att flerspråkigheten även kan leda till att barnet utvecklar vissa 
positiva emotionella egenskaper som t ex en utbyggd känslighet för interpersonell]. 
kommunikation (Genese, Lambert och Tucker 1975) och en bättre förmåga att tolka 
emotionella uttryck överhuvudtaget (Bain 1975). Det har dock, som nästan alltid i 
kanadensisk forskning, gällt barn som lär sig ett högstatusspråk och som har haft 
välmotiverade föräldrar, dvs s k additivt flerspråkiga barn. Återigen verkar de onda 
och goda cirklarna spela en inte oväsentlig roll. 
 
4.4 Flerspråkighet och skolframgång 
Det flerspråkiga barnets skolframgång är beroende av dess kognitiva och emotionella 
utveckling, varför innevarande avsnitt närmast är att betrakta som en konkretare 
tillämpning av vad som tidigare sagts i avsnitt 4.2 och 4.3. 
 Att vi ändå här kommer att ägna ett särskilt avsnitt åt skolframgång motiveras 
av att det är ett ämne som ofta diskuterats i flerspråkighetslitteratur av såväl äldre 
som senare datum. En stor del av denna forskning har hävdat att flerspråkighet har en 
direkt inverkan på skolframgång och att denna inverkan mestadels sker i negativ 
riktning. 
 Ett undantag utgör den kanadensiska forskningen. Där har man främst studerat 
hur barn från en språklig majoritet framgångsrikt och som det förefaller hittills utan 
negativa biverkningar inhämtar ett andra språk genom att skolundervisningen helt 
och hållet givits på detta språk. (Man brukar tala om "immersion programs" eller 
med Skutnabb-Kangas översättning "språkbadsprogram".) 
 I de flesta fall har dock studier om flerspråkighet och skolframgång avsett barn 
från etniska minoriteter som lär sig ett majoritetsspråk i skolan och vars eget första 
språk inte åtnjuter vare sig någon samhällelig prestige eller större användbarhet 
utanför privata sammanhang. Denna sistnämnda flerspråkighetssituation är närmast 
att jämföra med den som invandrarbarnen i Sverige befinner sig i, och är den typ som 
huvudsakligen kommer att behandlas i det följande. 
 Det tycks vara ett faktum att många av de flerspråkiga barnen klarar sig dåligt i 
skolan. Däremot behöver det i motsats till vad åtminstone den tidigare forskningen 
velat hävda, inte nödvändigtvis vara flerspråkigheten i sig som ligger bakom detta. 
Vi skall i det nedanstående diskutera några tänkbara orsaker till varför flerspråkiga 
barn ibland tycks få svårigheter i skolan. 
 
Socioekonomiska faktorer 
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I mycket av den tidiga forskningen om skolframgång har man, liksom när det gällde 
prestationer på intelligenstest, många gånger underlåtit att beakta barnens 
socioekonomiska bakgrund. Många av de flerspråkiga barnen kommer från lägre 
socialgrupper och vi vet i dag att också enspråkiga barn ur lägre socialgrupper i 
genomsnitt klarar sig sämre i skolan än barn ur högre socialgrupper. (Jmfr avsnitt 
4.2.) Resultat från sociolingvistisk forskning under de sista decennierna som 
egentligen främst varit inriktad på enspråkiga barn har således också kommit att bli 
relevanta för och tillämpbara på invandrarbarnens situation. Forskare som Bernstein 
och Labov tar båda, om än på olika sätt, fasta på elevernas språkliga bakgrund när de 
kommer till skolan och vilken utslagningsaffekt undervisningen kan komma att få på 
elever från hem som språkligt och kulturellt avviker från skolans normer. 
 Bernstein (1971) tänker sig ursprungligen att barn från olika samhällsklasser 
genomgår skilda socialisationsprocesser vilket kommer att avspegla sig i deras språk. 
Han skiljer i huvudsak på två socialisationsmönster - den positions- eller 
statusorienterade familjen och den person- eller individorienterade familjen. Det 
förra mönstret är enligt Bernstein karaktäristiskt för arbetarklassen och kännetecknas 
av att familjens medlemmar har väldefinierade roller eller ställningar där det inte 
krävs något mer utvecklat språk för att kunna förmedla sig med varandra. 
Kommunikation från föräldrar till barn I dessa familjer sker mycket genom direkta 
befallningar, d.v.s. imperativer.  Förklaringar förekommer i mindre omfattning. 
Barnen i en sådan familj kommer att få en s.k. begränsad kod (restricted code), d.v.s. 
ett mer situationsbundet språk på en relativt låg abstraktionsnivå. 
 Den personorienterade familjen förekommer enligt Bernstein däremot 
vanligtvis i medelklassen. Här är kommunikationen mellan barn och föräldrar 
"utvecklad". Föräldrarna ger mer av förklaringar och information och undviker i 
mesta möjliga mån direkta befallningar. Barnen kommer att få en s.k. utvecklad kod 
(elaborated code), d.v.s. en mer rikt varierad språklig kod. 
 Skolans och lärarens språk utgöres så gott som alltid av den utvecklade koden, 
vilket gör att barn från lägre socialgrupper,. de må vara en- eller flerspråkiga, enligt 
Bernstein kommer att möta ett främmande sätt att använda språket vid skolstarten. 
Svårigheten med skolspråket kommer då inte bara att vara av formell karaktär för 
barnen med den begränsade koden utan hela den kommunikativa användningen av 
språket kommer att skilja sig. Barnen från arbetarklassen påstås bl.a. ha sämre 
förmåga att frigöra sig från den omedelbara situationen, något som krävs för att 
kunna abstrahera i erforderlig utsträckning och således har betydelse för 
skolframgång. 
 I en språklig undersökning av svarta barn i Harlem försöker däremot Labov 
(1969) påvisa att det inte alls nödvändigtvis förhåller sig så, att barn från en lägre 
socialgrupp har ett torftigare, mera begränsat språk än medelklassen. De har lika god 
kommunikativ förmåga och rikt, kreativt ordförråd som barn från högre 
socialgrupper så länge man inte utgår från det formella standardspråket som norm, 
vilket ju en institution som skolan alltid tenderar att göra. 
 Labov framhåller också att eftersom lärare ofta har sitt ursprung i och tillhör 
medelklassen så kommer de själva att ha en viss sorts språk. Detta gör att de många 
gånget kan ha förutfattade meningar om barnets verbala förmåga som kan leda till att 
de kommer att behandla barn med olika socioekonomisk bakgrund på olika sätt. 
Sannolikt kommer de då att ha lättare för att förstå och acceptera barn med samma 
sociala och språkliga bakgrund som de själva. Ett barn som blir positivt och vänligt 
bemött kommer att känna sig accepterat och tryggt, vilket kommer att påverka dess 
självkänsla positivt och göra att det kan utnyttja sina resurser optimalt. Ett barn som 
däremot möts av negativa förväntningar och bristande förståelse kommer att känna 
sig ängsligt och stressat i skolsituationen. Så småningom kommer det eventuellt att 
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överta lärarens negativa förväntningar på sig och utveckla en dålig självkänsla vilket 
kommer att påverka dess prestationer negativt. Man brukar tala om en 
självuppfyllande profetia. (Rosenthal & Jakobson, 1968.) 
 Bernsteins teori kom att starkt bidra till skapandet av kompenserande 
undervisning i form av brett upplagda språkliga stimulansprogram till barn i 
förskoleåldern eller den tidiga skolåldern. (Se t.ex. Bereiter och Engelmann, 1966.) 
Den kom därför att mot Bernsteins ursprungliga avsikt och vilja att rikta 
uppmärksamheten på arbetarfamiljen och dess barn med sin begränsade kod och 
stämpla dem som bristfälliga i vissa avseenden. Skolan måste då kompensera med 
något som uppenbarligen saknas hos barnet självt och göra det möjligt för barnet att 
utveckla en "utarbetad kod". Bernstein hamnar i en motsägelsefull position, då han å 
ena sidan vill hävda att man måste respektera och upprätthålla barnets kultur och att 
den begränsade koden inte på något sätt är sämre än den utvecklade koden, å andra 
sidan framhåller dess begränsningar och vikten av att ge arbetarbarnet tillgång till en 
mer utvidgad kod om det skall kunna ha en chans att kunna analysera sin situation 
och i framtiden klara sig lika bra som medelklassbarnet som från början har tillgång 
till båda koderna. 
 I den kompensatoriska undervisningens kölvatten uppstod termer som kulturell 
och/eller verbal deprivation, språkligt handikapp etc. - "etiketter", som med 
Bernsteins egna ord "kom att göra sitt eget sorgliga arbete". (På samma sätt har 
termer som "halvspråkighet" och "dubbel halvspråkighet" i Sverige kommit att få en 
stigmatiserande effekt och kommit att understryka någon form av bristtänkande.) 
(Öhman, 1981.) 
 Bernstein kritiserar också själv begreppet "kompenserande undervisning" och 
framhåller att det är en egendomlig term, inte minst eftersom barnet ännu aldrig 
beretts en adekvat undervisningssituation. Ofta hamnar barn från en lägre 
socioekonomisk bakgrund, enligt Bernstein, i materiellt sämre skolor, med stora 
klasser och en föga stabil lärarstab. Det är således skolan som undervisningssituation 
som bör förändras och inte barnet. 
 Bernstein har således rent värderingsmässigt alltmer kommit att närma sig 
Labovs och även Ginzburgs (197 ) uppfattning om att fattiga barn från olika 
subkulturer kan ha ett lika rikt språk utifrån sin bakgrund och sina förutsättningar 
som medelklassbarnet samt att det är skolans och samhällets sak att rätt tillvarata 
barnens egna betingelser. Det är också den syn som blivit förhärskande i debatten 
och som sannolikt bottnar i att man vill undvika värderingar av olika socialt 
betingade språkformer vilket mer än väl kan försvaras på etiska grunder. 
 I praktiken har dock det kompensatoriska tänkandet kommit att dominera och 
det är inte alldeles enkelt att se hur ett undervisningsväsende som förmår beakta och 
likställa varje barns språkliga bakgrund, rent tekniskt skulle vara utformat. Det är 
inte heller enbart ett "bristtänkande" som ligger till grund för kompensatoriska 
undervisningsprogram som t.ex. hemspråksundervisning utan också det faktum att 
flerspråkighet verkligen tycks kunna innebära en extra kognitiv ansträngning vilket 
torde bli mer märkbart när övriga omständigheter (sociala, ekonomiska, emotionella, 
etc.) är ogynnsamma. 
 
Kulturella faktorer 
Under senare år har man också alltmer börjat beakta eventuella skillnader i kulturell 
bakgrund och deras inverkan på flerspråkiga barns skolframgång. I Amerika finns en 
del forskning om hur t.ex. indianbarn kan komma att bli handikappade i 
undervisningssituationen p.g.a. att deras egen kultur i vissa situationer fostrar och 
främjar ett helt annat beteende än vad som förväntas av det amerikanska 
skolväsendet. Om ett indianbarn således underlåter att hörsamma en instruktion eller 
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att besvara en fråga behöver det inte vara en följd av bristande förståelse eller 
kunskap. Det kan i stället bero på att han inte delar icke-indianens antagande att 
språkliga former som imperativer eller frågor rent definitionsmässigt innebär att den 
tilltalade automatiskt förväntas svara eller agera. Indianbarnen har inte nödvändigtvis 
samma "sociolingvistiska" regler för en viss typ av samtalssituation även om de i 
övrigt förefaller behärska språket. (Susan Philips, 1970.) Det gäller således att sätta 
sig in i just dessa indianers kulturella bakgrund och vilka regler som kan tänkas styra 
deras språkanvändning för att rätt kunna anpassa sin undervisning till deras 
betingelser. 
 Vera John (1970) har också framhållit hur alla kulturer inte är lika språkligt 
dominerade som vår västerländska. Navahoindianerna lär sig t.ex. mycket om 
världen genom att använda sig av sin visuella perception och sitt taktila sinne och 
därför är det kanske lättare för dem att också i skolan tillåtas inhämta kunskaper med 
hjälp av bilder, genom att få manipulera och känna på föremål eller själva utföra 
direkta handlingar. Det gäller således att inte enbart använda sig av det verbala 
språket som medel i undervisningen utan att också utnyttja andra 
representationsformer som bild och handling. (Jmfr Bruner enaktiv och ikonisk 
representation.) 
 Man bör i detta sammanhang inte glömma att kulturskillnader ofta kan 
innebära helt olika utbildningstraditioner I vissa kulturer (t.ex. zigenska) har man 
knappast någon formell utbildningstradition alls jämfört med svenska förhållanden. 
Detta är givetvis något som måste ha avgörande betydelse för studiemotivationen hos 
ett barn med en sådan bakgrund och följaktligen också för dess framgång i skolan. 
 
Behärskning av undervisningsspråket 
Vi har ovan diskuterat hur olika ickespråkliga faktorer (socioekonomiska och 
kulturella) kan vålla skolsvårigheter hos ett barn. Sådana faktorer bör naturligtvis i 
möjligaste mån identifieras och utskiljas innan man kan analysera och uttala sig om 
de rent språkliga faktorernas inverkan på skolframgången. Det står emellertid klart 
att bristande behärskning av undervisningsspråket (det må vara i formellt, semantiskt 
eller, som ovan, pragmatiskt avseende) spelar en stor roll för uppkomsten av 
skolsvårigheter hos invandrarbarn. 
 För många flerspråkiga barn kommer skolstarten att innebära att de 
konfronteras med ett helt annat språk än de varit vana vid hemifrån. Samtidigt 
medför skolsituationen en för de flesta barn kanske tidigare ej upplevd form av krav 
på ett systematiskt inhämtande av nya kunskaper och färdigheter och det viktigaste 
medlet för detta inhämtande är sannolikt det språk på vilket undervisningen sker. Det 
flerspråkiga barnet kan då t.ex. från början få svårigheter med att lära sig läsa på ett 
för dem mer eller mindre främmande språk. Detta kommer så småningom att 
återverka på barnets allmänna vilja, motivation och förmåga till studier och på sikt 
leda till att det får lägre ämneskunskaper i "orienteringsämnen" som t.ex. geografi, 
historia, biologi, etc. 
 Under de tre första åren märks kanske ofta inte skillnaderna mellan en- och 
flerspråkiga barn så mycket därvidlag, men i fjärde klass när läsförmågan normalt 
hunnit bli mer etablerad och således mer betydelsefull för övrig inlärning, kan 
klyftan komma att vidgas alltmer. (Tsushima och Hogan, 1975.) 
 Svårigheterna att följa med i undervisningen kommer på sikt att kunna inverka 
menligt på studiemotivationen, vilket kan medföra att det flerspråkiga barnet känner 
sig alltmer missanpassat i skolan. Detta kan ha till följd att det flerspråkiga barnet 
slutar skolan i förtid, vilket i sin tur minskar dess möjligheter att få en sysselsättning 
i enlighet med dess egentliga förutsättningar senare i livet. Den onda cirkeln är 
sluten. MacNamara (1966) har påvisat i en ofta citerad undersökning hur barn som 
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undervisas på ett annat språk i skolan än sitt första språk presterar sämre än 
enspråkiga barn. Han studerade hur barn på Irland mellan 9 - 15 år med engelska 
som första språk och irländska som undervisningsspråk klarade sig i skolan på såväl 
språkfärdighetsprov som i matematisk problemlösning där språket också spelar en 
viss roll jämfört med enspråkiga irländsktalande respektive brittiska engelsktalande 
barn. 
 De tvåspråkiga barnens språkfärdighet i engelska låg 17 - 30 månader efter de 
brittiska barnens och i irländska 13 - 16 månader efter de irländska barnens och när 
det gällde matematisk problemlösning låg de tvåspråkiga barnen ungefär ett år efter 
sina enspråkiga jämnåriga. De tvåspråkiga barnen var alltså klart sämre vad gäller 
skriftspråk på sina båda språk än de enspråkiga barnen. Detta kan, enligt 
MacNamara, sannolikt förklaras med att de tvåspråkiga barnen är tidsmässigt mycket 
mindre i kontakt med vart och ett av sina båda språk än vad det enspråkiga är med 
sitt enda. Genom att det har två språk att utveckla kommer dess språkutveckling att 
bli försenad och det kommer på så sätt att få svårigheter i skolan och där framför allt 
i sådana ämnen där skrivna texter ligger till grund för kunskapsinhämtande. Barnet 
kommer att ha svårt för att fatta sammanhanget i lite mer komplicerade texter och 
detta kommer inte bara att gälla det andra språket utan också återverka på det första 
språket. Konsekvensen blir enligt McNamara att barnen kommer att uppleva skolan 
som ett misslyckande och därför tenderar att lämna skolan i förtid och bli s.k. 
"drop-outs". Man bör emellertid vara försiktig med att generalisera MacNamaras 
försök till förklaring eftersom ett av de undersökta språken var irländska, ett språk 
som genom en viss konstgjord andning upprätthålles på Irland, vilket kan ha påverkat 
barnens motivation för att lära sig språket negativt. 
 Vidare fordras i enlighet med vad vi sagt ovan en noggrannare analys av de 
undersökta barnens bakgrundsmiljö för att se om där också finns påverkande 
faktorer. 
 Även andra forskare än MacNamara har uppmärksammat denna språkförsening 
som så ofta uppträder hos tvåspråkiga barn och man talar om "time lag", i svensk 
översättning ungefär "tidsettersläpning". (Christophersen, 1973.) Andra termer som 
förekommer är "linguistic retardation", eller på svenska "språklig retardering", eller 
"språklig efterblivenhet". (Toukotaa och SkutnabbKangas, 1977.) De forskare som 
observerat en sådan eftersläpning tycks vara överens om att den brukar vara mellan 
ett och två år. (Haugen, 1956, 1961, MacNamara, 1966, etc.) Man har då tyckt sig 
märka att båda språken, d.v.s. såväl skolspråk som hemspråk, ofta drabbas i och med 
att barnet väl kommer till skolan med dess skärpta krav på språkfärdighet. Ytterligare 
forskning är dock nödvändig innan man kan uttala sig med någon säkerhet om 
språkförsening. 
 Det är viktigt att understryka att språkförsening, i den mån den är reell, på intet 
sätt har med en allmän intellektuell försening att göra I ämnen där språket spelar 
mindre roll, som t.ex I matematik av mer mekaniskt slag, märks ingen försening 
jämfört med enspråkiga barn. (MacNamara, 1966, Haugen, 1951.) Det finns således 
vissa skäl att skilja på språklig, "psykolingvistisk" ålder och allmän intelligensålder. 
 I en rapport om förskolebarn i Tammerfors diskuterar Toukomaa och 
Skutnabb-Kangas begreppet psykolingvistisk ålder (ett begrepp hämtat från Kirk och 
MacCarthy 1968, d.v.s. ITPA-testets (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) 
upphovsmän.). Toukomaa och Skutnabb-Kangas finner att tvåspråkiga finska barn i 
Sverige halkar efter i rent språkligt avseende jämfört med enspråkiga barn i Finland, 
dvs deras psykolingvistiska ålder ligger efter deras kronologiska ålder. Detsamma 
visar en grundskolerapport (Toukomnaa 1977), där finska invandrarbarn i Sverige 
jämförs med enspråkiga finsktalande barn i Finland respektive enspråkiga svenska 
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barn i Göteborg och Olofsström. Invandrarbarnen visade sig ligga ca 1-2 år efter de 
båda enspråkiga grupperna på sina båda språk. 
 Invandrarbarnen kommer således att i skolan hela tiden ligga ett par år efter de 
enspråkiga barnen i språkligt avseende och befinna sig i småskolestadiet när de 
förväntas kunna förstå och inhämta kunskaper ur ganska så komplicerade texter i 
orienteringsämnen, matematik etc. Detta anses bädda för att de kommer att få dåliga 
kunskaper i de flesta ämnen och skapar negativa förväntningar både hos 
omgivningen och barnet självt. Även om barnet på sikt borde kunna hämta in sin 
språkliga eftersläpning sker detta kanske inte förrän skolan väl är över och då har det 
redan hunnit få ödesdigra konsekvenser för barnet och dess skolframgång. 
 En möjlighet att motverka detta vore enligt i Henrysson (1980) ett mer flexibelt 
skolsystem där tidseftersläpningen beaktas som en realitet och där man tar hänsyn till 
att det måste ta något längre tid att lära sig två språk än ett. Inlärningen måste få ta 
den tid det tar och eleven därigenom ges en rättvis chans att få inhämta en eventuell 
språklig eftersläpning och därmed kunna fullfölja sin skolgång i enlighet med sina 
övriga förutsättningar. 
 Generellt kan man kanske säga att den forskning som inriktat sig på effekter av 
dålig behärskning av undervisningsspråket ofta inte i tillräckligt stor utsträckning 
beaktat andra mögliga underliggande faktorer som t.ex. hemmiljö och motivation - 
faktorer som i betydligt högre grad undersökts när det gäller enspråkiga barns 
skolframgång. 
 Emellertid finns det också forskare som hävdar att flerspråkighet har en i 
huvudsak positiv inverkan även vad gäller skolframgång. Detta beror framför allt på 
att de flerspråkiga barnen kommer att utveckla en allmän språkfärdighet som är 
överlägsen den hos enspråkiga barn. Den flerspråkige kommer att utveckla en större 
känslighet för språkets nyanser vilket kommer att stimulera inlärning av såväl det 
första som det andra språket. (Jmfr avsnitt 4.2.) Han kommer att ha lättare för att lära 
sig ytterligare språk. Förmodligen kommer han att ha ett större ordförråd (Totten, 
1960) och en mer komplicerad, utbyggd grammatik än vad enspråkiga barn har 
(Anastasi och de Jesus, 1953). Det tvåspråkiga barnet kommer också att kunna få en 
ökad självkänsla i skolan genom att det kan något som det enspråkiga barnet inte 
kan. Detta kan stimulera dem till yttr1igare ansträngningar att förkovra sig. De 
kommer att kunna ha en mer naturlig motivation för ämnen som geografi, historia 
och kanske också för religion och litteraturhistoria. Genom sin tvåspråkighet och 
förtrogenhet med mer än en kultur kommer de att vara speciellt lämpade för en rad 
yrken inom utbildningsväsende, affärsverksamhet, den diplomatiska världen, etc. 
(Jensen, 1962.) Alla ovanstående argument är hämtade från studier av det som brukar 
kallas "additiv flerspråkighet" och torde i huvudsak gälla när alla övriga 
omständigheter är gynnsamma. Detta har ofta varit fallet i de ovan beskrivna 
fallstudierna samt i den kanadensiska f lerspråkighetsforskningen. Föräldrarna har 
varit välmotiverade och i de flesta fall själva välutbildade, språken prestigeladdade 
och användbara, lärarna välutbildade och stimulerande etc. Kort sagt - den goda 
cirkeln eller spiralen har verkat. 
 
4.5 Sammanfattande Diskussion av Flersprakighetens Påstådda Effekter 
och Orsakerna Till Dessa 
Frågan om vilka konsekvenserna är av flerspråkighet har debatterats under lång tid. 
För det mesta har de konsekvenser man diskuterat varit av negativ karaktär, men i ett 
fåtal fall har även positiva konsekvenser diskuterats. 
 Listan på de effekter som förknippats med flerspråkighet kan, som vi sett, 
göras lång. Kanske kan vi summera några av de viktigaste, som sedan 1900-talets 
början förknippats med flerspråkighet, på följande vis: 
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A. Negativa effekter 
 (i) Dålig intellektuell förmåga 
(ii) Dåliga kunskaper 
(iii) Dålig skolframgång 
(iv) Dålig anpassning 
(v) Dålig självuppfattning 
 
B. Positiva effekter 
 (i) Mera nyanserad verklighetsuppfattning 
(ii) Bättre ickeverbal intelligens 
 
Förutom att innebörden av de angivna effekterna i många fall är mycket oklar, finns 
det flera andra problem, som tyvärr vidhäftar diskussionen. Ett mycket viktigt sådant 
problem är att man inte alltid klargjort förhållandet mellan flerspråkighet och 
bristande språkfärdighet. Ofta verkar det som om man mer eller mindre automatiskt 
antagit att flerspråkighet kommer att leda till bristande språkfärdighet. Detta behöver 
naturligtvis inte alls vara fallet och leder till att man inte kan vara säker på, om en del 
av de påstådda effekterna av flerspråkighet i själva verket bättre borde ses som 
effekter av bristande språkfärdighet. 
 En annan svårighet är att de angivna effekterna inte är oberoende av varandra. 
Det är tvärtom ganska naturligt att anta att de ömsesidigt betingar varandra. 
 En tredje svårighet är att det kanske varken är flerspråkighet eller bristande 
språkfärdighet, som är de underliggande orsakerna, utan snarare kanske helt andra 
faktorer som är korrelerade med flerspråkighet och bristande språkfärdighet. 
 Det är därför av intresse att undersöka några av de faktorer, som kan förmodas 
ge upphov till bristande språkfärdighet, för att se om de direkt kan tänkas ge upphov 
till de tidigare nämnda 
effekterna. 
 
Några av de viktigaste tänkbara orsakerna till bristande språkfärdighet är följande: 
 
1. Genetiska faktorer: Här har vi olika handikapp som medfödd dövhet eller 

blindhet som uppenbart försvårar kommunikation. 
 
2. Olika referensgruppers påverkan: De viktigaste grupperna är här familjen och 

kamraterna och påverkan kan röra t ex attityd till en viss kultur, ett visst språk 
och till kunskap och bildning i allmänhet. 

 
3. Den framvuxna egna personligheten: Här spelar sådana saker som intelligens, 

handikapp, motivation, utåt-.,inåtriktning en stor roll. 
 
4. Den pedagogiska processen i skolan: Lärarens behandling av elever t ex med 

avseende på uppmärksamhet eller förekomst av tvång eller frihet är viktiga 
faktorer. 

 
5. Flerspråkighet: Flerspråkighet kan tänkas inverka negativt genom interferens 

mellan olika språk. Man blandar ihop språken och talar därför sämre. Den kan 
också inverka negativt genom att man får en högre arbetsbörda om man skall 
behärska flera språk. Det är svårt att skaffa sig lika stora erfarenheter och lika 
stor träning på alla språken. Effekterna av flerspråkighet kan också bli positiva. 
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Man får en större inlärningsvana och en större erfarenhet av och öppenhet för 
nya samband. 
 

Innan vi vidare behandlar dessa orsaker skall vi emellertid närmare betrakta två 
påstådda negativa effekter, som ofta brukar dyka upp i samband med diskussion av 
flerspråkighet. Den första gäller förmågan att uttrycka känslor och den andra 
begreppsbildning. Ibland hävdas att man endast kan tala om känslor på sitt 
modersmål och att därför förmågan att uttrycka och tala om känslor skulle försvåras 
om ett nytt språk alltför tidigt förs in i ett barns språkutveckling. Man måste s a s 
först i lugn och ro lära sig att tala om känslor på "sitt eget språk". 
 Skälen för att detta argument kanske inte håller trots att det kan verka 
plausibelt är bl a att det förutsätter att det är klart vad som är ett barns eget språk. 
Vad händer om ett barn redan från början har flera egna språk? Är det omöjligt att 
utveckla förmågan att tala om känslor på flera språk samtidigt? Ett viktigare skäl för 
tveksamhet än detta är dock att man ofta glömmer att göra en skillnad mellan att 
uttrycka och att tala om känslor. Vi uttrycker vanligen känslor genom intonationen i 
talet samt ickeverbalt med gester och ansiktsmimik. Ordval och grammatik spelar 
mindre roll. Detta gäller både för barn och vuxna men kanske i särskilt hög grad för 
barn. Behovet att tala om känslor brukar vanligen öka med stigande ålder fastän man 
dessförinnan länge utan att direkt tala om dem uttryckt känslor genom intonation och 
ickeverbal kommunikation, med varierande grad av medvetenhet I själva verket 
främjas troligen känslomässiga kontakter bättre av att ha ickeverbal känslokontakt än 
av att tala om vilka känslor man har. Frågan om man talar ett eller flera språk vid 
denna kontakt är antagligen inte så betydelsefull. Det viktiga är att kontakten äger 
rum. 
 Det andra argumentet av tveksam karaktär är att ett barn med flera språk får en 
störd begreppsutveckling, i värsta fall en hopplöst splittrad världsbild genom att de 
olika språken s a s kolliderar i barnets medvetande. Rötterna till detta argument står 
framförallt att hämta i den mycket kraftiga idétradition i västerlandet som alltsedan 
tyskarna Herder och Humboldt hävdat den s k språkliga relativitetshypotesen, 
nämligen att språket styr och utvecklar tanken. Tankarna är s a s relativa det språk 
man talar. En mycket inflytelserik variant av denna tanke utvecklades av Saussure 
(1917). Enligt Saussure och den s k strukturalismen var barnets värld innan språket 
kom in i bilden hopp- löst kaotisk; fylld av ett virrvarr av färger, ljud och andra 
sinnesintryck I och med inlärningen av språket organiseras emellertid verkligheten i 
bestämda kategorier och saker och ting avgränsas från varandra. Denna syn på 
språkets roll för begreppsutvecklingen är en konsekvens av Saussures bekanta tes om 
de språkliga tecknens godtycklighet. D v s det finns ingen struktur i vare sig tankar 
eller ljud innan de förenas genom språkliga konventioner. Genom att s a s en bit ljud 
förenas med en bit tanke struktureras samtidigt ljud och tankar. Tankarna och ljuden 
är innan denna förening utan struktur. Saussures budskap var alltså att språket 
samtidigt bestämmer våra ljudupplevelser och tankar och därmed också vår 
uppfattning av världen. Eftersom han an- såg att föreningen av tanke och ljud var 
godtycklig och att ljuden och tankarna i sig själva inte hade någon struktur blev en 
rimlig slutsats av hans budskap att den världsuppfattning man får mycket väl kan 
variera rätt så kraftigt beroende på vilket språk man talar. En annan möjlig slutsats är 
att ett litet barn som redan från början får lära sig flera språk kommer att få problem 
med sin verklighetsuppfattning och begreppsbildning. Språket påtvingar honom flera 
oförenliga begreppsstrukturer samtidigt och ingen får utvecklas i fred. Resultatet bör 
bli bristfällig begreppsutveckling och en kaotisk verklighetsuppfattning. 
 I Sverige har uppfattningar som liknar de som ovan beskrivits lanserats av 
Malmberg (1971) och Hansegård (1968). 
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 Mot den språkrelativistiska idétraditionen står den s k universalistiska 
traditionen som har sina rötter i medeltiden och antiken. (Se t ex Robins 1967). 
Uppfattningen här är närmast motsatt den förra. Tanke och begreppsutveckling ses 
som i stort sett oberoende av språket och skillnaderna mellan språk. Detta 
oberoende kan dels bero på att man ser alla språk som fundamentalt lika och 
styrda av en s k universell grammatik, vilket leder till att man oberoende av vilket 
språk man talar kommer att få samma tankeutveckling. Det kan också bero på att 
man anser att tanke och begreppsutveckling kan äga rum självständigt utan 
språkets inverkan. 
 Den moderna forskning som finns gjord stöder i högre utsträckning en 
universalistisk syn än en relativistisk. Se t ex Clark och Clark (1977) och Miller 
och Johnson-Laird (1976). Det verkar inte finnas några skäl att anta att barn inte 
skulle kunna bilda begrepp utan språk åtminstone inte så länge begreppen rör 
konkret sinneserfarenhet. Forskning på t ex döva barn (Furth 1973) visar att en 
avancerad begreppsbildning kan förekomma utan något talat språk. Dessutom 
tyder en del forskning på att vissa begreppsområden har en universell struktur 
som är oberoende av stora skillnader i språk. Detta gäller t ex färger (Berlin och 
Kay 1969) och form (Clark och Clark 1977). 
 Den slutsats man kan dra av denna forskning verkar bli att begreppsbildning 
och tänkande inte behöver vara språkbundna, vilket i sin tur innebär att man mycket 
väl kan tänkas bilda begrepp oavsett om man lär sig ett språk överhuvudtaget eller ett 
eller flera språk. Den strukturalistiska och relativistiska synen på det flerspråkiga 
barnets verklighetsuppfattning som hopplöst splittrad har alltså magert stöd. 
 Förutom att talet om flerspråkighetens menliga inverkan på begreppsbildning 
har dåligt vetenskapligt stöd så kan det också få tveksamma sociala konsekvenser. 
Man kan t ex skyla över bristfälliga sociala och ekonomiska stödåtgärder genom att 
peka på förment språkliga faktorer. Även i vardagslivet kan denna brist på stringens 
få tråkiga konsekvenser. Etiketter som halvspråk används för att stämpla och förklara 
fenomen som kanske har mycket naturligare förklaringar. Man kan t ex påstå att barn 
som inte vill göra som läraren säger är halvspråkiga. De har inte tillräckliga begrepp 
för att förstå tillsägelser. Läraren kan på ett enkelt sätt legitimera sin egen vilja och 
förvandla en kollision mellan sin vilja och barnets till en brist hos barnet. 
 Låt oss nu återvända till de orsaker till bristande språkfärdighet som vi tidigare 
diskuterat. Av de fem typerna av orsak kan de fyra första medföra precis lika stora 
brister i språkfärdighet för enspråkiga som flerspråkiga. Detta har tydligt 
framkommit i den debatt som förts om skillnader i språk mellan barn från 
arbetarklass och medelklass. Se t ex Dittmar (1976). 
 Alla de påstådda negativa effekterna av flerspråkighet och bristande 
språkfärdighet är i själva verket precis den typ av effekter som studerats m avs på 
enspråkiga barn och då vanligen förklarats med orsaker av typen 1-4. Se t ex 
Bernstein (1967) där primär och andra referensgruppers inflytande på språkförmågan 
i skolan diskuteras. 
 Orsakerna är alltså i det stora hela de samma för enspråkigas och flerspråkigas 
bristande språkfärdighet. Så att precis som vi tidigare konstaterat när det gäller 
möjligheterna till språklig-kommunikativ kompetens sitter enspråkiga och 
flerspråkiga i samma båt. Genetiska faktorer, hem och kamratmiljö, personlighet och 
den pedagogiska processen i skolan påverkar både enspråkiga och flerspråkiga i 
såväl positiv som negativ riktning. 
 Men uppenbart är de flerspråkigas situation något besvärligare än de 
enspråkigas eftersom de har mer att hålla reda på när det gäller alla de faktorer som 
spelar roll för kommunikativ kompetens. Detta förvärrar deras situation om de inte 
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får hjälp och stimulans. De blir då kanske ännu mera hopplöst efter i skolan än sina 
enspråkiga kamrater som lever i samma situation. Får de däremot hjälp och 
stimulans kan deras situation bli bättre än de enspråkigas genom att de mycket 
snabbare får tillgång till ett brett erfarenhetsmaterial. 
 Så frågan om flerspråkighet är skadligt kan besvaras med j om den 
kombineras med inadekvat stimulans och negativa attityder till den egna 
situationen, personen eller språken. Detta gäller också enspråkiga och förklarar i 
hög utsträckning de stora svårigheter som vissa enspråkiga barn sägs ha p g a 
avvikande dialekt eller sociolekt. 
 Frågan kan däremot besvaras med nej om flerspråkighet kombineras med 
stimulans, motivation och positiva attityder till den egna situationen, personen 
eller språken. Detta visas t ex av Lambert och Tucker (1972) i Canada där 
engelsktalande medelklassbarn fått lära sig franska. Det är främst de sociala och 
socialpsykologiska omständigheter som den flerspråkige individen lever i snarare 
än flerspråkigheten själv som kommer att avgöra om en individs försök att 
behärska flera språk kommer att bli en försvårande eller underlättande 
omständighet i hans livssituation. 
 Vi får då vad vi skulle kunna kalla en god respektive en ond cirkel eller 
kanske bättre en god respektive en ond spiral vad galler chanserna till en 
flerspråkig inlärning och utveckling. 
 Om barnet kommer från en miljö med goda materiella och kulturella 
resurser, som stimulerar och motiverar barnet till språkinlärning och dessutom är 
välbegåvat med en trygg personlighet, så är chanserna stora för att en god spiral 
skall sättas igång, där barnet stimuleras och fortlöpande blir mer stimulerat av 
sina egna framgångar i språket i skola och hemma. Denna tendens kommer att 
ytterligare förstärkas, om det dessutom möts av en positiv attityd till sitt språk 
även utanför hem och skola. Under de omständigheter som här omnämnts 
kommer antagligen språkutvecklingen att bli positiv, oberoende av 
språktypologiska skillnader och inlärningsålder. 
 En annan bild möter oss emellertid, om barnet kommer från en miljö med 
dåliga materiella och kulturella resurser. En miljö där föräldrarna kanske varken har 
tid eller lust att lära sig ett andra språk och det språk barnet skall lära sig kanske är 
ett lågstatusspråk, vilket för med sig otrygghet och stigmatisering av barnet. Barnet 
kommer då lätt in i en ond spiral, där den ena motgången följer på den andra. Bristen 
på stimulans leder till bristande språkförmåga, vilket i sin tur leder till ännu mindre 
stimulans eller kanske rent av negativ påverkan I motsats till det positiva fallet ovan 
kan här många faktorer, som annars inte skulle varit problematiska, bli det och leda 
till svårigheter för barnet. 
 Den sammanfattande slutsatsen om flerspråkighetens påstådda effekter blir 
därför att man knappast kan påstå att flerspråkighet i sig har några helt klara effekter. 
Det är i förening med andra omständigheter i ett barns inlärningsmiljö som den kan 
få positiva eller negativa effekter. 
 
5. Den svenska debatten om flerspråkighet 
 
5.1 Debattens deltagare och fora kort historik 
Den svenska debatten om flerspråkighet har varit mycket livaktig och rört sig inom 
flera olika områden, allt ifrån vetenskaplig debatt till mera journalistisk skriftväxling 
och politisk debatt. Debatten har följts med intresse av delar av svensk administration 
och allmänhet och har flera gånger fått politiska konsekvenser. 
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 Fora för debatten har varit väldigt många och omfattat dagstidningar som 
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, tidsskrifter som Invandrare och Minoriteter 
och Ny i Sverige och olika tidsskrifter knutna till organisationer för invandrare eller 
lärare. Men debatten har också förts via vetenskapliga rapporter, föredrag på 
vetenskapliga och administrativa konferenser. Flera böcker om de aktuella 
debattfrågorna har publicerats och sist men inte minst har personliga framträdanden 
gjorts av debattens deltagare i massmedia eller i form av föredrag till lärare och 
andra grupper av statliga och kommunala tjänstemän. 
 Debatten har pågått sedan början av 60-talet och kan sägas ha initierats av Nils 
Erik Hansegård i artiklar och föredrag om den språkliga situationen i Tornedalen. 
Hansegård pekade på en rad missförhållanden för de barn i Tornedalen som förutom 
sin egen dialekt stod under tryck att också lära sig svenska och! eller finska och 
lanserade i samband härmed begreppet halvspråkighet för att beteckna barn som 
varken kunde sitt första eller andra språk. Detta begrepp blev sedan en av 
utgångspunkterna för den undersökning av språkförhållanden i Tornedalen som 
Bengt Loman med sina medarbetare genomförde under 60-talet och slutgiltigt 
rapporterade 1974. Loman menade sig på grundval av sina undersökningar inte 
kunna konstatera någon halvspråkighet. Han menade vidare att det var svårt att mäta 
språkförmåga, t ex just kreativitet, som av Hansegård hävdats vara en av de punkter 
där de flerspråkiga Tornedalsbarnen klarade sig sämre, och att därför alla uttalanden 
om "halvspråkighet" måste bli osäkra. Loman ansåg dessutom att Hansegård alltför 
lite beaktat olika sociala. omständigheters roll och alltför snabbt hänvisat till 
språkliga faktorer när det gällde de missförhållanden han påvisat för barnen i 
Tornedalen. 
 På 70-talet fick de problem som Hansegård och Loman debatterat en ny 
dimension genom att fokus försköts från situationen i Tornedalen till en mera 
generell debatt om invandrarbarnens språkliga situation. Särskilt bidrog den finske 
forskaren Pertti Toukomaa till detta genom sina 1975 och 1977 publicerade 
undersökningar över finska barns situation i Göteborg och Olofström. Toukomaa 
menade att dessa barn i jämförelse med finska barn i Finland hade sämre 
språkförmåga och i jämförelse med svenska barn sämre skolframgång. Toukamaa 
hävdade att svårigheterna var störst för yngre skolbarn (6-8-årsåldern). Toukamaa 
förklarade sina observationer med hjälp av tesen "att ett andra språk först kan inläras 
sedan man lärt sig ett första språk grundligt". Om denna tes är riktig borde det vara 
svårare för yngre än för äldre barn att lära sig ett nytt språk, något som skulle 
förklara varför Toukomaas resultat visade, att det gick bittre för de äldre än de yngre 
skolbarnen. 
 Toukomaas hypoteser har understötts av Tove Skutnabb-Kangas som i flera 
arbeten argumenterat för liknande teser. Även den kanadensiska forskaren Jim 
Cummins har lagt fram hypoteser som liknar Toukomaas. Cummins har t ex lanserat 
den s k tröskelnivåhypotesen som går ut på att man måste ha lärt sig ett språk till en 
viss tröskelnivå innan man kan lära sig ett nytt språk. Man kan därvid säga att 
Cummins har generaliserat Toukomaas åldersberoende hypotes till att omfatta även 
andra faktorer som skulle kunna leda till dålig språkbehärskning, så t ex hävdar han 
att barn ur minoritetsgrupper med låg social status bör få enspråkig undervisning 
Initialt i skolan för att kunna nå den tröskel som han menar är nödvändig för att lära 
in ett andra språk. Toukomnaa, Skutnabb-Kangas och Cummins är således alla 
forskare som på ett mera generellt plan kan sägas ha försökt stödja en del av de teser 
Hansegård Uppställde på grundval av den språkliga situationen I 
 Tornedalen men med delvis nya argument hämtade från särskilt finska 
invandrarbarns allmänna situation i Sverige. En faktor som härvid haft en viss 
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betydelse för den efterföljande debatten är dessa tre forskares fortsatta bruk av 
termen halvspråkig 
 Ytterligare argument för att barn måste utveckla ett enda språk innan de kan 
börja med ett andra har framlagts av Göte Hansson. Hansson genomförde det s k 
FISK-projektet i Södertälje (Hansson 1980) där finska barn fick undervisning enbart 
på finska och enligt Hansson senare klarade sig mycket bra även i undervisning på 
svenska och dessutom, enligt Hansson, mådde mycket bra rent psykiskt. 
 Förutom Toukamaa, Skutnabb-Kangas, Cummins och Hansson har emellertid 
en rad andra personer under 70-talet uppträtt i den svenska debatten om 
flerspråkighet. De flesta av dessa med åsikter som snarast liknar de som framförts av 
Bengt Loman. Birgit Stolt (1975) hävdade t ex tidigt gentemot Hansegård att det var 
fel att tro att inte känslor kunde uttryckas på ett förvärvat språk som inte är ens 
modersmål. Pirjo Ouvinen-Birgerstam & Eva Wigfors (1978) har starkt kritiserat 
Pertti Toukamaas undersökningar och menat att de av honom företagna försöken till 
mätning av språkförmåga inte duger och att det är ytterst tveksamt om det är korrekt 
att jämföra finska barn i en tvåspråkig situation i Sverige med finska barn i en 
enspråkig situation i Finland. Lars Henrik Ekstrand har i ett flertal artiklar utvidgat 
denna kritik till att allmänt gälla de metodiska aspekterna av Toukamaas 
undersökningar och menat att de är helt undermåliga ur statistisk synpunkt, se t ex 
Ekstrand (1979). Ekstrand gjorde mycket stora litteraturgenomgångar av 
internationell forskning som han menade inte stöder tesen att man måste lära sig ett 
första språk grundligt innan man kan lära sig ett andra språk. Ekstrand menar tvärtom 
att det finns gott om stöd för tesen att barn kan lära sig två eller flera språk samtidigt. 
Ekstrand rekommenderade därför i motsättning till Skutnabb-Kangas och Cummins 
en så tidig flerspråkig träning som möjligt. Ekstrand angrep även Göte Hansson på 
liknande sätt och hävdade att Göte Hanssons undersökning var metodiskt undermålig 
och att hans sätt att redovisa den genom att säga att barnen mådde bra var 
oacceptabelt. 
 Eftersom debatten varit så livlig och direkt berört problem som i 70-talets 
Sverige haft direkta politiska konsekvenser har den redan lockat ett antal skribenter 
till att göra analyser av debatten. Sådana analyser har t ex gjorts av Wande (1977) 
och (1980), Bratt-Paulston (1980), Allwood (1980) och Öhman (1981). Wande ger 
en relativt allmän översikt medan Allwood och BrattPaulston anlägger ett mera 
kritiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv och Öhman diskuterar debattens 
kunskapssociologiska och etiska aspekter. Särskilt Bratt-Paulston och Öhman har 
genom de perspektiv de anlagt själva kommit att uppfattas som deltagare i debatten. 
Bratt-Paulston bl a genom att hon menar att för lite ny forskning förekommit i 
debatten och Sven Öhman genom att han hävdat att den atmosfär som omgivit 
flerspråkighetsdebatten i Sverige knappast är lämplig om man vill komma fram till 
vetenskapligt hållbara resultat. Risken är alltför stor att i och för sig kanske välmenta 
men trots detta kortsiktiga sociala och politiska motiv får bestämma den 
vetenskapliga argumentationen. 
 
5.2  Debattens huvudsakliga frågor 
 Efter att ovan ha gett en kortfattad historik över några av de viktigaste 
deltagarna i debatten skall vi nu nedan också relativt kortfattat presentera några av de 
i vårt tycke centrala frågorna i debatten. Delvis blir vad som sägs en repetition av vad 
som sagts ovan. 
 
De frågor som tas upp är: 
 

1. Syn på förhållandet mellan språk, tanke, känsla, språkinlärning och flerspråkighet. 
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2. Värderingar av flerspråkighet - assimilation, segregation och integration. 
3. Uppfattningar om flerspråkighetens påstådda effekter på individen och dessas 

orsaker. 
4. Frågor om definition och terminologi. 
5. Uppfattningar om hur barn bäst lär sig flera språk. 
6. Några av debattens metodologiska och kunskapssociologiska aspekter. 

 
5.3 Syn på förhållandet mellan språk tanke känsla språkinlärning och 
flerspråkighet 
En mycket omfattande tradition inom språkvetenskap och humaniora i allmänhet, 
med rötter hos tyskarna Humboldt (1836) och Herder (1772) samt schweizaren 
Saussure (1916), har under 1800- och 1900-talen hävdat 2 teser om språkets natur 
som har betydelse för synen på språkinlärning. Den första tesen säger att det råder ett 
mycket starkt samband mellan språk och tanke. Vi förvärvar våra begrepp och vårt 
sätt att tänka genom det språk vi lärt oss. Den andra tesen säger att det råder en 
godtycklig variation mellan olika språk beträffande det sätt på vilket de betecknar 
verkligheten. Om man kombinerar dessa två teser blir resultatet att det också råder en 
godtycklig variation mellan olika kulturer beträffande sätten att bilda begrepp och 
tänka eftersom ju dessa enligt tes nr 1 bestäms av språket. 
 Konsekvenserna av dessa uppfattningar för synen på språkinlärning blir att 
språket tilldelas en oerhört viktig roll för barnets allmänna kognitiva utveckling. 
Språket bestämmer hela barnet sätt att tänka. Utan språk ingen tanke. Eftersom det 
antas råda en godtycklig variation mellan olika språks begreppsuppbyggnad blir nu 
tidig flerspråkighet problematisk. Vad händer om barnet genom att inlära flera språk 
samtidigt kommer i kontakt med oförenliga begreppsstrukturer? Effekterna av tidig f 
lerspråkighet skulle kunna bli förvirring eller i värsta fall en schizofrent splittrad 
världsbild. Speciellt tänker man sig att detta skulle kunna vara fallet om ett andra 
språk inläres innan det första språket hunnit etablera ett fast begreppsmönster I den 
svenska debatten tycks Hansegård i sina tankar om halvspråkighet via särskilt tysken 
Friedrich Kainz tagit starka intryck av denna tradition. Se t ex Kainz (1954-65). 
 Hot den uppfattning om språkets natur och om dess relation till tanken som 
redogjorts för ovan, står en annan tradition med ursprung i antiken och medeltiden 
som hävdar att mänskliga språk i själva verket uppvisar stora likheter och att därför 
godtyckligheten i variationen dem emellan är starkt begränsad I vår tid har 
uppfattningar av detta slag hävdats av amerikanen Chomsky (1965). Man har också 
hävdat att sambandet mellan tänkande, begreppsbildning och språk inte är så starkt 
som ovan sagts. Konsekvenserna av båda dessa uppfattningar för synen på 
språkinlärning blir att flerspråkighet inte uppfattas som något problematiskt. Det som 
ett flerspråkigt barn behöver lära sig blir ju mindre om språk har väsentliga likheter. 
Inlärningen av flera språk istället för ett, kan följa delvis samma banor. Man har 
också ansett att väsentliga delar av den kognitiva utvecklingen är oberoende av 
språkutvecklingen I den svenska debatten kan man säga att de flesta språkvetares och 
många psykologers syn på språkinlärning och flerspråkighet starkt påverkats av 
denna senare uppfattning. 
 Men det är inte bara tankar och begrepp som på ovanstående sätt brukar knytas 
till språkutvecklingen. Även känslor har av den första traditionen hävdats vara 
beroende av språkutvecklingen. Om man inte utvecklar ett första språk ordentligt 
saknar man medel att uttrycka sina känslor och de kan aldrig utvecklas och få stadga 
och styrka. 
 Förespråkarna för den senare traditionen genmäler här bl a att man bör skilja på 
att tala om känslor och att uttrycka känslor. Uttryck av känslor sker i största 
utsträckning med gester och minspel och tonfall och uppvisar troligen större likheter 
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än det talade språket från en kultur till en annan. Tal om känslor kräver däremot ett 
verbalt språk men är inte lika direkt kopplat till känsloutvecklingen som uttryck av 
känslor. Dessutom menar man finns det ingen klar evidens för att den känslomässiga 
utvecklingen skulle vara intimt knuten till språkutvecklingen. Man kan tänka sig att 
barn utvecklar känslor åtminstone i viss mån oberoende av hur många språk de lär in. 
 Det är ganska givet att denna oenighet bland forskare om de mera 
grundläggande sambanden mellan språk, tanke och känsla har lett till förvirring i 
praktiska sammanhang. Resultatet har ju blivit att många av deltagarna i debatten om 
flerspråkighet haft helt olika grundläggande utgångspunkter, vilket knappast 
underlättat den ömsesidiga förståelsen. 
 
5.4 Värderingar av flerspråkighet assimilation och segregation 
En annan mycket viktig faktor för debatten åtminstone i ett internationellt perspektiv, 
men troligen även i Sverige har varit de politiska och sociala värderingar man knyter 
till flerspråkighet. Under både 1800- och 1900-talet har språk betraktats som ett 
viktigt nationsbyggande element. Under devisen "ett folk -en nation - ett språk" har 
många statsbildningar kommit till och upplösts. Det har varit ett slående inslag i de 
flesta länders språkpolitik att genom skolsystemet försöka påtvinga hela 
befolkningen ett s k "standardspråk". Denna assimilationspolitik har för det mesta 
inriktats mot talare av s k dialekter men ibland också mot minoriteter som talar språk 
som är historiskt obesläktade med "standardspråket". 
 I länder vars nuvarande befolkning till stor del skapats genom immigration, 
som t ex USA, har samma assimilationspolitik bedrivits och språket har betraktats 
som det kanske viktigaste nationsbyggande elementet. Enspråkighet har således varit 
ett viktigt mål i många länder och språklig avvikelse har betraktats med misstro. En 
invandrare till ett nytt land kan lätt uppfattas som ett hot mot den nationella enheten. 
Ett hot som lättast och bäst avvärjes genom att invandraren assimileras till 
"standardkulturen" och "standardspråket". Flerspråkiga barn kan på så sätt i värsta 
fall komma att betraktas som en avvikelse som kan hota 
nationen. 
 Det är emellertid inte bara immigrationsländerna :som haft denna ideologi. 
Även immigrantgrupperna själva har ofta tagit över delar av ideologin, antingen så 
att de strävar efter fullständig assimilation, vilket ibland tycks ha varit fallet i t ex 
USA, eller så att de strävar efter någon sorts segregation. En segregerad grupp 
uppfattas lättare kunna bevara sin enspråkighet och kanske därmed också sin 
nationella identitet. Exempel på grupper med segregationsideologiska inslag kan man 
också finna i USA men även bland vissa grupper i Sverige ex finnar.  
 Men språkets roll som sammanbindande element kan också uppfattas på andra 
sätt än som en möjlighet att öka nationell sammanhållning. Med något andra 
värderingar än de som ovan redogjorts för kan man istället anlägga en positiv syn på 
flerspråkighet och språklig variation som medel att stärka internationella kontakter 
på samhällelig nivå och internationella kontakter mellan enskilda individer. Något 
som på lång sikt naturligtvis skulle kunna leda till en viss försvagning av 
nationalstaten. 
 Gemensamt för alla de tre ståndpunkter vi diskuterat, nämligen assimilation, 
segregation och internationell integration, är alltså synen på språket som ett 
instrument för uppbyggnad av kontakt och sammanhållning. Vad som varierar är den 
grupp vars sammanhållning man vill uppmuntra d v s nationalstaten, en 
minoritetsgrupp eller internationell samhörighet. Valet mellan dessa dikteras sedan 
uppenbarligtnav värderingar som knappast är av språkvetenskaplig karaktär. 
 Trots att de frågor som här behandlats således knappast kan sägas att ha med en 
i strikt bemärkelse vetenskaplig värdering av flerspråkighet att göra, är det uppenbart 
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att de hela tiden spelat en mycket stor roll för de ställningstaganden som olika 
forskare säger sig komma fram till på föregivet inomvetenskapliga grunder I själva 
verket är det svårt att tänka sig att man någonsin skulle kunna göra sig fri från 
värderingar av samhällspolitiskt slag när det gäller forskning om hur man bör 
förhålla sig till något som har samhälleliga konsekvenser. Även om det kanske inte 
är så lätt att i den svenska debatten peka på utslag av den ena eller andra värderingen 
är det ändå ganska uppenbart att värderingar av det diskuterade slaget spelat en roll 
även här. 
 
5.5 Uppfattningar om flerspråkighetens påstådda effekter på individen 
och dessas orsaker 
 Mycket av debatten om flerspråkighet hos barn har byggt på hypoteser om de 
effekter man tänkt sig vara en konsekvens av flerspråkighet. Som framgått av kapitel 
3 och 4 ovan har man ofta tänkt sig att dessa effekter varit negativa, t ex bristande 
begreppsutveckling eller bristande känslomässig utveckling etc. Som evidens för 
sådana åsikter har ofta anförts undersökningar där man jämfört enspråkiga och 
flerspråkiga barns skolframgång eller sociala anpassning. Skolframgången uppfattas 
som ett tecken på begreppsutveckling medan social anpassning tolkas som ett tecken 
på känslomässig utveckling. Råde dessa tänkta samband är naturligtvis mycket 
diskutabla I den svenska debatten har undersökningar av skolframgång spelat en 
ganska stor roll genom Toukomaas undersökningar i Olofström och Hanssons 
undersökningar i Södertälje I det sistnämnda fallet fanns även social anpassning med 
bland de variabler som bedömdes. 
 Den svenska debatten skiljer sig emellertid från tidigare amerikansk debatt om 
flerspråkighet genom att man inte (på det stora hela) ser flerspråkigheten som sådan 
som det som får de icke önskvärda effekterna, vilket man däremot gjorde i den debatt 
som fördes i början av 1900-talet i USA I den svenska debatten kompliceras istället 
sambanden något genom att antagandet om negativa effekter förenas med tanken på 
språkutvecklingens betydelse för utvecklingen av tanke- och känsloliv, och man har 
hävdat att det är tidig flerspråkighet som kan få de negativa effekterna, eftersom 
denna påstås kunna förhindra barnen från att ordentligt utveckla begrepp och känslor. 
Barnen blir i värsta fall halvspråkiga och kan inte få någon ordentlig kontakt med 
vare sig föräldrar eller kamrater eftersom de inte ordentligt behärskat något av de 
språk de kommer i kontakt med. 
 Gentemot denna åsikt har flera deltagare i debatten, bl a Ekstrand, hävdat att 
senare internationell forskning i verkligheten inte stöder påståenden om att 
flerspråkighet får negativa effekter I själva verket kan man ofta konstatera positiva 
effekter på skolframgång, kreativitet och social anpassning (se ovan kapitel 4). 
 En tredje ståndpunkt i debatten (som bl a intas av författarna till denna bok) har 
så blivit att försöka sammanjämka positionerna genom att peka på att inte samma 
sorts barn och situationer undersökts av dem som påvisat negativa effekter och av 
dem som påvisat positiva effekter I de undersökningar där negativa effekter påvisats 
har undersökningen gällt barn från sociala omständigheter som inte gynnat inlärning 
av språk och speciellt inte av den sorts "standardspråk" som favoriseras av skolan, 
medan det i de undersökningar som påvisat positiva effekter gällt barn från sociala 
omständigheter som varit positiva för inlärning av språk, inte minst just de s k 
standardspråksvarianterna. 
 De påstådda positiva och negativa effekterna av flerspråkighet kan således 
enligt denna syn inte förklaras av flerspråkigheten som sådan, vare sig den är tidig 
eller sen, utan förklaras bäst av de sociala omständigheter dr barnen befinner sig 
under sin språkinlärningsperiod. Man kanske kan säga att allt fler av deltagarna i 
den svenska debatten kommit att röra sig mot denna ståndpunkt. 
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5.6 Frågor om definition och terminologi 
Som i alla debatter har även debatten om flerspråkighet hemsökts av definitions- 
och terminologiproblem. Tyvärr har problemen gällt några av nyckelbegreppen, 
som t ex enspråkighet, tvåspråkighet, flerspråkighet halvspråkighet modersmål och 
hemspråk 
 Inga allmänt accepterade definitioner av dessa begrepp har egentligen 
framlagts, vilket ganska ofta lett till att debattörer lagt in olika innebörd i samma 
term, men antagit att alla använt termen på samma sätt. Resultatet har ofta blivit 
både skenbar oenighet och skenbar enighet mellan debattörerna. 
 Mest problematisk har kanske svårigheten varit när det gäller begreppet 
enspråkig och det därmed relaterade begreppen halv, två- och flerspråkig Vem är 
egentligen fullt enspråkig eller fullt flerspråkig och vad krävs egentligen för att 
uppnå en sådan status. Frågorna har inte besvarats tillfredsställande i debatten men är 
naturligtvis viktiga om man vill hävda att tidig flerspråkighet medför halvspråkighet 
eller dubbel halvspråkighet. 
 På samma sätt är det särskilt ur praktisk synpunkt viktigt att bestämma begrepp 
som modersmål och hemspråk eftersom dessa begrepp kommit att spela en viktig roll 
i Sverige när det gäller att fastställa om barn som har föräldrar som talar något annat 
än svenska hemma har rätt till undervisning och extrahjälp i språket ifråga, s k 
hemspråksundervisning. 
 
5.7 Uppfattningar om hur barn bäst lär sig flera språk 
Kopplad till frågan om vad enspråkighet eller flerspråkighet egentligen är finns en 
annan fråga, nämligen frågan om hur man bäst uppnår en god språkbehärskning på 
flera språk. De två frågorna är relaterade till varandra genom att svaret på frågan om 
vad flerspråkighet innebär också kan sägas bestämma målet för en god 
språkbehärskning. 
 Om man t ex i sin syn på språkförmågan prioriterar förmågan att läsa eller 
skriva leder detta som oftast till att grammatikundervisningen uppfattas som ett 
mycket viktigt inslag i förvärvandet av ett språk. Om fokus däremot ligger på 
muntlig språkbehärskning ser man troligen inte grammatikundervisning som så 
viktig utan lägger mera vikt vid användandet av språket i så många olika situationer 
som möjligt. 
 Dessa olikheter i synen på vad som är viktigt får också konsekvenser för vilka 
test man använder för att bedöma språkförmågan och testen är viktiga eftersom det 
just är på grundval av sådana test man velat avgöra om barn blivit flerspråkiga eller 
halvspråkiga. 
 Eftersom man traditionellt mest uppmärksammat skriftspråket innebär detta att 
de flesta test som konstruerats byggt på prövning av olika grammatiska moment eller 
ibland på översättning. Mera sällan har drag som är av stor vikt för det talade språket 
såsom återkopplingsrutiner, bakgrundsförståelse eller intonation kunnat testas. Detta 
innebär att vi fortfarande saknar bra metoder för att få en mera samlad bild av en 
persons hela språkförmåga, trots att många av deltagarna i debatten verkar ha 
förutsatt att sådana metoder för bedömning finns tillgängliga. Detta medför att de 
flesta av de påståenden som gjorts om flerspråkiga barns språkförmåga vilar på 
tveksam grund, eftersom vi ännu inte kan mäta denna på något insiktsfullt sätt. Man 
kan emellertid förutse att debatten om flerspråkighet i framtiden mer kommer att 
handla om hur man bäst uppnår och upprätthåller en god språkfärdighet i flera språk, 
s k aktiv flerspråkighet. Diskussionen kommer då säkerligen ännu mer att fokuseras 
på språkpedagogiska frågor eller allmännare, på vilka villkor som är mest 
gynnsamma för språkinlärning. 
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 Det kan därför vara värt att uppmärksamma några frågor som ytterligare måste 
diskuteras trots att många av deltagarna i debatten redan nu medvetet eller omedvetet 
tagit ställning till dem. Några sådana frågor är: Skall grammatiken ha en 
framträdande plats i språkundervisningen? Vilken eller vilka varianter av ett 
främmande språk skall läras ut? Hur stor roll skall tal respektive skrift tilldelas i 
undervisningen?  Lär man sig språk överhuvudtaget effektivast genom att bli 
undervisad i det?  Evidens från bl a Canada pekar på att effektiv språkinlärning kan 
äga rum utan att man får någon språkundervisning i traditionell mening. Det räcker 
att man får undervisning på språket. Syftet med undervisning kan vara något annat än 
språket, t ex historia eller fysik. Resultat av en sådan undervisning har visats vara 
lika bra eller bättre än de som kunnat uppnås med traditionella metoder där eleverna 
prövats med traditionella språktest. 
 Det är m a o inte självklart att den bästa hjälpen till flerspråkighet för ett barn 
uppnås genom undervisning med det önskade språket som explicit mål. Kanske kan 
ökad effektivitet uppnås genom att istället behandla det önskade språket som ett 
medel för något annat inlärningsmål. 
 I den svenska debatten om flerspråkighet har ännu inte frågor av denna typ 
diskuterats med någon större kraft. Däremot har man diskuterat huruvida barn klarar 
att lära sig mer än ett språk i taget och hur tidigt i så fall språkundervisning kan sättas 
in. Från dem som hävdat faran av tidig flerspråkighet har då nyttan och behovet av 
enspråkiga klasser framhävts, medan de som aldrig sett någon sådan fara istället 
hävdat att tidig flerspråkighet vore bra eftersom man kan ta till vara barnens s k 
kritiska språkinlärningsperiod, d v s en biologiskt styrd period (se ovan) där man 
tänkt sig att ett barn skulle vara särskilt receptivt för språkinlärning och att 
språkinlärning av såväl ett som flera språk därför skulle kunna gå lättare. Som vi sett 
är emellertid evidensen för en sådan kritisk period svag. Men man har även 
argumenterat för tidig enspråkig utbildning på invandrarspråk på andra grunder än att 
flerspråkighet skulle kunna vara farligt. Det har sagts att invandrarbarn inte behöver 
någon utbildning i majoritetens språk eftersom detta ändå omger dem hela tiden och 
de därför automatiskt kommer att lära sig det. Det viktiga måste vara att ge dem 
ordentligt stöd i föräldrarnas kultur och språk, så att denna kontakt inte bryts. Ett 
sådant stöd blir inte effektivt om inte barnen går i enspråkiga klasser. 
 Mot detta kan anhängarna av flerspråkighet anföra att de visserligen erkänner 
behovet av ett starkt stöd för föräldrarnas språk och kultur, så att inte 
familjekontakten störs, .och att chanserna för att barnen lär sig majoritetsspråket utan 
undervisning visserligen är goda, men att resultatet ändå blir att barnen segregeras i 
ett avgörande skede av sitt liv, vilket senare kan komma att ge dem svårigheter på 
den svenska arbetsmarknaden vilken de sannolikt blir beroende av. Det vore 
dessutom bättre för samhället med en större öppenhet och integration. Den bästa 
lösningen blir därför, trots allt, tidig flerspråkighet med undervisning både på 
föräldrarnas och den omgivande majoritetens språk. Genom att satsa på fortlöpande 
flerspråkighet öppnas barnens möjligheter både till föräldrarnas och den omgivande 
majoritetens kultur. 
 
5.8 Några av debattens metodologiska och kunskapssociologiska 
aspekter 
 Om man försöker få ett metodologiskt och kunskapssociologiskt 
snabbperspektiv på den svenska debatten om flerspråkighet, kan man se en sorts 
utveckling från Hansegårds och Malmbergs tidiga ganska intuitiva observationer och 
resonemang till en allt större vetenskapsteoretisk medvetenhet hos debattörerna. Se t 
ex Bratt-Paulston (1980). Man kan kanske säga att debatten dels bestått av intuitiva 
observationer av hermeneutiskt slag (Hansegård, Malmberg, Stolt och i viss 
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utsträckning Hansson & Skutnabb-Kangas) och dels av mer kvantitativt inriktade 
undersökningar (Loman, Toukomaa, Ouvinen-Birgerstam). Dessutom har ett stort 
antal forskare deltagit i debatten på grundval av kunskaper de skaffat sig efter 
genomgång av litteraturen om tvåspråkighet. Många av forskarna har dessutom 
växlat mellan olika angreppssätt och metoder. Ett exempel på detta är 
Skutnabb-Kangas som dels samverkat med Toukomaa i kvantitativa undersökningar 
men som också använt mer intuitivt-hermeneutiska metoder och har en god 
förtrogenhet med litteraturen om flerspråkighet. 
 Som en generell karakteristik av debattens kunskapssociologiska och 
metodiska status, kan man säga att många metodiska perspektiv som borde ha varit 
relevanta, saknas. T ex har det som vi sett saknats en teoretisk analys av många av 
debattens centrala begrepp. En sådan analys hade troligen kunnat bidra till att öka 
klarheten i debatten på ett tidigt stadium. 
 Vidare saknas helhetsinriktade, direkt observationella studier av flerspråkiga 
barn under svenska förhållanden. Allt för många av de studier som gjorts av 
flerspråkiga barn bygger på indirekta data om skolframgång eller på omdömen av 
lärare eller föräldrar. Sådana omdömen har visat sig vara opålitliga i många fall. Vi 
behöver också ytterligare diskussion av hur språkfärdighet skall mätas. Det är inte 
tillfredsställande att basera långtgående slutsatser på test av enskilda grammatiska 
drag som främst kanske är relevanta för skriftspråket. Vad som behövs är direkta 
observationer av flerspråkiga barn i olika språkmiljöer. Dessa observationer bör helst 
ljud- eller videobandas eller åtminstone registreras genom observationsschema eller 
någon sorts systematiska fältanteckningar. Se t ex Perdue (1982) där många sådana 
metoder beskrivs. 
 Förutom att vissa metodiska grepp saknas kan man generellt konstatera att 
debatten och i viss mån även forskningen om flerspråkighet fått utvecklas i relativ 
isolering från närbelägna områden som t ex enspråkiga barns språkutveckling eller 
socialantropologi, vilka åtminstone delvis har överlappande studieobjekt. Detta bör 
emellertid snarast tas som ett tecken dels på den svårighet det innebär att följa med 
inom flera vetenskapsområden, givet den stora mängd information som kontinuerligt 
produceras, och dels på den tröghet i ämnesöverskridande som betingas av den 
institutionella struktur forskarsamhället har. 
 Till sist bör sägas att även den svenska debattens sociala och politiska villkor 
uppmärksammats av bl a Öhman (1981). Eftersom debatten om flerspråkighet 
ingalunda kunnat föras i något elfenbenstorn, utan tvärtom hela tiden förts i 
anslutning till statliga utredningar och möjliga politiska beslut är detta en synnerligen 
viktig aspekt. Vad som i en normal vetenskaplig debatt vore att betrakta som otillåtna 
förgrovanden och förenklingar är i en politisk debatt ibland nödvändiga 
beståndsdelar. En nyanserad framställning kan därför bli svår att förena med ett krav 
på snabb politisk handling. 
 A andra sidan kan man ju säga att de forskare som deltagit i debatten om 
flerspråkighet haft möjlighet att se praktiska konsekvenser och politiska reformer 
förverkligas som resultat av sin forskning. Detta upplevs säkert av många forskare 
som relativt tillfredsställande trots den svårighet det innebär att bedriva forskning 
under politiskt tryck. Det är troligen en fördel att det finns en diskussion mellan 
forskare, administratörer och politiker, så att inte forskning om samhälleliga fenomen 
bedrivs helt i isolering från de verksamheter den skulle kunna vara relevant för. 
 
6 Slutsatser , Värderingar Och Åtgärder 
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6.1 Utvärdering Av Forskning Och Debatt Om Utveckling Av 
Flersprakighet 
 
6.1.1 Stora likheter mellan enspråkig och flerspråkig utveckling vad det gäller 
påverkande faktorer 
Rapportens kanske främsta slutsats är att likheterna mellan en- och flerspråkig 
utveckling är mycket stora. Inom båda typerna av utveckling är den individuella 
variationen mellan olika barn mycket stor och beror i båda fallen på faktorer som 
barnets personlighet och (känslor och attityder) intelligens, de 
socio-ekonomisk-kulturella omständigheter barnet lever i, typ av kontakt mellan 
barnet och dess närmaste, samhällets attityder till det språk och den kultur som 
barnet ska tillägna sig, samt barnets möjligheter att få höra och träna det språk som 
skall läras in. 
 Barnets biologiska förutsättningar är en annan faktor av vikt för såväl 
enspråkig som flerspråkig utveckling. Hörsel, talorgan och hjärna måste utvecklas så 
att minne, kognition, perception och motorik kan fungera på det sätt, som krävs för 
språkutvecklingen. En mycket diskuterad hypotes har här varit, om vi kan urskilja s k 
kritiska perioder i barnets utveckling. Har människan vid en viss ålder lättare att lära 
sig språk? Kan det t o m tänkas att olika aspekter av språket lättare lärs in vid olika 
tidpunkter? 
 Våra slutsatser angående dessa hypoteser är i huvudsak negativa, möjligen med 
undantag för vissa aspekter av uttal. De undersökningar som finns visar inte med 
tillräckligt stor klarhet att det måste finnas kritiska språkinlärningsperioder. Man 
måste t ex i betydligt högre grad analysera olikheter i barns och vuxnas 
språkinlärningssituation, innan man kan dra några säkra slutsatser om att det finns 
biologiskt lämpligare perioder för språkinlärning. En annan sak är att människor 
förändras allt eftersom de åldras, och att detta kan påverka deras 
språkinlärningskapacitet. Ett barn i 5-6 årsåldern, som har sinnesorgan och hjärna 
fullt utvecklade, kan mycket väl tänkas lära sig ett språk snabbare än en tvååring, 
som ännu inte har denna kapacitet. På samma sätt kan en äldre människas svikande 
minneskapacitet lägga hinder i vägen för språkinlärning. 
 De viktigaste faktorerna som påverkar språkutvecklingen är alltså i det stora 
hela desamma för enspråkiga och flerspråkiga, såväl när det gäller framgångar som 
när det gäller brister i språkförmågan. Enspråkiga och flerspråkiga sitter i samma båt. 
Genetiska faktorer, hem och kamratmiljö, personlighet och den pedagogiska 
processen i daghem, förskola och skola påverkar såväl enspråkiga som flerspråkiga 
barns utveckling. 
 Men uppenbart är de flerspråkigas situation något besvärligare än de 
enspråkigas eftersom de har mer att hålla reda på när det gäller alla de faktorer som 
spelar en roll för möjligheterna att kommunicera på ett adekvat sätt. Detta förvärrar 
deras situation om de inte får hjälp och stimulans. De kan bli efter i skolan jämfört 
med enspråkiga kamrater som lever under i övrigt samma omständigheter. Får de 
däremot hjälp och stimulans kan deras situation ofta bli, bättre än de enspråkigas, 
mycket beroende på att de genom sin flerspråkighet har tillgång till en större 
variation av situationer och därigenom kan tillgodogöra sig en bredare erfarenhet. 
 Så flerspråkighet kan få negativa följder om den kombineras med faktorer som 
inadekvat stimulans, negativa attityder till den egna situationen, personen eller 
språket, låg begåvning och/eller otillräckliga möjligheter till adekvat språkträning. Vi 
får en s.k. ond cirkel eller bättre ond spiral En liknande ond spiral kan också drabba 
enspråkiga och förklarar i hög utsträckning de stora svårigheter vissa enspråkiga barn 
sägs ha p.g.a. avvikande dialekt eller sociolekt. Låg begåvning tas med som en av 
faktorerna i den onda spiralen för fullständighetens skull. Vi anser att de sociala, 
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ekonomiska och kulturella faktorerna är av betydligt större vikt när det gäller att 
diskutera åtgärder för dem som hamnat i den onda spiralen. 
 Flerspråkigheten tycks emellertid få positiva följder om den kombineras med 
stimulans, motivation och positiva attityder till den egna situationen, personen eller 
språket, hög begåvning och! /eller goda möjligheter till adekvat språkträning. Vi. får 
en s.k. god cirkel eller god spiral där flerspråkighetens och flerkulturalitetens bredare 
möjligheter till erfarenheter kan utnyttjas. 
 De negativa effekter i form av t.ex. låga skolbetyg som i tidigare forskning 
hävdats vara en följd av flerspråkighet anser vi därför vara en följd av att man 
undersökt barn som hamnat i det vi kallat en ond spiral. Det är de av språk oberoende 
faktorerna i denna spiral snarare än antalet språk som för både enspråkiga och 
flerspråkiga leder till t.ex. lägre skolframgång. De påstådda effekterna av 
flerspråkighet - positiva såväl som negativa - kan i det stora hela ej förklaras som en 
följd av antalet förvärvade språk utan bör sökas i de faktorer som är bestämmande 
för språkutveckling och språkanvändning i allmänhet och kommer att avgöra om en 
individs försök att behärska flera språk, en försvårande eller underlättande 
omständighet i hans livssituation. 
 Med tanke på denna slutsats borde därför forskning om flerspråkighet mer än 
som hittills varit fallet inrikta sig på funktionella aspekter på språkförmågan, d.v.s. 
på att utforska de villkor under vilka språkinlärningen äger rum. Särskilt bör man då i 
ökad utsträckning uppmärksamma olika ekonomiska, sociala och kulturella faktorers 
inflytande på inlärningen. Tidigare forskning har med vissa undantag undvikit ett 
sådant brett perspektiv på språkutvecklingen till förmån för ett mycket stort antal 
studier av vissa drag i barnets språkutveckling. 
 
6.1.2 Stora likheter mellan enspråkig och flerspråkig utveckling vad det gäller 
utvecklingsförlopp 
Även i själva språkutvecklingsförloppet finns stora likheter mellan enspråkiga och 
flerspråkiga. Mycket karakteristiskt för båda typerna av språkutveckling är att barn 
förutom att memorera, generaliserar och förenklar. Ofta uppträder en viss språkform 
första gången normativt korrekt i deras språk som resultatet av ren memorering. 
Sedan ändras formen så att den inte längre stämmer med normen, t.ex. gick blir 
gådde och möss blir musar. Barnet försöker infoga formerna i en generell regel. 
Slutligen återkommer de normativt riktiga formerna när barnet också lyckats pröva 
sig fram till regler av mindre generalitet och till rena undantag. Vad som ytligt sett 
ter sig som ett steg bakåt i utvecklingen kan alltså vid en djupare analys visa sig vara 
ett konstruktivt steg framåt. Detta gäller språktillägnandeprocessen hos såväl 
enspråkiga som flerspråkiga barn. En viktig roll spelas i processen av sk. 
formelliknande uttryck med hjälp av vilka barnet kan slippa lära sig mer 
komplicerade former. Både i enspråkighetsutveckling och flerspråkighetsutveckling 
lär sig barnet vad som är enkelt, användbart och påtagligt och kanske viktigast av 
allt: det lär sig vad det stöter på och får tillfälle att träna. 
 En viss eftersläpning kan i vissa fall uppträda i utvecklingstakten för de 
flerspråkiga p.g.a. den extra ansträngning det innebär för barnen att behöva bygga 
upp flera parallella språksystem. Detta gäller främst ordförråd och grammatik och i 
mindre utsträckning ljudutvecklingen. Vad beträffar språklig medvetenhet torde 
denna öka snabbare hos flerspråkiga barn p g a den mycket större stimulans att 
reflektera över språket de utsätts för. 
 Ofta uppträder under inlärning av flera språk någon form av språkblandning - s 
k interferens och kodväxling. Dessa fenomen bör återigen inte ses som något som 
klart skiljer den enspråkig utvecklingen från den flerspråkiga, utan snarare som att 
barnet försöker förenkla och generalisera över fler språksystem än ett i vilket fall 
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som helst är de snarare tecken på kreativitet och rationalitet än på tankeförvirring och 
språkutarmning. Även vad vi kallat interimsspråk bör betraktas på detta sätt och blir 
då inte heller något, som skiljer enspråkig utveckling från flerspråkig. 
 Slutligen bör det tilläggas att vissa skillnader i språkutvecklingens förlopp kan 
finnas mellan flerspråkiga, som lär sig språk successivt, och flerspråkiga, som lär sig 
språk simultant. Detta beror på att barnet genom inlärningen av ett språk påverkas 
såväl motoriskt, perceptuellt som kognitivt. Barnet har därför vid successiv 
språkinlärning ett helt annat utgångsläge än vid simultan språkinlärning. 
 
6.1.3 Språk och tanke 
Många av de argument som har förts fram i debatten om flerspråkighet hos barn har 
handlat om hur utvecklandet av tanke och känsloliv berörs av att växa upp med flera 
språk samtidigt. Några av de viktigaste slutsatserna vi dragit på detta område är 
följande: Förhållandet mellan språk och begreppsutveckling är inte konstant, dvs ett 
barns första begrepp, t ex rumsdimensioner, fysiska objekt, kausalitet, handling, 
tillstånd, process, utvecklas hos barnet oberoende av språk och utgör i själva verket 
en förutsättning för att språkinlärningen skall äga rum. Ett barn utan språk är därför 
normalt inte ett barn utan begrepp. Senare kommer emellertid sannolikt språket att 
spela större roll för begreppsutvecklingen, t ex genom den process Vygotsky visat på 
med sin term pseudobegrepp, där barnet till en början lär in en verbal etikett med ett 
mycket vagt innehåll, som det sedan använder i olika situationer och därmed 
successivt lyckas utveckla till ett mera precist och specifikt begrepp. Språket spelar 
också en stor roll för vissa formellt abstrakta begrepp, t ex de matematiska, vilka 
knappast för de flesta människor låter sig fångas och hållas kvar utan ett verbalt - t o 
m skriftligt - märke att haka fast dem vid. 
 Barn har alltså begrepp innan det lärt sig något språk. De har också med all 
sannolikhet en förmåga att abstrahera det begreppsliga innehållet från de språk de lär 
sig efter att språkinlärningen börjat. Detta innebär att de troligen utvecklar en 
språkoberoende begreppsbas som gör det möjligt för dem att förbinda olika språks 
innehåll med varandra. 
 Vad som sagts innebär också att vi inte lyckats hitta något stöd för de 
språkrelativistiska tankegångar som säger att varje språk bestämmer ett unikt sätt att 
tänka och att därför ett barn som växer upp med flera språk växer upp med en 
hopplöst splittrad schizofren världsbild. Vad vi tror är riktigt i den s.k. 
språkrelativistiska synen kanske kan uttryckas s här: i varje kulturgemenskap finns 
det verksamheter med speciella behov som leder till att bestämda begreppsliga 
distinktioner utvecklas, t.ex. en skomakare utvecklar ett nyanserat språk för att 
beskriva skor. Distinktionerna kan lättare kommuniceras om de språkligt kodifieras 
och kommer att spridas till alla i kulturgemenskapen om de berör något som är av 
allmänt intresse. VI kan sedan lära oss dem genom att lära oss de uttryck som 
språkligt kodifierar dem. Så på detta sätt har språkrelativisterna rätt. Vi kan få del av 
vissa begrepp genom att lära oss det språk som kodifierar dem. Detta behöver 
emellertid inte gälla alla begrepp - vissa utvecklas oberoende av språk. Inte heller 
innebär det att vi lär oss begrepp genom språket att det sätt på vilket vi skall tänka 
om dessa begrepp i förväg är bestämt av språket. Språket visar på möjligheter till 
begreppsbildning och är förstärkande för hur vi brukar tänka, men sätter inte några 
oöverstigliga gränser för hur det är möjligt att tänka. 
 Så långt vad man allmänt kan säga om språk och tänkande. Vad det gäller mera 
specifika skillnader i tankeutveckling mellan en- och flerspråkiga är vår slutsats att 
flerspråkighet för ett barn under i övrigt positiva omständigheter (hög begåvning, 
trygg och stimulerande uppväxtmiljö, positiva attityder till de språk som skall läras 
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från de personer barnet umgås med etc.) innebär en stimulans för tankeutvecklingen. 
Flerspråkiga barn 
 I positiva omständigheter uppvisar ett mera olikartat (divergent) och kreativt 
tänkande än enspråkiga barn under samma omständigheter. De uppvisar också en 
bättre begreppslig analytisk förmåga. 
 Bilden är emellertid annorlunda för flerspråkiga barn under dåliga 
omständigheter, d.v.s. låg begåvning, otrygg och stimulansfattig uppväxtmiljö, 
negativa attityder till de språk som skall läras in från de personer barnet umgås med 
etc. Under sådana omständigheter kan såväl enspråkiga som flerspråkiga barn få 
svårigheter med all inlärning men en extra börda lägges utan tvekan på de 
flerspråkiga barnen eftersom de måste lära in mer utan adekvat hjälp och stöd. 
Resultatet kan bli att dessa barn få kommunikationssvårigheter på ett eller flera av 
sina språk. 
 Dessutom tar det som vi sett ofta lite längre tid att lära sig flera språk än enbart 
ett - flerspråkiga barn uppvisar en något längre språkutvecklingsperiod. Detta innebär 
att flerspråkiga barn i kanske ännu högre grad än enspråkiga barn har behov av en 
trygg och positiv språkutvecklingsperiod och inte, som nu ofta är fallet i familjer 
med låg socio-ekonomisk status där båda föräldrarna arbetar, en mera otrygg och 
splittrad uppväxtmiljö. 
 
6.1.4 Språk och känsla 
Språkinlärningen engagerar som vi sett mycket stora delar av människan - kognitivt, 
motoriskt och inte minst känslomässigt. När det gäller relationen mellan språk och 
känslomässig utveckling är känslomässiga faktorer till en början viktiga som 
motivationsskapande i språkinlärning. Trygghet och självständighet gör det lättare 
för barnet att utveckla sin kreativitet och att göra de successiva förenklingar och 
generaliseringar som språkinlärningen verkar kräva. Precis som vi alltså sade att 
språkinlärningen kräver en viss begreppsutveckling för att kunna sätta igång kan vi 
också säga att en viss emotionell utveckling krävs innan språkutvecklingen sätter 
igång. 
 När det sedan gäller kommunikationen av känslor kan vi konstatera att det 
verbala språket här inte är så viktigt som ibland hävdats, eftersom känslor i början 
och även senare i livet till stor del uttrycks dels med intonationen i talet och dels 
ickeverbalt, dvs med gester, minspel etc. Barn kan på dessa sätt långt innan 
språkutvecklingen börjat, kommunicera grundläggande känslor som glädje, ilska och 
fruktan till sin omgivning. En anpassning till olika kulturers kommunikationssystem 
sker dock så småningom eftersom sättet på vilket känslor uttrycks i olika kulturer 
genom intonation, gester och minspel varierar något. Likheterna är dock så pass stora 
att man nästan alltid kan gissa sig till innebörden. 
 Vid sidan om att uttrycka känslor skall barnet också så småningom lära sig att 
tala om känslor. Här kommer av naturliga skäl det verbala språket att spela en 
betydligt viktigare roll. Emellertid gäller samma principer för utveckling av 
känslobegrepp som för begreppsutveckling generellt. Detta innebär inte att vi på 
något sätt vill förminska betydelsen av att också kunna uttrycka sina känslor verbalt 
d v s tala om den. Detta är viktigt och kan särskilt för äldre barn och vuxna 
andraspråksinlärare bli ett problem. 
 Ett speciellt problem som ofta diskuteras i den allmänna debatten är att vissa 
ord har en starkare känsloladdning än andra. Detta gäller särskilt vissa känsloord. 
Denna känsloladdning tanks då innefatta såväl begrepp som den etikett som språkligt 
kodifierar begreppet. Man hävdar t ex att man inte' kan ha samma känsla för engelska 
forest som för svenska skog och absolut inte samma känsla för engelska love som för 
svenska älska Till en del kan dessa skillnader förklaras av att love och älska inte 
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används på riktigt samma sätt, d.v.s. inte betyder samma sak. De kan emellertid 
också bero på att en individ från början använt ett språk i enbart vissa situationer och 
inte i andra och därför kommit att förknippa detta språk med just dessa situationer. 
Han har därför till en början inte någon klar uppfattning av hur ett annat språk 
fungerar i dessa situationer. En sådan skillnad är t.ex. normalfallet vid successiv 
andraspråksinlärning där språkinläraren i början inte har någon användnings- och 
erfarenhetsbaserad känsla för någonting inom det nya språket. 
 
6.2 För och Emot Flerspråkighet - Värderingar och Argument 
Låt oss nu, efter att ha granskat några av de mer eller mindre välunderbyggda 
hypoteserna om flerspråkighet och dess effekter, från litet allmännare utgångspunkter 
granska några andra av de värderingar som kan knytas till flerspråkighet. 
 På den negativa sidan kan anföras att det är för energikrävande att behärska 
flera språk. En individ måste anstränga sig för hårt för att skaffa sig den stimulans 
som krävs för att upprätthålla flera språk. Det är skonsammare för individen att 
enbart tala ett språk. 
 Vidare har man ofta anfört att flerspråkighet skulle kunna vara direkt skadligt. 
Som vi sett bygger dock dessa argument ofta på en otillräcklig analys av den sociala 
situation vissa flerspråkiga människor lever i. Det är denna situations effekter snarare 
än effekter av flerspråkighet man uppmärksammat. 
 Slutligen har man ibland framfört argument, som verkar ha sin grund i en 
känsla av att flerspråkighet kan vara ett hot mot nationell och kulturell enhet. Varje 
land, folk eller nation bör ha endast ett gemensamt språk. Om flera språk talas 
samtidigt, kan detta bli en fara för den nationella kulturen. Flerspråkigheten kan 
bidra till att splittra och söndra nationen. 
 De positiva värderingar som knyts till flerspråkighet kan i viss utsträckning 
erhållas genom att negera dessa argument. 
 I stället för att flerspråkighet betraktas som energikrävande kan den betraktas 
som stimulerande. Den tvingar fram ett bredare och mindre inskränkt tänkande och 
ger en individ mera energi att angripa andra problem. Flerspråkighet ses på s& sätt 
som något nyttigt och energiskapande. En intressant fråga blir nu om flerspråkighet 
både kan vara energikrävande och energiskapande, om den kan vara både skadlig och 
nyttig. Svaret är rätt klart i ljuset av vad som tidigare sagts. Frågan kan inte besvaras 
utan att man studerar de omständigheter, som den flerspråkige individen befinner sig 
i. Dessa avgör i stor utsträckning vilka effekter flerspråkigheten kommer att få. 
Dessutom måste man ta hänsyn till att språkinlärning är en kontinuerlig process i 
tiden så att vad som gäller vid en tidpunkt inte behöver gälla vid en annan. 
 På samma sätt kan flerspråkighetens effekt på den nationella enheten i stället 
vändas i en positiv uppskattning av internationalism och pluralism. Flerspråkighet 
hos stora delar av jordens befolkning bör rimligen förminska betydelsen av 
nationsgränser och dessutom leda till att kulturmiljön i varje land blir mera 
mångskiftande och öppnare för inflytanden utifrån I detta fall har vi därför en mera 
genuin konflikt när det gäller värden. Både förespråkarna för flerspråkighet och deras 
motståndare är eniga om att flerspråkighet kommer att förminska nationell 
enhetlighet men värderar detta fenomen olika. 
 De kanske starkaste argumenten för flerspråkighet är humanitära och baseras 
på det faktum att flerspråkighet för många människor är den enda möjliga lösningen. 
Under största delen av mänsklighetens historia har antagligen de språk som funnits 
talats av ett ganska litet antal personer. Jämför med situationen för de inhemska 
språken på Nya Guinea eller Australien i dag, där det finns många klart åtskilda 
språk som vart och ett talas av ett förhållandevis litet antal personer. Denna situation 
liknar den, som rått under större delen av mänsklighetens historia. En majoritet av 
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mänskligheten har därför troligen alltid varit flerspråkig. Det har varit det enda 
möjliga sättet att lösa kontaktproblem med andra grupper av människor. Trots de 
oerhörda homogeniseringsprocesser, som under historisk tid varit verksamma på 
både det samhälleliga och språkliga planet, är detta antagligen fortfarande sant I de 
flesta länder på jorden är flerspråkighet vanligt och ofta också en nödvändighet. Det 
är snarare enspråkighet som är det ovanliga och avvikande. 
 En grupp människor, vars flerspråkighet under senaste tiden blivit föremål för 
intresse, är de människor som flyttat från en kultur till en annan. En annan stor grupp 
är barnen till dessa människor. Dessa barn måste, för att kunna få den kontakt de som 
barn (och antagligen även som vuxna) behöver, kunna kommunicera med sina 
föräldrar och släktingar på det sätt som är naturligast för föräldrarna är inte detta 
möjligt frånhändes de sin kanske viktigaste källa till stimulans i 
personlighetsutveckling och utveckling av social identitet, nämligen en emotionell 
och intellektuell kontakt med föräldrarna, som bl.a. kan leda till en kännedom om 
och en stolthet över den egna kulturella bakgrunden. Men samtidigt måste de också 
klara sig i det samhälle de lever I. Den del av personligheten och den sociala 
identiteten, som utvecklas genom kontakt med kamrater och genom egna aktiviteter 
utanför familjen, kräver kommunikation med omgivningen på det sätt som är 
naturligast för den. Fler- eller tvåspråkighet är för en individ i denna situation 
nödvändigt om han eller hon inte skall förlora väsentliga livsmöjligheter. Att 
insistera på enspråkighet, antingen så att barnet enbart talar föräldrarnas språk eller 
så att det helt överger detta och enbart talar omgivningens språk, är båda delar 
lösningar som kommer att beröva barnet viktiga erfarenhetskällor. 
 
6.3 Hur Uppnås Aktiv Flerspråkighet? 
 
6.3.1 Flerspråkighet och flerkulturell kompetens 
Resultatet av den föregående diskussionen tycks bli att flerspråkighet är ett fenomen 
som vi, även om vi skulle vilja, knappast kan undvika. Hur underlättas då 
flerspråkighet bäst? Under vilka omständigheter blir en individ aktivt flerspråkig, 
d.v.s. en individ som i alla de situationer som är relevanta för honom kan använda 
sina språk på ett adekvat satt? 
 Ett första övergripande svar på denna fråga är att en individ kan knappast bli 
aktivt flerspråkig om han inte samtidigt förvärvar en flerkulturell kompetens, d.v.s. 
en förmåga att inom flera kulturer deltaga i de verksamheter som är relevanta för 
honom. Detta innebär att individen på ett adekvat sätt kan tolka händelser och handla 
i enlighet med de seder och bruk (normer och konventioner) som gäller för 
verksamheten inom kulturen. På grund av det nära sambandet mellan språk och 
kultur t.ex. när det gäller regler för interaktion, olika typer av antaganden om 
omvärlden etc. går därför en framgångsrik inlärning av flera språk hand i hand med 
att individen samtidigt uppnår kompetens i flera kulturer. 
 
6.3.2 Åtgärder för att stimulera aktiv flerspråkighet 
Hur kan vi då påverka situationen så att villkoren för flerkulturell kompetens och 
aktiv flerspråkighet bäst uppfylles? 
 Det övergripande svaret på denna fråga är rimligen, även om det måste 
modifieras med hänsyn till olika omständigheter, att målet bäst nås genom så mycket 
språklig och kulturell stimulans och träning som möjligt inom de språk och kulturer 
det är frågan om. 
 Låt oss se på några aspekter av vad detta skulle kunna innebära för 
invandrarbarn i Sverige. Situationen här liknar emellertid på många sätt situationen i 
andra s.k. rika industrialiserade länder. 
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 Den absolut viktigaste platsen för ett barn i denna del av världen är hemmet. 
Föräldrarnas kontakt med barnen kommer att påverka de flesta aspekter av ett barns 
utveckling. Föräldrarna måste därför aktivt tala med sina barn på de språk de vill 
uppmuntra. Detta är grunden för aktiv flerspråkighet hos barn så snart föräldrarnas 
språk inte är det som talas av omgivningen. Föräldrar bör därför, i den mån de inte 
naturligt själva har en sådan medvetenhet, göras medvetna om vikten av tidig och 
tillräcklig interaktion med barnen. Den diskuterade s k föräldrautbildningen bör 
kunna bli en god kontaktmöjlighet här. Vi kan också påminna om det s k home start 
program för språkliga minoriteter som finns i USA. Detta program innebär att 
föräldrar aktiveras som hemspråkslärare för sina barn. 
 Vid sidan om föräldrarna spelar daghemspersonal och annan vårdpersonal 
en mycket stor roll för barnens utveckling. Även mellan dem och barnen är en 
aktiv språkkontakt mycket viktig på alla de språk barnen skall lära sig. 
 För både föräldrar och annan vårdpersonal är det mycket viktigt att den 
språkliga stimulans som ges barnen kombineras med emotionell trygghet. Barn 
behöver känna sig trygga och självständiga om de skall kunna utveckla den 
kreativitet som språkinlärning kräver - inte minst gäller detta då de oftast behöver 
lite extra tid för att lära in flera språk. Alla barnens vårdnadshavare bör därför i 
möjligaste mån göras uppmärksamma på vikten av tidig icke-verbal 
kommunikation med barn - le, kramas, etc. -så att barnen kan bygga en 
emotionell balans. Daghems- och förskolepersonal bör helst därför också omfatta 
emotionellt lämpliga personer med samma kulturella och språkliga bakgrund som 
barnen. Detta skulle på många sätt kunna underlätta barnens emotionella 
anpassning förutom att det skulle göra det lättare för barnet att bli flerspråkigt. 
 Ett annat viktigt inflytande på ett barns språkutveckling kommer från 
kamraterna. Här möter t.ex. barnet positiva eller negativa attityder till 
föräldrarnas språk och kultur. som i högsta grad kan komma att styra barnets vilja 
eller möjlighet att bli flerspråkigt. Om man över huvud taget kan påverka 
relationen till kamrater bör detta ske genom att underlätta för lekar och andra 
gemensamma aktiviteter som på ett intresseväckande sätt kan medvetandegöra 
alla parter om skillnader och likheter i kulturell bakgrund och i kulturellt givna 
betraktelsesätt. 
 I så stor utsträckning som möjligt bör även barnens föräldrar involveras och 
helst bör då aktiviteter ordnas som har något av intresse för alla parter. Om 
kontakterna kan göras eftersträvansvärda får de uppenbart lättare en stabilitet som 
annars skulle kunna vara svår att uppnå. Det mest positiva en sådan kontakt skulle 
kunna ge är flerkulturell kompetens och f lerspråkighet, inte bara för invandrare utan 
även för de-personer som umgås med invandrarna. En sådan kontakt skulle sannolikt 
också leda till ökad tolerans och förståelse för olikheter i seder och bruk. Ett annat 
skäl för att stimulera sådan samaktivitet är att det ofta visat sig att enbart information 
inte är tillräckligt. Den kan lika gärna leda till intolerans och avståndstagande som 
till tolerans och aktivt intresse. Men inte heller direkt umgänge hjälper alltid. Därför 
måste vi sannolikt verka på flera plan samtidigt för att främja tolerans. 
 Ett ytterligare område av stor betydelse särskilt för barn, är skolan där de 
tillbringar en stor del av sin tid. Eftersom skolan är lättare att kontrollera med 
samhälleliga åtgärder än hem och socialt umgänge, tenderar man emellertid ibland 
att övervärdera skolans roll. Även om man alltså inte bör övervärdera skolans roll 
utgör den en viktig resurs för att kunna uppnå aktiv flerspråkighet, och det är viktigt 
att barnen får adekvat träning särskilt i att läsa och skriva på de språk de vill 
behärska. Bäst ges kanske denna träning genom att språken får fungera som medel 
för att nå andra kunskaper. Se Lambert och Tucker (1972). Detta innebär också att 
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språkträningen inte behöver ta tid från andra ämnen på schemat men kräver att man 
har lärare, som behärskar inte bara ett visst ämne utan också det språk barnen vill 
lära sig. De s.k. hemspråkslärare som finns i Sverige borde alltså i viss utsträckning 
fungera som ämneslärare eller tvärtom ämneslärarna som hemspråkslärare. 
 Med tanke på det starka språkliga trycket från barnens omgivning är det 
antagligen också bra om de språk som inte talas av omgivningen får ett något större 
utrymme i ämnesutbildningen. Detta ger dessa språk en mera realistisk chans till 
jämbördig utveckling. Detta innebär emellertid inte att det bästa skulle vara klasser 
som är fullständigt enspråkiga på invandrarspråken. Trots allt är ju flerspråkighet det 
villkor barnen lever under. 
 I detta sammanhang vill vi gärna säga att flerspråkighet i större utsträckning än 
som för närvarande är fallet också skulle vara möjligt för svenska barn. Det finns 
egentligen ingenting som hindrar att svenska barn i skolor med många invandrarbarn 
lärde sig något av de invandrarspråk som är mest välrepresenterade. En sådan reform 
skulle förutom att den vore berikande för dessa svenska barn mycket kraftigt öka 
toleransen och förståelsen för andra kulturer än den egna, vilket i sin tur skulle få en 
positiv effekt på invandrarbarnens möjligheter att behålla föräldrarnas språk. Som 
lärare kunde fungera en del av de hemspråkslärare som redan finns I Tyskland 
planeras f n undervisning av liknande typ i s k Begegnungsschulen, där tyska barn är 
i minoritet och lär sig invandrarspråk. 
 Vid sidan av en reform som den skisserade bör man åtminstone som en 
minimal åtgärd försöka informera svenska barn om den kulturbakgrund deras 
invandrarkamrater har. En sådan information kanske bäst äger rum genom någon 
sorts självverksamhet där barnen gemensamt skaffar sig information och t.ex. ordnar 
en utställning och/eller en fest med kulturen ifråga som tema. Som tidigare nämnts är 
det bra om så många som möjligt av alla barnens föräldrar kan fås att delta. 
 
6.3.3  Språkträning 
Till sist några ord om språkträning. Generellt kan man säga att all språkträning bör 
vara motiverande för att lyckas. Detta blir den lättast om den kan bygga på naturliga 
kommunikativa behov och om den väcker intellektuell nyfikenhet. För det 
flerspråkiga barnet som växer upp i en flerspråkig miljö finns dessa kommunikativa 
behov mycket klart och barnet kan därför beräknas vara mycket starkt motiverat att 
lära sig de språk som är aktuella. Svårare blir det naturligtvis senare i skolan där de 
kommunikativa behoven på olika sätt artificiellt måste skapas. 
 Kommunikativa behov är dock ingen garanti för en lyckat språkutveckling. 
Mycket viktigt är också att barnet får en emotionellt trygghet som kan ge barnet 
självsäkerhet och en tro på sig själv som kan stödja det i språkutvecklingen. Vidare 
är det bra om barnet blir utsatt för och får tillfälle att själv öva flera olika sorters 
språkanvändning. 
 För många barn har s.k. funktionell differentiering, d.v.s. en person - ett språk 
varit till hjälp. Barnet talar ett språk till mamma och ett till pappa eller ett språk till 
föräldrarna och ett till kamraterna. Funktionell differentiering tycks - även om den 
inte är helt nödvändig - ge barnet en stabilitet i språkinlärningssituationen som tycks 
vara positiv för språkutvecklingen. Som vi tidigare påpekat engagerar 
språkanvändning flera sidor av människan - hennes intellekt och känslor, hennes 
talorgan och kroppsrörelser m.m. Helheten av dessa olika sidor av kommunikationen 
kan bli mer meningsfull ju bättre individen behärskar språket och kulturen i fråga. På 
detta sätt kan vi kanske förklara varför det kan vara befrämjande för barnets 
utveckling att en förälder företrädesvis talar det språk med barnet som föräldern 
behärskar bäst. Det är dock viktigt att differentiering inte leder till en påtvingad 
onaturlig kommunikation. Då är det bättre att bryta kravet på differentiering. 
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 Språk lärs också in snabbare och bättre om flera sinnen samtidigt kan aktiveras 
- s.k. flermodal stimulering. Barnet lär sig därför troligen bättre om syn, hörsel, 
känsel och motorik samtidigt kan aktiveras. Detta bör vara en vägvisare i 
utarbetandet av pedagogiska hjälpmedel för barn. 
 Det finns också en mängd erfarenhet som pekar på att såväl barn som vuxna lär 
sig språk bäst genom att själva använda det. Språkträning bör därför vara sådan att 
den leder till så mycket meningsfull egen språkaktivitet som möjligt. Detta åstad- 
kommes bäst genom att barn och vuxna samtalar med varandra på de språk som skall 
läras in. Här är det mycket viktigt för barnet att dess kommunikationspartner gör en 
adekvat situationell anpassning av bakgrundsinformation, känslostämning och 
språknivå. Men det kan också åstadkommas genom lekar och rollspel vilka som vi 
sett, barnet ofta på egen hand sätter igång. 
 Slutligen är det viktigt att vi får ett klimat av ökad tolerans inte minst i 
språkligt hänseende. Man bör inte sätta orealistiskt höga ml för flerspråkighet. Det är 
t ex orealistiskt att kräva samma språkkunskaper av invandrarbarn i Sverige, som 
man skulle förvänta sig av barn i deras föräldrars hemland. Sådana mål leder lätt till 
besvikelse för såväl lärare som invandrarbarn och deras föräldrar. Ett invandrarbarn i 
Sverige lever under helt annorlunda språkutvecklingsmöjligheter än hans eller 
hennes kusiner i föräldrarnas hemland. Såväl barnets som föräldrarnas språk har 
påverkats av de ändrade betingelserna i Sverige. V Se t ex Durovic & Stankovski 
(1979). 
 Man bör inte stämpla barn som halvspråkiga för att de använder blandspråk 
utan istället, som vi försökt visa i denna rapport, komma till insikt om att blandspråk 
i många avseenden snarare är ett positivt tecken på barnens språkliga kreativitet. 
 
 
7  Forskningsbehov 
Som framgått i föreliggande rapport finns en mängd forskning om barns 
språkutveckling och en- och flerspråkighet gjort-. Plan kan emellertid se att 
forskningen ofta rört sig om vissa favoritteman och att andra områden i stort sett helt 
negligerats. Om vi ser till facklitteraturen om en- och flerspråkig utveckling, kan vi 
generellt konstatera att forskning och litteratur om enspråkig utveckling är mer 
psykolingvistiskt inriktad, medan forskning och litteratur om flerspråkig utveckling i 
högre grad är sociolingvistiskt inriktad. Det föreligger alltså, allmänt sett, ett 
sociolingvistiskt forskningsbehov beträffande enspråkiga barns utveckling och ett 
psykolingvistiskt forskningsbehov beträffande flerspråkiga barns språkutveckling. 
Speciellt kan man emellertid notera att ett bredare grepp i stil med vad vi försökt ta i 
den här rapporten ofta fattas. Nedan skall vi nu ta upp några områden som enligt vår 
åsikt förtjänar att ytterligare utforskas: 
 
1. Först och främst behövs mer "heltäckande" beskrivningar av barns 

kommunikation och av barns språkliga utveckling. Speciella drag i den 
språkliga utvecklingen behöver sättas I samband med olika påverkande 
faktorer i barnets omgivning. 

2. Allmänt sett finns ett mycket stort behov av "naturalistiska" studier av barns 
kommunikation med barn - såväl enspråkiga som flerspråkiga. Speciellt skulle 
det vara intressant att studera olika typer av samtal mellan flerspråkiga barn. 
Hur ser t.ex. deras kodväxling ut? 

3. Mycket noggrannare studier behövs över huvud taget av det flerspråkiga 
barnets "mellanspråkliga kreativitet", d.v.s. av de olika former för 
språkbehandling, (t.ex. kodväxling och interferens) som barnet uppvisar under 
språkutvecklingen. Finns det barn som t.o.m. under simultan 
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flerspråksinlärning inte blandar språk? Vilka faktorer kan detta i så fall 
relateras till? Hur mycket av interferens kan förstås som generalisering och 
förenkling? 

4. Vi behöver fler studier av det flerspråkiga barnets språkliga medvetenhet och 
av hur denna medvetenhet skiljer sig resp. liknar enspråkiga barns språkliga 
medvetenhet. Vi behöver dessutom över huvud taget betydligt bättre belysa 
den språkliga medvetenhetens roll för språkbehärskning och språklig 
utveckling. 

5. Vi behöver fler "heltäckande" studier av klart lyckade flerspråkiga barn - 
omständigheter, strategier de använder etc. På samma sätt behöver vi fler 
"heltäckande" studier av barn som tycks ha haft besvär med flerspråkighet. 

6. Hur många språk kan ett barn lära sig? Finns det mer än fyrspråkiga barn? 
7. Kan barn glömma språk? Vad avgör vilka delar som glöms? Kan språk som 

glömts reaktiveras och hur görs detta bäst? Hur påverkas ens minne och 
förmåga att använda ett språk av det sätt på vilket man lärt in det? Finns det 
något samband mellan den ålder man lärt in ett språk och glömska av språket? 

8. Vi behöver också mer forskning om förhållandet mellan språk och begrepp och 
språk och känslor. Vilka begrepp är för sin inlärning mest beroende av att vara 
kodifierade med en språklig etikett? Vad innebär det egentligen att vissa ord 
har en viss känsloladdning? Hur förhåller sig abstraktionsförmåga till språklig 
medvetenhet och till förekomsten av verbala etiketter för begrepp? 

9. Ytterligare ett område, som än så länge är nära nog outforskat, är barns 
talplanering I vilka enheter och enligt vilka principer planerar och utför barn 
sitt tal? Vilken inverkan har olika situationella faktorer på dessa processer? Hur 
tar sig t.ex. ett barn an problemet att hålla reda på vad den pågående talaren 
stiger samtidigt som barnet är ivrigt att själv säga något? Vilka 
planeringsprocesser ligger bakom språkväxling i en och samma situation (jfr 
ovan) m.m.? 

10. Hur påverkar egentligen språktypologiska skillnader och likheter 
språkinlärning? Försvårar eller underlättar t ex stora språktypologiska likheter? 
Kommer vissa kombinationer av språk att verka fördröjande på 
språkutvecklingen? 

11. Hur påverkas flerspråkighet av olika personlighetsfaktorer? Har t ex utåtriktade 
barn lättare att lära sig språk än inbundna barn? Generellt behöver 
motivationens roll för språkinlärning ytterligare utredas. Vilken sorts 
motivationsfaktorer är de viktigaste för barn? Kan barn i språkinlärning 
motiveras av intresse för själva språket, eller är deras motivation till största 
delen instrumentell.? 

12. Finns det någon optimal ålder för språkinlärning? Finns det t o m olika 
optimala åldrar för olika aspekter av språkförmågan? Är det vid successiv 
språkinlärning bättre att lära sig ett andra språk vid en något högre ålder,- t ex 
ett år efter skolstarten, då barnet utvecklingsmässigt kommit längre? 
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