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Kingelin-Orrenmaa, Zea, Tampere as a Swedish language island. An ethnographic
study of language policy as practices, processes and choices in Swedish spaces in
inner Finland
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, Nordic
Philology
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University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract
In my thesis, I have studied Tampere as a Swedish language island from a sociolinguistic
perspective with Bernard Spolsky’s approach to language sociology as the theoretical framework.
By language policy I mean language planning efforts and various forms of both conscious and
unconscious linguistic practices which become visible as practices in everyday life on different
levels of society. Of all the approximately twenty Swedish clubs, associations and institutions in
Tampere, I have focused on two important spaces, namely the institutions Svenska samskolan i
Tammerfors (the Swedish school) and Tammerfors svenska församling (the Swedish
congregation).
The aim of the study is to find out what kinds of practices, processes and choices are negotiated
in these language island communities. I examine the communities both on an institutional and an
individual level. My goal is to describe the kind of a language policy the institutions and
individuals create and apply in their daily activities. The study is descriptive and aims to illustrate
the sociocultural reality of the Swedish language on both the macro and micro levels in a Finnishspeaking majority context.
In the study, I have applied triangulation on the levels of both method and material. I have used
various types of data such as questionnaires, field notes, documents, written works, webpages and
thematic interviews due to the varying types of the institutions and focus groups. The different
materials studied required the application of both quantitative and qualitative methods of analysis.
In the case of open questions and thematic interviews I have applied content analysis, leading to a
process of abstraction.
The results of the study show that the Swedish institutions Svenska samskolan i Tammerfors
and Tammerfors svenska församling have over the course of time gone through a change in
language policy. This has led to the application of varied linguistic practices in everyday life.
Characteristic for the language policy in the Swedish school in the 2010s is language awareness
and openness. Characteristic for both institutions studied is interaction between language
maintenance efforts and continuous accommodation between Swedish and Finnish in various
communicative practices.

Keywords: accommodation, bilingualism, language choice, language policy, language
practices, language processes, Swedish language island in Finland

Kingelin-Orrenmaa, Zea, Tampere ruotsalaisena kielisaarekkeena. Etnografinen
tutkimus kielipolitiikan käytänteistä, prosesseista ja valinnoista Suomen sisämaan
ruotsalaisissa tiloissa
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Pohjoismainen
filologia
Acta Univ. Oul. B 172, 2019
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä
Väitöskirjassani olen tutkinut Tamperetta ruotsalaisena kielisaarekkeena kielisosiologisesta perspektiivistä käyttämällä teoreettisena viitekehyksenä Bernard Spolskyn kolmea kielipoliittista
komponenttia. Kielipolitiikalla tarkoitan tietoisia kielen suunnitteluun liittyviä panostuksia sekä
erilaisia tietoisia ja tiedostamattomia kielellisiä toimintoja, jotka näyttäytyvät erilaisina arjen
käytäntöinä yhteiskunnan eri tasoilla. Runsaasta kahdestakymmenestä ruotsinkielisestä kerhosta, yhdistyksestä ja instituutiosta olen tarkastellut kahta merkittävää ruotsinkielistä tilaa, nimittäin Tampereen ruotsalaista koulua (Svenska samskolan i Tammerfors) ja Tampereen ruotsalaista seurakuntaa (Tammerfors svenska församling).
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kielellisiä käytänteitä, prosesseja ja valintoja näissä kielisaarekeyhteisöissä muodostuu. Tarkastelen yhteisöjä instituution ja yksilön tasolla.
Kiinnostukseni kohteena on se, millaista kielipolitiikkaa sekä instituutiot että yksilöt luovat ja
soveltavat päivittäisessä toiminnassaan. Tutkimus on deskriptiivinen ja sen tarkoituksena on
kuvailla ruotsinkielistä sosiokulttuurista todellisuutta makro- ja mikrotasolla suomenkielisessä
enemmistökontekstissa.
Olen soveltanut tutkimuksessa sekä menetelmä- että aineistotriangulaatiota. Tutkimuskohteiden erilaisuudesta johtuen olen käyttänyt tutkimusaineistoina kyselylomakkeita, kenttämuistiinpanoja, asiakirjoja, kirjallisia teoksia, verkkosivuja ja teemahaastatteluja. Aineistot edellyttivät
sekä kvantitatiivisten että kvalitatiivisten analyysimenetelmien käyttöä. Avoimiin kysymyksiin
sekä teemahaastatteluihin olen soveltanut sisällönanalyysiä ja abstrahointia.
Tutkimustulokset osoittavat, että ruotsalaiset instituutiot Svenska samskolan i Tammerfors ja
Tammerfors svenska församling ovat kielipolitiikan näkökulmasta tarkasteltuina muuttuneet
aikojen saatossa. Tämä on johtanut vaihteleviin kielellisiin käytänteihin, joita arjessa sovelletaan. Kielitietoisuus ja avoimuus ovat ominaisia piirteitä Svenska samskolanin kielipolitiikalle
2010-luvulla. Tunnusomaista molemmille instituutioille on vuorovaikutus, joka vallitsee yhtäältä
kielen säilyttämiseen liittyvien panostusten ja toisaalta erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa
tapahtuvan ruotsin ja suomen kielen akkommodaation välillä.

Asiasanat: akkommodaatio, kaksikielisyys, kielelliset käytänteet, kielelliset prosessit,
kielelliset valinnat, kielipolitiikka, ruotsalainen kielisaareke Suomessa

Kingelin-Orrenmaa, Zea, Tammerfors som svensk språkö. En etnografisk studie
av språkpolicy som praktiker, processer och val i svenska rum i det inre av Finland
Forskarsskolan vid Uleåborgs universitet; Humanistiska fakulteten, Nordisk filologi
Acta Univ. Oul. B 172, 2019
Uleåborgs universitet, PB 8000, FI-90014 Uleåborgs universitet, Finland

Abstrakt
I denna avhandling har jag granskat Tammerfors som svensk språkö i ett språksociologiskt
perspektiv enligt Bernard Spolskys tre komponenter av språkpolicy som teoretisk referensram.
Med språkpolicy avser jag medvetna språkplaneringsinsatser och olika former av både medvetna
och omedvetna språkliga handlingar som avtecknas som praktiker i vardagen på olika nivåer i
samhället. Av de ett drygt tjugotal svenska klubbar, föreningar och institutioner har jag lagt fokus
på två betydande svenska rum, nämligen institutionerna Svenska samskolan i Tammerfors och
Tammerfors svenska församling.
Mitt syfte är att utreda vad som är kännetecknande för de språkliga praktiker, processer och val
som konstrueras i dessa språkögemenskaper. Dels studerar jag gemenskaperna som institutioner
och dels individerna. Jag är intresserad av hurdan språkpolicy institutionerna och individerna
skapar och tillämpar i sin dagliga verksamhet. Forskningen är deskriptiv och syftar således till att
beskriva den sociokulturella verkligheten gällande svenska språket på makro- och mikronivå i en
finskspråkig majoritetskontext.
I undersökningen har jag tillämpat både metod- och materialtriangulering. På grund av
institutionernas och fokusgruppernas olika karaktär har jag använt mig av olika delmaterial som
frågeformulär, fältanteckningar, handlingar, skriftliga verk, webbsidor och temaintervjuer. Det
varierande materialet gav upphov till tillämpning av både kvantitativa och kvalitativa
analysmetoder. På de öppna frågorna har jag tillämpat innehållsanalys som jag också använt i
analysen av temaintervjuerna där jag tillämpat abstrahering.
Undersökningsresultaten visar att de svenska institutionerna, Svenska samskolan i Tammerfors
och Tammerfors svenska församling har förändrats genom tiderna i fråga om språkpolicy som lett
till varierande språkliga praktiker som tillämpas i verksamheten. Svenska samskolans språkpolicy
på 2010-talet präglas av språkmedvetenhet och öppenhet. Kännetecknande för båda
institutionerna är ett samspel mellan å ena sidan språkbevarande insatser och å andra sidan
ackommodation mellan finska och svenska i olika kommunikativa praktiker.

Ämnesord: ackommodation, språkbevarande, språkliga praktiker, språkliga processer,
språkliga val, språkpolicy, svensk språkö i Finland, tvåspråkighet

Till Oliver, Annabel och Winston
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Förord
Uppvuxen på en språkö med en flerspråkig vardag kändes det meningsfullt och
extra privilegierat att få medverka i ett projekt som Tvåspråkigheten och det
mångkulturella Finland – god praxis och framtida utmaningar i en fackspråklig
kontext (TMF). Som trebarnsmamma i en språkökontext har jag under åren ställts
inför språkliga val i olika kontexter och reflekterat över olika praktiker som jag
tillämpat i min egen familj. Valet att placera mina egna barn i Svenska samskolan i
Tammerfors väckte mitt intresse för hurdana reflektioner andra familjer har vid val
av svenskspråkig dagvård och skola i en finskspråkig majoritetskontext.
Avhandlingen har till stor del kommit till under min forskaranställning vid
Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Ett stort tack till SLS som genom
denna ekonomiska satsning skapat trygghet och gjort min forskning möjlig under
fyra och ett halvt år på heltid. Jag vill också rikta ett stort tack till forskningschef
Christer Kuvaja vid SLS som handledde intressanta tvärvetenskapliga
forskarseminarier som gav en bra språngbräda in i det tänkande jag tillämpat i min
egen forskning.
Under doktorandperioden har jag haft privilegiet att få vara doktorand vid tre
olika universitet. Jag inledde mina doktorandstudier vid Tammerfors universitet,
övergick till Vasa universitet och avslutar doktorandstudierna vid Uleåborgs
universitet. I och med min akademiska resa med hållplatser vid flera olika
universitet under en och samma doktorandperiod har jag fått en inblick i olika
vetenskapliga traditioner och sätt att bedriva lingvistisk forskning vilket jag nu i
efterskott kan endast se som en berikande erfarenhet.
Ett hjärtligt tack vill jag rikta till professor Paula Rossi som har fungerat som
min huvudhandledare under doktorandperioden vid Uleåborgs universitet. Du har
outtröttligt läst igenom mina texter gång på gång och ställt just de rätta frågor som
har utvecklat min förmåga till kritiskt tänkande och vetenskapligt skrivande. Under
de mörka stunderna har du hittat de rätta orden för att sporra mig vidare på färden.
Jag kommer innerligt att sakna våra träffar på Stockmanns café i Helsingfors.
Jag har även att tacka professor Harry Lönnroth som inspirerade mig till att
närmare börja undersöka språkön Tammerfors. Professor Nina Pilke vill jag tacka
för hennes uppmuntran och kvistiga frågeställningar, som utmanat mig att utveckla
mitt analytiska tänkande, och för att hon kunde vägleda mig till teorin om
språkpolicy som öppnade språkökontexten och mitt material för mig i ett helt nytt
ljus.
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Mina kolleger vid Uleåborgs och Vasa universitet vill jag tacka för alla de
givande stunder vi haft då vi i olika sammanhang mötts under dessa år. Mitt
arbetsrum har under doktorandperioden funnits vid Tammerfors universitet där jag
har delat en stor del av vardagen med mina närmaste kolleger. Ett stort tack till
Mona Forsskåhl för intressanta diskussioner kring fenomenet tvåspråkighet, Marja
Kivilehto som alltid haft tid för mina frågor och speciellt min härliga kollega
Johanna Koivisto som delat både det akademiska och det privata med mig. Jag vill
ytterligare tacka Hannu Niemi för den noggrannhet med vilken han läste igenom
och kommenterade manuset i flera omgångar samt Arja Nurmi som korrekturläste
det engelska abstraktet. Ett stort tack också till hen som gav mig en mening!
Avhandlingen är förhandsgranskad av professor Siv Björklund och professor
Åsa Palviainen. Ett innerligt tack för era värdefulla kommentarer och
förbättringsförslag till avhandlingsmanuset!
Jag vill också tacka alla mina informanter som med välvilja ställt upp på
intervjuer och öppnat sina hem för mitt besök – utan er skulle avhandlingen givetvis
inte ha kommit till!
Jag har haft ett privilegium att få växa upp i en miljö med en språkideologi som
över generationer har värdesatt och sporrat till en bred språkkompetens. Jag vill
tacka mina, under doktorandperioden bortgångna farföräldrar, fammo Anna-Lea
och faffa Birger Kingelin som gav mig otaliga möjligheter att komma i kontakt med
olika språk. Min mamma Ulla-Maija Kingelin har genomgående och välvilligt ställt
upp med städning, matlagning och skjutsningar under alla dessa år. Utan dig skulle
jag inte ha rott projektet i land. Mamma, tack för att du en gång valde att börja tala
svenska med mig och placerade mig i en svensk skola på en språkö. Tack också för
att du skickade mig till Kanada i studentutbyte och till Tyskland och till Frankrike
för sommarvistelser. Därför blev språk inte bara kunskap och arbete för mig – utan
hela mitt liv! Tack till min man Antti för att du funnits till för barnen då jag själv
inte kunnat. Slutligen vill jag uttrycka min tacksamhet till mina barn Oliver,
Annabel och Winston för att jag tilldelats glädjen att få följa med er uppväxt till
flerspråkiga individer. Ni är min stora inspiration!
Doktorandperioden har varit lång och det är klart att statistiska uppgifter som
presenteras i avhandlingen delvis har föråldrats. Trots detta hoppas jag att studien
kan läsas som ett nedslag i språkökontexten i Tammerfors på 2010-talet och att den
vid och för eventuella framtida studier kan fungera som inspiration och
jämförelsematerial.
Tammerfors, mars 2019
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Zea Kingelin-Orrenmaa
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1

INLEDNING

I denna avhandling granskar jag Tammerfors som svensk språkö i ett
språksociologiskt perspektiv. Mitt syfte är att utreda vad som är kännetecknande
för de språkliga praktiker, processer och val som konstrueras i två
språkögemenskaper utgående från språkpolicy som teoretisk referensram.
Med ’språkpolicy’ avser jag medvetna språkplaneringsinsatser och olika former av
både medvetna och omedvetna språkliga handlingar som avtecknas som praktiker
i vardagen på olika nivåer i samhället.
Jag har valt att lägga fokus på två institutioner, nämligen Svenska samskolan i
Tammerfors och Tammerfors svenska församling som gemenskaper och på
individnivå på medlemmar i gemenskaperna. Dessa gemenskaper är av betydelse
för de svenskspråkiga i Tammerfors med omnejd men även för andra med intresse
för det svenska språket och svenskheten överlag. Tammerfors ligger geografiskt
utanför det Svenskfinland som räknas bestå av Nyland, Åboland, Åland och
Österbotten men är en pusselbit av Svenskfinland, som en del av ”det femte
landskapet” som utgörs utöver Tammerfors av språköarna Björneborg, Kotka och
Uleåborg, åtminstone mentalt (se Lönnroth 2009a: 98–100). Även om Tammerfors
och de övriga språköarna också kontextuellt avviker från det övriga Svenskfinland
är gemenskapen på språkön en del av det tvåspråkiga Finland.
För en som lever och bor i Tammerfors och på något sätt är anknuten till det
svenska i staden förefaller många fenomen som självklarheter. Men när man tar på
sig forskarrollen med avsikten att identifiera och begreppsliga dessa självklarheter
samt med avsikten att hitta lämpliga teorier att förklara dem, märker man, att ju
mera man kommer i kontakt med svenskheten i Tammerfors med omnejd desto
mera faktorer borde beaktas i en språksociologisk studie av fenomenet Tammerfors
som svensk språkö. Det förefaller som ett mycelium eller en vävnad av olika
delfenomen som historiska, språkliga, kulturella, geografiska, sociologiska,
politiska och ekonomiska som bygger upp den verklighet som vi möter på 2010talet. Stadens invånare representerar över 100 olika språkgrupper. Den ryska
språkgruppen är den näst största och den svenska språkgruppen den tredje största
efter den finska språkgruppen. Utöver dessa är arabiska, persiska, estniska och
engelska de vanligaste främmande språken (Tapio 2013 [www]). Undervisning
förmedlas utöver finska och svenska också på engelska och tyska medan de
evangelisk-lutherska församlingarna erbjuder verksamhet ytterligare på till
exempel arabiska, dari och kurdiska (Tampereen seurakunnat 2013 [www]).
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Denna studie är inte den första som beskriver den svenska språkgemenskapen i
Tammerfors ur språksociologisk synvinkel. Intresset för svenskan och den svenska
språkgemenskapen i Tammerfors som föremål för akademisk forskning i
varierande perspektiv kan sägas ha vaknat på 2000-talet. Harry Lönnroth (Lönnroth
& Rossi 2008; Lönnroth 2009a; Lönnroth 2009b; Lönnroth 2009c; Lönnroth 2011)
har undersökt svenskheten i Tammerfors i ett språksociologiskt, sociokulturellt och
språkhistoriskt perspektiv. Vidare har språköarna, Tammerfors medräknat, tagits
med i materialet i Oker-Bloms, Gebers och Backmans (2001) undersökning om
språkbakgrund och muntlig språkkompetens i de svenska lågstadieskolorna.
Svenska samskolan i Tammerfors har varit en av skolorna i Koveros (2011)
undersökning om elevernas identitet, språkliga hemmiljö och uppfattning om den
egna språkkompetensen. Likaså har Svenska samskolan i Tammerfors varit en av
skolorna i projektet Skolspråk 2010–2012 som var ett samarbetsprojekt mellan
Utbildningsstyrelsen, Åbo Akademi och Helsingfors universitet (Skolspråk 2010–
2012 [www]) där olika språkstrategier och elevers språkliga vardag kartlades.
Syftet var att i samarbete med skolor skapa en medvetenhet om språkets betydelse
för inlärningen och utveckla verktyg för att kunna stödja elever, oberoende av
språklig bakgrund i inlärningen. Projektet resulterade i en handbok (Slotte-Lüttge
& Forsman 2013) och gav upphov till en egen språkstrategi för Svenska samskolan
i Tammerfors (Samverkan Språkstrategi för Svenska samskolan i Tammerfors
2012–), som även utgör en del av materialet i denna avhandling. Henricson (2013)
har i sin doktorsavhandling studerat de svenska språköarna i Finland i ett
kontaktlingvistiskt perspektiv och undersökt interaktion, grammatik och
flerspråkighet i samtal i Tammerfors bland andra språköar. Utöver dessa kan
nämnas på initiativ av Tankesmedjan Magma gjorda studie Svenska språköar och
finska utskär (Laurent 2013) där olika aspekter av språkön Tammerfors tas upp. I
början stod det klart för mig att Svenska samskolan i Tammerfors och Tammerfors
svenska församling är så viktiga institutioner i den svenska gemenskapen i
Tammerfors att de naturligt finns med i en språksociologisk undersökning av den
svenska språkgemenskapen i staden. Jag ville dock i mitt arbete även undersöka
sådana gemenskaper som till stor del inte i tidigare forskning fått uppmärksamhet.
Fokus i denna studie ligger på språkets sociologi. Fishman (1972a: 1) ser
språkets sociologi utgöra en aspekt av sociolingvistiken som då skulle utgöra
överbegreppet. En gränsdragning mellan begreppen ’språksociologi’
och ’sociolingvistik’ är utan tvekan svår. Distinktionen mellan begreppen har
vanligen förklarats genom en skillnad i perspektivet. Enligt Fishman fokuserar
språksociologin på interaktionen mellan språkanvändning och människornas
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beteende, attityder och handlande som grundar sig på gemensamma normer, vilket
kan beskrivas som en samhällelig aspekt. Sociolingvistiken däremot utgår från
individen och lägger fokus på språkliga varieteter och variabler som bland annat
kön, ålder, utbildning, social, regional och etnisk bakgrund. Som Lönnroth och
Rossi (2008: 199) konstaterar, är språket ”ett invecklat socialt studieobjekt: för en
trogen förståelse av det behövs båda [sociolingvistiska och språksociologiska]
synvinklarna.” Många samtida forskare gör inte längre någon klar skillnad mellan
begreppen utan använder både termerna språksociologi och sociolingvistik om
samma fenomen, det vill säga synonymt. (Se t.ex. Sundgren 2008; Einarsson 2009;
Norrby & Håkansson 2010)
Min undersökning behandlar både individen och den språkgemenskap som
individerna i varierande omfattning utgör en del av och därmed definierar jag min
undersökning främst som språksociologisk. Fishmans tankar daterar tillbaka till
1970-talet men det språkliga förhållningssätt och förhållningssätt till
språkanvändare som omnämns är aktuella teman även i dag, även i den gemenskap
som är föremål för denna forskning.
Del I i avhandlingen behandlar Svenska samskolan i Tammerfors som språklig
miljö på institutionsnivå, på individnivå behandlas skolgemenskapen ur
föräldrasynvinkel. Elevsynvinkeln har jag med avsikt lämnat utanför denna
undersökning eftersom den varit i fokus ur olika synvinklar i flera undersökningar
under de senaste åren (se t.ex. Kovero 2011; Henricson 2013; Slotte-Lüttge &
Forsman 2013). Ett annat argument för valet av föräldrasynvinkel är valet av
språkpolicy som teoretisk utgångspunkt för avhandlingen. Olika medvetna och
oreflekterade val och handlingsmönster som konstruerar en språkpolicy på
mikronivå i familjerna ligger åtminstone till en del i föräldrarnas händer och
påverkas av föräldrarnas språkliga bakgrund, språkkompetens och livshistoria.
Föräldrar och deras val är viktiga pusselbitar av Svenska samskolan i Tammerfors
som språklig miljö.
Del II lägger fokus på Tammerfors svenska församling med en fallstudie av en
mindre gemenskap, nämligen gruppen Mammor, pappor o barn. Argumentet för
valet av denna grupp till fokusgrupp är att gruppen med stor sannolikhet är en av
de första svenskspråkiga gemenskaperna som föräldrarna söker sig till tillsammans
med barn i spädbarns- och lekåldern. Genom denna fokusgrupp kunde jag nå
familjerna i ett tidigt skede då språkliga val övervägs och görs samt komma åt
processer kring språk och språkliga praktiker som håller på att utvecklas i
familjerna.
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1.1

Avhandlingens uppläggning

Avhandlingen inleder jag med en syftesbeskrivning och mina forskningsfrågor
samt redogör för forskningsmaterialet och de metoder som jag tillämpat i både
materialinsamlingen och materialanalysen. I kapitel 2 redogör jag för
tvåspråkigheten i Finland, diskuterar centrala begrepp och ger både en historisk
översikt och en nutidsöversikt över Tammerfors som språklig miljö. I kapitel 3
redogör jag för avhandlingens teoretiska referensram språkpolicy och
familjespråkpolicy. Jag diskuterar termer och framför olika modeller som skapats
inom disciplinen. Som ett komplement till tidigare modeller presenterar jag min
egen språkpolicymodell genom vilken jag har för avsikt att beskriva språkpolicy
som process. Jag avslutar kapitlet med att behandla språkidentitet.
Avhandlingens empiriska del består av två delar; del I Svenska samskolan i
Tammerfors, kapitel 4 och del II Tammerfors svenska församling, kapitel 5. Båda
institutionerna granskas i ett makro- och mikroperspektiv, det vill säga som
institution och på individnivå genom en utvald fokusgrupp. På grund av att
institutionerna är olika skiljer strukturen på institutionsnivå närmast i att Svenska
samskolan i Tammerfors har en utskriven språkstrategi som ligger föremål för
analys medan Tammerfors svenska församling inte har en sådan. Medlemsprofilen
skiljer i fokusgruppernas storlek med 73 föräldrainformanter för Svenska
samskolan i Tammerfors och 8 informanter i Mammor, pappor o barn-gruppen.
Enkätsvaren redovisas i huvudsak som kvantitativa resultat medan
intervjuresultaten belyses med hjälp av intervjucitat. I kapitel 4 och 5 redogör jag
utgående från den teoretiska referensramen för faktorer som bakgrund och
språkidentitet, språkpolicy, språkliga val och praktiker som var föremål för mina
analyser (se avhandlingens struktur i figur 1).
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Tammerfors som svensk språkö

Del II
Tammerfors svenska församling

Del I
Svenska samskolan i Tammerfors (SST)

Institutionsprofilen (makronivå)
• Historia och nutid
• Praktiker i skolvardagen
• Samverkan – en gemensam språkstrategi

Medlemsprofilen (mikronivå)
(Föräldrar/vårdnadshavare med
barn i åk 1–6)
• Bakgrundsfaktorer och språkidentitet
• Familjespråkpolicy och val
• Praktiker

Institutionsprofilen (makronivå)
• Praktiker i församlingsvardagen
• Församlingens språkpolicy

Medlemsprofilen (mikronivå)
(Mammor, pappor o barn-gruppen)
• Bakgrundsfaktorer och språkidentitet
• Familjespråkpolicy och val
• Praktiker

Sammanfattning
Avhandlingens struktur.

1.2

Syfte och forskningsfrågor

Min doktorsavhandling är en etnografisk studie med ett språksociologiskt
perspektiv på Svenska samskolan i Tammerfors och Tammerfors svenska
församling som är så kallade svenska rum1 i inlandet. Mitt syfte är tudelat. Dels
studerar jag gemenskaperna som institutioner, det vill säga makronivån och dels
individerna, det vill säga mikronivån. Jag är intresserad av hurdan språkpolicy
institutionerna som kollektiver tillämpar i sin dagliga verksamhet och av
individerna som på ett eller annat sätt är anknutna till kollektivet. Jag utreder genom
vilka språkrelaterade praktiker, processer och val den aktuella språkpolicyn
speciellt gällande svenska språket konstrueras på språkön Tammerfors.
Forskningen är deskriptiv och syftar således till att beskriva den sociokulturella
1

För närmare definition av begreppet se avsnitt 2.1.2 Begreppen språkö och svenska rum.

23

verkligheten gällande svenska språket på makro- och mikronivå i en finskspråkig
majoritetskontext utgående från språkpolicy som teoretisk referensram.
För att kunna reda ut bakgrunden till språkpolicy som praktiker, processer och
val är det väsentligt att granska hurdana språkliga miljöer dessa inlandssvenska
institutioner med tillhörande gemenskaper formar och granska medlemskårens, det
vill säga aktörernas språkliga bakgrund, kompetens, språkrelaterade praktiker och
val. Jag antar att en stor del svenskspråkiga informanter väljer att använda svenska
med sina barn i enlighet med OPOL-principen (one person one language), det vill
säga EPES-principen (en person ett språk) (se t.ex. Baker 2006: 104) och att de
språkliga praktikerna hos finskregistrerade informanter domineras av användning
av finska även om det bland dessa finns personer med funktionell kompetens i
svenska. Jag antar också att en viss koppling mellan språk och samhälle kommer
att synas i mina resultat. I och med att 29 % av Svenska samskolans i Tammerfors
elever (se avsnitt 2.1.2) kommer från kranskommunerna kan man anta att eventuellt
alla eller åtminstone största delen av de barn som kommer till skolan från
kranskommunerna har registrerats som svenskspråkiga eftersom de då har rätt till
avgiftsfri skolskjuts vilket är en ekonomisk fördel för familjerna.
När det gäller svenskan och svenskheten i Tammerfors, alltså i ett samfund som
står utanför Svenskfinland är utgångsläget för tvåspråkighet ett annat än på
tvåspråkiga områden eftersom språkförhållandena på språköarna2 skiljer sig från
förhållandena i övriga Svenskfinland. År 2012 då jag genomförde
enkätundersökningen för insamling av material för denna undersökning uppgick
antalet svenskregistrerade personer i Tammerfors enligt Statistikcentralen (2016b,
[www]) till 1 156 personer vilket är 0,5 % av stadens befolkning. I ljuset av dessa
siffror antar jag att det finns en skillnad i förhållningssättet mellan individuell
tvåspråkighet och kollektiv tvåspråkighet. Rosenberg (1994: 93–94) avser med
kollektiv tvåspråkighet ”att organisationer och institutioner, eller hela nationen,
fungerar på två språk”. Jag antar att bevarandet och stödjandet av svenskan kommer
att framträda framom bevarandet av tvåspråkigheten i synnerhet på institutionsnivå.
Eller kan det till och med förhålla sig så att personer med helfinsk bakgrund kan
vara en rikedom, eller rentav en nödvändighet, för de svenska rummens existens på
språkön Tammerfors?

2

För närmare definition av begreppet se avsnitt 2.1.2 Begreppen språkö och svenska rum.
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De övergripande forskningsfrågorna är följande:
F1
F2

F3

Vad kännetecknar svenska institutioner och tillhörande gemenskaper som
språkliga miljöer på språkön Tammerfors med omnejd (makronivå)?3
Vad kännetecknar individer i den svenska gemenskapen i Tammerfors
utgående från bakgrund, språkidentitet samt språkliga praktiker och val
(mikronivå)?
I hurdan språkpolicy resulterar möten mellan olika språk (i huvudsak
svenska och finska) på mikro- och makronivå i den tammerforssvenska
gemenskapen?

De övergripande forskningsfrågorna förankras till stor del i Spolskys (2004: 5;
2012: 5) tre komponenter av språkpolicy (eng. language policy), nämligen
språkliga praktiker (eng. practice), språkideologi (eng. beliefs, ideology) och
språkplanering (eng. language management). Spolskys komponent som berör
språkideologi, det vill säga uppfattningar och värderingar kopplade till språket, har
jag ersatt med bakgrundsfaktorer. På makronivå avser jag gemenskaperna som
kollektiver och på mikronivå individerna som på något vis är delar av
gemenskaperna. Bakgrundsfaktorer för kollektiver belyser närmast institutionernas
historia medan bakgrundsfaktorer för individerna innefattar hemspråk (både i det
nuvarande hemmet och i barndomshemmet) och registrerat modersmål, geografisk
bakgrund, utbildning och språkkompetens. Jag motiverar detta med att
bakgrundsfaktorer som språk i barndomshemmet, studier, arbetslivet och
boendemiljön är trådar i myceliet som avbildar den verklighet som både medvetna
språkliga val och explicita och implicita språkrelaterade handlingar bygger upp och
som påverkas av individens språkliga attityder och ideologier. Därtill behandlar jag
språklig identitet på individnivå, vilket kan ses som en del av
språkideologikomponenten enligt Spolsky. De övriga komponenterna, det vill säga
språkliga praktiker och språkplanering som också innefattar val, behandlas
utgående från Spolskys syn på språkpolicy. Avhandlingens struktur med en närmare
precisering av frågorna presenterar jag i tabellerna 1 och 2.

3

För problematiken kring definitionerna av institution, organisation och förening se till exempel
Kreander & Sandlund 2006: 40–43.

25

Tabell 1. Avhandlingens frågeställningar på institutionsnivå (makronivå).
Frågeställning
Bakgrundsfaktorer (komponenter som
bygger upp ideologier och uppfattningar)

- Är eller har gemenskaperna varit enspråkigt svenska eller
tvåspråkiga?
- För vem är verksamheten avsedd och vad har
verksamheten för syfte?

Språkliga praktiker

- I vilka kontexter används svenska, finska och eventuella
andra språk, vilka situationer är tvåspråkiga, vilka
enspråkiga?1
- Hur fungerar samspelet mellan svenskan och finskan i
gemenskapens interna och externa kontakter
(officiella/inofficiella sammanhang)?
- Vilka språkliga praktiker tillämpas och för vilka ändamål?1

Språkplanering och språkrelaterade val

- Vilka språkrelaterade val och hurdan språkrelaterad
planering har gjorts?1

1

Frågor som är gemensamma på både makro- och mikronivå.

Tabell 2. Avhandlingens frågeställningar på individnivå (mikronivå).
Frågeställning
Bakgrundsfaktorer (komponenter som
bygger upp ideologier och uppfattningar)

- Vilken är individernas geografiska och språkliga bakgrund
samt språkkompetens (receptiva och produktiva
färdigheter)?
- Vad kännetecknar individernas språkidentitet?

Språkliga praktiker

- I vilka kontexter används svenska, finska och eventuella
andra språk, vilka situationer är tvåspråkiga, vilka
enspråkiga?1
- Vilka språkliga praktiker tillämpas och för vilka ändamål?1

Språkplanering och språkrelaterade val

- Vilka språkrelaterade val och hurdan språkrelaterad
planering har gjorts?1

1

Frågor som är gemensamma på både makro- och mikronivå.

För att få svar på frågorna om bakgrundsfaktorer för Svenska samskolan i
Tammerfors på institutionsnivå (makronivå) utreder jag kontextuella förhållanden
både i ett historiskt perspektiv och i ett nutidsperspektiv. Däremot är den del av
studien i vilken jag behandlar Tammerfors svenska församling en nulägesstudie.
Således har undersökningen i huvudsak en synkron ansats med diakront inslag. I
båda institutionerna både på makro- och mikronivå fokuserar jag på språkrelaterad
information. För Svenska samskolans del ligger i mitt intresse att ta reda på
elevernas språkliga bakgrund då Svenska samskolan i Tammerfors inledde sin
verksamhet och på 2010-talet. En eventuell förändring i elevernas
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språkgruppstillhörighet genom tiderna kan medföra förändringar i skolans
verksamhetskultur och förhållningssätt till språk, det vill säga språkpolicy, som jag
utreder genom att undersöka skolans språkliga praktiker, bakomliggande processer,
språkplanering och språkrelaterade val. För Tammerfors svenska församlings del
finns inte exakta uppgifter om språkgruppstillhörighet att tillgå eftersom sådana
uppgifter inte har bokförts. De språkliga praktikerna för Svenska samskolan i
Tammerfors del redovisar jag utgående från min tidigare undersökning (KingelinOrrenmaa 2010) medan jag både genom observation och genom intervjuer utreder
de språkliga praktiker som används i Tammerfors svenska församling.
För en beskrivning av individnivån (mikronivå) gällande bakgrundsfaktorer
utreder jag genom en frågeformulärsundersökning föräldrars/vårdnadshavares,
som valt Svenska samskolan i Tammerfors för sina barn, registreringsspråk,
språkkompetens, språkidentitet samt språkliga och geografiska bakgrund. Jag tar
också reda på i vilken utsträckning svenska och finska används i kommunikationen
bland informanternas familjemedlemmar och i kontakten med skolan för att kunna
redogöra för informanternas språkliga praktiker i olika kontexter. Jag är också
intresserad av att veta av vilka orsaker föräldrar och vårdnadshavare väljer en
svensk skola på en ort där majoritetsspråket är finska, vilket kan vara ett tecken på
språkplanering och är ett språkrelaterat val. För Tammerfors svenska församlingens
del är fokusgruppen på individnivå betydligt mindre än för skolans del och består
av åtta informanter som deltar i Mammor, pappor o barn-gruppens verksamhet.
Genom semistrukturerade temaintervjuer utreder jag informanternas
registreringsspråk, språkkompetens, språkidentitet samt språkliga och geografiska
bakgrund. Dessa variabler är desamma för informantgruppen som representerar
individnivån för Svenska samskolan i Tammerfors. Informantgruppen har små barn
i åldern 0–5 år och språkliga praktiker håller på att ta form i informanternas familjer.
Jag är intresserad av att ta reda på hurdana praktiker som tillämpas och hur man har
kommit fram till dessa praktiker. Därför vill jag utreda hurdana språkliga val som
har gjorts, genom hurdana processer, hurdan planering och på vilka grunder. Jag
utreder således språkliga praktiker, språkplanering och språkrelaterade val både på
makro- och mikronivå i gemenskaperna Svenska samskolan i Tammerfors och
Tammerfors
svenska
församling.
Jag
har
dock
använt
olika
materialinsamlingsmetoder utgående från de valda gemenskapernas karaktär och
tillgänglighet för forskning.
Jag har använt mig av både kvantitativa och kvalitativa metoder vilket i sin tur
har påverkat materialets omfattning för de olika fokusgrupperna gällande Svenska
samskolan i Tammerfors och Tammerfors svenska församling. Studien i sin helhet
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har etnografisk karaktär därför att även frågeställningarna i frågeformuläret som
utgör det kvantitativa materialet, grundar sig på egna erfarenheter och en delvis
förförståelse av och lyhördhet för tänkbart relevanta fenomen på en språkö. Denna
undersökning kan kategoriseras som en fallstudie eftersom jag har ett holistiskt
perspektiv på en given kontext vars komplexitet jag undersöker och därför att jag
använder mig av olika typer av data och analysmetoder (se Yin 2003: 12–14; Stake
2005: 435–440, 443–444). Materialet och insamlingsmetoderna presenteras
närmare i avsnitt 1.3 och 1.4.
1.3

Material

Materialinsamlingen för detta arbete inledde jag hösten 2010 och avslutade hösten
2015. För detta arbete har jag även använt material som jag samlat in tidigare under
år 2010 för min bilaudaturuppsats (Kingelin-Orrenmaa 2010: 9–11). Den
etnografiska approachen som jag använde i bilaudaturuppsatsen ledde till att även
denna avhandling är delvis materialdriven. Mitt utgångsläge var att ge den
tammerforssvenska gemenskapen en röst genom det insamlade materialet som
skulle lyfta fram fenomen som kännetecknar den tammerforssvenska gemenskapen
på makro- och mikronivå. För att kunna nå både makro- och mikronivån samt
gemenskaper av olika storlek tillämpade jag olika materialinsamlingsmetoder.
Således är avhandlingens material olika för respektive institution på grund av
institutionernas olika karaktär och verksamhetsformer.
Det empiriska materialet består av två olika delmaterial: del I Svenska
samskolan i Tammerfors och del II Tammerfors svenska församling. Materialet för
Svenska samskolan i Tammerfors (makronivå), innefattar textmaterial vilket utgörs
av skolans tre historiker från åren 1949, 1970 och 1995, skriftliga handlingar och
skolans webbsidor. Textmaterialet kompletteras med intervjumaterial från maj
2010 som omfattar intervjuer med skolans rektor och två lärarinformanter
(sammanlagt 95 minuter).
Materialet som har för avsikt att belysa mikroperspektivet i denna
undersökning för Svenska samskolans del samlades in på våren 2012 och utgörs av
ett frågeformulär (bilaga 1) som besvarades av 73 föräldrar/vårdnadshavare med
barn i årskurserna 1–6 i Svenska samskolan. Jag grundar mitt val av föräldrar till
informantgrupp som representanter för mikroperspektivet med två argument. För
det första har eleverna i Svenska samskolan i Tammerfors tidigare, speciellt under
de senaste åren varit föremål för undersökningar i olika perspektiv (se avsnitt 1.1)
och därmed finns det redan forskningsresultat om elevernas språkliga bakgrund,
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praktiker och identitet medan föräldrarna som väljer att placera sina barn i en
svensk skola på språkön Tammerfors är en mig veterligen tillsvidare relativt
outforskad grupp. För det andra styrs mitt val av informantgrupp av att språkpolicy
utgör den teoretiska referensramen i undersökningen. Numera anses språkplanering,
som utgör en del av språkpolicy, vara ett fenomen av betydelse även i småskaliga
enheter som familjer (se t.ex. Cooper 1989: 36–37; Okita 2002; Spolsky 2004: 8;
2009: 10–30; King et al. 2008; Caldas 2012: 351–373; Palviainen et al. 2012;
Curdt-Christiansen 2013; Schwartz & Verschik 2013; Bergroth 2015; King & Fogle
2017). Även om nyare undersökningar inom familjespråkpolicy har
uppmärksammat barnens aktörskap i skapandet av familjens språkpolicy (se t.ex.
Fogle 2012; Bergroth 2015; King & Lanza 2017) gör föräldrarna i varierande
utsträckning val gällande olika språkrelaterade faktorer för sitt/sina barn. Exempel
på sådana språkrelaterade val är kommunikationsspråk, skolspråk och officiell
språkgruppstillhörighet.
Föräldrarnas
val
påverkas
av
varierande
bakgrundsfaktorer som språkliga praktiker i barndomshemmet, utbildning,
boningsort, livserfarenheter i allmänhet som i sin tur formar individens
språkideologi, språkliga attityder och språkidentitet. Min förväntning är att
vårdnadshavarna som informanter kan ge en ny dimension av svenskheten i
Tammerfors.
Varje delmaterial står under avhandlingens övergripande syfte och utgör en
pusselbit av helheten som syftar till att ge en beskrivning av den språkliga
verkligheten, med vilken jag avser den verklighet som konstrueras av språkliga
praktiker, processer och val, utgående från språkpolicy som teoretisk referensram.
Frågeformuläret och intervjuerna utgör primärmaterialet i denna undersökning.
Skriftliga handlingar, webbsidor och fältanteckningar fungerar som komplement
till primärmaterialet och har inte genomgått en systematisk analys på samma sätt
som frågeformuläret och intervjuerna. Av tabellerna 3 och 4 nedan framgår
materialets omfattning i sin helhet.

29

Tabell 3. Material för del I Svenska samskolan i Tammerfors på makro- och mikronivå.
Föremål för studien

Materialtyp

Svenska samskolan Historiker
i Tammerfors

Material
- Löfman, Anita (1995). Hundra år av gemenskap. Svenska
samskolan i Tammerfors 1895−1995
- Svenska samskolan i Tammerfors 1895−1945 (1949)
- Svenska samskolan i Tammerfors 75-års matrikel (1970)

Handlingar

- Reglemente för Svenska samskolan i Tammerfors, grundskolan
ersättande skolan (1986)
- Reglemente för Svenska samskolan i Tammerfors 1991
- Instruktion för Svenska samskolan i Tammerfors 2001
- Samverkan. En preliminär språkstrategi för Svenska samskolan i
Tammerfors 2012–13.
- Samverkan. Språkstrategi för Svenska samskolan i Tammerfors
2012–

Webbsidor

- SST / Hemsida http://www.samskolan.fi/
- SST / Information http://www.samskolan.fi/info.html
- SST / Målsättning http://www.samskolan.fi/malsattning.html
- SST / Om SST http://www.samskolan.fi/om_sst.html

Intervjuer

- Svenska samskolans rektor Ronny Holmqvist
- lärare
- sammanlagt 95 minuter, år 2010

Föräldrar med barn i Frågeformulär - 73 st. besvarade frågeformulär4, år 2012
årskurs 1–6 i SST

Materialet för Tammerfors svenska församling, det vill säga för del II, omfattar
anteckningar från fältarbete och 8 temaintervjuer med informanter som gick i
Mammor, pappor o barn-gruppen samt en intervju med kyrkoherde Kim Rantala
som representant för Tammerfors svenska församling som institution.
Fältanteckningarna omfattar 34 timmar deltagande observation (för definition se
avsnitt 1.4.1) i Mammor, pappor o barn-gruppens träffar mellan år 2010 och 2012.
Delmaterial II framgår i sin helhet av tabell 4.

4

De frågeformulär som informanterna gav sitt arkiveringstillstånd till finns arkiverade i Svenska
litteratursällskapets (SLS) forskningsarkiv.
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Tabell 4. Material för del II Tammerfors svenska församling.
Föremål för studien Materialtyp

Material

Tammerfors

Handlingar

- Kyrkolag 26.11.1993/1054 [www]

Artikel

- Lehtola, Regina (2001). Kyrka och församling. I: Vårt

svenska församling
Tammerfors. En svensk språkö i hjärtat av det finska
Tavastland. (red.) Göran Björkman et al.
Medlemsstatistik - Jäsentilasto 2014. Tampereen ev.lut. seurakuntien
keskusrekisteri
Webbsidor

- Tammerfors svenska församling / Din hemförsamling
https://tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat/svenska_forsamli
ngen/din_hemforsamling
- Tammerfors svenska församling / Församlingliv
https://tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat/svenska_forsamli
ngen/forsamlingliv
- Tammerfors svenska församling / Här är vi
https://tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat/svenska_forsamli
ngen/har_ar_vi

Intervju

- Kyrkoherde för Tammerfors svenska församling Kim Rantala
55 minuter, år 20145

Mammor, pappor o

Fältanteckningar - Fältanteckningar från deltagande observation 34 timmar år

barn-gruppen

2010–2012
Intervjuer

- 8 medlemmar i Mammor, pappor o barn-gruppen
sammanlagt 8 h 45 minuter, år 2011–20126

1.4

Metoder

För att uppnå avhandlingens syfte att komma fram till en beskrivning av språkliga
förhållanden på språkön Tammerfors på 2010-talet i ett språksociologiskt
perspektiv har jag använt mig av metodtriangulation som innebär att ett och samma
forskningsobjekt undersöks med hjälp av flera olika materialinsamlings- och
forskningsmetoder (Eskola & Suoranta 2008: 70) vilket i många fall är
kännetecknande för etnografi (se även Angrosino 2007; Lappalainen et al. 2007).
Enligt McCarty (2011: 3) är deltagande observation, djupintervjuer och
dokumentanalyser primära verktyg i den etnografiska verktygslådan och metoderna
kan kompletteras med övriga metoder som till exempel frågeformulär och data från

5
6

Intervjun finns bevarad i Svenska litteratursällskapets (SLS) forskningsarkiv.
Intervjuerna finns bevarade i Svenska litteratursällskapets (SLS) forskningsarkiv.
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elevprestationer. Undersökningens ansats är dels kvantitativ och dels kvalitativ
vilket har påverkat materialinsamlingen och valet av metoder.
1.4.1 Materialinsamlingsmetoder
Kvalitativ närläsning av handlingar och dokument har varit nödvändig för att få
fram information på institutionsnivå. För att nå en representativ mängd
föräldrainformanter från Svenska samskolan i Tammerfors ansåg jag ett
frågeformulär fylla detta syfte bäst. Fokusgruppen som jag har valt att studera i
församlingen är liten med cirka 10–15 deltagare. Den valde jag att undersöka
genom etnografisk observation och djupintervjuer. Nedan följer en beskrivning av
frågeformulär, etnografi och temaintervjuer som jag använt mig av i
materialinsamlingen.
Frågeformuläret
Frågeformuläret utarbetades under våren 2012 och delades ut tillsammans med
följebrev och returkuvert i april 2012. Som returdatum antecknades den 27 april
2012. Både en finskspråkig och en svenskspråkig version av samma blankett fanns
i kuverten som levererades till skolan för vidare utdelning av lärarna till eleverna
på alla nivåer, det vill säga i årskurserna 1–6 och 7–9 samt i gymnasiet. Noteras bör
dock att tredje gymnasieklassen redan hade avslutat sin skolgång. En påminnelse
skickades ut till föräldrarna elektroniskt via skolans Wilma-program7 den 4 maj
2012 med förlängd returtid till den 11 maj 2012. De sista blanketterna som jag har
räknat med i undersökningen returnerades till mig per post under juni 2012.
I samband med själva frågeformuläret utsändes även ett följebrev (bilaga 2).
Följebrevet tjänade både ett informativt, imperativt och kontaktskapande syfte. I
följebrevet fanns information om själva undersökningen och dess syfte samt
ifyllnadsanvisningar. Avsikten var också att skapa ett förtroendefullt förhållande
till de kommande informanterna och att uppmana till deltagande i undersökningen.
Som mest utmanande gällande frågeformuläret var det faktum att den enda
gemensamma nämnaren för målgruppen var att de har barn i Svenska samskolan i
Tammerfors. Stor variation gällande övriga faktorer var att vänta. Detta medförde
att formuleringen av frågor/påståenden som genomgående är relevanta för alla i
7

Wilma är ett elektroniskt skoladministrationsprogram som också fungerar som en kanal mellan skolan
och hemmet.
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målgruppen inte var möjlig. Vissa frågor/påståenden som till exempel: Jag skulle
delta mera i föräldraverksamhet om jag kunde svenska bättre, var oundvikligen
inte av relevans för hela målgruppen och därför instruerades informanterna att de
kan hoppa över frågor utan relevans för dem. Utgångsläget är att målgruppen är
språkligt heterogen. Bland föräldrar och vårdnadshavare finns personer som är
tvåspråkiga eller enspråkiga med svenska eller finska eller även något annat språk
som registrerat modersmål. Frågeformuläret skickades ut på svenska och finska
med det antagandet att åtminstone någondera föräldern eller vårdnadshavaren har
tillräckliga kunskaper i antingen svenska eller finska för att kunna kommunicera
med skolan och fylla i frågeformuläret.
Fyra personer som inte hörde till målgruppen testade formuläret. Ett värdefullt
bidrag med kommentarer till formuläret under bearbetningsskedet kom även av
deltagarna i forskarteamet BiLingCo (se avsnitt 2.2). Det färdiga frågeformuläret
bestod av 23 flervalsfrågor och av 22 öppna frågor. Frågorna i formuläret
kategoriserade jag under åtta underrubriker som framgår av tabell 5 nedan.
Tabell 5. Frågeformulärets kategorier och antalet frågor/påståenden per kategori.
Antal frågor1

Frågeformulärets kategorier
flervals

öppna

I

Bakgrundsfakta

6

3

II

Skol- och utbildningsbakgrund

5

2

III

Språklig bakgrund

1

IV

Språkförhållanden i din familj

1

V

Språkkunskaper

5

VI

Svenska samskolan i Tammerfors

1

VII

Föreningsmedlemskap

VIII

Identitet

Sammanlagt
1

3
(4)

3
1

(6)

-

1 (16)

3

1 (19)

1

1 (18)

3

1
23 (63)

3
22

Antalet påståenden i respektive fråga anges inom parentes

Antalet returnerade frågeformulär uppgick till 95 stycken. Skolans totala elevantal
vid utdelningen av blanketterna var 277 elever.8 Detta ger en svarsprocent på 34 %
för hela skolan. Vid en närmare genomgång av frågeformulären visade det sig att
svarsaktiviteten bland föräldrar med barn i de lägre klasserna var högre. För att
förstärka undersökningens validitet och reliabilitet beslöt jag att i denna
8

III G hade redan avslutat sin skolgång.
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undersökning inkludera de informanter som i frågeformuläret har angett att de har
barn i årskurs 1–6. Detta utesluter inte att de även skulle ha barn i årskurs 7–9 eller
i gymnasiet. Det totala antalet elever i Svenska samskolan i Tammerfors i
årskurserna 1–6 i maj 2012 var 152 elever. 73 informanter med barn i årskurserna
1–6 besvarade frågeformuläret och således var det möjligt att uppnå en
svarsprocent på 48 %. I själva frågeformuläret instruerades föräldrarna att det
räcker med att returnera en blankett per familj även om man har flera barn i skolan.
Genom att ta detta i beaktande kan man med fog anta att svarsprocenten överskrider
50 %, eftersom det finns flera familjer med mer än ett barn i årskurserna 1–6. Av
de 73 returnerade frågeformulären var 44 stycken (60 %) besvarade på svenska och
29 stycken (40 %) på finska. För åskådlighetens skull har jag valt att använda hela
tal vid redovisning av resultaten för den kvantitativa delen av frågorna.
Etnografi, deltagande observation
Avhandlingen har en genomgående etnografisk karaktär. Med ’etnografi’ i denna
undersökning avser jag inte endast sättet att samla in och tillämpa materialet utan
också en förförståelse av Svenska samskolan i Tammerfors som gemenskap, som
behandlas i del I. Denna förförståelse grundar sig på egna erfarenheter som medlem
i gemenskapen i olika roller även före det att gemenskapen blev föremål för min
forskning. Del II i avhandlingen grundar sig på mitt aktiva deltagande som
deltagande observatör i Mammor, pappor o barn-gruppen som var en helt ny
gemenskap för mig. Genom deltagande observation samlade jag in fältanteckningar
och fick möjligheten att hitta informanter och skapa ett förtroendefullt förhållande
till dem samt berätta om min forskning. Fältanteckningarna fungerar som ett
sekundärmaterial och har inte genomgått en systematisk analys på samma sätt som
frågeformulären och intervjuerna. Jag konstaterar också att åtminstone en del av
frågorna i frågeformuläret som jag använde för datainsamling för del I, har
tillkommit genom mina observationer och egna erfarenheter i gemenskapen. Mitt
intresse ligger i språkliga praktiker, val och processer i den dagliga verksamheten.
Med hjälp av etnografi blir det möjligt att komma åt mångfacetterade praktiker och
processer som kan förbli osynliga vid användning av frågeformulär.
Ordet etnografi betyder att man beskriver människan eller att man skriver om
människan. Etnografi som forskningsmetod förknippas vanligen med antropologi
och socialvetenskaper. Metoden har uppstått i samband med antropologisk
forskning av främmande kulturer i början av 1900-talet. Polacken Bronislaw
Malinowski anses vara den person som uppfann fältarbetet och etnografisk analys
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av dess resultat i samband med sin forskning 1913−1916. (Vuorinen 2005: 63−65)
Etnografisk forskning används till att på ett mångsidigt sätt beskriva och analysera
kulturella fenomen och processer inom olika samfund mellan olika aktörer. Syftet
är att producera detaljerade beskrivningar av aktörers erfarenheter och verksamhet
i specifika kontexter. Som exempel på etnografiska forskningsobjekt kan nämnas
olika samfund och institutioner som skolnings-, social- och hälsovårdsanstalter,
olika arbetsgemenskaper, pub- och bostadsmiljöer samt gängkulturer.
(Hammersley & Atkinson 1995; Vuorinen 2005; Lappalainen et al. 2007)
Etnografi är en teori som strukturerar forskningsprocessen, det vill säga en
metod som leder till ett etiskt möte mellan forskaren och objektet. Detta möte går
ut på att forskaren öppnar sina sinnen, blir lyhörd för människorna och samfundet
som är föremål för forskning. Samtidigt måste forskaren visa respekt för den
kunskap som informanterna vill dela med sig och acceptera det faktum att denna
kunskap inte endast är forskarens. (Lappalainen 2007: 10) Enligt Vuorinen (2005:
63−67) är begreppet ’etnografi’ i praktiken allmänt men också diffust. Detta
närmast på grund av att etnografi enligt honom används mycket i samband med
tillämpad fältforskning. Etnografisk forskning kan grovt indelas i tre faser:
datainsamling, beskrivning och analys av materialet. Man ska trots denna indelning
inte betrakta etnografisk forskning som en lineär process. Mera rättvisa för
etnografi som process gör att man beskriver den som en cyklisk process, ett
spinnande av nät eller som ett härvlande. Detta betyder att de ovan nämnda faserna
ofta framskrider sida vid sida så att de överlappar varandra. I verkligheten sätts
forskarens analys redan igång i samband med fältarbetet och de första utkasten till
forskningsrapporten skrivs ner eventuellt redan under fältarbetet. (Lappalainen
2007: 12−13)
Geertz (1973: 5–16) introducerade begreppet ’tät beskrivning’ i etnografi. Han
ser kultur som ett symboliskt system som socialt byggs upp av mer eller mindre
etablerade betydelsestrukturer som utgör kontexten för verksamhet. Med
begreppet ’tät beskrivning’ (fi. tiheä kuvaus, eng. thick description) avser
Lappalainen (2007: 13) det intellektuella syftet att analysera betydelsenätverk som
formar en kultur. Analysen i sin tur strävar efter att ge en tolkning av kulturen som
är föremål för forskarens intresse. Etnografi ses alltså som ett sätt att förklara och
teoretisera kulturella fenomen. Min tolkning av Geertz (1973) och Lappalainens
(2007) syn på etnografi är att man med hjälp av etnografi som metod vill, genom
observation, verbalisera tolkningar av beteende i olika kontexter och beskriva det
som explicit observeras. Med hjälp av noggrann tolkning och analys av
anteckningsmaterialet, mot etnografens egen erfarenhet och bakgrund, får man
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fram implicit information som forskaren har i uppgift att begreppsliga, teoretisera
och verbalisera.
Ett av de starkaste argumenten för användning av etnografisk forskning som
metod är kritiken mot variabelanalytiska och kvantitativa metoder därför att
metodernas datainsamlingsprocess är strukturerad. Man har hävdat att forskarens
antaganden definierar materialet för mycket. Experimentella undersökningar har
också varit föremål för kritik på grund av en strävan att underkasta sociala fenomen
i lagbundenheter. Forskning som utförts under simulerade förhållanden kan leda till
resultat med dålig reliabilitet och till generaliseringar som långtifrån alltid
representerar de faktiska förhållandena i en social kontext. (Hughes, Randall &
Shapiro 1992; Hammersley & Atkinson 1995)
Det etnografiska forskningsgreppet ger rum för alla variablers existens under
rådande forskningsförhållanden och är på så sätt en metod som accepterar
forskarens och forskningsobjektets närvaro i tid och rum som intellektuella,
emotionella, sociala och fysiska individer. Rådata, som enkätsvar redovisade i
tabeller, döljer ett stort antal variabler, till exempel vilket emotionellt tillstånd
informanterna råkat vara i när de fyllt i enkäten. En etnograf har däremot möjlighet
att genom observation ge en helhetsbild av rådande förhållanden. Etnografisk
forskning förutsätter av etnografen sensibilitet och förmåga att fungera i varierande
och ibland överraskande situationer. Eskola och Suoranta (2008: 106) beskriver
etnografisk forskning på följande sätt:
–
–
–

–
–

Man undersöker människors verksamhet i huvudsak i vardagliga situationer.
Materialet samlas in från många olika källor. Huvudsakliga informationskällor
är observation i dess olika former, diskussioner och intervjuer.
Insamlingen av material är på förhand relativt odefinierad och ostrukturerad. I
analysen av insamlat material används inga färdiga kategoriseringar.
Undersökningen styrs av forskarens medvetna och omedvetna
förhandsuppfattningar.
Forskningsobjektet är oftast en enskild situation eller någon grupps verksamhet.
I analysen av insamlat material undersöks de betydelser som materialet
innehåller samt naturen och syftet med människors verksamhet.

Den mest centrala datainsamlingsmetoden i etnografiskt fältarbete är enligt
Vuorinen (2005: 67) deltagande observation som kan indelas i fyra huvudtyper
beroende på om forskaren har en offentlig roll eller inte, om forskaren interagerar
med sina informanter eller om forskaren är en utomstående observatör.
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Huvudtyperna enligt Hammersley och Atkinson (1995: 93) som utgår från Golds
(1958) indelning är följande:
–
–
–
–

observatör som håller sig utomstående (eng. complete observer)
observatör som deltar (eng. observer as participant)
deltagare som observerar (eng. participant as observer)
hemlig observatör som deltar ”undercover” (eng. complete participant).

Den första typen går ut på att forskaren håller sig helt utomstående och kan vara
antingen synlig eller osynlig men interagerar inte med sina informanter. Detta
kallas för naturlig observation (eng. naturalistic observation). Den andra typen
innefattar forskning där observatörens roll och mål både som deltagare och som
forskare är allmänt kända. I den tredje typen förblir forskarens roll delvis hemlig.
Forskarens verksamhet och intresseområden är inte nödvändigtvis allmänt kända
även om själva forskarens närvaro är allmänt känd. Detta kan leda till misstro och
motvilja till samarbete vilket i sin tur kan ha en begränsande inverkan på materialet.
Den fjärde typen är forskning som går ut på att forskaren nästlar sig in i det samfund
eller den grupp som är föremål för forskning. På detta sätt hålls forskarens identitet
med avsikt hemlig så att han på ett möjligast jämlikt sätt kan interagera i gruppen
och i minsta grad ha någon effekt på det undersökta fenomenet. Denna
observationsform är etiskt mest tvivelaktig men kan i vissa fall, till exempel när en
offentlig forskares närvaro kan påverka forskningen, vara motiverad. (Vuorinen
2005: 67−68) I motsats till många andra vetenskapliga traditioner präglas etnografi
av subjektivitet (Blomberg et al. 1993). Eftersom forskarens roll är så väsentlig, är
det nödvändigt att forskaren skriver explicit ut sitt förhållande till
forskningsobjektet.
Man kan med fog säga att Svenska samskolan i Tammerfors, som i denna studie
representerar ett finlandssvenskt rum på språkön Tammerfors, är mig väl bekant.
Jag har hittills besökt skolan i fyra olika roller. Under tolv år har jag haft rollen som
elev. Min skolgång startade i årskurs 1 år 1976 och avslutades våren 1989 när jag
blev student (läsåret 1986–1987 var jag utbyteselev i Kanada). Min andra roll i
skolan har varit modersmålsvikarie för årskurs 6, 8 och 9 våren 2009 i cirka fyra
veckor. Erfarenheten av vikarietiden gav prov på den språkliga verkligheten i
skolan vilket bidrog till mitt intresse för fortsatt forskning kring temat. Hösten 2010
började mitt äldsta barn, hösten 2012 mitt nästäldsta barn och hösten 2015 mitt
yngsta barn i Svenska samskolan i Tammerfors. Således har jag även varit en del
av skolgemenskapen i föräldrarollen. Våren 2010 besökte jag skolan som
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deltagande observatör i syfte att samla in material för min bilaudaturuppsats
(Kingelin-Orrenmaa 2010), vilket är min fjärde roll i skolgemenskapen.
Tidvis har jag haft en nära relation till skolgemenskapen, vilket ur
forskningssynvinkel kan ha både negativa och positiva verkningar. I och med min
förförståelse av gemenskapen är det möjligt att jag som forskare förbiser något som
en helt utomstående forskare skulle anse som relevant. Å andra sidan upplever jag
att det att jag är känd i gemenskapen från tidigare har underlättat eller åtminstone
försnabbat min assimilation i gemenskaperna. Detta i sin tur har varit till fördel i
upprättandet av ett förtroendefullt förhållande till informanterna. Även min ålder
och erfarenhet av egna barn var till fördel i Mammor, pappor o barn-gruppen där
jag var med som deltagande observatör (eng. observer as participant), se s. 23. Jag
kunde naturligt delta i diskussionen kring relevanta teman och hjälpa till att ta hand
om både spädbarn och barn i lekåldern. Min erfarenhet av skolgemenskapen under
en längre period medförde perspektiv på att uppmärksamma förändringar på
makronivå. Min förförståelse och många kontakter har breddat perspektivet på
diversifierade utgångslägen i familjerna vilket hjälpte till i formuleringen av
relevanta frågor för enkätundersökningen.
Temaintervjuer
För denna avhandling har jag använt mig av mina tidigare intervjuer (se KingelinOrrenmaa 2010) och utfört intervjuer som materialinsamlingsmetod på både
makro- och mikronivå. Intervjuerna på makronivå är så kallade expertintervjuer
där den intervjuade personen besvarar frågorna som en representant för sin
institution. Som representanter för Svenska samskolan i Tammerfors intervjuade
jag rektor Ronny Holmqvist och två lärare. Som representant för Tammerfors
svenska församling intervjuade jag kyrkoherde Kim Rantala. Intervjuerna på
mikronivå har jag avgränsat till Tammerfors svenska församling, specifikt
fokusgruppen Mammor, pappor o barn som är en liten gemenskap med cirka 5–15
deltagare per träff. Därmed ansåg jag, utöver fältanteckningar från gruppens träffar,
intervjuer som ett ändamålsenligt materialinsamlingssätt. Intervjun som
materialinsamlingsmetod är flexibel och går att tillämpa i olika kontexter.
Intervjuer lyfter fram enligt Miller och Glassner (2004) informanternas aktiva
deltagande som subjektiva, betydelseskapande parter. Subjekten i en intervju
skapar i sitt tal både narrativer och sociala världar. Genom intervjuer syftar man till
att komma åt de betydelser som informanterna förknippar med sina erfarenheter.
(Miller & Glassner 2004: 126–127)
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Intervjuerna som jag gjorde kan kategoriseras som semistrukturerade, så
kallade temaintervjuer (eng. focused interview). Kännetecknande för
temaintervjuer är genomgång av samma temaområden, men variation i
formuleringen av frågorna och i ordningen kan förekomma (Tiittula & Ruusuvuori
2005: 11). Enligt Sherman Heyl (2001: 379) har den sociala kontexten,
intervjusituationen, intervjutidpunkten och -stället, speciellt i etnografiska
intervjuer, betydelse. Förhållandet mellan intervjuaren och den som intervjuas
påverkar hur olika teman behandlas, hurdan diskussion som förs kring dem och hur
man både svarar och reagerar på frågor och på vilket sätt betydelser konstrueras.
Av betydelse för en etnografisk intervju anser Sherman Heyl vara den tid som
intervjuaren tillbringat tillsammans genom återkommande träffar med de
intervjuade. På så vis kan forskaren bygga upp ett förtroendefullt förhållande till
sina informanter. När forskaren har ett respektingivande och kontinuerligt
förhållande till sina informanter ger detta även plats för meningsutbyte mellan
forskaren och informanten. (Sherman Heyl 2001: 369, 379)
Mina intervjuer kan även kategoriseras som etnografiska eftersom jag genom
deltagande observation i Mammor, pappor o barn-gruppen delade med
informanterna den situationskontext som låg som föremål för mitt intresse. Ett
väsentligt drag i etnografiska intervjuer är närvaro och kontext, det vill säga på
vilket sätt och hur länge forskaren tar del av informanternas liv (Gordon & Lahelma
2003). En annan viktig aspekt i etnografiska intervjuer är utformningen av
intervjufrågorna under fältarbetet och – som jag själv tolkar det – utvecklingen av
intervjufrågorna under hela intervjuprocessen. För enligt Tolonen och Palmu (2007:
92) har frågorna i en etnografisk intervju inte endast kommit till av forskarens
förförståelse av tidigare forskningslitteratur utan i relation till forskningsfältet.
Vid överenskommelse av tidpunkt för intervjun informerades samtliga
informanter muntligt om teman som skulle behandlas i intervjun. Intervjuerna med
Svenska samskolans rektor och två lärare gjorde jag i skolans utrymmen.
Kyrkoherde Kim Rantala intervjuade jag i hans arbetsrum. Med intervjuerna i
fokusgruppen Mammor, pappor o barn fanns större variation gällande intervjuplats.
Jag anpassade mig enligt informanternas behov och möjligheter. Fyra av dessa åtta
intervjuer gjordes i informanternas hem med barnen närvarande och tre i
församlingens utrymmen och en på ett café. I fem av intervjuerna var barnen
närvarande, vilket ledde till en del avbrott och upprepningar i intervjuerna på grund
av barnens behov. Jag upplever att kvaliteten på intervjuerna inte led av detta.
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Transkriberingen av
intervjuerna är ordagrann men följer inte den exakthet som är kännetecknande för
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samtalsanalys. I mitt material har jag inte antecknat längden av pauser, tvekljud,
inandning, skratt och överlappande tal för att det är själva substansen i intervjuerna
som är i fokus i min studie. Enligt Ruusuvuori (2010) räcker en mindre detaljerad
transkribering då man är intresserad av vad som har hänt i en given situation eller
process. Om man däremot är intresserad av hur något har yttrats är en detaljerad
transkribering nödvändig. (Ruusuvuori 2010: 424–425) I återgivningen av
intervjucitaten har jag gjort vissa redigeringar och strukit onödig redundans som
inte förändrar citatets semantiska innehåll. Intervjucitaten kännetecknas av
informellt språkbruk vilket jag strävat efter att återge även i översättningarna av de
finska citaten. Jag står för översättningarna av det finskspråkiga materialet i denna
avhandling.
Huvudteman som behandlades i intervjuerna var språklig bakgrund, språkliga
val och praktiker, den svenska föreningsverksamheten i Tammerfors, hurdant det
är att leva på svenska i Tammerfors och den språkliga identiteten. Materialet visade
vilka fenomen som verkade vara av betydelse i min undersökningskontext.
Avhandlingens teoretiska förankring började ta form först efter intervjuerna.
Materialet visade att språkliga praktiker, språkideologi och språkplanering som
utgör Spolskys (2004; 2009; 2012) tre komponenter av språkpolicy var ett givande
utgångsläge för analysen, och utgjorde en lämplig teoretisk ram för min studie.
1.4.2 Analysmetoder
Materialet i min avhandling är av olika karaktär och därmed tillämpar jag olika
typer av analysmetoder. En så kallad blandning av metoder (eng. mixed methods
research), triangulering i denna undersökning, kan ge sådan djuphet och vidd som
användning av en enda approach inte ger möjlighet till (se Ivankova & Creswell
2009: 136–143). Genom användningen av olika typer av fokusgrupper, material
och analysmetoder har jag strävat efter en fördjupad och nyanserad beskrivning av
den tammerforssvenska kontexten.
Frågeformuläret som totalt innehöll 45 frågor hade 23 flervalsfrågor och 22
öppna frågor. Efter mitt beslut att innefatta informanter med barn endast i
årskurserna 1–6 i denna studie blev antalet frågeformulär 73 stycken och jag ansåg
det möjligt att utföra den kvantitativa analysen av flervalsfrågorna manuellt. De
öppna frågorna har varit föremål för tillämpad innehållsanalys som jag redogör
närmare för i följande avsnitt.
Den centrala tanken med innehållsanalys är att indela texternas ordmassa i ett
hanterligt antal innehållskategorier. Kategorierna kan bestå av enstaka ord, flera
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ord, fraser eller texthelheter. Det väsentliga är att ord, fraser och andra enheter inom
samma kategori har liknande betydelser. Avgörande för kategorisering är
forskarens syfte. Kravet på lika eller liknande betydelse kan grunda sig på den
exakta betydelsen av ord eller kan grunda sig på ord som delar samma
konnotationer. (Weber 1990: 12)
Enligt Weber (1990: 13) finns det inget enkelt rätt sätt att göra innehållsanalys,
utan forskaren måste avgöra vilka metoder som är lämpligast för hans respektive
problem. De mest centrala problemen dyker upp vid datareduktionsprocessen då
textmassan kategoriseras enligt innehåll. Tuomi och Sarajärvi anser att
innehållsanalys kan, utöver att det är en enskild metod, även betraktas som en vid
teoretisk referensram som kan förenas med olika analyshelheter. Analysprocessen
innefattar beslut om vad som är av intresse i undersökningen och består av:
genomgång och markering av det relevanta stoffet och utelämning av allt övrigt,
separering av det markerade stoffet från det övriga materialet, kategorisering,
tematisering och typifiering av materialet och den skriftliga utformningen av ett
sammandrag. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91–93)
Det förekommer olika sätt att genomföra innehållsanalyser. Eskola (2001:
136–140) gör en indelning i tre analystyper: materialdriven (fi. aineistolähtöinen
analyysi), teoristyrd (fi. teoriaohjaava analyysi) och teoridriven (fi.
teorialähtöinen analyysi). Enligt Tuomi och Sarajärvi finns det en koppling mellan
materialinsamling och materialanalys och de är oskiljbara. Den materialdrivna
analysen kännetecknas av att både analysen och rapporteringen är materialdrivna
medan den teoristyrda analysen kan vara antingen teoristyrd eller en kombination
av materialdriven och teoristyrd analys med teoristyrd rapportering. I teoridriven
analys är både materialanalysen och rapporteringen teoristyrda. (Tuomi & Sarajärvi
2009: 98–99) (Se tabell 6.)
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Tabell 6. Kvalitativa analysmetoder enligt Tuomi & Sarajärvi (2009: 99).

Materialdriven

Referensram

Materialinsamling

Materialanalys

Rapportering

metodologi

metodologistyrd

materialdriven

materialdriven

teoristyrd,

teoristyrd

analys
förhandskunskaper fri metodologi
om fenomenet
Teoristyrd analys

metodologi

metodologistyrd

kombination av

Teoridriven analys

förhandskunskaper fri metodologi

materialdriven och

om fenomenet

teoristyrd

metodologi

teoridriven

teoridriven

teoridriven

förhandskunskaper
om fenomenet

Materialet hade en stor roll i början av min forskningsprocess i och med att
materialet i sig bidrog till min förförståelse av språksociologiska aspekter av
gemenskaperna som är föremål för undersökningen. Skillnader och likheter i
aspekter som språklig bakgrund, språkidentitet, språkliga val och praktiker som
resultat av varierande processer verkade framträda i mitt material och dessa utgör
utgångspunkten för kategoriseringen av innehållet. Eftersom det i materialet fanns
flera kopplingar till språkpolicy beslöt jag att identifiera dessa och granska dem
mot språkpolicy som teoretisk referensram. Enligt Tuomi och Sarajärvi utgår
en ’teoridriven analys’ från induktivt resonemang till vilken man i analysfasen
inhämtar en teori som styr resonemanget. I vilket skede teorin tas med i processen
styrs i sin tur av materialet och beslutas av forskaren själv. (Tuomi & Sarajärvi 2009:
100) Språkpolicy som lämplig teori för materialet klarnade för mig under
primärmaterialinsamlingsprocessen och jag utgick från den i materialanalysen. Jag
kategoriserar materialanalysen i denna undersökning som en kombination av
materialdriven och teoristyrd analys eftersom mina förhandskunskaper om de
språkliga förhållandena i institutionerna i denna undersökning har styrt
materialinsamlingen och språkpolicyteorin inhämtades för och tillämpades i
materialanalysen.
Tuomi och Sarajärvi (2009) utgår från Miles och Huberman (1994) som gör en
grov indelning av analysen av materialdrivet kvalitativt material i tre faser
bestående av 1) reducering [Kvale och Brinkmann (2014: 245–249) använder
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termen meningskoncentrering], 2) gruppering och 3) abstrahering. ’Reducering’ är
gallring av för forskningen irrelevant material och kan innebära
meningskoncentrering eller spjälkning av information i mindre enheter.
Genom ’gruppering’ sorteras begrepp som beskriver likheter och/eller skillnader i
kategorier. ’Abstrahering’ innebär begreppsligande av de språkliga utsagorna i
materialet i teoretiska begrepp och slutsatser. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108–113)
Som exempel på reducering i mitt material är excerpering av meningsbärande
enheter som betydelsemässigt handlade om språkliga praktiker som är en av
komponenterna i språkpolicyteorin enligt Spolsky (2004; 2009). Därefter följde
identifiering av likheter och skillnader vilket ledde till gruppering av utsagorna och
abstrahering. Exempelvis följande utsaga som handlar om språkliga praktiker
grupperade jag under översättning.
Carola: ... speciellt ... farmor, hon förstår inte vad jag pratar. Det kan jag
erkänna att då måste jag liksom översätta ibland när jag pratar för att hon ...
då nickar hon ... hon vet inte vad jag säger till [barnet] men då säger jag ofta
det på finska också till henne då, men inte till [barnet], så där ... att det är ...
det tror jag liksom ... För att hemma, när min man är hemma, han förstår vad
jag säger …
Exempel (103) på s. 214
I början av intervjun med Carola framkom att hon talar enbart svenska till sitt barn.
Genom abstrahering av den språkliga utsagan i exempel 97 kom jag fram till att
den så kallade en person ett språk-principen (se avsnitt 5.2.3) som informanten
tillämpar leder till översättning som språklig praktik i vissa familjekontexter.
Vidare kunde jag begreppsliga denna språkliga praktik genom informantens utsaga
till ett exempel på konvergent ackommodation (se avsnitt 3.1) gentemot farmodern.
Mer explicit tillämpade jag en för mina behov modifierad modell av Tuomis
och Sarajärvis (2009: 109) modell för materialdriven innehållsanalys, se figur 2.

43

Transkribering av intervjuer ord för ord

Kvalitativ närläsning av intervjuerna i kontext

Excerpering av utsagor genom understrykning

Reducering av utsagor

Identifiering av likheter och skillnader

Gruppering av utsagor och sortering i underkategorier

Abstrahering
Analysfaser utgående från Tuomi och Sarajärvi (2009: 109).

Eftersom jag inhämtade språkpolicyteorin i forskningsprocessen under
materialinsamlingen blev materialanalysen teoristyrd och därmed förenklades
analysprocessen eftersom jag visste vad jag var ute efter i materialet. Därmed fanns
det inte vid varje tema behov av kategorisering i flera steg. Intervjuerna var
omfattande och kunde på flera olika ställen behandla samma tema. Jag utgick från
informanternas utsagor, och analysenheterna kunde variera från enstaka ord till
tankehelheter bestående av flera meningar som exemplet med informant Carola på
föregående sida, i vissa fall kring något nyckelord (se t.ex. Tuomi & Sarajärvi 2009:
110). Som exempel kan nämnas ordet tvåspråkighet som nämndes av en del
informanter medan andra talade om kunskaper i finska och svenska. Det senare
kategoriserade jag också under tvåspråkighet. Innehållets semantiska betydelse var
avgörande för kategoriseringen. Förutom på intervjuerna har jag tillämpat
innehållsanalys på de öppna frågorna i frågeformuläret.
Svaren på de slutna frågorna och frågorna med påståenden i frågeformuläret
som jag använde för materialinsamling i del 1 har jag behandlat kvantitativt. De
besvarade frågeformulären är kodifierade genom numrering 1–73. Eftersom
frågeformulären delades ut i pappersform och antalet returnerade frågeformulär är
hanterligt gjorde jag den kvantitativa analysen genom att manuellt föra in svaren i
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Excel-tabeller. Utöver kvantifieringen av svaren på frågorna 21, 23 och 30–33 (se
bilaga 1) använder jag som variabel informantens registrerade modersmål. De
kvantitativa uppgifterna uppges i procent eller antal.
Forskningsetik och intervjucitat
Att forska i en liten och rumsligt definierad gemenskap är utmanande ur etisk
synvinkel. Utgångspunkten för den forskningsetiska kutymen i Finland är enligt
Hallamaa, Launis, Lötjönen och Sorvali (2006: 17–18) att varje forskare bär ett
personligt forskningsetiskt ansvar för sin forskning. Vetenskapsrådet i Sverige
utgår från fyra krav i utvärderingen av den humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningens hållbarhet, nämligen informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Hallamaa et al. 2006: 17).
För denna undersökning har alla informanter som besvarat ett frågeformulär
eller deltagit i en intervju informerats om forskningens syfte. Informanterna har
gett sitt samtycke till deltagande i undersökningen antingen genom att fylla i och
returnera frågeformuläret eller genom att fylla i en samtyckesblankett (bilaga 3) i
samband med intervjuerna. Informanterna har i det sammanhanget kunnat ge sitt
medgivande till materialets arkivering i Svenska litteratursällskapets arkiv, vilket
anknyter till nyttjandekravet. Informanterna informerades också om att materialet
behandlas anonymt. Dock medför konfidentialitetskravet den största utmaningen.
Dels förpliktas man som forskare av att bevara informanternas anonymitet och dels
av att göra redovisningen av resultaten så åskådlig som möjligt. Ju fler variabler
specificeras och klargörs för varje enskild informant ökas möjligheten för att
informantens anonymitet kan gå förlorad. Det är möjligt, till och med sannolikt att
läsaren saknar ställvis en mera detaljerad beskrivning av informanterna enskilt,
men det är mitt medvetna val att inte ge en sådan. I redovisningen av resultaten har
mitt främsta mål varit att försäkra informanternas anonymitet.
Frågeformulärsundersökningen utgör en mindre utmaning i fråga om anonymitet
men även där fick jag i redovisningen av en del frågor utesluta kategorin övriga
språk eftersom den utgjordes av ett alltför litet antal informanter. Speciellt i del II
har jag valt att inte redovisa resultaten i sin helhet för varje informant utan
resultaten redovisas utgående från tematiska kategorier.
I del I använder jag ordet informant för personer som besvarat frågeformuläret.
I del II har jag valt att namnge informanterna. Jag använder namnen i redovisningen
av resultaten samt i beskrivningen av informanternas utsagor. Namnen är
slumpmässigt valda namn i bokstavsordning med begynnelsebokstav från A till H
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av forskningstekniska skäl. Namnen har inte heller medvetet kopplats ihop med
informanternas språkliga härstamning. De informanter som representerar
institutioner har gett sitt tillstånd till användningen av sina riktiga namn. Av
konfidentialitetsskäl har jag med avsikt valt att inte delge den exakta tidpunkten för
intervjuerna i Mammor, pappor o barn-gruppen. I redovisningen av enstaka
exempel har jag med avsikt utelämnat även de fiktiva namnen på informanterna.
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2

SPRÅKÖ: EN KONTEXTUELL FÖRANKRING

2.1

Tvåspråkigheten i Finland

Tvåspråkigheten i Finland har långa anor. Finlandssvensk bosättning med
kontinuitet torde ha uppkommit mellan 1000- och 1200-talen på kustområdena där
även en stor del av den finlandssvenska befolkningen lever i dag (Allardt & Starck
1981: 113–119; Huldén 2002: 13–38). Fram till år 1809 var Finland en del av
Sverige och svenskan hade en förhärskande ställning. Kriget mellan Sverige och
Ryssland (1808–1809) ledde till att Finland blev en del av Ryssland fram till sin
självständighet år 1917, vilket i början hade endast en marginell inverkan på
språkliga förhållanden. (Tandefelt & Finnäs 2007: 35–36) Språket inom högre
ämbeten var svenska, medan allmogens språk var finska. Svenskan fortsatte således
som samhällsbärande språk men år 1863 utfärdades ett språkmanifest som
fastställde finskans ställning som officiellt språk. Under en anpassningsperiod på
tjugo år var målet att få finskan helt jämställd med svenskan. Formellt fick finskan
jämlik status med svenskan år 1902 men i praktiken var svenskans tillbakagång vid
det laget ett faktum. Denna utveckling med den ökande nationalismen som ledde
till försvagade kontakter till det tidigare moderlandet Sverige ansågs inte vara helt
ofördelaktigt för Ryssland. (Mc Rae et al. 1997: 35; Ivars 2005: 1477)
I samband med definitioner av språkplanering som insatser att lösa språkliga
problem och kommunikationsproblem hävdar Cooper (1989) att sådana explicita
mål (eng. overt goals) endast är skenbara. Enligt Cooper utförs språkplanering
typiskt för att uppnå utomspråkliga syften som kan förknippas med
konsumentskydd, vetenskapligt utbyte, nationell integration, politisk kontroll,
ekonomisk utveckling, skapande av nya eliter eller upprätthållande av gamla,
försoning och medling i minoritetsgrupper och massmobilisering av nationella eller
politiska rörelser (eng. covert goals). Cooper hävdar till och med att de politiska,
ekonomiska, vetenskapliga osv. syftena utgör den primära motiveringen för
språkplanering (Cooper 1989: 34–35). Av följande citat framgår att man genom att
ge sitt understöd till och främja ett språk kan ha ytterligare individuella, i detta fall
maktrelaterade syften. ”Similarly, language has often served as a rallying point for
the formation of national consciousness, but those who promote the language also
promote themselves as a protoelite who will come to power with the political
apparatus they create through mass mobilization” (Fishman 1972b, citerad i Cooper
1989: 69). Utfärdandet av språkmanifestet som fastställde finskans ställning som
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officiellt språk år 1863 kan till ytan ses som en språkpolitisk manöver (eng. overt
goal) från Rysslands sida även om de långfristiga verkningarna av Rysslands
handlande för att stärka finskans ställning rent politiskt hade andra syften (eng.
covert goals). Det finns även historiker som framför en liknande tolkning av den
språkliga utvecklingen i Finland (se Klinge 2004: 257).
Genom språkmanifestet år 1900 skulle ryskan införas som ämbetsspråk med
syftet att ersätta svenskan. Dessa ryska strävanden mot en statlig enhet
förverkligades dock aldrig. Språkförordningen från år 1902 jämställde finskan som
officiellt språk vid sidan av svenskan. Därefter förblev Finland ett land med finska
och svenska som officiella språk, sedan 1919 års regeringsform nationalspråk.
(Finlands grundlag 1999/731, 2 kap. 17 § [www]) Den finskspråkiga och
svenskspråkiga befolkningens jämställda rättigheter garanteras i en särskild
språklag från 1922 (Språklag 148/1922 [www]) som förnyades år 2004 (Språklag
423/2003 [www]). Syftet med lagen är att trygga rätten att använda sitt eget språk,
finska eller svenska, hos myndigheter och andra domstolar och på så vis garantera
varje medborgares rätt till rättvis rättegång och god förvaltning och att individens
språkliga rättigheter skall förverkligas utan att man särskilt behöver begära det
(Språklag 423/2003, 1 kap. 2 § [www]; Uppslagsverket Finland [www]).
Begreppet ’eget språk’ kan enligt Pilke och Salminen vara medborgarens eget
modersmål men medborgaren har enligt språklagen rätt att välja vilketdera
nationalspråket han vill använda i kontakten med myndigheter. I Finland kan man
enligt befolkningsdatasystemet officiellt endast registrera ett modersmål. (Pilke &
Salminen 2013: 20)
I språklagen fastställs också kriterierna för en- och tvåspråkiga kommuner
(Språklag 423/2003, 1 kap. 5 § [www]). Bestämmelser om språk finns även i
lagstiftningen om utbildning, i lagstiftningen om rundradioverksamhet, teatrar,
bildprogram, bibliotek, ungdomsarbete och idrott, i hälsovårds- och
socialvårdslagstiftningen, i lagstiftningen om förundersökning och rättegång och i
lagstiftningen om språkkunskapskrav för offentligt anställda (Språklag 423/2003,
1 kap. 4 § [www]). Grundlagen fastställer således på många områden svenskans
jämställdhet med finskan men i praktiken är den svensktalande befolkningen i
minoritetsposition i förhållande till den finsktalande befolkningen.
Enligt statistiken uppgick antalet svenskregistrerade personer år 2016 till
289 540 personer vilket var 5,3 % av den totala befolkningen (Statistikcentralen
2016c [www]). Den demografiska utvecklingen visar att antalet finlandssvenskar
steg ända fram till år 1940 (354 000) varefter antalet började sjunka. Efter år 1950
accelererade nedgången på grund av flyttningsförlusten till Sverige, som beräknas
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ha varit kring 50 000 personer. År 1970 uppgick antalet finlandssvenskar till
303 400 personer. Nedgången har fortsatt in på 2000-talet. (Finnäs 2013: 7–8)
2.1.1 Begreppen modersmål, tvåspråkighet och registrerat
modersmål
Definitioner av begreppen ’modersmål’ och ’tvåspråkighet’ finns många, eftersom
de genom tiderna har definierats utgående från olika kriterier och för olika syften.
Skutnabb-Kangas (1981) nämner fyra olika kriterier vid definitionen av
begreppet ’modersmål’, nämligen ursprung, kompetens i betydelsen behärskning
och färdighetsnivå, funktion i betydelsen användning och attityder, det vill säga det
som man själv identifierar sig med och hur man identifieras av andra både infödda
och icke-infödda talare. Enligt Skutnabb-Kangas är självidentifikationskriteriet det
mest pålitliga även om det kriteriet inte heller är helt oproblematiskt. (SkutnabbKangas 1981: 20–26) Ett mera specifikt begrepp är förstaspråk med vilket avses
det språk som tillägnas allra först. Då ett barn tillägnar två språk från födseln kan
man tala om tvåspråkigt förstaspråkstillägnande (eng. bilingual first language
acquisition). (Se Berglund 2008: 81; Baker 2011: 3)
Tvåspråkighet är ett allt mer vanligt fenomen i dagens globaliserade värld
(Grosjean 1982: 1–2) och för begreppet finns inte heller en enda allmänt godkänd
definition (Skutnabb-Kangas 1981: 84; Grosjean 1982: 2). Begreppet kan
definieras utgående från samma fyra kriterier som modersmål enligt SkutnabbKangas (se ovan). Men till skillnad från modersmål kan tvåspråkighet utöver en
individuell egenskap vara ett samhälleligt fenomen. En allmänt känd definition som
ger rum för båda perspektiven är den av Weinreich (1974: 1) som definierar
tvåspråkighet som ”The practice of alternately using two languages will be called
bilingualism, and the person involved, bilingual.” Tvåspråkighet är alltså en
verksamhet där man växelvis använder två språk. Definitionen kan tillämpas både
på individnivå och på kollektiv nivå. Skutnabb-Kangas (1981: 93) framför en mera
preciserad definition som utgår från individen ”Tvåspråkig är den som har en
möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, antingen i enspråkiga eller
tvåspråkiga samfund i enlighet med de sociokulturella krav på en individs
kommunikativa och kognitiva kompetens som dessa samfund och individen själv
ställer, på samma nivå som infödda talare, samt en möjlighet att identifiera sig
positivt med båda (eller alla) språkgrupperna (och kulturerna) eller delar av dem.”
Kategorisering av tvåspråkighet utgår från olika perspektiv som graden av
behärskning, kompetens och användning i olika situationer. Stedje och af Trampe
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(1979: 19–20) gör en kategorisering i balanserad (likvärdig behärskning av två
språk), underordnad (infödd kompetens i ett av språken) och funktionell
tvåspråkighet (språkens användning i olika situationer och för olika ändamål).
Skutnabb-Kangas indelar tvåspråkighet i naturlig tvåspråkighet, skoltvåspråkighet
och kulturell tvåspråkighet. ’Naturlig tvåspråkighet’ innebär att man lärt sig båda
språken som tämligen ung i sin dagliga miljö medan ’skoltvåspråkighet’ är genom
formell undervisning i skolan förvärvade språkkunskaper som inte används
naturligt i vardagen utanför skolan. ’Kulturell tvåspråkighet’ betecknar fall där man,
ofta i vuxen ålder, exempelvis på grund av arbete eller resor lär sig ett främmande
språk. Skutnabb-Kangas presenterar också en indelning som utgår från frivillighet
och tvång i elittvåspråkighet och folktvåspråkighet. Elittvåspråkighet förekommer
hos personer med lång utbildning i främmande språk och med möjlighet att
använda sig av dem. Folktvåspråkighet förekommer hos personer som av någon
orsak har varit tvungna att lära sig ett främmande språk. (Skutnabb-Kangas 1981:
97, 99)
Baker (2011: 2–17) tar upp ytterligare kategoriseringsmöjligheter som förmåga,
ålder, domäner, utveckling, kultur och kontext. Skutnabb-Kangas (1981: 25, 95)
hävdar att modersmålet och tvåspråkigheten ska betraktas som dynamiska
processer, föränderliga tillstånd som är möjliga, till och med sannolika under en
människas livslopp. Så länge dessa ändringar inte är i negativ mening påtvingade
utan grundar sig på frivilliga val, ska de ses som en rikedom framom ett hot.
Befolkningsregistercentralen i Finland upprätthåller befolkningsdatasystemet
som registrerar medborgarnas uppgifter som bland annat modersmål. Ändringar i
modersmålet kan medborgaren göra själv elektroniskt. I Finland är det för
närvarande inte möjligt att officiellt registrera sig som tvåspråkig (se även s. 34).
(Suomi.fi. En adress för medborgartjänster [www]).
2.1.2 Begreppen språkö och svenska rum
Lönnroth (2009c: 15) definierar en ’svensk språkö i Finland’ som ”en finskspråkig
ort med en svenskspråkig minoritet med både historisk kontinuitet och språklig
infrastruktur” och räknar Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg till svenska
språköar i Finland. Tammerfors skiljer sig från de tre övriga åtminstone till
storleken, det geografiska läget och utbudet av verksamhet på svenska. Tammerfors
är klart den största av språköarna, den enda som ligger i inlandet och den enda som
tillsvidare har en egen församling.
50

Karta över de fyra egentliga språköarna i Finland och antal svenskspråkiga på
respektive orter (Statistikcentralen, Befolkningen efter ålder (1 år) kön, civilstånd och
språk enligt område 1990–2015 [www]).

Lönnroth (2009b: 119–120) diskuterar begreppet språkö i relation till Haapalas
(1986: 99) beskrivning av Tammerfors som en industriell ö i ett agrart samhälle och
ser en nära relation mellan begreppen ’industriell ö’ och ’språkö’. Detta i sin tur
lyfter fram anknytningen mellan språk och samhälle i ett historiskt perspektiv i den
tammerforssvenska kontexten. På grund av denna historiska kontinuitet som den
svenska språkgemenskapen i staden uppvisar och på grund av den språkliga
infrastrukturen med grundläggande utbildning, gymnasium, församling och
Svenska Klubben samt ett drygt tiotal verksamma föreningar formar det svenska i
staden fortsättningsvis i dag en etnolingvistiskt vital språkgemenskap.
Användningen av termen språkö bland allmänheten är brokig (se t.ex.
Hertzberg 2012: 43; Folkhälsan 2013 [www]). Utöver de fyra ovan nämnda
språköarna i Finland använder Lönnroth (2011) termen övriga språköar (eng. other
speech islands), till vilka han räknar bland annat Eura, Hyvinge, Jyväskylä,
Kouvola, Nystad och Varkaus, för områden som har haft svensk industri men som
i dag saknar den lingvistiska infrastrukturen för upprätthållande av så
kallade ’svenska rum’ med vilka han avser för den svenskspråkiga gemenskapen
viktiga samlings- och mötesplatser. (Lönnroth 2011: 48)
Begreppet ’språkö’ är inte entydigt och långtifrån problemfritt av flera orsaker.
Inom språkforskningen avser man med termen språkö enligt Svensk ordbok (SO)
ett ”mindre område med annat språk än det som talas i (större) omgivande
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områden”. I Nationalencyklopedin (1995: 164) definieras språkö som ett ”mindre
språkområde som omges av ett område med annat språk”. I termen språkö alluderar
den senare delen i sammansättningen på ett geografiskt avgränsat område vilket
inte avspeglar verkligheten metaforiskt riktigt ─ speciellt när det gäller Tammerfors.
År 2014 fanns inom stadens gränser 1 175 invånare med svenska som registrerat
modersmål men utvidgas det geografiska området till att omfatta hela Birkalands
landskap uppgår antalet svenskspråkiga till 1 849 personer (Statistikcentralen
2016a och 2016b [www]). Mest svenskspråkiga finns i Nokia (114 personer),
Ylöjärvi (96 personer), Kangasala (74 personer) och Pirkkala (70 personer). Det är
naturligt att åtminstone en del av de svenskspråkiga som är bosatta i
kranskommunerna söker sig till den svenskspråkiga gemenskap som verksamheten
i Tammerfors erbjuder. Hela 29 % av Svenska samskolans elever kommer från
kranskommunerna (E-brev från Svenska samskolans kansli 9.3.2012). Således
förklarar språkets rörelse över kommungränserna den dynamiska dimensionen i
språköbegreppet. Jag ser därför Tammerfors med omnejd som en dynamisk svensk
språkö.
Ett annat problem med definitionen är att ett språkområde ger lätt det intrycket
att ett område språkligt skulle vara ett slutet samfund som består av en homogen
grupp där alla kan tala svenska. Många undersökningar har visat att
finlandssvenskarna är en mycket heterogen grupp (Allardt & Starck 1981; Saarela
2004; 2011; Finnäs 2010; 2013; Heikkilä 2011). Med min egen definition frångår
jag problematiken med område genom att ersätta ordet med språkgemenskap
eftersom jag anser att det är gemenskapen som bildar en språkö – inte området.
Med ’svensk språkö i Finland’ avser jag en svenskspråkig gemenskap med både
historisk kontinuitet och språklig infrastruktur med grundläggande utbildning och
gymnasium på en finskspråkig ort. Svenskspråkiga gemenskaper som uppfyller
kriterierna i definitionen finns i Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg.
Övriga orter i Finland faller utanför denna definition.
Eftersom ett betydande antal svenskspråkiga bor splittrat i kranskommunerna
och inte heller på ett bestämt område i Tammerfors ger inte ö-metaforen en rätt bild
av förhållandena i Tammerfors med omnejd utan verkligheten påminner om ett
mycelium av svenskspråkiga kontakter och samlingsplatser. Med
begreppet ’svenska rum’ avses olika svenskspråkiga institutioner och föreningar
som fungerar som samlingsplatser för språkgemenskapen över kommungränserna.
Begreppet ’svenskt rum’ har både en konkret och abstrakt dimension (se t.ex.
From & Sahlström 2017). Svenskt rum i konkret bemärkelse står för fysiskt
avgränsade enheter som rum, lokaliteter, byggnader eller kvarter där verksamheten
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går till i första hand på svenska. I abstrakt bemärkelse kan svenska rum uppstå i
princip varsomhelst där språkliga och kulturella möten aktualiseras i vardagen.
Exempel på svenska rum i den förra bemärkelsen i Tammerfors är exempelvis
Svenska Barndaghemmet i Tammerfors, Svenska samskolan i Tammerfors,
Svenska Hemmet och Svenska Gården. Som exempel på svenska rum i abstrakt
bemärkelse är en grupp församlingsmedlemmar som samlas på kyrkkaffe på ett
café efter gudstjänsten eller scouternas sommarläger eller ett barnkalas i ett
privathem. Ofta är båda dimensionerna av begreppet närvarande men i praktiken
kan exempelvis Svenska Klubben uthyras för någon tillställning som endast går till
på finska och då aktualiseras inte den abstrakta dimensionen.
En stor del av samlingsplatserna är koncentrerade till ett kvarter i staden. I
samma kvarter, i hörnet av Satamakatu och Mariankatu, finns Svenska samskolan
i Tammerfors, Svenska Barndaghemmet i Tammerfors, Svenska Hemmet och
Svenska Gården. Utanför kvarteret blir en del av församlingens samlingsplatser,
nämligen Gamla kyrkan som är Tammerfors svenska församlings hemkyrka och
Svenska Klubbens lokaliteter i på Otavalankatu.
2.1.3 Den språkliga mångfalden i Tammerfors
Detta avsnitt inleder jag med en översikt över den språkliga mångfalden i
Tammerfors i ett historiskt perspektiv med fokus på svenskan och finskan. Därefter
övergår jag till att beskriva den språkliga miljön på 2010-talet med en översikt över
verksamhet på olika språk i staden.
En historisk översikt över den språkliga mångfalden i Tammerfors
Staden Tammerfors grundades år 1779 av Gustav III på ett smalt område
ursprungligen på västra sidan om forsen som rinner igenom ett smalt näs från sjön
Näsijärvi till Pyhäjärvi. År 1876 fick staden i besittning även området på forsens
östra sida ända fram till Takahuhti bygräns. (Voionmaa 1929a: 13) Ungefär 100 år
senare målar Topelius upp en bild av staden med den mäktiga forsen, stora fabriker
och sköna trädgårdar som präglar staden även på 2000-talet. Topelius skildring av
Tammerfors som en stad med stora fabriker vittnar implicit om sociologiska
faktorer som kan kopplas till den språkliga verkligheten i staden.
Pyynikkä är en hög, brant och vacker ås i närheten af fabrikstaden Tammerfors.
Där har man den skönaste utsigt över kullar, dalar och sjöar. I norr utbreder
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Näsijärvi sin vida, blanka vattenspegel, som på några ställen säges vara 90
famnar djup, och i söder smyger sig Pyhäjärvi i leende fjärdar mellan de höga
stränderna. Mellan dessa båda sjöar, från Näsijärvi till Pyhäjärvi brusar den
breda och mäktiga forsen, Tamperikoski, som gifvit sitt namn åt staden.
Denna flitiga stad utbreder vid forsen sina stora fabriker och sköna trädgårdar.
Där ser man alla dagar om sommaren ångfartygens rök på sjöarna och hör de
aldrig sofvande vattnens dån, både vinter och sommar. Stundom står en
engelsman på gångbryggan öfver forsen, tåligt väntande med sitt metspö i
handen […] Allt detta stör icke Pyynikkä ås. Det är ensligt och lugnt; den
larmande forsen, de bullrande fabrikerna öfverrösta icke vindens sus i de
mörka tallarna. (Topelius 1875: 48–49)
Lönnroth (Lönnroth & Rossi 2008) har forskat i språkets sociologi i ett historiskt
perspektiv i Tammerfors och konstaterar att den starka industrin i staden attraherade
många utländska experter som satte sin prägel på staden som språkmiljö men han
påminner samtidigt att stadens läge inne i det finska inlandet inte får glömmas.
Voionmaa (1929a) ger en intressant beskrivning av förhållandena i staden under
den svenska tiden. Han skriver att finskans ställning i staden var stark i och med att
finskan var det språk som ”folket” använde. Därmed gick det inte att grunda en helt
svensk stad på området. En del av olika protokoll skrevs på finska vilket tydde på
att en stor del av borgerskapet inte kunde svenska. Eftersom svenskan var det
rådande bildnings- och tjänstemannaspråket började svenskan vinna terräng på
bekostnad av finsksinnat nationalitetstänkande med den påföljden att språket kom
att avbilda klasskillnader; begreppet finsk borgare blev synonymt med lägre
borgarskap. (Voionmaa 1929a: 353; Lönnroth & Rossi 2008: 200)
Industristaden omkring forsen började ta form under den första hälften av ryskt
välde. Om förhållandena i Finlaysons bomullsfabrik berättar Voionmaa att
fabriksägarna Yrjö Aadolf Rauch och Carl Samuel Nottbeck var födda i Tyskland
och skötte fabrikens ärenden från S:t Petersburg. Största delen av industriarbetarna
var finnar medan de högre arbetsledarna och maskinbyggarna var engelsmän och
de lägre svenskar. Som centrala språkliga och samhälleliga teman under denna
period lyfter Lönnroth fram den finska nationalitetsrörelsen, det ryska inflytandet
genom industrins kopplingar, köpmännens språkkunskaper (ryska, tyska, franska,
engelska, svenska, finska) och språket i skolan. I Finlaysonska skolan var
undervisningsspråket i huvudsak svenska fram till 1860-talet och därefter finska.
Nationalitetsförhållandena i staden beskriver Voionmaa som märkvärdiga i och
54

med att staden blev samtidigt både svensk och finsk. Vidare skriver han att dessa
nationalitetsströmningar spirade från olika källor och ledde åt olika håll. Finskan
hade fotfäste som folkets eget språk i det vardagliga livet och dominerade i privata
förhållanden medan man i offentliga livet, rätten, officiella skrifter och
undervisningen använde svenska. (Voionmaa 1929b: 180, 190, 202, 289–290, 409,
531; Lönnroth & Rossi 2008: 200–202)
Det kyrkliga livet i staden är av intresse ur språklig synvinkel, nämligen
gudstjänsterna förrättades varannan söndag på svenska och varannan på finska. I
och med befolkningsökningen ville man i början av 1820-talet även utöka antalet
gudstjänster. Det fattades beslut om att man vid sidan av den svenska gudstjänsten
också varje söndag skulle förrätta en finsk gudstjänst. Av okänd orsak genomfördes
inte denna ”förbättring” [min översättning och kursivering] (ordvalet visar
författarens ofördelaktiga inställning till svenskan) och det gamla förfaringssättet
förblev gällande. Stadens fortsatta tillväxt ledde dock till att Tammerfors
församling vid prosttinget fattade beslut om att gudstjänsterna skulle förrättas två
söndagar efter varandra på finska och var tredje söndag på svenska men
högtidsdagar på båda språken. Om detta beslut skriver Voionmaa enligt följande:
Tämä päätös loukkasi kaupungin ruotsinkielistä ylhäisöä, jonka huiput –
pormestari Sacklén, kauppaneuvos Lundahl, piirilääkäri Ringbom ja
apteekkari Tennberg – nostivat asiasta riidan, ja saivat kuin saivatkin entisen
tasavuoroisen saarnajärjestyksen palautetuksi. Jääköön sanomatta,
palveltiinko tässä enemmän valittajan hengellisiä tarpeita vai heidän
ruotsalaista turhamaisuuttaan. Lopputulos oli se, että Tampere sai pitää vanhat
saarnavuoronsa miltei kokonaisen vuosisadan umpeen. Ja melkein yhtä kauan
rehotti ruotsalaisuus ylinnä kaikessa muussakin yhteiskunnassa, kunnassa ja
kouluissa, virkamiesten ja kauppiaiden piireissä ja pahnan pohjalla
käsityöläisten ruotsinkielisissä sukunimissä ja kurjassa ruotsalaisessa
puheensolkkauksessa. Se kuitenkin eroaa entisyyteen verraten, että kun ennen
ruotsalaisuus oli ollut sivistyksen merkki, se myöhemmin oli myöskin kaiken
yhteiskunnallisen vallan helpottamaton ehto.”9 (Voionmaa: 1929b: 531–533)
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Detta beslut sårade stadens svenskspråkiga högre stånd. Framträdande ståndspersoner som
borgmästare Sacklén, kommerserådet Lundahl, distriktläkare Ringbom och apotekare Tennberg ställde
till ett gräl i ärendet och fick slutligen den jämlika predikoordningen återställd. Låt det förbli osagt om
man i ärendet mera fyllde kverulanternas andliga behov eller deras svenska fåfänglighet. Slutresultatet
var att Tammerfors fick behålla de gamla predikningsturerna så gott som i ett helt århundrade. Och
nästan lika länge frodades svenskheten högt på alla håll i samhället, i kommunen och i skolorna, bland
tjänstemän och handelsmän men också i hantverkarnas svenska efternamn och i dåligt språkande av
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Om förhållandet mellan språken skriver Voionmaa (1929b: 531) följande: ”Tarpeen
vaatiessa koetettiin kyläisessä sovinnollisuudessa antaa kansankielelle sitä
julkistakin oikeutta, jota pidettiin luonnollisena”.10 Industrins tillväxt och därmed
också befolkningsmängdens ökning var kraftig under senare delen av 1800-talet.
Längs forsen upprättades bland annat en bomullsfabrik, en yllefabrik, ett färgeri,
en takfiltfabrik och linnefabrik. I slutet av 1800-talet var textilindustrin stadens
viktigaste näringsgren. Med sina 35 000 invånare var Tammerfors i början av 1900talet den tredje största staden i Finland. I och med tillväxten införlivades nya
områden med staden: Kyttälä (1877), Hatanpää (1920), Harju (1937), Messukylä
(1947), Lielahti (1950), Aitolahti (1966) och Teisko (1972). (Lönnroth 2009b: 112–
116; Vähäpesola 2017 [www])
Som det tidigare kommit fram har även ryskan varit ett nämnvärt språk i
stadens historia. Av de år 1845 till köpmannaklassen registrerade 28 köpmännen
härstammade 6 från Ryssland. Utöver de ryska köpmännen var språket väl
representerat i och med att även andra köpmän i Tammerfors hade enligt officiella
förteckningar kunskaper i ryska. (Voionmaa 1929b: 287–290) År 1890 hade 60
personer i staden ryska som modersmål. Även om minoriteten var liten till antalet
var personer med ryskt påbrå en synlig grupp som bestod av både köpmän,
hantverkare, fabrikörer, tjänstemän och andra näringsidkare, vilket medförde
växelverkan med både den finsk- och svenskspråkiga befolkningen.
Det synligaste minnesmärket av rysk kultur från den tiden i staden är onekligen
den ortodoxa kyrkan som invigdes år 1899. I början av 1900-talet fanns nära kyrkan
en rysk skola och ett barndaghem – verksamheten upphörde dock år 1917. Före
andra världskriget uppgick antalet ryskspråkiga i staden till cirka 300 personer, de
bodde utspridda i Tammerfors och gifte sig oftast med finskspråkiga. En skillnad
mellan de ryskspråkiga och svenskspråkiga i Tammerfors, som Latomaa framför,
är att de ryskspråkiga inte hade egna föreningar. (Latomaa 2009: 225; Suodenjoki
2009: 146–177)
Den språkliga miljön i Tammerfors på 2000-talet
Antalet invånare i Tammerfors uppgick år 2015 till 225 118 personer
(Statistikcentralen 2016b [www]). Tammerfors är officiellt en enspråkig stad men
svenskan. Det som dock skiljer sig från tidigare är att då svenskheten tidigare hade ansetts som ett tecken
på bildning var den senare ett ohjälpligt villkor för all makt i samhället.
10
’Vid behov försökte man i en byalik godmodighet ge folkets språk de offentliga rättigheter som ansågs
vara naturliga’.
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flerspråkighet och språkkontakt blir ett allt vanligare fenomen. På 2010-talet talar
stadens invånare över 100 olika språk. En del mera sällsynta språk kan ha endast
några talare. I slutet av år 2012 bodde 8 659 utländska medborgare i staden vilket
är 4 % av invånarantalet. Den årliga ökningen är ca 350 personer per år. Av
invånarna har 12 742 personer något annat modersmål än finska, svenska eller
samiska. De vanligaste främmande språken är ryska, arabiska, persiska, estniska
och engelska. I förhållande till Helsingfors, där antalet talare av främmande språk
uppgår till 12,2 % är motsvarande siffra för Tammerfors med 5,9 % tämligen liten.
(Tapio 2013 [www])
Antalet personer med svenska som registrerat modersmål uppgick år 2015 till
1 207 personer och svenskan kommer på tredje plats av språken som talas i staden.
Den näst största språkgruppen efter den finska utgör den ryskspråkiga populationen.
Antalet personer med ryska som registrerat modersmål i Tammerfors uppgick år
2012 till 2 513 personer (jfr figur 3). Antalet personer med ryska som registrerat
modersmål är således dubbelt så stort som antalet svenskregistrerade personer.
(Tapio 2013 [www]) De ryskspråkiga utgör i dag stadens största språkminoritet
men detta till trots finns det ingen rysk skola i Tammerfors men däremot finns en
svensk skola. Undervisning på engelska ges i Tammelan koulu åk 1–6 och i
Tampereen kansainvälinen koulu åk 1–9 och undervisning på tyska ges i Tammelan
koulu åk 1–6 och Sammon koulu åk 7–9 (E-brev från Aila Salmelin,
suunnittelupäällikkö, lasten ja nuorten kasvun tukeminen 25.4.2014).
Den språkliga diversifieringen i staden har även lett till en jämn ökning i
behovet av tolk- och översättartjänster under 2000-talet. År 2011 genomfördes
22 661 timmar tolkning (kontakttolkning) på uppdrag av Pirkanmaan tulkkikeskus
(Birkalands tolkcentral). De mest efterfrågade språken är arabiska, somaliska, dari,
kurdiska, persiska och ryska. (Laalo-Ristilä 2013: 162–163) Stadens språk har på
2000-talet intresserat forskare och gett upphov till två verk som behandlar språk
och språkliga praktiker ur olika synvinklar. Tampere kieliyhteisönä redigerad av
Lönnroth (2009d) behandlar staden som språkgemenskap i ett historiskt perspektiv
fram till 2000-talet medan Tulkattu Tampere redigerad av Koskinen (2013) tar upp
språkliga praktiker i vardagen på 2010-talet inom olika domäner i staden.
En av domänerna som erbjuder tjänster på många olika språk är församlingen.
De evangelisk-lutherska församlingarna erbjuder regelbunden verksamhet på
engelska, ryska och kinesiska. Dessutom arrangeras olika evenemang där det talas
dari, kurdiska och arabiska. Den tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland
(Deutsche Evangelisch-Lutherische Gemeinde in Finnland) erbjuder gudstjänster
på tyska i Tammerfors en gång i månaden. Likaså förrättas en gång i månaden
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gudstjänst på franska. (Tampereen seurakunnat 2013 [www]) Den svenskspråkiga
församlingsverksamheten beskrivs mera ingående i kapitel 5.
2.2

Projektet Tvåspråkigheten och det mångkulturella Finland

Denna avhandling är en del av projektet Tvåspråkigheten och det mångkulturella
Finland – god praxis och framtida utmaningar i en fackspråklig kontext (TMF).
Projektet fokuserar på varierande språkmiljöer med olika utmaningar för
fackspecifik två- och flerspråkighet. Domäner i fokus är statliga organisationer,
landskap, kommuner och föreningar. Syftet med projektet är att studera vilka slags
interaktiva verksamhetskulturer och vilka slags verksamhetsbetingelser som bäst
stödjer tvåspråkigheten i det finländska samhället. Projektet genomförs i fyra steg:
–
–
–
–

Det första steget fokuserar på de mest grundläggande mekanismerna och
dragen hos den finländska tvåspråkigheten.
Det andra steget kartlägger de viktigaste utmaningarna för tvåspråkigheten i
dag och i morgon.
Det tredje steget syftar till att studera hur tvåspråkigheten fungerar i praktiken
i olika kontexter.
Det fjärde steget syftar till en ökad förståelse för och analys av det flerspråkiga
samhällets utmaningar ur ett språkvetenskapligt perspektiv.

Det nationella TMF-projektet är ett humanistiskt-samhällsvetenskapligt inriktat
samarbetsprojekt mellan Uleåborgs och Vasa universitet. Projektets huvudfinansiär
var under perioden 2010–2015 Svenska litteratursällskapet i Finland. Projektet har
genomförts av forskarteamet BiLingCo (BiLingCo 2014, Bilingualism and
Communication in Organizations [www]). I de utkomna publikationerna och
artiklarna redogörs för tvåspråkighet inom kontexter som sjukhus (Vik & Välimaa
2013), förtroendemannaorganisationer (Vik-Tuovinen 2012; Koskela & Pilke 2014)
och polismyndigheter (Heittola 2013). West (2016) har undersökt i sin studie
lärarperspektivet i klassrumskontexter med invandrare i den finlandssvenska
grundskolan. I denna avhandling står svenskspråkiga institutioners och individers
språkpolicy i en språkökontext i fokus. En beskrivning av språkögemenskapers och
individers språkpolicy i svenskspråkig minoritetskontext i Tammerfors bidrar med
kunskap om fenomen och tillvägagångssätt som kan identifieras och tillämpas även
i andra språkliga minoritetskontexter.
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3

SPRÅKPLANERING, SPRÅKPOLICY,
FAMILJESPRÅKPOLICY OCH
SPRÅKIDENTITET

I detta kapitel ger jag en översikt av utvecklingen av språkplanering och
språkpolicy som disciplin. Jag diskuterar termer och begrepp samt tar upp olika
teoretiska modeller som disciplinen gett upphov till och presenterar min egen
modell för språkpolicy i vilken jag har för avsikt att beskriva språkpolicy ur en
holistisk synvinkel som ett komplext fenomen. Vidare behandlar jag
familjespråkpolicy som utgör en central dimension i denna avhandling.
Språkidentitet som är en av bakgrundsfaktorerna på individnivån, det vill säga
mikronivån i denna undersökning, behandlar jag i detta kapitel.
3.1

Språkplanering och språkpolicy (SPSP)

Redan på 1960-talet fanns en medvetenhet om språkplaneringens betydelse och en
insikt i behovet av nya metoder och ordentlig teori – ett helt nytt vetenskapsområde.
Enligt Tauli (1968) är språkplanering ett så viktigt område inom lingvistiken att den
måste grunda sig på ordentliga teorier och metoder. Han efterlyser nya metoder och
upprättande av en ny vetenskapsgren som han kallar the theory of language
planning. (Tauli 1968: 5)
Även om språkplanering och språkpolicy inte i sig är nya fenomen är det fråga
om en förhållandevis ny och komplex akademisk disciplin. Språkplanering och
språkpolicy som akademisk disciplin har sin grogrund i en accelererande ökning av
problem förknippade med språkbyte. Disciplinen är besläktad med
sociolingvistiken i vilken man undersöker sociala krafter som påverkar
språkväxling och olika typer av växling som i sin tur initieras av sociala krafter.
(Kaplan & Baldauf 1997: x–xi)
3.1.1 Språkplaneringens utveckling
Som historiska exempel på planeringsinsatser som anknyter till språk nämns i
språkplaneringslitteraturen grundandet av språkakademierna Accademia della
Crusca i Florence och Académie francaise i Paris år 1635 på kardinal Richelieus
initiativ, den europeiska utvecklingen i skapandet av nationalstaterna på 1800-talet,
hantering av den lingvistiska diversiteten i Sovjetunionen på 1920- och 1930-talen
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och Pragskolans insatser till kultivering av språket på 1920- och 1930-talen. (Se
Haugen 1966; Cooper 1989; Jernudd & Nekvapil 2012; Spolsky 2012; Wright 2012)
Språkplanering som kunskapsområde uppstod efter andra världskriget i
samband med utmaningen av återuppbyggnad som många samhällen stod inför.
Nya självständiga stater med språkproblem öppnade fältet för lingvister som
hoppades på att komma på lösningar till språkproblem genom insatser i planering.
Lingvisterna hade en diffus uppfattning om hurdan en sådan plan skulle se ut, även
om man var överens om att man genom språkplanering kan komma fram till
officiella regelverk för språkanvändning och språkform inom en nation. Haugens
(1966) studier av språkförhållandena i Norge anses som företrädande inom detta
kunskapsområde. (Jernudd & Nekvapil 2012: 17–22; Spolsky 2012: 3–6)
Språkplanering anses ha fått sin början som akademisk disciplin och som en
förgrening av sociolingvistiken i slutet av 1960-talet. Som disciplin med detta namn
har språkplanering existerat i omkring 50 år. Ricento (2000: 206) kallar
tidsperioden för klassisk språkplanering. Under denna tid har detta
forskningsområde blivit bekräftat i och med utveckling av forskningsramar,
identifiering av forskningsmetoder och genom konferenser, projekt, ansedda
publikationer och global distribution av tidskriften The Language Planning
Newsletter (tidigare The New Language Planning Newsletter). (Jernudd &
Nekvapil 2012: 22) Artiklar med anknytning till språkplaneringsverksamhet
förekommer även i The International Journal of the Sociology of Language.
Den klassiska språkplaneringsmodellen utgår från planering som sker på
nationell nivå och därmed syftar planeringen till utveckling av ett helt samhälle.
Därmed är det politiska processer inom stater och regeringar som fastställer målen
man har som avsikt att uppnå. På 1960- och 1970-talen uppdagades nya variabler
med relevans för disciplinen. Termer som korpus- och statusplanering (se avsnitt
3.1.3 figur 5) infördes även om distinktionen fick kritik för att vara för enkel.
På 1980-talet införde Cooper (1989) en tredje dimension i språkplanering,
nämligen inlärningsplanering (eng. acquisition planning) (se avsnitt 3.1.3), som
komplement till status- och korpusplanering. Språkplanering under den
postmoderna tiden i västvärlden kännetecknas av uppskattning och stöd för
variation i samhället och beskyddar och upprätthåller mångfald. Man uppfattar den
språkliga diversiteten som en resurs värd att upprätthållas i en globaliserad värld.
Oro över den lingvistiska diversitetens fortsatta existens har inom
språkplaneringsdisciplinen tagit form som nya inriktningar som språklig ekologi
och språkliga mänskliga rättigheter. (Jernudd & Nekvapil 2012: 16–33)
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3.1.2 Språkplanering och språkpolicy – termer, begrepp och
definitioner
Inom språkplaneringsdisciplinen råder inkonsekvens gällande användningen av
begrepp och därmed också termer. Detta kan dels bero på att språkplanering som
disciplin är relativt ung (Mc Carty 2011: 5) och på att disciplinen hämtar intryck
över vetenskapsgränserna (Wright 2007: 8–12). Sedan 1950-talet har det
förekommit varierande termer för språkplanering (language planning eller
language policy). Cooper (1989) och Karam (1974) räknar upp termer som
language engineering (Miller 1950), glottopolitics (Hall 1951), language
development (Noss 1967), language regulation (Gorman 1973) och language
management (Jernudd & Neustupný 1986). Termen language planning
introducerades av Haugen 1959 i litteraturen även om Weinreich använt termen
några år tidigare i ett seminarium. Language policy används som synonym till
language planning även om språkpolicy oftare hänvisar till resultaten framom
planeringen som utgör processen. (Cooper 1989: 3, 29)
Förändringar och specificeringar i begreppsdefinitionerna vittnar om en
utveckling av disciplinen som rör sig från ett explicit top-down makronivå
paradigm mot ett explicit bottom-up paradigm i tiden. Med detta menar jag att
språkplanering började med planering på makronivå som top-down åtgärder. Men
enligt Haugen (1966) är folkets stöd nödvändigt för att man ska kunna genomföra
planerade förändringar. Han hävdar att språkplanering är politik och mera av en
konst än en vetenskap – en konst som är möjlig. Den centrala tanken är att
språkplaneraren kan uppnå sitt mål endast om folket omedvetet har accepterat målet
som sitt eget. (Haugen 1966: 26)
En del forskare verkar inte göra en skillnad mellan språkpolicy och
språkplanering och använder därmed termen LPP – language policy and planning
som till exempel Hornberger (2006: 24–25) som hävdar att både policy- och
planeringsaspekten av verksamheten är viktiga och att de är oskiljbart
interrelaterade. Enligt Hornberger är termen LPP ett sätt att kringgå rådande
oenighet om i vilken relation begreppen står till varandra. Kaplan och Baldauf
(1997: 3) däremot ser language planning LP som ”a body of ideas, laws and
regulations (language policy), change rules, beliefs, and practices intended to
achieve a planned change (or to stop change from happening) in the language use
in one or more communities.” Nekvapil (2006; 2012) hävdar att language
management är en bättre term för att beskriva den nya förståelsen av hela processen.
Planeringsresultaten ses som strategier, det vill säga som tillvägagångssätt som har
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vissa förutsättningar och för med sig värderingar men erkänner ett kontinuerligt
behov för modifiering för specifika förhållanden som är under ständig förändring
(Spolsky 2012: 4–5).
Språkpolicy
Termen språkpolicy verkar ha flera referenter och blir därmed polysemisk (se
Svensén 2004: 118), vilket betyder att samma ord betraktas som representanter för
olika betydelser. Enligt Herriman och Burnaby (1996) associerades ’språkpolicy’
ursprungligen innebära en uppfattning om ’förnuftiga praktiker’ (eng. prudent
conduct) medan ordet med tiden har fått en konnotation av att innebära en
på ’principer eller planer grundad approach’ (eng. principled approach or plan). Det
förekommer alltså en distinktion mellan ’policy’ som utgår från planerad
verksamhet av exempelvis statliga och civila sammanslutningar och ’policy’ som
skapas eller uppstår som lösningar på engångsproblem i olika situationer i vardagen,
utan närmare avsiktlig, explicit förhandsplanering. Ytterligare kan som ’policy’
anses avsaknad av planering, det vill säga ett accepterande av rådande tillstånd
sådana som de är. (Herriman & Burnaby 1996: 3) Utgående från detta kan, både
medvetna, planerade och oplanerade, eventuellt också omedvetna handlingar som
lösningar på engångsproblem, anses som ’policy’.
af Hällström-Reijonen gör i sin doktorsavhandling Finlandismer och
språkvård från 1800-talet till i dag (2012) en utredning av termer och begrepp som
har att göra med språkplaneringsteorin. Språkpolicy innefattar dimensionerna
explicit (eng. overt) och implicit (eng. covert) och omfattar därmed förutom explicit
språkplanering även alla implicita faktorer som påverkar språkplaneringen som
bland annat språkideologi, språkliga attityder och språkidentitet. Termen
språkpolitik reserverar af Hällström-Reijonen endast för språkplanering som
bedrivs med (parti)politiska förtecken. (af Hällström-Reijonen 2012: 18) I en
utredning av centrala begrepp inom strategiarbete gällande språkstyrning i
organisationer kom Pilke och Dahl (2012) fram till distinktionen dynamisk – statisk
mellan begreppen ’language politics’ och ’language policy’. ’Language politics’
och ’language planning/management/government/governance’ förknippas med
verksamhet och är således något dynamiskt medan ’language policy’ uppfattas som
en statisk plan eller riktlinjer som reflekterar uppfattningar och ideologier. (Pilke
& Dahl 2012: 103)
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Språkpolitik
Rikstermbankens (2015, Språkvårdsgruppen: Språkvårdsbegrepp, språkpolitik
[www]) definition av språkpolitik är ”verksamhet som bedrivs inom ramen för
offentliga institutioner och som rör språkförhållanden”. Enligt Rikstermbanken
används termen även i en annan betydelse ”(ung. ´riktlinjer för språkförhållanden´)
och motsvaras då på engelska av language policy. Likaväl som man kan tala om ett
företags personalpolitik kan man således tala om dess språkpolitik”
(Rikstermbanken 2015, Språkvårdsgruppen: Språkvårdsbegrepp, språkpolitik
[www]). Enligt Språkvårdsgruppens rekommendation kunde man på svenska
använda termen språkpolitik som överbegrepp för både språkplanering och
språkpolicy. (Språkvårdsgruppen 2015, Vad är språkvård? [www]) En orsak till
rådande terminologisk inkonsekvens har förmodligen att göra med att termerna
språkpolitik och språkpolicy på svenska har olika omfång i begreppsdefinitionerna
i förhållande till de engelska termerna language politics och language policy. Som
ett konkret exempel på denna skillnad kan nämnas Deklarationen om nordisk
språkpolitik som i den engelska översättningen heter Declaration on a Nordic
Language Policy (Deklaration om nordisk språkpolitik, 2007 [www]).
Jag håller med af Hällström-Reijonen att termen språkpolitik kan leda till
associationer som inte förefaller lämpliga i alla dimensioner och domäner av
språkpolicy, som till exempel omedvetna eller medvetna praktiker som orsakats av
förändrade familjeförhållanden inom familjedomänen. Enligt af HällströmReijonen är begreppet ’språkpolicy’ ett överbegrepp för ’språkplanering’ som hon
sedan vidare indelar i korpusvård (eng. corpus planning) och statusvård (eng.
status planning). (af Hällström-Reijonen 2011: 18) Se figur 4.
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SPRÅKPOLICY
(overt)

Språkplanering

Statusvård

Korpusvård / språkvård

Centrala begrepp inom språkpolicy enligt af Hällström-Reijonen (2012: 21).

Språkvårdsgruppen (2015 [www]) avråder från användning av termerna statusvård
och korpusvård och ger som rekommendation språkvalsplanering i stället för
statusplanering och ord- och grammatikvård samt tal- och textvård i stället för
korpusvård. I af Hällström-Reijonens modell är inlärningsplaneringen (eng.
acquisition planning) en dimension av statusvården (se figur 4). Utgående från af
Hällström-Reijonens modell behandlar jag i denna avhandling faktorer som inom
språkpolicy hör till statusvården. På grund av olika begreppsdefinitioner i
källitteraturen väljer jag att använda en vid definition av begreppet ’språkpolicy’
där ’policy’ kan betyda medvetna språkplaneringsinsatser, olika former av
språkliga handlingar – både medvetna och omedvetna – som avtecknas som
praktiker i vardagen på alla nivåer i samhället.
Praxis och praktiker
Begreppen ’praxis’ och ’praktiker’ är relevanta i min studie. I definitionen av praxis
utgår jag från definitionerna av finskans käytäntö i dess andra betydelse som enligt
Stora finsk-svenska ordboken (2004: 580) är menettelytavat som på svenska
motsvaras av praxis. Enligt Rikstermbankens (2014 [www]) definition
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är ’praxis’ ”ett sätt att arbeta eller ett sätt på vilket ett jobb måste utföras” och kan
inkludera ”aktiviteter, processer, funktioner, standarder och riktlinjer”. ’Käytänne’
definierar Kielitoimiston sanakirja som käytössä oleva tapa t. menettely och ger
som exempel Vanha, vakiintunut käytänne (Kielitoimiston sanakirja 2014 [www])
som på svenska motsvaras av praktik. I detta arbete avser jag med ’praxis’
standarder och riktlinjer som ofta kan definieras uppifrån medan ’praktiker’ är
språkbrukarnas konkreta språkliga handlingar. Dessa begrepp är dock inte helt
okomplicerade att särskilja. Exempelvis i en situation där läraren kommunicerar
endast på svenska på ett föräldramöte i språkökontext aktualiseras den svenska
skolans implicita praxis men om samma lärare anpassar sitt språk till den språkligt
heterogena mottagargruppen genom delvis användning av finska anser jag detta
vara ackommodation som är en språklig praktik.
Ackommodation som språklig praktik
Ackommodation innebär anpassning till kommunikativt beteende mellan
kommunicerande aktörer (Giles 1994: 12–14). Ackommodation i denna
undersökning visar anpassning genom språkval mellan finska och svenska i en
given kommunikationssituation. Med hjälp av ackommodationsteorin (CAT
Communication Accommodation Theory) kan man undersöka anpassning som
fenomen och process. Ackommodation kan vara antingen konvergent, vilket
betyder att deltagaren i en kommunikationssituation genom anpassning uttrycker
strävan efter samarbete eller divergent, vilket i sin tur betyder att deltagaren
uttrycker ointresse för samarbete genom att ta avstånd. Makt utgör en aspekt i
ackommodation. Konvergent och divergent ackommodation kan vidare indelas i
hierarkiskt uppåt eller nedåt riktad beroende på ackommodationens
sociolingvistiska status. Vidare kan ackommodation vara helt eller delvis
förekommande och symmetriskt eller asymmetriskt beroende på i vilken
utsträckning kommunikationsparterna anpassar sig i en kommunikationssituation.
(Giles 1994: 12−13) Min tidigare studie av Svenska samskolan i Tammerfors
(Kingelin-Orrenmaa 2010) visade att ackommodation är ett användbart begrepp för
att beskriva kommunikationspraktiker i flerspråkiga kontexter.
3.1.3 Teoretiska modeller för språkplanering och språkpolicy
Språkplanering har både en språklig och samhällelig dimension som uttrycker sig
i korpusplanering (eng. language corpus planning) och statusplanering (eng.
65

language status planning) där den förra inbegriper vård av ett språks ordförråd,
grammatik och teckensystem medan den senare syftar till att påverka språkens roll
och funktion i samhället (Kloss 1969: 81). Haugens (1966: 17−26, 1987: 59−64)
språkplaneringsmodell är den första kända modellen och utgår från språkets
samhälleliga och rent språkliga dimension och gör vidare en skillnad mellan norm
och funktion. Denna modell på språkplaneringsprocessen är indelad i fyra fält (figur
511).
Form8 (policy planning)

Function (cultivation)

Society
(Status
planning)

1. Selection
(decision procedures)
a) Identification of problem
b) Allocation of norms

3. Implementation
(educational spread)
a) Corrcetion procedures
b) Evaluation

Language
(Corpus
planning)

2. Codification
(standardization procedures)
a) Graphization
b) Grammatication
c) Lexication

4. Elaboration
(functional development)
a) Terminological modernization
b) Stylistic development

Haugens (1987: 64) reviderade modell för språkplanering (Language Planning
LP).

Modellen ger en bild av vilka funktioner som ingår i språkplaneringsprocessen. På
1960-talet då modellen ursprungligen tagit form utgick språkplaneringen i
huvudsak från språkliga problem i nya stater som man sökte lösningar på (se avsnitt
3.1.1). Det handlade dock i första hand om styrning uppifrån, alltså ett top-downperspektiv. (Jernudd & Nekvapil 2012: 17–27) Utgående från Haugens modell
placerar sig denna undersökning på fälten 1) Selection och 3) Implementation som
ingår i statusplanering. Selektion kallar jag för val eftersom det handlar om
identifiering av problem där olika normer står i konflikt med varandra. En sådan
konfliktsituation kan uppstå i en två- eller flerspråkig kontext då man inte vet vilket
språk man borde tala. En lösning av problemet innebär ett språkligt val. Enligt
Haugen kan valet grunda sig på ett majoritetsbeslut eller vara ett enväldigt beslut.
Med tiden är det också möjligt att man reviderar ett tidigare beslut. Det centrala är

11
Även om Haugen (1966) på sidan 59 gör en indelning i norm och funktion används i tabellen på sidan
64 form och funktion. Efterson punkt b) i 1 tar upp allokering av normer är det möjligt att rubriken också
borde vara Norm och inte Form.
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att planeringen görs av en ledare eller ledarna i ett samhälle och att man fastställer
normer, det vill säga utvidgar eller inskränker ett helt språks eller något språkligt
elements status i samhället. Med implementering avser Haugen spridning av den
valda och kodifierade normen. (Haugen 1987: 59–61) I denna undersökning är
olika typer av språkliga val en väsentlig aspekt av språkplanering och språkpolicy.
Jag utvidgar Haugens syn till den grad att jag behandlar val också på mikronivå i
enlighet med Spolskys syn (se Spolsky 2009: 14 ff.), det vill säga individuella val.
I och med att språkliga val inte alltid behöver vara medvetna utan kan också uppstå
som orsak av en mängd olika variabler anser jag att implementering utöver
spridning av normer innebär att olika typer av språkliga praktiker uppstår och
tillämpas i varierande kontexter.
Som komplement till status- och korpusplaneringen införde Cooper (1989) en
tredje dimension i språkplaneringsteorin, nämligen inlärningsplaneringen (eng.
acquisition planning). Han presenterade en modell som grundar sig på influenser
från andra discipliner och fokuserar på själva språkplaneringsprocessen. Därmed
är Coopers modell tydligt mera målinriktad än Haugens språkplaneringsmodell.
Cooper ger ett redovisningsschema med frågor genom vilka man ur många vinklar
ska kunna kartlägga en språkplaneringssituation. Modellen söker svar genom att
ställa följande frågor: Vilka aktörer försöker påverka vilket beteende, hos vem, för
vilket ändamål under vilka villkor, med vilka hjälpmedel, genom vilken
beslutsprocess och med vilken effekt? (Cooper 1989: 98)
I likhet med Cooper representerar Spolsky ett holistiskt och interrelaterat
synsätt på LPP. Enligt Spolsky (2004, 2009) innefattar språkpolicy tre olika
dimensioner: 1) språkliga praktiker, 2) ideologi och 3) språkplanering med explicita
policyn och planer med avsikt att påverka språklig praxis och ideologier i ett
samhälle. Policy kan vara något som är implicit och det kan råda oenighet om
policyn. Även om det förekommer en explicit nerskriven policy kan det ändå hända
att den i praktiken inte tillämpas. Språkpolicy, som grundar sig på våra
föreställningar och påverkar språket på olika nivåer, utvecklas inom olika sociala
sammanslutningar och resulterar allmänt i strävanden att påverka andra personers
och institutioners språkliga praxis och praktiker. Denna påverkan sker genom att
bl.a. avråda, förbjuda, bestraffa, uppmuntra, råda, rekommendera användningen av
vare sig det gäller enskilda språk, språkliga varianter, uttal, stavning eller ord.
(Spolsky 2004: 39)
Spolsky hävdar vidare att det kan, i vilken social grupp som helst, förekomma
synliga satsningar på språkplanering. Däremot förekommer det vanligtvis en eller
flera åsikter om vad som är lämpligt språkbruk eller språkligt beteende och med
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säkerhet finns det observerbara mönster för språklig praxis även om mönstren kan
vara oregelbundna eller inkonsekventa. Enligt Spolsky innefattar språkpolicy,
förutom språkliga varieteter, alla individuella element på språkets alla nivåer från
uttal till uppfattningen om ett bra eller dåligt språkbruk. En grundläggande tanke är
att språkpolicy förekommer inom en språkgemenskap som kan vara av vilken
storlek som helst. Domäner av varierande storlek för språkpolicy är exempelvis
nationer, kommuner, arbetsgemenskaper, idrottslag, familjer eller andra sociala,
politiska eller religiösa samfund som är definierade eller möjliga att definiera. En
ytterligare väsentlig dimension av språkpolicy är att språkpolicy är närvarande i ett
komplext system av språkliga men också icke-språkliga element och variabler. Det
kan råda ett kausalt förhållande mellan dessa vilket dock ofta är svårt att fastställa.
Spolsky beskriver verkligheten genom att konstatera att även specifika
språkplaneringsåtgärder ofta inte leder till resultat eller leder till oväntade resultat
med vilka han avser bland annat språkbevarande åtgärder som har resulterat i
oönskade språkformer. (Spolsky 2004: 40–41 )
I likhet med Spolsky kopplar McCarty (2011: xii) olika variabler till
språkpolicy genom att hävda att policy inte är ett omänskligt fenomen utan en
situationsförankrad sociokulturell process – ett komplext system av praktiker,
ideologier, attityder och både formella och informella mekanismer som påverkar
människors språkval på djupgående och genomträngande sätt i vardagen. Enligt
henne innefattar processerna ibland skapandet av sådana kulturella artefakter som
typiskt förknippas med policy som till exempel preskriptiva lagar och förordningar.
Hon fäster dock lika mycket uppmärksamhet på implicita policyprocesser och på
de sociala stratifikationer som dessa processer konkretiserar och skapar som på
explicita policyn. (McCarty 2011: xii, 2)
Olika definitioner (se Cooper 1989: 29–45) lyfter fram olika aspekter gällande
vem som utför planeringen, vad som planeras, för vem och hur planeringen görs.
En del definitioner begränsar planeringen till en verksamhet som sker på nationell
nivå eller vid andra auktoritativa organ12 medan andra definitioner innefattar även
individnivån. Således kan språkplanering bedrivas på olika nivåer. Cooper (1989:
45) definierar ‘språkplanering’ som “deliberate efforts to influence the behaviours
of others with respect to the acquisition, structure, or functional allocation of their
language codes”. Han specificerar avsiktligt inte aktörerna i sin definition eftersom

12

Med ’andra auktoritativa’ organ förstår jag att avses utöver myndigheter även institutioner som
exempelvis skolor.
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språkplanering kan ske på olika nivåer men det centrala i hans definition är att
planeringsverksamheten är avsiktlig.
Språkplanering på makronivå kan enligt Cooper (1989) handla om planering
på nationell och internationell nivå, mesonivån motsvaras av språkplanering på
exempelvis kommunal nivå, regional nivå eller annan administrativ nivå, och
mikronivån kan vara enskilda företag. Cooper hävdar att samma
språkplaneringsprocesser som förekommer på makronivå också förekommer på
mikronivå. Att utesluta småskaliga enheter från språkplaneringsstudier bidrar
enligt Cooper till en utarmning av fältet. (Cooper 1989: 36–37)
Distinktionen mellan de olika nivåerna förblir i Coopers teori diffus, speciellt
i fråga om mikronivån. Han ger enskilda företag som exempel på mikronivå men
talar om betydelsen av språkplanering också i småskaliga enheter. Enheter kan
förstås som sociala gemenskaper där gemenskapen som helhet står i fokus och inte
individerna. Utgående från detta kan mikronivån inte direkt antas betyda
individnivån. Distinktionen makro, meso och mikro förutsätter att gemenskaperna
granskas i förhållande till andra gemenskaper eller individer i gemenskaperna och
att distinktionen definieras enligt kontext.
I denna avhandling representeras makronivån av institutionerna Svenska
samskolan i Tammerfors och Tammerfors svenska församling som är offentliga
institutioner. Därmed behandlar avhandlingen språkpolitik på offentlig nivå. Pilke
och Dahl (2012) definierar offentlig språkpolitik dels som ’strategisk verksamhet’
och dels som ’taktisk-operativ verksamhet’ genom vilken ett offentligt samfund
både vårdar och styr språkens status och den sociala verksamhet som förknippas
med språkanvändning. Med språkplanering som strategisk verksamhet strävar man
efter att påverka språkets användningsområden och tillägnande i en
språkgemenskap. Språkliga anvisningar och praktiker kan explicitgöras i
språkpolitiska strategidokument eller så kallade språkstrategier. (Pilke & Dahl
2012: 104; se även Pilke 2012) Med språkstrategi avser af Hällström-Reijonen
(2012: 18) däremot riktlinjer för språkförhållanden exempelvis på ett universitet
eller ett företag och med språkplanering avsiktlig och medveten styrning av
språkförhållanden i ett samhälle och grundar sin syn på Kaplan och Baldauf (1997:
3) och Cooper (1989: 45).
I mitt material har Svenska samskolan i Tammerfors utfört explicit
språkplanering som resulterat i en utskriven språkstrategi, vilket kan definieras som
strategisk, offentlig språkpolitik medan Tammerfors svenska församling saknar en
sådan. I figur 6 avbildas offentlig språkpolitik i ett begreppssystem enligt Pilke och
Dahl (2012).
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Offentlig
språkpolitik

Taktiskoperativ

Strategisk

Språkplanering

Implicit

Vertikal
styrning

Horisontal
växelverkan

Explicit

Språkstrategi

Offentlig språkpolitik som begreppssystem (Pilke & Dahl 2012: 104).

Utgående från modellen på offentlig språkpolitik av Pilke och Dahl (2012) rör jag
mig i min forskning på både den strategiska och taktisk-operativa sidan av
begreppssystemet. Språkplanering i Svenska samskolan i Tammerfors, som
representerar makronivån, granskar jag utgående från både den implicita och
explicita dimensionen. Den taktisk-operativa dimensionen granskar jag utgående
från språkliga praktiker i gemenskapen.
Enligt Kaplan och Baldauf (1997: 321) är en språkplaneringssituation aldrig
isolerad från den språkliga omgivningen därför att ett språk är en del av ett
ekosystem och därmed medför LPP-insatser verkningar på andra språk och
relaterade ekosystem. Språkplaneringsdisciplinen tenderar inte att vara teoridriven
utan förhållandevis mottaglig för verklighetsinitierade tvärvetenskapliga lösningar
av närvarande praktiska problem. (Kaplan & Baldauf 1997: x–xi) af HällströmReijonen
(2011:
22)
definierar
disciplinen
på
följande
sätt: ”Språkplaneringsdisciplinen har som uppgift att beskriva de krafter som
påverkar och styr språkbruket. Den besvarar frågor om vilka instanser och organ
som fattar beslut som får följder för andras språkbruk, om vilka attityder och
principer, teorier och argument som ligger till grund för besluten, om
språkplaneringen har gett resultat eller om det finns det [sic!] någon möjlighet till
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framgång.” (af Hällström-Reijonen 2011: 22) af Hällström-Reijonen (2011: 23)
hävdar att man för att kunna skapa en helhetsbild av en språkplaneringsprocess
måste beakta många olika synvinklar och att alla fallstudier inom språkplanering är
unika.
Mitt forskningsmaterial antyder att den tammerforssvenska verkligheten
formas av en växelverkan mellan olika aktörer som har antingen ett beroende- eller
intresseförhållande eller båda med varandra. Svenska samskolans i Tammerfors
språkstrategier står för top-down-processen och den representerar makronivån
medan familjerna och individerna mikronivån. Men skolan har helt tydligt ett
beroendeförhållande till familjerna som visar intresse för att sätta sina barn i
Svenska samskolan i Tammerfors. Endast med ett tillräckligt stort elevunderlag kan
den svenskspråkiga skolan i Tammerfors leva vidare eller överhuvudtaget överleva.
Och detta gäller speciellt det svenska gymnasiet. Hur språkvalen uppstår i
familjerna är en mycket diversifierad fråga därför att familjerna verkar vara någon
sorts hybrider av traditioner, språkvanor och attityder implementerade av mor- och
farföräldrar, bundna av familjeförhållanden där språk kommer och går med
människor som flyter in och ut ur olika rum och domäner.
I det följande presenterar jag min syn på begreppsrelationerna inom
språkpolicy SP. I denna undersökning utgår jag från Spolskys uppfattning av
språkpolicy som består av komponenterna språkliga praktiker, språkideologi och
språkplanering. Dessa dimensioner fungerar som kategorier för det insamlade
materialet med den modifieringen att jag har ersatt ideologi-komponenten med
bakgrundsfaktorer. Val som initieras utgående från individernas ideologier och
bakgrunder är relevanta i utformningen av praktiker och därmed är val en väsentlig
del av den teoretiska modellen i figur 7 som representerar min syn på fenomenet
språkpolicy.

71

Begreppsrelationer och -kopplingar inom språkpolicy.

Språkpolicymodellen i figur 7 har ett dubbelt syfte. Dels avtecknar modellen
disciplinens historiska utveckling där korpus-, status- och inlärningsplanering, som
den nyaste dimensionen, är väsentliga delar av språkpolicy. Alla dessa dimensioner
är närvarande i den tammerforssvenska kontexten. Till skillnad från af HällströmReijonens (2012) syn på begreppsrelationerna vill jag lyfta inlärningsplanering
(Cooper 1989) som en likvärdig dimension i förhållande till korpus- och
statusplanering. Jag föredrar även att använda efterleden planering framom vård.
Dels avtecknar modellen min egen studie som med viss modifiering utgår från
Spolskys syn på språkpolicy med komponenterna språkplanering, språkideologi (i
denna studie ersatt med bakgrundsfaktorer) och språkliga praktiker som teoretisk
referensram. I en central position i skapandet av språkpolicy finns val som olika
aktörer ställs inför i kontexter där två eller flera språk möts. Också en medveten
planeringsdimension och en eventuellt mera omedveten praxis- och
praktikdimension, som bygger upp olika policyn, finns närvarande i
språkpolicyprocesser. Dimensionerna språkplanering och språkliga praktiker i
figur 7 kan uppfattas som representationer av dimensionerna explicit respektive
implicit (se figur 6, Pilke & Dahl 2012: 104). Dimensionen explicit är ofta
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förhållandevis synlig och identifierbar till exempel som en utskriven språkstrategi
som förutsätter planering. Däremot är språkliga praktiker ett mera komplicerat
fenomen och kan inte entydigt sägas vara en representation av dimensionen implicit
eftersom språkliga praktiker också kan vara medvetna och planerade eller
omedvetna och oplanerade praktiker som tar form i stunden. Eftersom det är svårt
att sätta fingret på exakt var i processerna de är närvarande har jag slutligen valt att
utelämna aspekterna explicit och implicit från figuren. De gula cirklarna som går
in i varandra har för avsikt att beskriva att språkpolicy med underkategorier står i
relation till varandra. Policyn uppstår av eventuell planering, val och olika
handlingsmönster, det vill säga praktiker, som utvecklas i en flerspråkig gemenskap.
En kontinuerlig växelverkan mellan språkplanering och språkliga praktiker, det vill
säga en växelverkan mellan top-down och bottom-up processer avbildar de tjocka
pilarna i mitten av figur 7. Utgående från Spolskys tre dimensioner av språkpolicy
utgör ideologier utöver språkplanering och språkliga praktiker en väsentlig del av
språkpolicy. I denna undersökning har ideologier ersatts med bakgrundsfaktorer
som påverkar de val som aktörerna gör i olika situationer och kontexter.
Bakgrundsfaktorerna gestaltas som val som i sin tur påverkar utformningen av
språkliga praktiker. Därför utgör val en central dimension av språkpolicy. Figur 7
har som syfte att åskådliggöra den komplexitet som råder inom språkpolicy.
Modellen är flexibel och syftar till att ge en holistisk beskrivning av verkligheten.
Den yttersta cirkeln representerar världen i vilken både språkplanering, val och
konkreta språkliga handlingar ständigt utförs. Enligt min syn på språkpolicy görs
och skapas språkpolicy i en optimal situation av processer, det vill säga en ständig
växelverkan mellan omvärlden och aktörerna samt mellan språkplanering och
språkliga praktiker vilket sträckorna med pilar från och till den yttersta cirkeln inåt
och de tjocka pilarna från och till språkplanering och språkliga praktiker i figur 7
avtecknar. Språkpolicyn påverkas av aktörernas eventuella planering, val, som i sin
tur påverkas av bakgrundsfaktorer och ideologier, samt av praktiker.
I min forskning representerar Svenska samskolan i Tammerfors och
Tammerfors svenska församling makronivån och de enskilda aktörerna, i detta fall
både föräldrar, elever och lärare i skolan och församlingsmedlemmar och övriga
enskilda aktörer kopplade till församlingens verksamhet mikronivån.
Språkplaneringssituationer kan vara antingen så kallade top-down-situationer eller
bottom-up-situationer. I top-down-situationer fattar personer med auktoritet beslut
om språk och språkanvändarna har ringa inflytande medan det är språkanvändarna
själva som påverkar genom sina praktiker i bottom-up-situationer. (Kaplan &
Baldauf 1997: 52–57, 196) En motsvarande distinktion beskriver Pilke och Dahl
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(2012: 103–104) genom att använda termerna kielihallinto (eng. government) och
kielihallinta (eng. governance) på finska som jag i figur 6 har översatt till vertikal
styrning och horisontal växelverkan.
Flerspråkig interaktion i vardagen är en fruktbar jordmån för debatt.
Erfarenheterna av successiva immigrantvågor i stater som Kanada, USA och
Australien samt ökad gränsöverskridande mobilitet i sammanslutningar som EU
har aktualiserat frågan om man ska skydda och sträva efter att bevara den språkliga
diversiteten eller om man ska kuva diversiteten genom strävan efter nationell
homogenitet. (Réaume & Pinto 2012: 37–38). Argument som framförts av dem som
stöder enspråkighet utgår från ett rationellt resonemang i strävan efter en
nyttoaspekt, det vill säga att man lär sig det språk som man antar att man kommer
att ha maximal nytta av. Ett annat argument är strävan efter maximal
kommunikation, vilket innebär att man väljer ett språk som de flesta har kunskaper
i. De som delar antagandet om att utvecklingen mot enspråkighet är oundviklig
fokuserar på normativa orsaker till språklig integration. De som talar för språklig
diversitet apellerar till en bredare uppfattning om språkens värde. Argumenten ger
upphov till motsatta språkpolicyrekommendationer. Argumentet som talar för
bevarande av biokulturell diversitet är holistiskt och hävdar att varje språk är en
skattkista med olika former av kunskap som berikar alla människor. Argumenten
för enspråkighet lyfter fram fördelar som uppstår genom att så många människor
som möjligt direkt kan kommunicera med varandra. (Réaume & Pinto 2012: 40)
Strävan efter nationell homogenitet medför ackommodation som ur nationell
synvinkel (makronivå) kan vara konvergent, det vill säga samarbetssökande medan
anpassningen ur en minoritetsspråkstalares synvinkel (mikronivå) kan upplevas
som divergent, det vill säga avståndstagande. Det är samma balansgång mellan å
ena sidan språkbevarande insatser och å andra sidan ackommodation som den
tammerforssvenska vardagen präglas av på 2010-talet.
3.2

Familjespråkpolicy (FSP)

King, Fogle och Logan-Terry (2008) beskriver familjespråkpolicy som ett nytt
växande forskningsområde som öser ur två vetenskapsområden, nämligen
språkpolicy och språkinlärning hos barn (eng. child language acquisition).
Forskare inom språkpolicy har haft en tendens att sätta fokus i första hand på
makronivå som på skolor eller arbetsplatser, språkideologier och -attityder medan
företeelser på mikronivå i hemmet och familjen fått mindre uppmärksamhet.
Familjespråkpolicy som forskningsfält har potential att fylla den döda vinkeln
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mellan dessa vetenskapsområden. För språkplanering i familjekontext har Piller
(2001: 61−80) använt termen privat språkplanering och King et al. (2008: 907)
family language policy FLP (familjespråkpolicy FSP). King et al. definierar
begreppet ’family language policy’ som ”explicit and overt planning in relation to
language use within the home among family members” det vill säga som explicit
och uppenbar/synlig planering (eng. overt planning) i förhållande till
språkanvändning i hemmen bland familjemedlemmar. (King et al. 2008: 907) Den
svenska termen familjespråkpolicy, förkortat FSP har införts av Palviainen
(Palviainen et al. 2012: 71–74) som är pionjären inom forskningsområdet i Finland
även om man dock tidigare forskat i språkplanering, språkstrategier och språkbruk
i tvåspråkiga familjer (se Tandefelt 1988; Herberts 1991; Berglund 2008).
Palviainen et al. (2012) har i sin forskning även tagit med barnens aktörskap i
skapandet av FSP i olika familjekontexter (se även King & Lanza 2017).
Språkplaneringsteorin tar upp tre dimensioner, nämligen korpus-, status- och
inlärningsplanering (se avsnitt 3.3). Dessa tre dimensioner realiseras också i
familjespråkpolicy genom olika val, praxis och praktiker. Exempel på
korpusplanering inom familjen är styrning bort från oönskat språkbruk som
exempelvis fula ord, slang eller dialekt i vissa domäner. Beslut om användning av
svenska eller finska med barnet/barnen och för vilka aktiviteter, det vill säga vilken
roll och därmed betydelse man inom familjen vill ge ett givet språk är exempel på
statusplanering. Beslut om hur och när man antingen formellt eller informellt vill
introducera ett språk kan ses som inlärningsplanering. Gränsdragningen mellan
dessa tre dimensioner är inte alltid entydig. När en mor- eller farförälder beslutar
sig för att tala svenska med sitt barnbarn som placeras i svenskt språkbad13 och
familjens hemspråk är finska kan mor- eller farförälderns beslut tolkas som
statusplanering där mor- eller farförälderns syfte är att utvidga barnets möjligheter
till användning av svenska till ytterligare en domän utanför språkbadsdaghemmet
och/eller som inlärningsplanering i syfte att stöda barnets inlärning av
språkbadsspråket. Cooper (1989) ger dock exempel på fall där indelningen av
verksamheten i domänerna är tydlig. Det handlar således om olika former av
planering när man lägger insatser på spridning av ett språk (eng. language spread)
i syfte att öka antalet användare av ett språk jämfört med spridningen av ett språks
eller en varietets användningsområden. När planeringen går ut på att öka ett språks
eller en varietets användningsområden är det fråga om statusplanering. Däremot
om planeringen har som syfte att öka antalet användare av ett språk handlar det om
13

Om svenskt språkbad i Finland se till exempel Berglund 2008; Björklund 1996; Lauren 1999; 2006
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inlärningsplanering. (Cooper 1989: 31, 33) Utgående från Coopers (1989: 98)
modell för utredning av de centrala faktorerna av intresse inom språkpolicy (se
avsnitt 3.3) har King et al. (2008: 910) komprimerat frågan för tillämpning i
familjespråkpolicy: ”Which caretakers attempt to influence what behaviors of
which family members for what ends under what conditions by what means through
what decision-making process with what effect?”
Under de senaste åren har språkpolicyforskningens intresse enligt King et al.
(2008) bland annat legat på hurdana policyn som bäst upprätthåller sådana språk
som håller på att dö ut som till exempel Navajo i USA. En viktig – tillsvidare
förhållandevis outforskad fråga är – huruvida skolors språkpolicier effektivt kan
stöda inlärning och användning av minoritetsspråk i hemmen. Det saknas också en
uttömmande modell som kunde förklara varför barn som växer upp i likadana
förhållanden ändå visar olika utfall gällande språkkunskaper och språkliga
preferenser. Forskning som fokuserar på tre- och flerspråkighet med intresse för
hur familjer hanterar flera språk i vardagen (se t.ex. Curdt-Christiansen 2009) och
ett utvidgat familjeperspektiv från ett medelklassigt, heteronormativt perspektiv till
att innefatta adoptivföräldrar, mor- och farföräldrar, ensamförsörjare samt
samkönade familjer har vuxit fram på 2000-talet (King & Fogle 2017: 321–322).
För att kunna besvara nya frågor som uppstår i dessa forskningskontexter behövs
ett bredare perspektiv i forskningen som innefattar även föräldrarnas språkliga
ideologier och uppfostringsmål samt stöd och spänningar i en mera utvidgad
familjekontext. Genom en tvärvetenskaplig approach kan man uppnå en bättre
förståelse av hur föräldrarnas språkliga ideologier påverkar tillämpning,
förverkligande och förhandlande av familjespråkpolicy och vilka både kort- och
långfristiga påverkningar dessa policyn har på barns språkutveckling. (King et al.
2008: 909)
King (2000: 168) vill framhäva att en förståelse av inkonsekvenser mellan
språkliga attityder och språkliga praktiker bäst uppnås genom att vidga perspektivet
till att omfatta språkliga ideologier. Skillnaden mellan attityd och ideologi framgår
av begreppsdefinitionerna. Azjen (1988: 4) definierar en ’attityd’ som en
benägenhet att förhålla sig positivt eller negativt till ett objekt, en person, en
institution eller en händelse. Med ’språkideologi’ avses däremot ett bredare system
av uppfattningar, normer och värden (Silverstein 1979: 193). Språkliga attityder
uppfattas vanligen som specifika reaktioner på vissa aspekter av ett givet språk
medan språkideologi däremot är en uppsättning uppfattningar om ett visst språk
eller möjligtvis språk i allmänhet (King 2000: 168). Analys av språkideologier är
nödvändigt för att kunna fylla den lucka som förekommer mellan språkliga
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attityder och språkligt beteende. Man kan se språkideologi som en
sammanlänkande bro mellan språkanvändning och individers sociala verklighet.
(Woolard & Schieffelin 1994: 71–72; King 2000: 168–169)
Som det tidigare kommit fram är ideologi en av dimensionerna i Spolskys
(2004, 2009) syn på språkpolicy. Eftersom jag inte hade språkpolicyteorin med från
början av materialinsamlingsprocessen fanns inte språkideologi med bland mina
frågeställningar. Därför har jag kompenserat detta genom att redovisa
bakgrundsfaktorer som jag också anser vara betydelsefulla variabler i
konstruktionen av mina informanters språkliga verklighet. Palviainen et al. (2012)
som har undersökt formulerande av familjespråkpolicy som en process och tagit
fasta på hur språkpolicy formuleras, motiveras och förhandlas i familjer har använt
nexusanalys som metod. Nexusanalysen som utvecklades av Scollon och Scollon
(2004: 152–154) för etnografisk diskursanalys tar upp tre dimensioner, nämligen
historical body, the interaction order och discourses in place. Palviainen et al.
(2012: 75) använder på svenska termerna historiska kroppen, interaktionsordning
och närvarande diskurser. I skärningspunkten av dessa uppstår social handling
(eng. social interaction). I denna undersökning talar jag om bakgrundsfaktorer (se
avsnitt 4.2.1 och 5.2.1) som motsvarar den historiska kroppen.
Palviainen et al. (2012) identifierade fyra återkommande diskurser gällande
språkstrategier och språkanvändning i sin undersökning som gjordes i finländsk
kontext där FSP gällde språkparet svenska och finska. Den första diskursen gällde
ett explicit eller implicit val och en naturlig, spontan tillämpning av EPESprincipen. Den andra diskursen som framträdde i undersökningen gällde språkliga
förhållanden i omgivningen där finska språket dominerar. Den tredje diskursen
handlade om varifrån familjerna fått antingen stöd och uppbackning eller ett
ifrågasättande av den valda FSP:n och den fjärde diskursen lyfte fram nyttan med
tvåspråkighet samt familjernas positiva förhållningssätt till tvåspråkighet.
(Palviainen et al. 2012: 76–77, 79–81) Eftersom den språkliga kontexten i
Palviainens et al. undersökning har liknande drag med en språkökontext där finskan
är majoritetsspråket är det sannolikt att liknande drag kan indentifieras i min
undersökningskontext.
3.3

Språkidentitet

Sambandet mellan språk och identitet är mångfacetterat. Identiteter kan
kategoriseras på många olika sätt inom olika vetenskapsområden. Jag tar upp de
aspekter av identitet som är relevanta i min studie. Utgående från socialpsykologin
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kan identitet indelas i personlig identitet och social identitet. (Liebkind & HenningLindblom 2015: 183). Av dessa är den sociala identiteten relevant i denna studie,
eftersom den omfattar de kategorier som individen själv anser sig vara en del av
(den subjektiva aspekten) eller som andra anser att individen är en del av (den
objektiva aspekten). Den sociala identiteten har att göra med
språkgruppstillhörighet. En del sociala identiteter kan individen inte påverka såsom
ålder och kön med viss reservation. Andra sociala identiteter som exempelvis den
som förknippas med yrke kan förvärvas. Förståelsen av sociala identiteter omfattar
tre olika nivåer: den individuella nivån, interaktionsnivån och den samhälleliga
nivån. Liebkind och Henning-Lindblom (2015: 184) hävdar att det är i växelverkan
med andra människor som ”relationer mellan grupper, subjektiva föreställningar
om och attityder till språkgrupperna upprätthålls, förändras eller utmanas, och det
är i denna växelverkan som språkgruppsidentifikationer uppstår, utvecklas och
avtar”. Således kan man säga att identiteten är ett dynamiskt begrepp. Individerna
kan bygga upp sin identitet utgående från olika kriterier. Enligt Allardt och Starck
(1981: 43) kan man tillhöra samma etniska grupp utgående från fyra olika kriterier
som kännetecknar medlemskap i en etnisk grupp:
1.
2.
3.
4.

självkategorisering (självidentifikation)
härstamning
specifika kulturdrag som förmåga att tala ett speciellt språk
en social organisation för interaktionen både inom gruppen och med personer
utanför gruppen.

De tre första kriterierna kännetecknar individuella egenskaper och härstammar från
Fishmans (1977: 16–26, citerad i Allardt & Starck 1981: 43) uppfattning på etnisk
tillhörighet. Det fjärde kriteriet kännetecknar en gruppgemenskap och härstammar
av Barth (1966: 12–21, citerad i Allardt & Starck 1981: 43) som betonat betydelsen
av en social organisation. Enligt Allardt och Starck (1981: 45) blir en samling
människor en etnisk grupp först när de har en social organisation som reglerar
interaktionen. Utgångsläget är dock vanligen att majoriteten av
minoritetsmedlemmarna uppfyller de kännetecknande kriterierna för minoriteten.
Allardt och Starck menar att språket är ett nödvändigt element i en språklig
minoritets existens men det är inte nödvändigt att alla kan tala språket. För
tillhörighet i en etnisk grupp räcker det att man endast uppfyller något av kriterierna.
(Allardt & Starck 1981: 42)
Språket kan vara en av de centrala individuella identitetsmarkörerna också för
finlandssvenskarna. Individernas förhållningssätt till språk kan variera.
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Gruppmedlemmar som upplever språket vara en central identitetsmarkör har ett så
kallat integrativt förhållningssätt till språket. Individernas förhållningssätt till
modersmålet är ofta integrativt. Kännetecknande för tvåspråkiga individer
utgående från ursprungskriteriet, eller det som Allardt och Starck (1981: 42) kallar
härstamning, är ett integrativt förhållningssätt till båda språken vilket innebär
språkgruppsidentifikation med båda språkgrupperna. För en del individer har
språket endast en kommunikativ betydelse, vilket betyder att individen kan lära sig
språket och använda det men språket saknar direkt påverkan på individens identitet.
Då har individen ett så kallat instrumentellt förhållningssätt till språk. Det är
möjligt för en tvåspråkig individ att identifiera sig med den ena språkgruppen och
ha ett instrumentellt förhållningssätt till det andra. (Liebkind & Henning-Lindblom
2015: 187)
Begreppen ’social identitet’ och ’etnisk identitet’ har den skillnaden att etnicitet
innebär individers subjektiva föreställningar om sitt ursprung. Eftersom etniska
identiteter definieras genom en subjektiv uppfattning om härstamning är de ofta
mycket bestående och kan därigenom leda till en stark samhörighetskänsla. Då
språkgruppsidentitet sammanfaller eller påminner om etnisk identitet kallar man
detta för etnolingvistisk identitet. (Liebkind & Henning-Lindblom 2015: 188)
Dubbla eller multipla identiteter kan ofta vara kännetecknande för
finlandssvenskar eftersom de kan identifiera sig utgående från sin etnicitet och
språkgruppstillhörighet samtidigt som de bär en nationell identitet gemensam med
finskspråkiga. Detta är möjligt om den nationella identiteten uppvisar tillräcklig
flexibilitet. Liebkind och Henning-Lindbloms studie (2015) med frågor om
identitet bland elever i nionde klassen i svenska skolor i Esbo, Borgå och Ekenäs
visade att nästan alla identifierade sig starkt som finlandssvenskar. Men endast
knappa 30 % av eleverna identifierade sig endast som finlandssvenskar. Den största
gruppen informanter på 39 % utgjordes av elever med multipla identiteter. De
identifierade sig enligt studien åtminstone i någon mån som finlandssvenskar,
tvåspråkiga och finskspråkiga samtidigt. (Liebkind & Henning-Lindblom 2015:
190–191)
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4

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

Kapitel 4 inleder jag med att presentera Svenska samskolan i Tammerfors, härefter
SST. Jag ger en bakgrund till den tammerforssvenska kontexten genom att beskriva
geografiska förhållanden och framföra elevstatistik. Vidare beskriver jag SST som
institution på makronivå (avsnitt 4.1) genom att ge en beskrivning av skolans
språkpolicy som delvis bygger på min tidigare undersökning (Kingelin-Orrenmaa
2010) och på den språkstrategi Samverkan [www] som godkändes av styrelsen för
Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande r.f. den 26
november 2012. Därefter övergår jag till mikronivån och redogör för
informanternas bakgrund och tar upp geografisk bakgrund, hemspråk och
registrerat modersmål, utbildning, språkkompetens och identitet (avsnitt 4.2.1).
Gällande familjespråkpolicy redovisar jag informanternas val av registrerat
modersmål för sitt/sina barn och orsaker till varför informanterna har valt SST till
skola för sitt/sina barn (avsnitt 4.2.2). Därefter övergår jag till språkliga praktiker
och behandlar förändringar i språkbruk, språkliga praktiker i kontakten med SST
och undervisning i finska och engelska som språkpolicyfråga (avsnitt 4.2.3).
Avslutningsvis diskuterar jag samspelet mellan makro- och mikronivån ur
språkpolicysynpunkt som en process (avsnitt 4.2.4). Familjernas val och praktiker
kan i varierande omfattning vara resultat av språkplanering.
Primärmaterialet för Svenska samskolan i Tammerfors består av 73
frågeformulär som kompletterats med kvalitativ närläsning av handlingar,
historiker och webbsidor samt intervjuer med skolans rektor och två lärare. De
slutna frågorna i frågeformuläret har genomgått en manuell kvantitativ analys. På
de öppna frågorna har jag tillämpat innehållsanalys som kan beskrivas som en
kombination av materialdriven och teoristyrd analys utgående från Spolskys
dimensioner på språkpolicy, nämligen språkliga praktiker, språkideologi (ersatt
med bakgrundsfaktorer) och språkplanering (se avsnitt 1.3 Material och 1.4
Metoder).
SST, som grundades år 1895, är en av de äldsta skolorna i Tammerfors. Skolan
är privat och upprätthålls av Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors
upprätthållande r.f. och leds av föreningens styrelse, en direktion samt rektor och
lärarkår. Till SST räknas årskurserna 1−9 i grundskolan och gymnasiet med
klasserna I G−III G som leder till studentexamen. 14 Även eftermiddags-

14

Svenska Lågstadiet i Tammerfors hör numera till SST.
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verksamheten (Eftis) sköts numera av SST. Skolbyggnaden, som invigdes den 6
december 1902, är belägen i hörnet av Satamakatu och Koulukatu.15
4.1

Institutionsprofilen (makronivån)

I avsnitt 4.1 beskriver jag SST som institution i förhållande till övriga svenska
skolor i Finland och i Tammerforskontexten. Jag belyser skolans språkpolicy i ett
historiskt perspektiv och nutidsperspektiv. Vidare behandlar jag språkliga praktiker
i skolvardagen och den för SST:s behov utformade språkstrategin Samverkan.
4.1.1 Historia och nutid
Elevantalet i SST uppgick läsåret 2011−2012 till 287 elever. I jämförelse med
storleken på andra svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen i
Finland hör SST till mellankategorin (100–299 elever) som representerar 35 % av
de svenskspråkiga skolorna i Finland (Utbildningsstyrelsen 2014, Lägesöversikt
över den svenskspråkiga utbildningen, skolornas antal och storlek [www]).
Lärarkollegiet bestod av 28 lärare. Den övriga personalen omfattade 14 personer.
Härmed representerar SST ett av de största så kallade svenska rummen i staden (för
begreppet svenskt rum, se avsnitt 2.1.2). Genom tiderna har skolan tagit emot elever
från kranskommunerna. Enligt Löfman hade skolan redan under åren 1898–99
elever från Hattula, Hollola, Ikalis, Kangasala, Karkku, Messuby, Tammela,
Tavastkyrö och Ylöjärvi. De dåförtiden kallade utsocknes elevernas antal ökade
under de påföljande tjugo åren så att eleverna kom sammanlagt från 30 olika
hemorter. (Löfman 1995: 26)
Samma fenomen med geografisk och språklig mobilitet över
kommungränserna är kännetecknande för Tammerfors som svensk språkö även på
2010-talet. Enligt uppgifter från svenska samskolans kansli (E-brev 9.3.2012)
anger 71 % av eleverna Tammerfors som hemkommun. Från kranskommunerna
kommer sammanlagt 29 %. Tre elever har angett kommuner utanför Birkalands
landskommun som hemkommun. År 2011 bodde i Finland 85 % av de
svenskspråkiga 7–12 åringarna med svenska som registrerat modersmål inom fem
kilometers avstånd från en svenskspråkig skola (motsvarande siffra för
finskspråkiga elever i finskspråkig skola är 93 %) (Utbildningsstyrelsen 2014,
15

Svenska samskolan i Tammerfors. SST / Om SST, 2014; Svenska samskolan i Tammerfors. SST /

Hemsida, 2014.
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Lägesöversikt över den svenskspråkiga utbildningen, Tillgängligheten [www]).
Siffrorna är inte helt jämförbara i och med att en del elever i SST har finska som
registrerat modersmål och för att längre än fem kilometers avstånd till skolan har
även elever som bor inom Tammerfors stads gränser. Siffrorna antyder dock att det
finns en större tendens till långa skolresor bland eleverna i den svenska skolan i
Tammerfors i jämförelse med genomsnittet svenskspråkiga elever i svenska skolor
i Finland. Elevtillströmningen från kranskommunerna till SST kan anses betydande
för skolans existens även på 2010-talet. Nedan en förteckning över SST-elevernas
hemkommuner läsåret 2011–2012.
Tabell 7. SST-elevernas hemkommuner våren 2012.
Hemkommun
Tammerfors

Antal elever i SST

Andel i %

våren 2012

(N = 287)

204

71,1 %

Nokia

24

8,4 %

Ylöjärvi

17

5,9 %

Kangasala

12

4,2 %

Lempäälä

11

3,8 %

Birkala

10

3,5 %

2

0,7 %

Akaa/Viiala
Valkeakoski

2

0,7 %

Orivesi

1

0,3 %

Parkano

1

0,3 %

Tavastehus

2

0,7 %

Vasa

1

0,3 %

Efter Tammerfors kommer största antalet elever från kranskommunerna Nokia
(8,4 %), Ylöjärvi (5,9 %), Kangasala (4,2 %), Lempäälä (3,8 %), Birkala (3,5 %)
och resten (3,0 %) från kommuner utanför Birkalands landskommun. Det faktum
att flest elever kommer från kranskommunerna Nokia, Ylöjärvi, Kangasala,
Lempäälä och Birkala förklaras med kommunernas angränsande läge till
Tammerfors. Tavastehus däremot ligger 75 km från Tammerfors och erbjuder i
varierande omfattning svenskspråkig undervisning men endast fram till årskurs 616.
Elevtillströmningen
från
kranskommunerna
har
noterats
även
i
Utbildningsstyrelsens rapport (Kovero 2011: 24) på följande sätt: ”Trots att skolan
[SST] även tar emot elever från andra finska orter, kunde forskningsgruppen som
besökte skolan konstatera att språkmiljön både inne i skolan och ute på skolgården
16

Svenskspråkiga klasserna (2014) [www]
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var övervägande svensk.” I den tammerforssvenska kontexten innebär inte det att
man är bosatt i en finskspråkig kranskommun automatiskt det att man medför ett
finskspråkigt inslag i skolans språkmiljö (se avsnitt 4.2.3, Språklig registrering och
skoltransport som nyttoaspekt).
Frågan om Svenska samskolan som språkgemenskap i dag är eller någon gång
har varit enspråkigt svensk eller tvåspråkig är mångfacetterad och därmed inte
alldeles enkel att besvara. Källorna som beskriver skolans historia utgörs av tre
historiker: Svenska samskolan i Tammerfors 1895–1945 (1949), Svenska
samskolan i Tammerfors 75-års matrikel (1970) och Hundra år av gemenskap.
Svenska samskolan i Tammerfors 1895–1995 (Löfman 1995). Även i
samlingsvolymen Vårt Tammerfors. En svensk språkö i hjärtat av det finska
Tavastland (Björkman et al. 2001: 70–111) finns ett kapitel som beskriver
skolvärlden i SST. Dessa verk utgör de huvudsakliga källorna för beskrivningen av
språkförhållanden i äldre tider i denna undersökning även om noteras bör att verken
till stor del saknar noggranna källhänvisningar. Som namnet säger är Svenska
samskolan i Tammerfors en skola som förmedlar undervisning på svenska. Före
samskolans grundande förmedlades undervisning på svenska i Tammerfors i en
fyraklassig elementarskola och en privat fruntimmersskola. Elevantalet i skolorna
på 1890-talet beskrivs som inte särskilt högt och det konstateras att skolorna förde
en ”tynande tillvaro”. Det låga elevantalet kan delvis förklaras med att de svenska
skolorna var av sådana skoltyper som inte var livsdugliga eftersom skolorna inte
erbjöd kurser som bildade en avslutad helhet utan eleverna var tvungna att söka sig
till andra skolor för att slutföra sina studier. Av matrikeln framgår även att barn från
svensktalande hem, enligt skolrådets framställning, hade ”i stor utsträckning”
skickats till skolor på andra orter eller satts i stadens finskspråkiga lyceum där ”en
avsevärd del” hade svenska som modersmål. (Svenska samskolan i Tammerfors
1895–1945 1949: 9–16; Svenska samskolan i Tammerfors 75-års matrikel 1970: 7)
Upprätthållandet av möjligheten till undervisning på det egna modersmålet
upplevdes dock som viktigt, vilket framgår av följande citat:
Upprätthållandet av svenskspråkiga skolor för den talrika svensktalande
befolkningen i det inre av landet, som kände sig fast förankrad vid den
hävdvunna svenska bildningsformen och ansåg det för en bjudande plikt att
fasthålla vid sitt modersmål, var i själva verket ett betydande kulturbehov, som
måste tillgodoses på ett eller annat sätt, och det svenskspråkiga elementet i
Tammerfors var även klart medvetet härom (Svenska samskolan i Tammerfors
1895–1945 1949: 10).
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Det förekom delade åsikter om huruvida skolan i första hand skulle förbereda
eleverna för det praktiska livet eller förbereda för vetenskapliga studier, vilket
framgår av följande:
Den svenskspråkiga befolkningen i staden utgjorde långtifrån enbart ett tunt
överskikt av förmögna köpmän och industri-idkare [sic!], här fanns även ett
starkt småborgerligt element representerat, för vilket en fostran för
medborgerliga värv var av större betydelse än en mer vetenskaplig skolning
(Svenska samskolan i Tammerfors 1895–1945 1949: 11–12).
Enligt Löfman (2001: 73) inledde skolan år 1895 undervisningen med 54 elever.
Om elevernas språkliga bakgrund skriver Löfman (1995) att det bland skolans
första elever inte fanns sådana som skulle ha uppgett finska som sitt modersmål.
71 elever hade angett svenska, 3 elever tyska och 2 elever ryska som sitt modersmål.
Dessa uppgifter måste vara några år efter skolans tillkomst eftersom elevantalet
hade ökat, men före år 1900 därför att år 1900 uppgav 2 elever finska som sitt
hemspråk. Från år 1901 finns en kategorisering över elevernas hemspråk, se tabell
8 nedan. (Löfman 1995: 26)
Tabell 8. Kategorisering över elevernas hemspråk i SST år 1901.
Hemspråk
Svenska
Svenska och finska

Antal elever
136
8

Finska

2

Svenska eller finska och något främmande språk

6

Något främmande språk

4

Av tabell 8 framgår för det första att elevantalet i skolan växte kraftigt under de
första verksamhetsåren i förhållande till elevantalet från 1895. För det andra märker
man att nya kategorier har varit nödvändiga för att beskriva elevernas språkliga
bakgrund. För det tredje kan noteras att den första kategoriseringen av
språkgrupperna gjordes utgående från elevernas modersmål medan denna senare
kategorisering som framgår av tabell 8 utgår från elevernas hemspråk. Detta kan
vara en tillfällighet men det är också möjligt att man redan då har varit medveten
om problematiken kring definitionen av begreppet ’modersmål’ och medvetet valt
att i kategoriseringen utgå från språkförhållanden, det vill säga praktiker i hemmen.
Löfman (1995: 26) konstaterar vidare att siffrorna mellan språkgrupperna varierade
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under åren men att skolan under sina 25 första verksamhetsår alltid haft elever med
finska och något annat språk som hemspråk.
Skolans språkpolicy under de första verksamhetsdecennierna kommer delvis
fram i skolans inträdesprov som skulle avläggas till första klassen. Inträdesprovet
bestod av följande delområden:
1.
2.
3.
4.
5.

religionskunskap: de viktigaste berättelserna ur gamla och nya testamentets
bibliska historia;
svenska: betonad innanläsning samt någon förmåga att muntligen redogöra för
det lästa; – rättskrivning efter diktamen av lättare text;
finska: behjälplig färdighet i innanläsning och förmåga att till svenska
översätta lättare stycken;
geografi: E. Lagerblads ”Förberedande geografi” fullständigt genomgången;
räkning: allsidig behandling av talen 1–100. De fyra enkla räknesätten med
hela tal och sorter.
Löfman (1995: 26)

Punkterna 2 och 3 i inträdesprovet är av intresse ur språkpolicysynvinkel. Punkt 2
som berör skolans undervisningsspråk svenska, visar att det av skolans elever
förutsattes produktiva och receptiva kunskaper i svenska. I punkt 3 beskrivs kraven
för kunskaper i finska. För finskans del räckte behjälplig färdighet i innanläsning,
underförstått kan kravet i punkt 3 tolkas som en djupare förståelse av både finska
och svenska i och med kravet på att kunna översätta lättare stycken från finska till
svenska. Översättningen skulle göras i riktning till modersmålet vilket förutsätter
bra förståelse av det – i detta fall – främmande språket finskan. Detta ger anledning
till en tolkning av att Svenska samskolans elever förutsattes viss kunskap av både
svenska och finska för inträde till skolan. Fram till år 1919 var eleverna tvungna att
ge belägg på kunskaper i finska. (Löfman 1995: 26)
När elementarskolan blev en del av samskolan väcktes oro över barnens, som
kom från mindre bemedlade hem, möjligheter till skolgång. Något om det
socioekonomiska förhållandet i Tammerfors i början av 1900-talet säger följande
citat (Löfman 1995: 17): ”Med beaktande av förmögenhetsförhållandena på orten
kunde terminsavgifterna inte bestämmas till högre än 150 mark per år.” Enligt
Löfman var terminsavgiften vid statliga läroverk 40 mark. Terminsavgiften sänktes
till 100 mark och syskonen fick rabatt. Det upplevdes som viktigt att trygga skolans
tillvaro, vilket framgår av följande citat: ”Helt uppenbart värnade man alltså om
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möjligheten för största möjliga antal svenska föräldrar i Tammerfors att kunna
bereda sina barn högre skolbildning.” (Löfman 1995: 17)
Ett stycke som ger en insikt i de språkliga förhållandena i skolan efter
sekelskiftet berättar om det växande elevantalet som ”inte sågs med blida ögon på
finskt håll” (Löfman 2001: 73). År 1925 kom stadsfullmäktige Ahlman och Reinilä
med en förfrågan till stadsfullmäktige där de undrade över hur det kom sig att det i
den svenska skolan fanns barn som inte fullständigt behärskade svenska, vilket de
ansåg vara farligt för barnens utveckling. Det hade också kommit fram att en större
andel på 10 % förflyttades från klassen i jämförelse med antalet i den finska
folkskolan. Detta ledde till att den svenska folkskolan med stöd av läropliktlagens
2 § blev tvungen att göra upp en förteckning över alla de barn som behärskade
finska bättre än svenska. Dessa barn skulle sedan vid terminens slut år 1925 flyttas
över till den finska folkskolan. I fortsättningen skulle språkkunskaperna testas hos
alla elever som sökte till skolan. Elevernas föräldrar klagade över beslutet till
skolstyrelsen men förfarandet upphävdes först år 1934. (Löfman 2001: 73–74)
Löfman beskriver sitt förhållningssätt till ovan beskrivna förfarande på följande
sätt:
En sentida iakttagare kan inte annat än beklaga hur lättvindigt ett barn kunde
berövas sina föräldrars språk, låt vara att det vid skolstarten, på grund av den
helfinska omgivningen, kunde vara bristfälligt. Blott skolan skulle ju ha
kunnat ge den stadga åt språket som skulle ha gjort det till ett levande språk.
Detta hade inte förunnats dessa barn och det är skäl att påpeka att de mest
utsatta barnen ingalunda kom från de högre socialskikten. De hade ju
primärskolans möjlighet.
(Löfman 2001: 74)
Enligt Löfman (2001: 74) hade skolan en väsentlig uppgift i upprätthållandet av
svenskan, och förfarandet att flytta barn på grund av kunskaper i finska till en finsk
skola betydde att dessa barn ”berövats sina föräldrars språk”. Citatet uttrycker oro
speciellt över de barn som har det sämre ställt utan möjlighet att välja skola.
Språkligt heterogena klassrum har förekommit tidigare. Återvändande krigsbarn
ledde läsåret 1947–1948 till ett rekord på 213 elever i samskolan för att många
behövde en start på svenska i Finland. Krigsbarnens kunskaper i svenska och finska
beskriver Löfman som mycket varierande. (Löfman 2001: 75)
De privata skolorna skulle ha av skolstyrelsen fastställda reglementen. Svenska
samskolans första reglemente är från år 1919 och har därefter förnyats åtminstone
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år 1928, 1945 (Svenska samskolan i Tammerfors 1895–1945 1949: 25), 1986
(Reglemente för Svenska samskolan i Tammerfors, grundskolan ersättande skolan
1986), 1991 (Reglemente för Svenska samskolan i Tammerfors 1991) och 2001
(Instruktion för Svenska samskolan i Tammerfors 2001). Det finns inga uppgifter
om huruvida de två äldsta reglementena [s.a.] finns bevarade. Reglementen är ett
regelverk bestående av allmänna bestämmelser för skolans ledning, direktion,
lärare och övrig personal (Löfman 1995: 221–228).
Svenska eller svenska språket förekommer i reglementet från år 1991 och
instruktionen från år 2001 i huvudsak i skolans namn och i 2 §
omnämns ”svenskspråkig grundskola” och att ”Svenska samskolan i Tammerfors,
gymnasiet, är ett privat gymnasium med svenska som undervisningsspråk.”
Ordalydelsen är exakt densamma i reglementet från år 1991 som i instruktionen
från år 2001. I de övriga paragraferna som behandlar bland annat skolans ledning,
styrelse, lärare och personal stipuleras inte om några språkliga aspekter, vare sig
gällande skolans lärares kompetenskrav eller den övriga personalens, till exempel
hälsovårdarens språkkunskaper. (Reglemente för Svenska samskolan i Tammerfors
1991; Instruktion för Svenska samskolan i Tammerfors 2001) Förklaringen till detta
kan eventuellt vara den att man ansett svenskan i skolan som en självklarhet som
explicit inte behöver skrivas ut i skolans bestämmelser. Å andra sidan, speciellt
gällande bestämmelser om anställning av personal till skolan, har man kanske
förutsett en risk med explicita språkkrav som kunde leda till problem på detta
finskspråkiga område. Någon tydlig språkstrategi fanns inte direkt att utläsas i vare
sig skolans reglemente eller instruktion.
Utgående från de använda källorna kan man konstatera att skolan var avsedd
för barn med svenskspråkig bakgrund. I gemenskapen har dock även funnits barn
med finsk bakgrund även om inte då när skolan inledde sin verksamhet. Elever från
övriga språkgrupper har också funnits representerade. Källorna leder till följande
analysresultat gällande skolans språkpolicy. Det kom fram att eleverna, för att bli
antagna till första klassen, var tvungna att ge belägg på kunskaper i finska.
Kunskaperna i finska kunde dock visa sig vara till last för en del elever som på
grund av starkare kunskaper i finska än svenska blev överförda till en finsk skola.
Man kan säga att SST har genom explicita beslut och bestämmelser samt genom de
praktiker som den tillämpat både gjort språkpolitiska markeringar och blivit
föremål för dem alltsedan verksamhetens början.
Något om skolans språkpolicy på 1980-talet kommer fram i en artikel i
Aamulehti (Järvinen: 1988, 2 december).
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Tampereen ruotsinkielinen koulu rohkaisee vanhempia vähemmistökielen,
tässä tapauksessa ruotsin säilyttämiseen. […] Tampereen ruotsinkielisen
koulun opetuskielenä on luonnollisesti ruotsi. Suomeakin koulussa toki
kuulee käytettävän, nimittäin välitunneilla. On helppo uskoa luokanopettaja
Christine B ä c k – L o u h i m i e s t ä, kun tämä kertoo olevan todella vaikeaa
saada lapset puhumaan ruotsia. Kaksikielisen lapsen kielellinen identiteetti
saattaa olla hyvinkin epävarma. Tampereella vähemmistöön kuuluva
ruotsinkielinen lapsi ei halua olla erilainen, kuten ei lapsi yleensäkään. –
Koulun ulkopuolella liikkuessaan lapset käyttävät usein keskenäänkin
keskustelukielenä suomea. Ruotsinkielinen lapsi joutuu helposti kiusatuksi
erilaisuutensa takia, Christine Bäck-Louhimies sanoo. Puhtaasti
suomenkielisistä kodeista ei Ruotsinkieliseen kouluun oppilaita tule eikä heitä
sinne mielellään oteta.17
I den finskspråkiga artikeln används uttrycket ’ruotsinkielinen koulu’
(svenskspråkig skola) – inte ’ruotsalainen koulu’ (svensk skola) – även om skolans
officiella namn på svenska är Svenska samskolan i Tammerfors som på finska
motsvaras av ’Tampereen ruotsalainen koulu’ men noteras bör att någon officiell
översättning till finska inte förekommer. Det sägs i artikeln att den svenskspråkiga
skolan uppmuntrar föräldrarna till bevarandet av svenska men det kommer inte
fram hur det görs i praktiken. En tolkningsmöjlighet är den att skolan
överhuvudtaget finns till och föräldrarna har möjlighet att välja en svensk skola för
sitt/sina barn är en språkbevarande insats. Skolans tvåspråkiga verklighet i
vardagen kommer fram genom konstaterandet att svenska är undervisningsspråket
men att även finska kan höras på rasterna i skolan. Den intervjuade klassläraren
berättar att det i verkligheten är svårt att få eleverna att tala svenska och att ett
tvåspråkigt barns språkliga identitet kan vara väldigt osäker. Som orsak till detta
nämns ett barns behov att få vara likadant som alla andra och undvika att bli retat,
17
Den svenskspråkiga skolan i Tammerfors uppmuntrar föräldrar till bevarande av minoritetsspråket
som i detta fall är svenska. […] Undervisningsspråket i den svenskspråkiga skolan i Tammerfors är
naturligtvis svenska. Man kan dock också höra finska användas i skolan, nämligen på rasterna.
Det är lätt att tro på klasslärare Christine B ä c k – L o u h i m i e s då hon berättar att det verkligen är
svårt att få barnen att prata svenska. Ett tvåspråkigt barns språkliga identitet kan vara väldigt osäker.
I Tammerfors vill inte ett svenskspråkigt barn som tillhör den språkliga minoriteten vara annorlunda,
som barn i allmänhet inte vill.
– Då barnen rör sig utanför skolan använder de ofta finska som kommunikationsspråk med varandra.
Ett svenskspråkigt barn blir lätt retat för att vara annorlunda, säger Christine Bäck-Louhimies. Från rent
finskspråkiga hem kommer det inte elever till den svenskspråkiga skolan och de tas heller inte gärna
emot.
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vilket eventuellt kan vara orsaken till att läraren upplever att det är svårt att få
eleverna att använda svenska. Enligt artikeln förekommer inte barn från helt
finskspråkiga hem i skolan och att barn med helt finskspråkig bakgrund inte gärna
tas till skolan. Vid jämförelse av detta utlåtande, som kan ge en invinkling i det
dåvarande förhållningssättet till språkpolicy, med skolans språkpolicy på 2010-talet
kan man se en skillnad.
En stor förändring till skillnad från 1980-talet är att skolan har en egen
webbplats. Information om skolan och dess verksamhet finns således lätt tillgänglig
för allmänheten. Av texten på skolans webbsidor får man en uppfattning om skolans
språkpolicy på 2010-talet. På skolans webbsida Svenska samskolan i Tammerfors.
SST / Om oss [www] finns en beskrivning om samskolans uppgifter. Där sägs
att ”Svenska samskolan i Tammerfors är en svenskspråkig skola för ungdomar i
årskurserna 1–9 och I–III G i gymnasiet”. Av följande citat framgår skolans
sociokulturella fostringsmål:
Svenska samskolan i Tammerfors vill fostra eleverna till
–
–
–

allmänbildade, självständiga och socialt mogna individer som kan bidra
till en hållbar samhällsutveckling
individer med en fast förankring i den finlandssvenska kulturen med
internationell förståelse
individer med fantasi och skaparlust, företagsamhet och
initiativrikedom

[---]
Den finlandssvenska kulturen är en naturlig utgångspunkt för verksamheten.
Samtidigt respekteras elevernas mångsidiga bakgrund. En internationell
förståelse börjar i och med att man accepterar och respekterar variationer i
språk, religion och kultur. Skolan strävar efter samarbete med andra skolor i
Svenskfinland, i det övriga Finland och även utomlands.
Svenska samskolan i Tammerfors. SST / Om SST (2014).
Skolan vill, enligt citatet ovan, förankra eleverna i den finlandssvenska kulturen.
Men det framgår också att man vill respektera elevernas mångsidiga bakgrund
vilket, som påföljande mening öppnar lite närmare, hänvisar till språk, religion och
kultur. Detta ger tydliga indikationer på en förskjutning mot en mera öppen
språkpolicy i förhållande till den som artikeln av Järvinen i Aamulehti från 1988
antyder. Skolans inkluderande språkpolicy kommer även mera tydligt fram i den
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utskrivna målsättningen som vilar på fyra T:n, nämligen tradition, trivsel, trygghet
och tillförsikt.
Svenska samskolan i Tammerfors vill vara en skola, där elever, lärare och
personal trivs tillsammans, en skola där alla drar åt samma håll, en skola där
atmosfären inspirerar alla parter att prestera sitt yttersta, en progressiv skola
som tilltalar såväl elever som föräldrar från båda språkgrupperna [min
kursivering].
Skolan vill
–
–
–

–
–
–
–
–
–

värna om trivsel och trygghet i skolmiljön samt skapa gemenskap
mellan eleverna – oberoende av ålder, språk [min kursivering] osv.
befrämja elevaktiviteter
stärka den finlandssvenska identiteten och slå vakt om svenskspråkiga
traditioner i form av firande av olika fester; Svenska dagen, kaffekonsert,
Lucia, julfester med skådespel och mångsidigt musikprogram, etc. [min
kursivering]
upprätthålla goda föräldrakontakter
vara öppen för elever från tvåspråkiga och finskspråkiga familjer [min
kursivering]
skapa god kontakt till svensk- och finskspråkiga skolor [min
kursivering]
vara en brobyggare till det övriga Norden
ge en god beredskap för vidare studier vid högskolor och universitet
vara öppen för nya idéer och pedagogiskt nytänkande
Svenska samskolan i Tammerfors. SST / Målsättning (2013).

Med ”elever och föräldrar från båda språkgrupperna” avses elever och föräldrar
med både svensk- och finskspråkig bakgrund. Den första punkten, under skolan vill,
har ett bredare inkluderande perspektiv som även innefattar språk utöver svenskan
och finskan. I den tredje punkten kommer den sociokulturella aspekten av skolans
språkpolicy fram med två olika dimensioner, nämligen den finlandssvenska och
svenskspråkiga som även innefattar svensk kultur och svenska traditioner. I femte
punkten kommer explicit fram att skolan välkomnar elever både från tvåspråkiga
och enspråkigt finskspråkiga familjer. Detta är ur språkpolicysynvinkel en
fullständig motsats till den språkpolicy som kommer fram i Aamulehtis artikel från
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år 1988. I den sjätte punkten kan man tolka två olika aspekter av skolans
språkpolicy, nämligen en språkbevarande aspekt och en ackommodations aspekt.
Genom att skapa god kontakt med svenskspråkiga skolor vill man givetvis
upprätthålla möjligheten att använda svenska medan man också insett de fördelar
och synergieffekter som kontakter till finskspråkiga skolor på orten medför.
Exempel på sådant samarbete är möjligheten för SST:s elever att ta en kurs, som
inte finns tillgänglig i samskolan, i ett finskt gymnasium i staden (KingelinOrrenmaa 2010: 34).
4.1.2 Praktiker i skolvardagen
På våren 2010 samlade jag in material för min bilaudaturuppsats Tammerfors som
svensk språkö i Finland. En etnografisk studie av Svenska samskolan i Tammerfors
(Kingelin-Orrenmaa 2010). Målet med studien var att belysa den sociokulturella
verkligheten i en språköskola i ett språksociologiskt perspektiv genom att utreda
elevernas språkliga bakgrund, språkliga kompetens och språkliga praktiker. Under
fyra dagar i maj 2010 följde jag med klass I G:s skolvardag både på lektionerna och
på rasterna. Materialet bestod av 10 stycken av elever besvarade enkäter, 2
lärarintervjuer och en intervju med skolans rektor samt fältanteckningar. På basis
av undersökningen (Kingelin-Orrenmaa 2010) kom jag fram till att språkvalet i
SST är kontextbundet. Undersökningen visar att de variabler som påverkar
språkvalet är 1) intern eller extern kontakt och 2) formell eller informell kontext.
Avgörande är också vem man kommunicerar med. Med interna kontakter avser jag
i detta fall kommunikation som sker mellan de aktörer som vanligtvis fysiskt
befinner sig inom skolkvarteret. Till externa kontakter räknar jag kontakter utanför
skolkvarteret. Till dessa hör lärarnas kontakter med lärare i andra skolor och med
föräldrarna samt skolans kontakter med Tammerfors stad. Med formell kontext
avser jag här exempelvis undervisningssituationer, morgonsamlingar, fester och
föräldramöten. Kommunikation i informell kontext är korridordiskussioner med
elever och övrig personal i skolan samt kommunikation mellan lärare och enskilda
föräldrar. I tabell 9 klargör jag kontextbundenheten, det vill säga på vilket språk
skolan (rektorn och lärarna) kommunicerar i olika situationer med olika aktörer och
när språklig ackommodation förekommer.
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Tabell 9. Skolans kommunikationsspråk med olika aktörer i olika situationer.
Informell

Formell

Intern

Extern

kontext

kontext

kontakt

kontakt

Ackommodation

Lärare

svenska

svenska

svenska

svenska/finska konvergent

Hälsovårdare,

finska

─

finska

─

konvergent

kökspersonal, städpersonal och vaktmästare
Gårdskarl

svenska

─

svenska

─

─

Elever

svenska

svenska

svenska

─

─

Föräldrar

svenska/finska svenska

─

svenska/finska konvergent/divergent

Tammerfors stad

─

─

finska

finska

konvergent

Av tabellen framgår att svenskan och finskan existerar sida vid sida i skolans vardag
sett från skolans sida som representeras av rektorn och lärarkåren. I skolkvarteret
använder rektorn och lärarkåren endast svenska förutom i kommunikationen med
skolans övriga personal med undantag av gårdskarlen. Rektorn och lärarna kan
även använda finska i kontakten med föräldrar vid informella samtal i skolan men
jag har kategoriserat föräldrarna till skolans externa kontakter på grund av att de
inte vistas i skolan dagligen. I formella kontexter i skolan används enbart svenska.
Kontakten med Tammerfors stad som är formell och extern sköts däremot endast
på finska. Påfallande är att många personer som hör till övrig personal (interna
kontakter) är endast finskspråkiga och därmed kommunicerar man på finska från
skolans sida i många ärenden som gäller vardagssfären.
Tabellen visar också att mest finska används i externa kontakter. När rektorn
och lärarna använder finska har jag kategoriserat detta som språklig konvergent
ackommodation. Ett avvikande fall är kommunikationen med föräldrar i formella
kontexter som på föräldramöten. Trots att lärarna vet att det finns närvarande
föräldrar som hellre kommunicerar på finska väljer de dock att prata enbart svenska.
I dessa fall då båda kommunikationsparterna håller fast vid sitt eget språk sker
ingen anpassning och därför är detta ett exempel på symmetrisk ackommodation.
Jag har också valt att i tabell 9 använda termen divergent ackommodation för att
beskriva detta fenomen, främst för att göra en skillnad mellan konvergent
ackommodation, trots att jag är medveten om att termens semantiska innebörd i alla
aspekter inte exakt motsvarar fenomenet i fråga. Det är inte i dessa fall fråga om
avståndstagande eller en signal på ogillande och ovilja till samarbete utan snarast
ett möjligen medvetet val att hålla fast vid skolans språkpolicy till förmån för
majoriteten av deltagarna på ett föräldramöte. Termen divergent ackommodation är
relevant eftersom maktaspekten enligt Einarsson (2009: 43–44) tar fasta på
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aktörernas status i en viss situation. På ett föräldramöte är det skolans
representanter, det vill säga lärarna och rektorn (om närvarande) som styr
kommunikationen och samtidigt innehar makten att bestämma vilket språk som
används.
Tvåspråkigheten är närvarande i skolans vardag och enligt SST:s rektor är
språket något som fortsättningsvis ofta diskuteras bland lärarna.18 I årskurs 5 har
modersmålsundervisningen en veckotimme utöver det normala. Detta är dock
numera endast i årskurs 5. I gymnasiet fanns fram till år 2007 en extra obligatorisk
kurs i modersmålet. Svenska samskolans gymnasium i Tammerfors erbjöd sina
elever 7 kurser i modersmålet därför att behovet av extra modersmålsundervisning
var uppenbart. Numera har denna extra kurs försvunnit i och med att en ny läroplan
successivt tagits i bruk. Rektorn hävdar att man även i andra ämnen än modersmålet
jobbar mycket med språket och det är något som man bara måste acceptera.
(Intervju med Rektor Ronny Holmqvist 20.5.2010)
4.1.3 Samverkan – en utskriven språkstrategi för SST
Skolan har sedan november 2012 en utskriven språkstrategi 19 Samverkan
Språkstrategi för Svenska samskolan i Tammerfors 2012– som finns tillgänglig på
skolans webbsida. Startskottet för en egen språkstrategi för SST var
Utbildningsstyrelsens och Åbo Akademis språkstödjande forskningsprojekt
Skolspråk 2010–12 (Flerspråkighet och lärande i skolan FLIS). Språkstrategin
består av sex huvudavsnitt; Attitydfostran, Finlandssvensk och svensk kultur,
Språkstödjande interaktion i klassen, Textförståelse och kontextstöd, Språkstöd i
praktiska ämnen och Flexibla läsgrupper i läsinlärningen. Rektorn, skolans lärare
och FD Anna Slotte-Lüttge och Lotta Forsman från projektet utarbetade
huvudavsnitten av språkstrategin. Den slutliga versionen av språkstrategin är
redigerad och skriven av skolans modersmålslärare Kenneth Gustafsson.
Föreningen Hem och Skolas styrelse, som jag själv satt med i
verksamhetsperioderna
2012–2013
och
2013–2014
tilldelades
för
ställningstagande ett utkast av språkstrategin (Samverkan. En preliminär
språkstrategi för Svenska samskolan i Tammerfors 2012–13: 4). Jag hade fått
undersökningsresultat gällande vårdnadshavarnas syn på starttidpunkten för
undervisning i engelska och finska som jag presenterade för styrelsen för Hem och
18

19

För information om svenskans ställning i början av skolans verksamhet se avsnitt 4.1.1.
Se figur 6 Offentlig språkpolitik, Pilke & Dahl (2012).
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Skola i Tammerfors. Styrelsen utarbetade till språkstrategin ett ställningstagande i
vilken den rekommenderade att beakta vårdnadshavarnas syn, i enlighet med
undersökningsresultaten, på starttidpunkten för undervisning i engelska och finska
(denna fråga behandlas i avsnitt 4.2.3 Praktiker, Undervisning i finska och engelska
som språkpolicyfråga). Språkstrategin behandlades och godkändes med vissa
ändringar av styrelsen för Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors
upprätthållande r.f. den 26 november 2012 och omfattar alla årskurser samt I–III
G i gymnasiet och förskolan. Språkstrategins övergripande målsättning är strävan
efter samspel mellan olika aktörer i skolvardagen för en gynnsam utveckling av
språk vare sig det handlar om undervisningsspråket, modersmålet eller
utvecklingen av tvåspråkighet, vilket framkommer av följande citat:
Skolspråk, modersmål och tvåspråkighet kräver ett målmedvetet arbete på
flera plan för att de skall utvecklas i gynnsam riktning. Nyckelordet för
språkstrategin vid Svenska samskolan i Tammerfors är samverkan. Det gäller
att samordna olika åtgärder och att åstadkomma ett samspel mellan olika
aktörer inom skolsamfundet. Undervisningsarrangemangen skall stöda positiv
samverkan mellan olika språk. Elevernas skolspråk skall vara en angelägenhet
för varje lärare och förälder oberoende av modersmål, undervisningsämne
eller skolstadium.” (Samverkan – Språkstrategi för Svenska samskolan i
Tammerfors 2012–: 4)
Av ovanstående citat framgår en mångdimensionerad förståelse och uppfattning av
språk som ett komplext fenomen. För det första har man gjort skillnad mellan
skolspråk och modersmål som för en del elever kan handla om samma språk och
för en del om olika språk. För det andra tas tvåspråkigheten upp och den ses som
ett medvetet mål. Som namnet säger ses samverkan som en förutsättning för den
språkligt diversifierade vardagen i skolan och understryker positiv samverkan
mellan olika språk i skolan. Dock poängteras att skolspråket, svenskan, kräver
kontinuerliga insatser såväl av alla lärare över ämnesgränserna som av familjerna.
I språkstrategin konstateras att förutsättningarna för samarbete kring
skolspråket är goda. Faktorer som närhet mellan olika skolnivåer från daghemmet
till gymnasiet inom samma kvarter, undervisningsarrangemangen med en lärare
som arbetar med en och samma klass upp till åtta år, skolans styrelses befogenheter
gällande reglering av utbildningen, samt styrelsens möjligheter att påverka
antagningen av barn till dagvården tas upp. Även Tammerfors geografiska
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läge ”mitt i Svenskfinland” ses som en gynnsam faktor med tanke på samarbete
mellan olika regioner i Svenskfinland.
Av språkstrategin framgår att ”så gott som varje elev i skolan i praktiken är
tvåspråkig”. Därför är finskundervisningen så kallad modersmålsinriktad finska.
De elever som inte kan tillägna sig undervisningen i modersmålsinriktad finska får
extra stöd för sin inlärning. Skolans positiva förhållningssätt till finskan kommer
fram genom att goda kunskaper i finska ses i språkstrategin som en resurs för
skolspråket svenskan. (Samverkan 2012: 5)
Ju tidigare en medveten undervisning i finska inleds ju [sic!] mera stärks den
allmänna språkkompetensen som i sin tur stöder svenskan. Risken för
språkblandning minskar. En balanserad tvåspråkighet kräver en balanserad
undervisning i båda språken. Modersmålet är människans viktigaste språk
oberoende av vilket språk det gäller. (Samverkan 2012: 6)
Ett samspel mellan finskan och svenskan i undervisningen och på lärarnivå
kommer fram i följande citat:
För att finskan och svenskan skall stöda varandra optimalt måste den
tvåspråkiga eleven göras medveten om likheter och skillnader mellan de två
språken. Elever kan vara mycket omedvetna om dessa samband. Finskläraren
och modersmålsläraren kan synliggöra likheter och skillnader genom att
parallellt nämna vissa centrala begrepp på det andra språket i sin egen
undervisning eller genom att undervisa i kontrastiv grammatik, textanalys,
textstrategier och mediekunskap på ett sådant sätt att eleven förstår
allmängiltigheten i fenomenen och kan överföra sin kunskap från ett språk till
ett annat. (Samverkan 2012: 6)
Av citatet framgår en medveten strävan att väcka elevernas språkliga medvetenhet
om likheter och skillnader i svenskan och finskan på olika nivåer. Citatet ovan visar
att det explicit accepteras att läraren i modersmål även kan använda finska i syfte
att öppna centrala begrepp och att läraren i finska för motsvarande ändamål kan
använda svenska. Det i språkstrategin utskrivna målet av detta
undervisningsarrangemang är att eleverna ”når en balanserad tvåspråkighet som
främjar inlärning”. (Samverkan 2012: 5)
Språkstrategin uttrycker en medvetenhet om betydelsen av satsningar för att
göra eleverna intresserade av och förtrogna med den svenska och den
finlandssvenska kulturen som är ”relativt osynliga” (Samverkan 2012: 7) i
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Tammerfors. I de lägre klasserna tilldelas elevernas föräldrar en broschyr Ta vara
på vardagen som ger konkreta tips för hur man i familjerna kan stöda och
upprätthålla elevernas språkkunskaper. Enligt språkstrategin stimuleras elevernas
språkkunskaper också genom musik och medier samt skapande verksamhet som
drama och teater som eleverna själva producerar. Språkstrategin beaktar eleverna
som en språkligt heterogen grupp och konstaterar att de flesta elever växer upp med
en tvåspråkig identitet som kan variera från individ till individ. Således har
språkstrategin inte som målsättning att ge varje elev antingen en finlandssvensk
eller en svensk identitet och poängterar att finsk kultur inte får betraktas som en
motståndare utan som en medspelare. Språkstrategin vill väcka kulturintresset hos
eleverna och anser att föräldrarnas roll i denna uppgift är avgörande. I
språkstrategin framkom att eleverna själva ansåg att skolsamfundet kunde vara
aktivare enligt en diskussion med högstadie- och gymnasieelever hösten 2011.
(Samverkan 2012: 7–8)
Språkstrategin erkänner föräldrarnas stödjande roll i de insatser som skolan gör.
Föräldrarna uppmanas till samarbete och informeras om sin viktiga roll genom
broschyren Ta vara på vardagen (Samverkan 2012: 7). Lärarna får konkreta tips på
hur de kontinuerligt kan stöda och handleda eleverna. För att kunna möta eleverna
utgående från deras individuella språksituation har skolan enligt språkstrategin för
avsikt att utveckla ett webbformulär för insamling av data om elevernas hemspråk
och språkvanor (Samverkan 2012: 5). Syftet är för det första att använda
informationen av det insamlade materialet till grund för föräldra- och elevsamtal
och för det andra för utveckling av språkstrategin. Samarbete mellan elever, lärare
och hemmen tas upp. Det som saknas i språkstrategin är allmänna explicita
riktlinjer för lärarnas kommunikationsspråk med föräldrar. På individuella träffar
verkar det vara de inblandade parternas språkkompetens som styr språkvalet.
Däremot finns inga riktlinjer utskrivna gällande offentliga kontexter som
föräldraträffar där praktikerna bland lärarna verkar variera.
4.2

Medlemsprofilen föräldrarna/familjerna (mikronivån)

Undersökningsmaterialet för SST (mikronivån) består av svaren på 73
frågeformulär som riktades till föräldrar och vårdnadshavare med barn i SST i april
2012. Av informanterna är 59 kvinnor (81 %) och 14 män (19 %). Som registrerat
modersmål anger 47 % svenska, 52 % finska och 1 % annat. Den största
informantgruppen utgörs av finskregistrerade kvinnor med 47 % och den näst
största informantgruppen utgörs av svenskregistrerade kvinnor med 33 %. Därefter
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kommer manliga svenskregistrerade informanter med 14 %. De finskregistrerade
männens andel är 5 %. Endast 1 % av informanterna har angett något annat
modersmål än svenska eller finska. Av anonymitetsskäl framgår inte övriga
modersmål i redovisningen av resultaten.

Kön och registrerat modersmål.

Informanter i åldern 41–50 år utgör den största gruppen i materialet med 48 %.
Den näst största gruppen med 36 % är informanter som är 30–40 år. Därefter
kommer åldersgruppen 51–60 år med 12 %. Informanter under 30 år har en
representation på 3 % och informanter över 60 år 1 %.
Den klara majoriteten, 74 % av informanterna, anger, som väntat, Tammerfors
som nuvarande hemkommun. Av kranskommunerna har informanter från Nokia
den största representationen på 8 %. Därefter kommer Birkala, Kangasala,
Lempäälä och Ylöjärvi med 3 %. Kommunerna Akaa och Pälkäne med en andel på
1 % angränsar inte till Tammerfors men hör till Birkalands landskommun. Bland
informanterna förekommer även en liten representation på 1 % från två kommuner
i Egentliga Tavastland. Jämför man dessa siffror med siffrorna för hela skolan
läsåret 2011–2012 (se avsnitt 4.1.1, tabell 7) kan man konstatera att familjerna till
barn i åk 1–6 visar med tre procentenheter större tendens att bo i staden Tammerfors.
Nokia ser ut att vara den vanligaste kranskommunen som hemkommun både för
familjer med barn i åk 1–6 och när man beaktar hemkommunen för alla skolans
elever.
Undersökningen visar också att 21 % av föräldrarna har gått på Svenska
Barndaghemmet i Tammerfors och hela 27 % i SST. Inalles 72 informanter
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besvarade frågan om make/maka eller sambo har gått på Svenska Barndaghemmet
eller i Svenska samskolan. Av dessa har 7 % makar eller sambor som gått på
Svenska Barndaghemmet och 8 % makar eller sambor som gått i SST.
4.2.1 Bakgrundsfaktorer
Som bakgrundsfaktorer för informanterna som representerar mikronivån i
undersökningen tar jag upp informanternas geografiska bakgrund, hemspråk och
registrerade modersmål, utbildning, språkkompetens enligt egen utvärdering och
språkidentitet. Bakgrundsfaktorerna sätter en grund för informanternas personliga
erfarenheter, uppfattningar och språkidentitet som i sin tur präglar de språkliga val
och praktiker som förverkligas i vardagen. Därmed anser jag att dessa faktorer är
tätt sammanflätade med språkideologin (eng. beliefs, ideology), som är en av
Spolskys (2004: 5, 2012: 5) tre komponenter av språkpolicy (se avsnitt 1.2).
Geografisk bakgrund
Genom att fråga efter informanternas födelseort var mitt syfte att få en bild av
informanternas benägenhet till rörlighet gällande flyttningar. Infödda och inflyttade
har varit en variabel i Saarelas (2004) studie där han kom fram till att de
svenskspråkiga i hög grad utgör den infödda lokalbefolkningen i Svenskfinland.
Enligt Saarela har den svenskspråkiga befolkningen haft en betydligt mindre
rörlighet vad beträffar flyttningar inom landet, vilket har medfört att de i mycket
högre grad än finskspråkiga utgör lokalt infödda personer i en region. 84 % av alla
svenskspråkiga i Svenskfinland bor i det landskap där de är födda, i jämförelse med
49 % bland finskspråkiga. Språköarna var inte med i Saarelas undersökning.
(Saarela 2004: 84−85)
Hela 93 % av informanterna i min studie är födda i Finland, 6 % i Sverige och
1 % i ett annat land. Det är möjligt att flyttningstendensen på språköarna är större
än i övriga Svenskfinland åtminstone delvis på grund av att utbildning på andra
stadiet utöver gymnasium och Polisyrkeshögskolan i Tammerfors inte finns
tillgänglig på svenska. I tabell 10 redovisar jag på vilka områden informanterna är
födda. Jag redovisar resultaten i form av större områden, dels för att detta ger mera
överskådlighet och dels för att trygga informanternas anonymitet.

99

Tabell 10. Andel födda inom respektive landskap.
Landskap

%

Birkaland

42

Nyland

19

Österbotten

13

Mellersta Finland

4

Egentliga Finland

3

Kymmenedalen

3

Egentliga Tavastland

1

Lappland

1

Norra Österbotten

1

Päijänne-Tavastland

1

Satakunda

1

Södra Karelen

1

Södra Savolax

1

Södra Österbotten

1

Födelseort i utlandet

7

Resultaten visar inte överraskat att den största gruppen informanter på 42 % är
födda i Birkalands landskap. 19 % är födda på orter i Nylands landskap, 13 % på
orter i landskapet Österbotten, 4 % i Mellersta Finland, 3 % i Egentliga Finland och
Kymmenedalen. Åtta ytterligare landskap har en representation på 1 % var.
Om informanternas bosättningstid i Tammerfors kan konstateras att största
delen av informanterna har varit länge bosatta i Tammerforstrakten (se figur 9). Till
den största kategorin över 30 år hör 36 % och till kategorin 16–30 år hör 30 % av
informanterna. Till kategorin 11–15 år hör 12 %, till kategorierna 6–10 år och 1–5
år 10 % var. Endast 3 % av informanterna placeras i kategorin under 1 år.
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40 %
36 %
30 %

30 %

20 %
12 %
10 %

10 %

10 %

1-5 år

6-10 år

3%
0%
under 1 år

11-15 år

16-30 år

över 30 år

Antal år bosatt i Tammerforstrakten (N = 63).

På frågan om varför informanterna är bosatta i Tammerfors svarade 63 informanter.
Frågan var en öppen fråga och kategorierna har skapats genom en induktiv
innehållsanalys av svaren. Ett svar kunde innehålla flera orsaker som till exempel
Trevligt, arbetsplatser nära osv. Släkt o. vänner finns här eller så kunde bara en
orsak nämnas. Knappt hälften (49 %) anger arbete antingen direkt eller indirekt
som orsak till varför man är bosatt i Tammerforstrakten. Som födelseort eller
långvarig hemort anger 37 % Tammerforstrakten. För 35 % har orsaken att göra
med äktenskap, familj, släkt och vänner. 19 % har angett stadens trivsel i någon
form. Studier har fört 13 % till staden. För 6 % har det varit betydelsefullt att det
finns en svensk skola i staden. Även stadens läge och församlingen nämndes av
några informanter.
Tabell 11. Orsaker till varför man är bosatt i Tammerforstrakten.
Orsak

Antal

Andel

Arbete direkt/indirekt

31

49 %

Födelseort eller långvarig hemort

23

37 %

Äktenskap, familj, släkt och vänner

22

35 %

Trivsel

12

19 %

Studier

8

13 %

Svensk skola

4

6%

Läge

3

5%

Församling

1

2%

101

Hemspråk och registrerat modersmål
Informanternas språkliga förhållanden kartlades i mitt frågeformulär utgående från
den språkliga bakgrunden i det egna barndomshemmet och makens/makans
barndomshem samt utgående från språkliga praktiker, närmare specificerat
informantens användning av svenska med egna barn i det nuvarande hemmet (se
avsnitt 4.2.3). Språkförhållandena i informantens barndomshem är av intresse
eftersom jag ville ta reda på hur stark koppling till svenskan elevernas familjer har
över generationer. I formuläret förekom en sluten och en öppen fråga gällande
språkliga förhållanden i barndomshemmet. I den slutna frågan fanns följande
alternativ: svenskspråkigt, finskspråkigt, tvåspråkigt (svenska-finska) och annat.
På denna fråga har två informanter kryssat för två alternativ; finskspråkig och
tvåspråkig. Jag har tolkat detta som tvåspråkig eftersom svaret implicit bekräftar
användning av två språk i familjen. Frågan utreder inte hur mycket språken
användes eller vilket språk som dominerade i barndomshemmet.
SST-elevernas språkliga hemmiljö har granskats av Kovero (2011). Hennes
undersökningsresultat visar en relativt stor andel (73 %) elever med tvåspråkiga
hemförhållanden. Informanterna från Tammerfors svenska samskola i Koveros
(2011: 10–12) undersökning bestod av inalles 92 elever; 41 elever i årskurs 5–6, 32
i årskurs 9 och 19 på andra klassen i gymnasiet medan mitt material består av 73
föräldrainformanter med barn i årskurserna 1–6. Kovero (2011) har inte tagit upp
andra språk i sin undersökning. Materialet i min och Koveros undersökningar har
samlats in under olika tidpunkter men kan innefatta informanter från samma
familjer. I tabell 12 presenteras resultaten från Koveros och min undersökning. För
åskådlighetens skull har jag valt att presentera andelarna i hela tal, vilket orsakar
att summan på grund av avrundning inte alla gånger blir jämnt hundra.
Tabell 12. Hemspråk i informanternas (SST-elevernas) hem enligt Koveros (2011: 26)
undersökning och hemspråk i informanternas (vårdnadshavarnas) barndomshem
enligt Kingelin-Orrenmaas undersökning (N = 73).
Språk i hemmet
Enspråkigt
finska
svenska
Tvåspråkigt (svenska-finska)
Andra språk
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Kovero

Kingelin-Orrenmaa

2011

2012

26 %

68 %

18 %

46 %

8%

22 %

73 %

29 %

-

3%

Siffrorna visar att 22 % av dem som har valt SST till svenskspråkig skola för sitt
eget barn själv har vuxit upp i ett svenskspråkigt hem. Närmare hälften (46 %) av
informanterna har vuxit upp i ett finskspråkigt hem och 29 % kategoriserar sitt
barndomshem som tvåspråkigt. I 3 % av barndomshemmen talades andra språk.
Lite under hälften (44 %) av vårdnadshavarna i min undersökning har gått i en
svenskspråkig skola och därmed är siffrorna inte jämförbara (se avsnitt 4.2.1
Utbildning). Andelen elever med finska som hemspråk hos SST-elever uppgår i
Kovers (2011) undersökning till 18 % medan andelen elever med tvåspråkig
familjebakgrund är hela 73 %. Från familjer med svenska som hemspråk kommer
8 % medan 22 % av vårdnadshavarna i min undersökning har haft svenska som
språk i barndomshemmet. Även om siffrorna representerar olika informantgrupper
kan andelen vårdnadshavare från finskspråkiga barndomshem (46 % i min
undersökning) leda till ökat elevantal från tvåspråkiga hem vilket Koveros (2011)
undersökning visar.
Den andra frågan, genom vilken jag hade för avsikt att mera detaljerat få reda
på olika orsaker till de rådande språkförhållandena i informanternas barndomshem,
var öppen och löd som följande: ”Berätta om språkförhållandena i ditt
barndomshem. Om ni talade flera språk, enligt vilka principer skedde språkvalet?”
Av 73 informanter besvarade 64 frågan om språkförhållandena i barndomshemmet
med en kort kommentar eller en längre beskrivning. Svaren i sin helhet ger
knapphändigt information om de rådande språkförhållandena i barndomshemmet.
Däremot kommer av materialet tydligt fram kategorierna finskt, svenskt eller
tvåspråkigt barndomshem. Resultaten av den öppna frågan enligt min
kategorisering av svaren sammanfaller långt med svaren i tabell 12. Knappt hälften
(49 %) har jag placerat i kategorin finskspråkigt barndomshem, en fjärdedel i
tvåspråkigt barndomshem och en femtedel i svenskspråkigt barndomshem. I
exemplen 1–3 nedan följer några beskrivningar av de språkliga förhållandena hos
de informanter som jag kategoriserat till svenskspråkigt barndomshem.
1.
2.
3.

70-talet bodde vi utanför [en finskspråkig stad i södra Finland]. Svenska var
hemspråket. Finska skol- och kamratspråket.
Vi talade enbart svenska. Mina föräldrar kan inte finska.
Vi talade svenska hemma – alltid. Man fick inte blanda finska och svenska, dvs.
inte använda finska ord när man talade svenska.

I exempel 1 kommer fram den omgivande språkmiljöns påverkan på språkbruket.
Området utanför den finskspråkiga staden i södra Finland var finskspråkigt och
därmed begränsades användningen av svenska till hemmet medan skol- och
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kamratspråket var på grund av den omgivande miljön finska. Språkanvändningen
var således domänbunden. Huruvida användningen av svenska hemma har att göra
med till exempel en språkbevarande aspekt eller en kompetensaspekt kommer inte
fram i svaret. I exempel 2 däremot kommer informantens föräldrars avsaknad av
kommunikativ språkkompetens i finska fram. I exempel 3 förekommer en explicit
markerande familjespråkpolicy. Exemplet antyder ett medvetet arbete för
bevarande och upprätthållande av svenskan med emfas på ordet alltid. Den
explicita strategin innebar att finska ord inte fick användas i den svenska som
talades i informantens hem. Informantens familj hade, åtminstone någon form av
kommunikativ kompetens även i finska. Svaret antyder även en medveten strävan
efter att upprätthålla svenskan så ”ren” som möjligt och därmed fri från finskans
påverkan. Detta kan kallas för språklig purism på individuell nivå. Om det blir
utmanande för den yngre generationen att leva upp till kravet på att tala ett gott och
rent språk kan enligt Spolsky en mycket kraftigt genomdriven språkpolicy resultera
i motsatta, oönskade effekter (se Spolsky 2004: 22–25, 44–45). I exempel 3 ledde
den policy som informanten vuxit upp med till att informanten valde att bevara
svenskan i släkten genom att placera sitt/sina barn i en svensk skola.
I exemplen från kategorin finskspråkigt barndomshem kommer fram
betydelsen av svenska släktskapsband, kommunikativ kompetens i svenska och ett
intresse både för det svenska språket och kulturen och kopplingar till andra språk.
4.

Vain suomea. Äitini oli tosin nuorena seurustellut englantilaisen miehen
kanssa ja haaveilin itse joskus kaksikielisyydestä.20

Informanten i exempel 4 har vuxit upp i ett entydigt finskspråkigt barndomshem.
Engelskan nämns som ett språk som i något skede varit en del av informantens
mors vardag. I exemplet uppfattas tvåspråkighet medföra ett mervärde och är något
som man har drömt om att uppnå (se även Palviainen et al. 2012: 81).
5.
6.
7.

Sukulaisissa Ruotsissa puhuttiin ruotsia, kotona suomea.21
Hemspråket var finska. Pappas släkt svenskspråkigt – mammas finskt. Finska
dominerade.
Min familj var helt finskspråkig. Min mamma är dock lärare i svenska, så
svenskan var mycket viktig i familjen. Vi talade aldrig svenska sinsemellan,

20
Endast finska. Min mor hade dock som ung sällskapat med en engelsk man och jag drömde själv
ibland om tvåspråkighet.
21
Hos släktingar i Sverige talades svenska, hemma finska.
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8.

men det fanns mycket svenskspråkig litteratur osv. hos oss. Blandspråk
användes hela tiden, skolsakerna osv. kom med svenska ord.
Kotini suomenkielinen; isäni suku suomenruotsalainen. Valitettavasti isän
sukuun oli vähän yhteyksiä ja isäni ei halunnut ylläpitää ruotsin kieltä.22

De ovanstående exemplen 5–8 skiljer något från svaren som entydigt anger finska
som språk i informanternas barndomshem. I dessa svar kommer fram svenska
släktskapsband (exemplen 5, 6 och 8), kunskaper i svenska (exemplen 5, 7 och 8)
och ett intresse för både svenska språket och kulturen (exempel 7) även om
barndomshemmet varit finskspråkigt. Exemplen 5 och 7 antyder en korrelation
mellan domän och språk. I exempel 5 hade familjen antagligen kommunikativ
kompetens i svenska som kunde användas i Sverige för kommunikationen med
släktingarna. Denna policy är också ett tecken på konvergent ackommodation från
informantfamiljens sida. I exempel 7 däremot förknippas svenskan med domäner
som litteratur och skola. Exemplen 6 och 7 har jag kategoriserat under finskt
barndomshem även om språkpolicyn i familjerna utfaller olika trots att mödrarna i
båda familjerna är av finskspråkigt ursprung. Moderns språk har en tendens att
påverka barnets/barnens modersmål (se t.ex. Finnäs 2013: 23). I exempel 6
dominerade finskan även om fars släkt var svenskspråkig. Orsaken till att jag
kategoriserat exempel 6 till finskspråkigt barndomshem är det inledande påståendet
i exemplet ”Hemspråket var finska”. Till skillnad från exempel 6 har den ”helt”
finskspråkiga familjen i exempel 7 valt en annan språkpolicy – förmodligen till stor
del på moderns initiativ. Även om svenskan inte har varit ett aktivt
kommunikationsspråk i familjen har olika val som tillgång till svenskspråkig
litteratur, behandling av skolsaker på svenska och en språkpolicy som tillåter
blandspråk, stimulerat förekomsten av svenskan i familjens vardag. Familjens
policy gällande förekomsten av blandspråk är motsatt till den policy som
tillämpades i familjen i det svenskspråkiga barndomshemmet i exempel 3.
Exempel 8 uppvisar en viss besvikelse över att man inte upprätthållit och fört
vidare svenskan i släkten. Om man mot denna bakgrund tänker på individens
etnicitet och språkgemenskapstillhörighet kan man anta att tvåspråkighet och
svenska språket och kulturen har upplevts som positiva värden som man vill
förstärka, bekräfta och föra vidare genom att välja att placera sitt barn i en svensk
skola i Tammerfors i mån av möjlighet. Detta kan tolkas som en realisation av
privat språkplanering (se Piller 2001) eller familjespråkpolicy (FSP) (se Palviainen
22
Mitt hem finskspråkigt; fars släkt finlandssvensk. Tyvärr hade vi lite kontakt med fars släkt och min
far ville inte upprätthålla svenskan.
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et al. 2012: 71–74), (se avsnitt 3.2) och eventuellt som en motreaktion till den
begränsade språkpolicy som förekom i informantens barndomshem.
29 % av informanterna har en tvåspråkig familjebakgrund. Enligt Koveros
(2011) undersökning har 73 % av SST-eleverna en tvåspråkig hemmiljö (se tabell
12). Nedan följer exempel ur kategorin tvåspråkigt barndomshem.
9.

Äiti on ruotsinkielinen, isä oli suomenkielinen. Äiti puhui meille ensin ruotsia.
Isä halusi lapset suomenkiel. kouluun, äidin kieli vaihtui suomeksi siinä
vaiheessa.23
10. Vanhemmat puhuivat lapsilleen omaa äidinkieltään. Toinen suomea, toinen
ruotsia. Sisarusten kanssa puhumme sekä että.24
11. Talade svenska med mamma och när far närvarande talades finska.
12. Äiti pakotti puhumaan ruotsia, isä oli suomenkielinen.25

Av ovanstående exempel framgår olika familjespråkpolicy som ligger bakom
vardagen i hem som jag kategoriserat som tvåspråkiga. I exempel 9 kan ses en
ändring i familjespråkpolicyn i och med att fadern ville ha barnen i en finskspråkig
skola vilket i sin tur medförde att även modern övergick till att tala finska med
barnen. Beslutet om finskspråkig skola för barnen ledde till individuellt språkbyte
i form av konvergent ackommodation till faderns önskan. I exempel 10 talade
vardera föräldern sitt eget språk till barnen, alltså höll fast vid EPES-principen (en
person ett språk) vilket i detta fall medförde att syskonen umgås med varandra på
båda språken. Både av exempel 9 och exempel 11 framgår konvergent
ackommodation av modern och övriga familjemedlemmar i förhållande till fadern.
Skillnaden mellan exemplen är dock den att konvergent ackommodation i exempel
9 innebar en bestående förändring i familjespråkpolicyn medan ackommodationen
i exempel 11 är deltagarrelaterad och ett återkommande fenomen i och med
återkommande språkanpassning i faderns närvaro. Med deltagarrelaterad avser jag
respektive deltagares inverkan på kommunikationsspråket i en given situation.
Exempel 12 ger intryck av en medveten familjespråkpolicy för upprätthållande
och bevarande av svenskan i en tvåspråkig familjekontext. I exempel 12 profileras
modern genom verbvalet ”tvingade” som en stark aktör i familjen med en medveten
och explicit strävan efter svenska i familjen. Ur informantens synvinkel signalerar
23

Mor var svenskspråkig, far finskspråkig. Mor talade först svenska till oss. Far ville ha barnen i en
finskspråkig skola, i det här skedet byttes mors språk till finska.
24
Föräldrarna talade sitt eget modersmål med barnen. Den ena finska, den andra svenska. Med syskonen
talar vi både och.
25
Mor tvingade att tala svenska, far var finskspråkig.
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verbvalet ”tvinga” negativa konnotationer. Det är möjligt att detta tvång av
informantens mor har påverkat informantens val att placera sitt eget barn i en
svenskspråkig skola. Mor- och farföräldrarnas roll i uppkomsten av språkprofiler
och påverkan i attityder och olika språkrelaterade val ska inte underskattas (se t.ex.
Kopeliovich 2013: 256–274 och Conteh et al. 2013: 86–87).
Frågan som gällde språkförhållanden i informanternas makars barndomshem
besvarades av 64 informanter. Även om mitt syfte med frågan var att utreda
språkförhållanden i informanternas makars barndomshem gav en del av svaren
information i ett betydligt bredare perspektiv gällande kontext, skolspråk och
händelser som påverkat språkliga förhållanden i makarnas barn och ungdom. Jag
ansåg att även den information som sträckte sig utanför barndomshemmet var
värdefull och därför beslöt jag att i analysskedet använda mig av kategorier som
omfattar den språkliga verkligheten även utanför barndomshemmet. Detta bredare
perspektiv har påverkat analysen och kategoriseringen. Därmed uppstod följande
kategorier: 1) finsk bakgrund, 2) svensk bakgrund, 3) tvåspråkig (finska-svenska)
bakgrund, 4) andra språk (med finsk och svensk avser jag i detta fall den språkliga
bakgrunden och inte nationalitet). I kategorin 5) övriga placerade jag tvetydiga fall
(5 st.). Majoriteten, i detta fall 67 %, anger att deras makars/sambors bakgrund
är/var finskspråkig. Endast 6 % kan enligt min analys anses ha en svensk bakgrund
och 11 % en bakgrund där både svenska och finska åtminstone i något livsskede
har varit närvarande. Av informanterna har 8 % makar/sambor i vilkas liv något
eller några andra språk varit en del av den språkliga vardagen.
Tabell 13. Makarnas/sambornas språkliga bakgrundsförhållanden (N = 64).
Finsk

Svensk

Tvåspråkig (finska-

bakgrund

bakgrund

svenska) bakgrund

Andra språk

Övriga

Antal

43

4

7

5

5

Andel

67 %

6%

11 %

8%

8%

Majoriteten (67 %) av informanternas makar/sambor har finsk bakgrund. Nedan
några exempel som jag kategoriserat under finsk bakgrund.
13. Hans familj är helt finskspråkig och inga andra språk användes.
14. Han kom från ett finsktalande hem. Mormor bodde på svensktalande område
i söder men talade finska.
I exempel 13 förstärks enspråkigheten i och med att informanten kontrasterar finska
mot andra språk och inte endast svenska. Exempel 14 lyfter fram en geografisk
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koppling till svenskan. Endast 6 % av makarna/samborna har svensk bakgrund som
i exempel 15.
15. Heillä puhuttiin pääosin ruotsia (molemmat vanhemmat ruotsi äidinkielenä).26
I kategorin tvåspråkig bakgrund har jag placerat sådana fall som åtminstone i något
skede i livet haft en koppling till svenskan och vittnar om kommunikativ kompetens
i svenska. 11 % av svaren placerades i denna kategori (exemplen 16–20).
16.

17.

18.
19.

20.

Aviopuolisoni lapsuuden perhe asui Ruotsissa mieheni lapsuuden ajan.
Mieheni kotikieli + koulukieli (ala-aste) oli suomi, mutta ruotsia hän oppi
kavereilta + ylä-aste oli ruotsinkielinen.27
Aviomiehen kotona puhuttiin ruotsia ja silloin tällöin myös suomea. Hänen
isovanhemmat myös ruotsinkielisiä. Miehen äiti käyttää miehen kanssa aina
ruotsia, mutta isä puhuu joskus myös hänelle suomeksi. Ollut näin kuulemma
aina.28
Aviopuolison
lapsuudenkoti
alkuun
ruotsinkielinen.
Muuttui
29
suomenkieliseksi äidin menehdyttyä liikenneonnettomuudessa.
Båda föräldrar finskspråkiga, flyttade till Tyskland. 1–6 år därefter Sverige 6–
11 år o till Finland som 12-åring. Kan flytande rikssvenska men föredrar
finskan.
Äiti oli täysin ruotsinkielinen, vasta avioliiton aikana oppi suomen kieltä
puolisoltaan. Äiti kuitenkin vaihtoi kielen suomen kieleen koska silloin
asuivat Kuopiossa, eikä saanut tukea kaksikielisyyteen perheessä.30

Exemplen 16–20 visar att språken har varit närvarande i olika omfattning och olika
domäner under olika tidpunkter i en människas liv och på så sätt skapat individens
språkliga bakgrund. Svaren består av information som informanterna valt att lyfta
fram om sina makar och det är således fråga om en närstående persons uppfattning.
En två- eller flerspråkig bakgrund kan uppstå och ta form på många olika sätt
26

Hos dem talades i huvudsak svenska (båda föräldrar har svenska som modersmål).
Min makes barndomsfamilj bodde i Sverige hela hans barndom. Min mans hemspråk + skolspråk
(lågstadiet) var finska, men han lärde sig svenska av kompisarna + högstadiet var svenskspråkigt.
28
I min makes hem talades svenska och då och då även finska. Hans mor-/farföräldrar också
svenskspråkiga. Min mans mor talar alltid svenska med sin son, men fadern talar även till honom någon
gång på finska. På så vis lär det alltid ha varit.
29
Min makes barndomshem var till en början svenskspråkigt. Blev finskspråkigt efter att modern
omkommit i en trafikolycka.
30
Modern var helt svenskspråkig, lärde sig finska först under äktenskapet av sin make. Modern övergick
dock till finska eftersom de då bodde i Kuopio och hon inte fick stöd till tvåspråkighet i familjen.
27

108

genom medvetna val, policyn och praktiker, förhållanden som individen inte kan
påverka och av slumpen, vilket exemplen ovan visar.
I exempel 16 har informantens make bott i Sverige i sin barndom.
Omgivningen var svenskspråkig men av svaret framkommer att personens både
hem- och skolspråk var finska. Därmed är det möjligt att barnets placering i ett
finskt lågstadium har varit ett övervägt medvetet språkpolicybeslut – eventuellt
som en språkbevarande åtgärd från föräldrarnas sida. Av svaret framgår att barnet
lärde sig svenska av kamraterna och gick i ett svenskspråkigt högstadium. I detta
fall lärde sig barnet svenska eftersom omgivningen var svenskspråkig. Exempel 17
beskriver en annan bakgrund där det utöver svenska då och då talades också finska.
Svenskan är kopplad till familjens svenskspråkiga bakgrund en generation bakåt.
Språkpolicyn förefaller vara konsekvent; svenska med modern enligt EPESprincipen medan fadern talar någon gång finska med informantens make – så har
det alltid varit. Språkpolicyn har varit stabil i jämförelse med domänförändring från
finskt lågstadium till svenskt högstadium i exempel 16. I exempel 18 var
barndomshemmet i början svenskspråkigt. Ett dödsfall i familjen medförde en
ändring i familjens språkliga praktiker som resulterade i språkbyte och därmed till
uppkomsten av en ny familjespråkpolicy där hemspråket blev finska. I exempel 19
har utgångsläget varit att båda föräldrarna i makens barndomshem var
finskspråkiga. Svaret beskriver dock förhållanden där flera språk kan antas ha varit
närvarande, åtminstone i någon mån i familjens liv på grund av längre vistelser i
Tyskland (då barnet 1–6 år gammalt) och Sverige (då barnet 6–11 år gammalt).
Man kan anta att vistelsen i Sverige har gett flytande kompetens i sverigesvenska
som dock har fått ge vika för finskan när maken flyttade tillbaka till Finland i 12års ålder. En möjlig orsak till varför maken trots flytande kompetens i
sverigesvenska föredrar finskan är att om familjen har tillämpat en språkbevarande
språkpolicy under utlandsvistelserna har finskan genomgående hållits stark och
varit lätt att ta till när maken återvände till Finland där finskan är majoritetsspråket.
Exempel 20 beskriver ett blandäktenskap där den svenskspråkiga modern lärde sig
finska först genom äktenskapet. På grund av en finskspråkig boningsort och brist
på stöd till tvåspråkighet i familjen övergick modern till finska. I detta fall har både
boendekontexten och synbarligen olika förhållningssätt till tvåspråkighet inom
familjen lett till språkbyte för modern. Informantens uppfattning om att modern i
familjen ”inte fick stöd till tvåspråkighet” kan tolkas som att moderns språkbyte
från svenska till finska var divergent ackommodation i förhållande till familjens –
underförstått – enspråkiga språkpolicy.
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På frågan om informanternas språkliga bakgrund och språkförhållanden i
barndomshemmet har informanterna mera ingående beskrivit de språkliga
förhållandena i sina makars barndomshem än i sina egna barndomshem. Detta kan
ha att göra med det att den öppna frågan om språkförhållandena i informantens
barndomshem föregås av en liknande sluten fråga. Det är möjligt att det ur
språkpolicysynvinkel är tydligare att bilda sig en helhetsuppfattning om någon
annan persons språkliga kontext än om den kontext som man själv har vuxit upp i.
Utbildning
Det råder en allmän uppfattning om att föräldrar med högre utbildning och bättre
socioekonomisk bakgrund är intresserade av att välja en alternativ skola, som
skolor med olika specialiseringsalternativ, för sina barn. Uppfattningen får
understöd av forskningsresultat. Språkbadsskolorna har blivit jämförda med
språköskolorna i Finland (Tandefelt 2008: 67; Kovero 2011: 109). Baker (2006:
305) hävdar att språkbadsföräldrar har en tendens att höra till medelklassen, vara
aktiva i ”teacher-parent committees” som motsvarar närmast föräldraträffar och
Hem och skola-verksamhet och visa ett ihållande intresse för sitt/sina barns
framgång/ar. Även om undervisningskontexten skiljer något i en språköskola till
den i en språkbadsskola, kan en jämförelse göras med den socioekonomiska
bakgrunden till föräldrar som väljer språkbadsundervisning i Finland för sina barn.
Utbildningsnivån hos föräldrar till de tre första grupperna i svenskt språkbad på
daghemsnivå i Vasa (inlett 1987, 1988, 1990), den första gruppen i Esbo (1990)
och den första gruppen i Karleby (1991) är kategoriserade i tre grupper: högst 9 års
utbildning, 10–12 års utbildning och minst 13-års utbildning (Laurén 1999). I min
undersökning fick informanterna välja mellan kategorierna grundskola, yrkesskola,
yrkeshögskola, studentexamen, lägre akademisk examen och högre akademisk
examen. Eftersom utbildningsmöjligheterna i dag är mycket varierande utesluter
kategorierna inte varandra vilket försvårar tolkningen. Undersökningen visar dock
entydigt att majoriteten av informanterna har en akademisk utbildning. Andelen
informanter med högre akademisk utbildning i min undersökning uppgår till 55 %.
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60 %

55 %

50 %
40 %
32 %
30 %
21 %

20 %
12 %
7%

10 %

7%

0%

Utbildningsnivån hos föräldrar med barn i årskurs 1–6 i SST.

Även om kategorierna som jag tillämpat i min undersökning inte är analoga med
de i Vasa utförda undersökningarna ger de en översikt och ett jämförelsematerial i
förhållande till situationen i Tammerfors.
Tabell 14. Utbildningsnivån hos föräldrar med barn i språkbad i Vasa (SB1, SB2 och
SB3), i två svenska skolor i Vasa (SV1 och SV2), i språkbad i Esbo och Karleby samt
hos föräldrar med barn i Svenska samskolan i Tammerfors i åk 1–6. (Björklund 1996: 40;
Laurén 1999: 92)
Grupp

högst 9 års utb. i %

10–12 års utb. i %

minst 13-års utb. i %

Vasa SB1

29

45

26

Vasa SB2

24

48

28

Vasa SB3

15

35

50

SV1

19

39

42

SV2

15

47

38

Esbo

0

0

100

15

52

33

-

-

55

Karleby
Tammerfors, SST

Laurén (1999) hävdar att språkbad är ett medvetet val och oundvikligen innebär en
viss sortering. Detta har kritikerna fäst sig vid och ser i denna sortering en
förklaring till språkbadets framgångar. (Laurén 1999: 91) Tabell 14 visar att SB1
och SB2 i Vasa har föräldrar med förhållandevis låg utbildningsnivå jämfört med
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de svenskspråkiga jämförelsegrupperna. Björklund (1996: 40) förklarar detta delvis
med att det eventuellt kan bero på att föräldrarna är relativt unga och har ännu inte
hunnit slutföra sina studier och delvis med att flera föräldrar oberoende av
utbildningsnivå möjligen valde språkbad då det erbjöds endast vid Kapellbackens
skola och dess skoldistrikt. Den tredje språkbadsgruppen startade i Vasa centrum
år 1990 och då erbjöds språkbad i princip åt alla enspråkigt finskspråkiga barn.
Detta i sin tur medförde ett större engagemang från föräldrarnas sida eftersom de
ansvarade själv för transporten till och från språkbadsdaghemmet. Engagemang i
transporter är ett aktuellt fenomen även i den tammerforssvenska kontexten när det
gäller både daghem och delvis skola. Språkbadsdaghemmet i Esbo avviker från de
övriga därför att föräldrarna har till 100 % utbildning på högre nivå. Detta förklaras
med att antalet elever är mindre (10 st.), varierande intagningsprinciper och -ålder.
Språkbadsdaghemmet i Esbo är privat liksom Svenska Barndaghemmet i
Tammerfors och Svenska samskolan i Tammerfors. Över hälften (55 %) av
informanterna med barn i SST i årskurs 1–6 har minst 13-års utbildning.
Enligt resultaten från mitt frågeformulär har 44 % av informanterna gått i skola
på svenska medan 48 % anger att de gått i skola på finska. 7 % av informanterna
har gått i skola både på finska och på svenska. Noggrannare specificering på i
vilken omfattning respektive språken i skolgången representerar frågades inte. 1 %
anger att de gått i skola på något annat språk. Skillnaden mellan finskan och
svenskan blir större i svaren på frågan vilket språk informanten har studerat på.
Hela 71 % anger finska som studiespråk medan lite över hälften (51 %) har studerat
på svenska. Bland svaren finns även sådana som studerat på både finska och
svenska. 12 % anger att de har studerat på engelska och hela 37 % har studerat på
mer än ett språk.
Språkkompetens
Informanterna fick enligt egen utvärdering ange både sina receptiva och produktiva
kunskaper i svenska enligt Bakers (2006: 26) modell. SST:s rektor har i en tidigare
intervju angett att åtminstone någondera vårdnadshavaren i de flesta familjer kan
svenska (Kingelin-Orrenmaa 2010: 30). Föreliggande resultat står i linje med
rektorns utsago och visar att nästan alla informanter har kunskaper i svenska. I
analysen av svaren har jag kategoriserat personer som har angett flytande
kunskaper både i receptiva och produktiva färdigheter som tvåspråkiga. Enligt
dessa kriterier är 59 % av informanterna tvåspråkiga. I tabell 15 skildras resultaten
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för informanternas receptiva och produktiva kunskaper i svenska och i tabell 16
informanternas receptiva och produktiva kunskaper i finska.
Tabell 15. Informanternas receptiva och produktiva språkkunskaper i svenska.
Kunskaper i

Kan förstå talat

Kan läsa

Kan tala

Kan skriva

74 % (54)

75 % (55)

64 % (47)

63 % (46)

25 % (18)

18 % (13)

21 % (15)

21 % (15)

0

5 % (4)

14 % (10)

15 % (11)

Bara lite

1 % (1)

1 % (1)

0

1 % (1)

Inte alls

0

0

1 % (1)

0

100 % (73)

99 % (73)

100 % (73)

100 % (73)

svenska

språk

Flytande
Ganska bra
I någon mån

Totalt

Tabell 16. Informanternas receptiva och produktiva språkkunskaper i finska.
Kunskaper i

Kan förstå talat språk

Kan läsa

Kan tala

Kan skriva
96 % (66)

finska
Flytande

99 % (69)

99 % (68)

97 % (68)

Ganska bra

1 % (1)

1 % (1)

3 % (2)

3 % (2)

I någon mån

0

0

0

1 % (1)

Bara lite

0

0

0

0

Inte alls

0

0

0

0

100 % (70)

100 % (69)

100 % (70)

100 % (69)

Totalt

Kunskaperna i svenska verkar överlag vara svagare i jämförelse med kunskaperna
i finska. De receptiva kunskaperna, nämligen förståelse av talat språk och förmågan
att läsa ligger på lite högre nivå för både svenskan och finskan än de produktiva
kunskaperna. Enligt tabell 15 kan majoriteten av informanterna sägas inneha någon
form av kunskaper i svenska med över 70 % informanter som kan förstå och läsa
flytande och över 60 % kan tala och skriva flytande svenska även om endast 47 %
av informanterna anger svenska som sitt registrerade modersmål (se figur 8).
Endast en informant har angett att denne kan förstå, läsa och skriva bara lite och
en har inga kunskaper i att tala svenska. En andel på 25 % av informanterna angav
att de gärna skulle delta i en konversationskurs på svenska. Av tabell 16 framgår att
alla föräldrar, utom en som anger sig kunna skriva finska i någon mån, har antingen
flytande eller ganska bra kunskaper även i finska. Utgående från detta resultat kan
man anta att det språkkompetensmässigt finns goda möjligheter och förutsättningar
för barnen i SST-familjerna att antingen bevara eller lära sig minoritetsspråket
beroende på vilket barnets språkliga utgångsläge är. Den höga nivån på
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informanternas kunskaper i finska är ingen överraskning. 47 % av informanterna
anger svenska som sitt registrerade modersmål och över 95 % anger sig ha flytande
kunskaper i finska vilket betyder att en stor del av de svenskspråkiga informanterna
är tvåspråkiga. Det som siffrorna i tabellerna också ger indikationer på är att det
inte förekommer ett stort antal invandrarfamiljer i skolgemenskapen på grund av
att man då kunde ha förväntat sig se ett större antal sämre kunskapsnivå i
åtminstone någotdera av språken.
Yates och Terraschke (2013: 113–114) utredde i en studie huruvida till
Australien emigrerade informanter i parförhållande med engelsktalande
nativespeakers klarade av att bevara sitt förstaspråk som kommunikationsspråk
med sina barn och på så vis uppfostra barnen till tvåspråkighet. Informanternas
språkfärdighet i engelska användes som en bakgrundsvariabel. Studien visade att
sämre kompetens i engelska vid ankomsten till Australien kan ha att göra med
huruvida informanterna använde sitt förstaspråk med sina barn men informanternas
språkkompetens var inte avgörande eftersom informanter med både bra och dålig
kompetens i engelska lyckades uppfostra sina barn till tvåspråkighet. Man kunde
tänka sig att personer med svagare kompetens i engelska i detta fall hade bättre
förutsättningar att uppfostra barnen till tvåspråkighet ur en språkbevarande
synvinkel med tanke på barnens förstaspråk men detta bekräftar inte resultaten.
Kontexten i det ovan beskrivna fallet är en annan än den i Tammerfors. Även om
inte studien visade informanternas språkkompetens vara utslagsgivande för
framgång i uppfostran av barn till tvåspråkighet får detta mig att tänka på att
föräldrarnas språkkompetens eventuellt inte är helt obetydlig gällande
språkpolicyinsatser och val inom familjen i den tammerforssvenska kontexten.
Språkidentitet
För att utreda informanternas språkliga identitet använde jag mig av givna
alternativ men det fanns också en möjlighet att fritt formulera någon annan
identitet. Alternativen var finländare, svensk, finskspråkig, svenskspråkig,
tvåspråkig, finlandssvensk, tammerforssvensk, gammal SST-are och annat.
Informanterna ombads att numrera i viktighetsordning de alternativ som beskrev
deras identitet. Bland alternativen fanns även sådana som inte explicit har att göra
med språket men som i den tammerforssvenska kontexten enligt min erfarenhet
kunde tänkas upplevas som betydelsefulla, nämligen tammerforssvensk och
gammal SST-are. Majoriteten (89 %) har valt alternativet finländare som första
alternativ. 16 % hade placerat finlandssvensk och 9 % tvåspråkig på första plats.
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Detta tyder på att den nationella identiteten är viktigare för majoriteten och att den
språkrelaterade identiteten är av sekundär betydelse i denna frågeställning. Då man
tittar på resultaten för alla identiteter förekommer dessa tre som mest frekventa
även om i en annan ordningsföljd, se figur 11.
100 %
90 %

89 %

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %

54 %

51 %
41 %

40 %
29 %

30 %

27 %
19 %

20 %

8%

10 %
0%

Informanternas identiteter.

Informanternas svar i figur 11 visar att tvåspråkig med 54 % kommer som följande
efter finländare (89 %). Cirka hälften av informanterna (51 %) identifierar sig som
finlandssvensk. Som finskspråkig identifierar sig 41 % och som svenskspråkig
40 % av informanterna. Som tammerforssvensk identifierar sig 29 % och som
gammal SST-are 27 % av informanterna. 19 % har en svensk identitet. Som andra
identiteter nämndes tamperelainen (tammerforsare), mångkulturell och
österbottning samt ett ytterligare europeiskt språk. En informant beskriver sin
identitet på följande sätt:
21. ”Juuret” suomalaiset ja suomenruotsalaiset. ”Oksat”: monikulttuurisen
perheen äiti.31
Exempel 21 ger en indikation på multipla identiteter hos informanten (jfr avsnitt
3.3).

31

”Rötterna” är finska och finlandssvenska. ”Grenarna”: Mamma till en mångkulturell familj.
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4.2.2 Familjespråkpolicy gällande registrerat modersmål och skolval
I detta avsnitt behandlar jag informanternas förutsättningar för val av registrerat
modersmål och svensk skola i Finland. Därefter övergår jag till att redovisa mina
informanters val av registrerat modersmål och orsaker till val av svensk skola för
sina barn i den tammerforssvenska kontexten.
Familjespråkpolicy gällande barnets registrerade modersmål
Barnets/barnens registrerade modersmål är ett beslut som föräldrarna måste fatta
vid registreringen av ett nyfött barn i Finland. Modersmålet kan dock senare ändras
genom en skriftlig anmälan. I Finland är det inte möjligt att registrera sig som
tvåspråkig. Enligt Finnäs (2010: 22–26) kan den språkliga registreringen till fördel
för svenskan i tvåspråkiga familjer sedan medlet av 1970-talet ses som ett ökat
intresse för det svenska språket. Finnäs anger att två tredjedelar av barnen från
tvåspråkiga familjer numera är svenskregistrerade. Vidare hävdar Finnäs att
moderns språk och föräldrarnas utbildningsnivå håller i sig som riktgivande
faktorer gällande barnets registrerade modersmål medan omgivningens påverkan
har avtagit. Avstånd och kommungränser är faktorer som i den tammerforssvenska
språkgemenskapen har betydelse gällande språklig registrering av barn. Eftersom
närmare 30 % av eleverna vid SST kommer från kranskommunerna kan man vänta
sig att alla barnen bosatta i kranskommunerna oberoende av den språkliga
familjebakgrunden har svenska som registrerat modersmål i och med att detta
medför en ekonomisk vinning med tanke på avgiftsfria skolresor. I Finland är
barnets registrerade modersmål inte bundet till skolspråket utan vårdnadshavarna
får välja barnets skolspråk efter eget val. Finnäs (2010: 25) nämner intresse och
barnens språkliga förutsättningar som utslagsgivande faktorer.
Fördelningen på registrerade modersmål hos informanternas barn i denna
undersökning framgår av tabell 17 nedan. Barnantalet överstiger informantantalet
eftersom somliga informanter angett antalet barn för svarsalternativen svenska,
finska och annat. Detta och det att det eventuellt i siffrorna finns med barn som
tillhör familjen men går i en annan skola, eller som redan har gått ut skolan,
försvårar entydig tolkning av svaren.
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Tabell 17. Informanternas barns registrerade modersmål, antal inom parentes.
Barnens registrerade modersmål

Svenska

Finska

Informanter med finska som registrerat modersmål

60 % (26)

35 % (15)

Annat

5 % (2) 100 % (43)

Totalt

Informanter med svenska som registrerat modersmål

92 % (34)

5 % (2)

3 % (1) 100 % (37)

Barnen totalt

75 % (60)

21 % (17)

4 % (3) 100 % (80)

Tabell 17 visar att 75 % av det totala antalet barn, som informanterna anmälde
(N = 80), har svenska som registrerat modersmål, 21 % finska och 4 % annat
modersmål. Av alla informanter med finska som registrerat modersmål (N = 43)
har 60 % barn som registrerats med svenska som modersmål, 35 % finska och 5 %
annat modersmål. Däremot har av de informanter som har svenska som registrerat
modersmål (N = 37) upp till 92 % barn med svenska som registrerat modersmål.
5 % har finska och 3 % har något annat språk som registrerat modersmål. Siffrorna
tyder på att den språkliga diversiteten i SST i huvudsak byggs upp av barn med
antingen svenska eller finska som registrerat modersmål. Övriga språk har en liten
representation. På denna punkt skiljer sig SST i förhållande till exempelvis Närpes
där 6,7 % av invånarna är invandrare (se Saarela 2011: 19). Enligt
Statistikcentralen (2011 [www]) uppgick andelen personer med invandrarbakgrund
år 2011 i Tammerfors till 5,7 %. Enligt den undersökning som Kovero (2011) har
gjort i medverkande skolor i Närpes visar resultaten en andel elever på 9 % från
hem där det talas ett annat språk utöver svenska eller finska, eller enbart ett annat
språk. Siffran för Tammerfors anger registrerat modersmål och Koveros
undersökning språk som används hemma och är därför inte jämförbara men kan ses
som riktgivande och visar att den språkliga diversiteten i exempelfallet Närpes är
större än i SST (se även Kovero 2011: 66–67). Latomaa (2013) har undersökt
translationella praktiker i tammerforsskolor och konstaterar att den språkliga
diversiteten i tammerforsskolorna har ökat. Läsåret 2011–2012 gavs
hemspråksundervisning i 21 olika språk i sammanlagt 28 skolor. En del av hennes
material i undersökningen består av svar till elektroniska frågeformulär till rektorer
i skolor där andelen flerspråkiga elever var 6–10 %. (Latomaa 2013: 217–218) Om
man bortser från flerspråkighet i finska och svenska verkar SST ha färre
flerspråkiga elever i övriga språk än många andra skolor i Tammerfors.
Familjespråkpolicy gällande orsaker till val av SST till skola
I Finland har, som det tidigare framkommit, föräldrarna rätt att välja barnets skola
och detta verkar ske genom allt noggrannare eftertanke av föräldrarna. Jag hänvisar
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till den diskussion som under året 2012 blåste upp i medierna om föräldrar som
skolshoppar för sina barn (YLE uutiset 2012 [www]). Något om fenomenets
aktualitet vittnar även det att ordet koulushoppailu eller koulushoppaus valdes till
månadens ord i september 2012 av Kotimaisten kielten tutkimuskeskus [www].
Med skolshopping avses att föräldrar allt noggrannare och allt tidigare väljer ut den
lämpligaste skolan för sitt barn genom att jämföra skolornas resurser, klasstorlek
och elevunderlag (för noggrannare definition se Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
[www]).
Enligt lagen om grundläggande utbildning (Lag om grundläggande utbildning
628/1988 [www]) har vårdnadshavaren subjektiv rätt att välja skola, därmed också
skolspråk för sitt barn. Vårdnadshavaren ”vet bäst, och skolan måste ta emot de
barn som anmäls till första klassen, utan att ifrågasätta barnets färdighet i
skolspråket, dvs. utan att göra en bedömning av vilka språkliga förutsättningar
barnet har för en lyckad och lycklig skolgång på svenska” (Tandefelt 2008: 71).
Enligt Tandefelt både kan och ska föräldrarnas subjektiva rätt att välja barnets
skolspråk ifrågasättas, vilket bekräftar även röster från dem som utför dagligt arbete
på gräsrotsnivå inom barnomsorgen och i skolor. Det kan hända att föräldrarnas
bedömning av sitt barns förmåga att studera på skolspråket tar fel och därför borde
inte ansvaret över bedömningen endast ligga på föräldrarnas axlar även om den är
viktig, avser Tandefelt. Skola bör väljas utgående från barnets förutsättningar och
vilja, inte utgående från föräldrarnas ambitioner. (Tandefelt 2008: 71−72) Frågan
är språkpolitisk på många sätt eftersom den svenska skolans fortlevnad verkar ha
ett beroendeförhållande till finskspråkiga elever för att endast ett tillräckligt stort
elevunderlag kan garantera den svenska skolans överlevnad på somliga orter i
allmänhet men tydligen i synnerhet på språköarna.
I Finland har föräldrar tillsvidare enspråkiga skolor, eller på vissa områden,
språkbadsskolor att välja mellan. Frågan om tvåspråkiga skolor har varit föremål
för debatt under de senaste åren (för en analys av fördelar och risker med
tvåspråkiga skolor med svenska och finska som undervisningsspråk se Sundman
2013). Tvåspråkiga skolor förekommer dock på andra håll i världen. Ett exempel
är tvåspråkiga skolor med arabiska och hebreiska som undervisningsspråk på det
konfliktpräglade området i Israel och Palestina (se Bekerman & Tatar 2009: 172–
173). Enligt Schwartz et al. (2013: 24) är föräldrarnas val av tvåspråkig skola inte
i allmänhet en tillfällighet utan i bakgrunden förekommer olika motiveringar som
driver föräldrarna att integrera sina barn i en tvåspråkig och mångkulturell
omgivning. I en komparativ studie av tvåspråkiga (ryska-hebreiska)
immigrantföräldrar i Israel som valde tvåspråkigt daghem kontra föräldrar som
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valde enspråkigt daghem hittade Schwarz et al. (2010: 109–118) tre signifikanta
faktorer som skiljde mellan föräldragrupperna, nämligen antalet barn i familjen,
identifiering med rysk kultur och barnens välmående. Föräldrar som valde
tvåspråkigt daghem hade färre barn i familjen, starkare identifikation med den
ryska kulturen och de prioriterade barnens välmående framför sin egen
bekvämlighet i jämförelse med de föräldrar som valde enspråkigt daghem.
I en annan tvåspråkig skolkontext med arabiska och hebreiska som språk
påträffade Bekerman och Tatar (2009: 177–178) skillnader i orsaker till
föräldrarnas val av tvåspråkig skola i respektive språkgrupperna. Arabföräldrar
angav som orsak till val av tvåspråkig skola en annan undervisningsapproach än
den som tillämpas i arabskolor och uttryckte sitt missnöje över kvaliteten på
undervisningen i de tillgängliga enspråkiga skolorna. Arabföräldrarna ansåg
barnens kompetens i hebreiska vara en förutsättning för framtida akademisk
framgång eftersom hebreiska används som undervisningsspråk inom högre
utbildning och därmed var språkkompetensen en mycket viktig orsak. Som en
sociokulturell orsak nämndes även möjligheten att leva i samexistens med den
andra språkgruppen, vilket förblivit endast en dröm för arabföräldrarnas egen del i
och med de laddade konflikterna mellan den palestinska och judiska populationen.
De judiska föräldrarna nämnde först sociokulturella orsaker som grundar sig på
värderingar och ideologier. De önskade att deras barn skulle få intryck av den
arabiska kulturen gällande familjegemenskapen, anständighet eller anspråkslöshet
(eng. modesty) och matkulturen. De judiska föräldrarna ansåg uppfostran till fred
vara en mycket viktigare social orsak än tvåspråkighet. Studien visade att
föräldrarna i båda språkgrupperna valde tvåspråkig skola för sina barn utgående
från uppfattningen att den tvåspråkiga utbildningen förbereder barnen bättre för
livet i Israel. (Bekerman & Tatar 2009: 177–178; Schwartz et al. 2013: 26)
Redan de omnämnda exemplen visar att föräldrarnas val är kontextbundet.
Bland tidigare undersökningar gjorda i Finland som behandlat orsaker till föräldrars
skolval kan nämnas Laurén (1981), Gripenberg (1985), Visapää (1996) och
Lojander-Visapää (2001). Undersökningarna visar att faktorer som föräldrarnas
språkliga tillhörighet (Lojander-Visapää 2001), språket i barnens närmiljö och
dagvårdsspråket (Gripenberg 1985; Visapää 1996; Lojander-Visapää 2001),
kamraternas språk (Lojander-Visapää 2001), praktiska orsaker som avståndet till
skolan (Lojander-Visapää 2001) samt föräldrarnas socioekonomiska status (Laurén
1981; Gripenberg 1985; Lojander-Visapää 2001) är betydelsefulla faktorer i
föräldrarnas val av skola. Nyberg (2009: 109) kommer också i sin avhandling pro
gradu fram till att språkrelaterade faktorer påverkar mest valet av skola och
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skolspråk. Tandefelt (2003: 53) har också påpekat praktiska orsaker som avståndet
till skolan som en faktor av betydelse.
I mitt frågeformulär till informantgruppen med barn i SST fanns 16 påståenden
(se tabell 18) genom vilka jag hade som avsikt att kartlägga orsaker till varför man
väljer SST till skola. Informanterna ombads kryssa för de alternativ som bäst
motsvarar informanternas situation. Svarsalternativen bestod av följande sex
möjligheter: stor betydelse, viss betydelse, kan inte säga, mindre betydelse, ingen
betydelse, inte relevant för mig. Den sista kategorin var nödvändig eftersom alla
påståenden inte kunde antas gälla alla informanter. I analysskedet grupperade jag
påståendena i sju olika kategorier.
Tabell 18. Orsakskategorier och påståenden för utredning av orsaker till skolval.
Orsakskategori
1) emotionella orsaker

Påståenden
Jag har gått i SST själv.
Någon släkting har gått i SST.

2) instrumentella orsaker

Det blir lättare att få studieplats.
Det blir lättare att få jobb.

3) kulturella orsaker

Barnet får en stark finlandssvensk identitet.
Barnet blir delaktigt av den svenska kulturen.

4) praktiska orsaker

Skolan ligger nära hemmet.
Syskonen går i samma skola.

5) skolspecifika orsaker

Skolans rykte
Skolgemenskapen
Skolans storlek

6) sociala orsaker

Barnet blir tolerant i en flerspråkig miljö.
Barnet utvecklar sociala färdigheter i en flerspråkig miljö.

7) språkliga orsaker

Jag vill bevara svenskan i släkten.
Barnet får gå i skolan på sitt modersmål.
Barnet lär sig svenska.

Flera påståenden kunde med goda argument placeras i flera kategorier. Till exempel
påståendet ”Jag vill bevara svenskan i släkten” kunde beroende på motivering ha
placerats både i kategorin emotionella och kulturella orsaker. Man kan också
ifrågasätta särskiljandet av språkliga och kulturella orsaker eftersom dessa är
interrelaterade. I kategoriseringen utgick jag från antagandet att skillnaden mellan
språk och kultur är för en lekman mera oproblematisk än för en språkvetare. Av
denna anledning valde jag att placera de påståenden där språket explicit i någon
form nämns i en egen kategori. Flera alternativ till kategorier är naturligtvis möjliga
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som till exempel språkbevarande orsaker, assimilatoriska orsaker och orsaker med
strävan efter additiv språk- och kulturkompetens. Följaktligen skulle en annan
utgångspunkt i kategoriseringen ha påverkat utformningen av påståendena.
Man kan också fråga sig hur informanterna och därmed svaren skulle ha
påverkats av att kategorierna skulle ha varit synliga i frågeformuläret. Man kunde
också ha inkluderat flera variabler som förekom i de tidigare nämnda studierna av
Bekerman och Tatar (2009) och Schwarz et al. (2010) som till exempel antalet barn
i familjen, föräldrarnas identifikation med finlandssvensk eller svensk kultur,
barnens välmående, föräldrarnas bekvämlighet och kvaliteten på undervisningen.
Man kan dock konstatera att de kulturella orsakerna i min studie har samma
semantiska komponenter som föräldrarnas kulturella identifikation kanske delvis
har en koppling med. Fråga 42 (se bilaga 1) om föräldrarnas språkliga identifikation,
som förekom under identitetsdelen i mitt frågeformulär har delvis samma innebörd.
Utgående från min kategorisering kunde föräldrarnas identifiering ha placerats i
kategorin kulturella orsaker, barnens välmående i kategorin sociala orsaker, antalet
barn i familjen och föräldrarnas bekvämlighet i kategorin praktiska orsaker och
kvaliteten på undervisningen i skolspecifika orsaker. Kategorierna och de relevanta
variablerna eller påståendena är formulerade i sina respektive kontexter men enligt
min tolkning verkar de tidigare studierna innehålla liknande element som går att
placera i de övergripande kategorier som jag skapat för min studie. Även om det
totala antalet returnerade frågeformulär är 73 stycken har jag valt att av
anonymitetsskäl utesluta en informant med övrigt modersmål i redovisningen av
resultaten, därför är N = 72.
Emotionella orsaker
I kategorin Emotionella orsaker har jag placerat två påståenden som antyder om
något slags emotionell förknippning med SST: Jag har gått i SST själv och Någon
släkting har gått i SST. Min undersökning visar att 27 % av informanterna har själv
gått i SST och 8 % har makar eller sambor som har gått i SST. Således kommer
man fram till att en dryg tredjedel (35 %) av informanterna kan ha en viss
emotionell anknytning till skolan på grund av att de antingen själva eller någon
släkting har gått i SST (se tabellerna 19 och 20).
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Tabell 19. Jag har gått i SST själv.
Alternativen

Alla

%

Svenska

Finska

Stor betydelse

11

15 %

8

3

Viss betydelse

8

11 %

6

2

Kan inte säga

1

1%

0

1

Mindre betydelse

2

3%

1

1

Ingen betydelse

1

1%

1

0

48

67 %

17

31

Inte relevant för mig
Inget svar
Totalt

1

1%

1

0

72

99 %

34

38

Enligt resultaten kan man konstatera att en dryg fjärdedel (26 %) av informanterna
anser att det är en faktor av stor betydelse (15 %) eller viss betydelse (11 %) att de
själva har gått i SST eftersom de valt att placera sina barn i SST. Siffran skiljer med
en procentenhet i förhållande till andelen informanter som själva har gått i SST
(27 %). Det att man själv har gått i SST har större betydelse för de
svenskregistrerade informanterna än för de finskregistrerade. Denna faktor var inte
relevant för 67 % av informanterna.
Tabell 20. Någon släkting har gått i SST.
Alternativen

Svenska

Finska

Stor betydelse

6

8%

3

3

Viss betydelse

10

14 %

8

2

Kan inte säga

1

1%

0

1

Mindre betydelse

6

8%

5

1

Ingen betydelse

2

3%

1

1

46

64 %

16

30

Inte relevant för mig
Inget svar
Totalt

Alla

%

1

1%

1

0

72

99 %

34

38

På påståendet Någon släkting har gått i SST svarar 22 % att det är en faktor av stor
betydelse (8 %) eller viss betydelse (14 %) att någon släkting har gått i SST. I
jämförelse med föregående påstående visar resultaten med 4 procentenheters
skillnad att den egna kopplingen till skolan är en mera betydande faktor för
skolvalet än det att någon släkting har gått i SST. Vid svarsalternativet stor
betydelse förekommer ingen skillnad mellan informanternas registrerade
modersmål medan en skillnad framträder i svarsalternativet viss betydelse. Denna
faktor har således också större betydelse för de svenskregistrerade informanterna.
Resultaten visar också att det att någon släkting har gått i SST är av betydelse vid
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informanternas skolval eftersom färre informanter anger att detta har mindre
betydelse (8 %) eller ingen betydelse (3 %). För 64 % var detta påstående inte
relevant. Det att 42 % av informanterna är födda i Birkaland och 36 % har bott på
området över 30 år (se 4.2.1, tabell 10 och figur 9) kan förklara skolvalet över
generationer.
Instrumentella orsaker
I kategorin instrumentella orsaker har jag placerat påståenden som kan antas
innebära direkta nyttofördelar för barnet. Påståendena Det blir lättare att få
studieplats och Det blir lättare att få jobb kan eventuellt upplevas som
provocerande. Det förekommer bland allmänheten en föreställning om att de som
har svenska som modersmål i allmänhet har lättare att få studieplats. Även om
denna undersökning inte tar ställning till denna föreställning är det dock av intresse
att reda ut om detta är en faktor av betydelse för föräldrarnas val av SST till skola
i den tammerforssvenska kontexten. Noteras bör även att det inte finns
svenskspråkiga studieinrättningar utöver SST och den svenskspråkiga
polisutbildningen vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Informanternas
uppfattning om hur stor betydelse valet av SST till skola har gällande framtida
studieplats kan läsas i tabell 21 nedan.
Tabell 21. Det blir lättare att få studieplats.
Alternativen

Alla

%

Svenska

Finska

Stor betydelse

15

21 %

3

12

Viss betydelse

35

49 %

20

15

Kan inte säga

10

14 %

6

4

Mindre betydelse

5

7%

2

3

Ingen betydelse

4

5%

1

3

Inte relevant för mig

3

4%

2

1

Inget svar

0

0%

0

0

72

100 %

34

38

Totalt

Utformningen av påståendet Det blir lättare att få studieplats genom att använda
ordet lättare var eventuellt inte det mest lyckade valet eftersom det ger många
tolkningsmöjligheter för informanten. En precisering med flera möjligheter till
studieplats eller möjligheter till studier både på finska och på svenska skulle ha
varit mera specifik. Resultaten visar dock att möjligheten att lättare få studieplats
är av stor betydelse för 21 % och av viss betydelse för 49 % vilket tillsammans gör
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70 %. Detta påstående har större betydelse för de informanter som har finska som
registrerat modersmål. Av de finskregistrerade informanterna anger 32 % detta vara
en orsak av stor betydelse medan motsvarande siffra för de svenskregistrerade
informanterna är 9 %. Påståendet har däremot viss betydelse för 59 %
svenskregistrerade och 39 % finskregistrerade informanter. Svaren till detta
påstående visade spridning bland de olika alternativen. Inalles 10 informanter
kunde inte ta ställning till påståendet, 4 ansåg påståendet inte ha någon betydelse
och 3 informanter ansåg frågan inte relevant. Informanternas uppfattning om
betydelsen av svenska som bildningsspråk med tanke på framtida arbetsmöjligheter
utredde jag genom påståendet Det blir lättare att få jobb, se tabell 22.
Tabell 22. Det blir lättare att få jobb.
Alternativen

Alla

%

Svenska

Finska

Stor betydelse

22

31 %

6

16

Viss betydelse

29

40 %

19

10

Kan inte säga

10

14 %

5

5

Mindre betydelse

7

10 %

2

5

Ingen betydelse

2

3%

1

1

Inte relevant för mig

1

1%

1

0

Inget svar

1

1%

0

1

72

100 %

34

38

Totalt

I jämförelse med föregående påstående tyder resultaten på att informanterna sätter
större vikt på att lättare få jobb än studieplats. 71 % av informanterna anger att
påståendet det blir lättare att få jobb har stor betydelse (31 %) eller viss betydelse
(40 %). Även gällande framtida arbetsmöjligheter är detta en faktor av stor
betydelse för 42 % finskregistrerade informanter men endast för 18 %
svenskregistrerade informanter. Däremot ansåg flera svenskregistrerade än
finskregistrerade informanter detta påstående ha viss betydelse för skolvalet.
Sammanlagt tio informanter kunde inte ta ställning till påståendet, två ansåg
påståendet inte ha någon betydelse och en informant ansåg frågan inte relevant.
Gällande instrumentella orsaker kan man sammanfattningsvis konstatera att
informanterna upplever barnets bättre möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden
vara viktigare än möjligheten till studieplats. De instrumentella orsakerna verkar
enligt resultaten vara av större betydelse för informanter med finska som registrerat
modersmål. Resultaten bekräftar dels en viss strävan efter nyttofördelar för de
finskregistrerade informanternas del och dels att andra faktorer som språkliga,
sociala och kulturella väger mera för de svenskregistrerade informanterna.
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Betydelsen av de instrumentella fördelarna kan tolkas som långsiktig
språkplanering från speciellt de finskregistrerade informanternas sida.
Kulturella orsaker
Som kulturella orsaker har jag kategoriserat påståendena: Barnet får en stark
finlandssvensk identitet och Barnet blir delaktigt av den svenska kulturen. Jag
motiverar grupperingen med att dessa påståenden bekräftar finlandssvenskhet och
svenskhet som företeelser som kan förknippas med individens kulturidentitet.
Implicit ingår i dessa påståenden både beteendemönster och traditioner som inte
direkt är rent språkliga orsaker och därför är en egen kategori för kulturella orsaker
ändamålsenlig. Av tabellerna 23 och 24 framgår resultaten av kategorin kulturella
orsaker.
Tabell 23. Barnet får en stark finlandssvensk identitet.
Alternativen

Alla

%

Svenska

Stor betydelse

26

36 %

17

9

Viss betydelse

22

31 %

12

10

Kan inte säga

4

5%

1

3

Mindre betydelse

7

10 %

2

5

Ingen betydelse

7

10 %

2

5

Inte relevant för mig

6

8%

0

6

Inget svar

0

0%

0

0

72

100 %

34

38

Totalt

Finska

Den finlandssvenska identiteten som barnet har möjlighet att ta till sig genom att
gå i SST har stor betydelse (36 %) eller viss betydelse (31 %) för sammanlagt 67 %
av informanterna. Informanternas svar visar också att barnets möjlighet att
förstärka den finlandssvenska identiteten i skolan har större betydelse för de
svenskregistrerade än för de finskregistrerade informanterna. Hela 85 % av de
svenskregistrerade informanterna anser detta vara en faktor av stor eller viss
betydelse i jämförelse med 50 % av de finskregistrerade informanterna. Inalles 20 %
anser att den finlandssvenska identiteten har mindre betydelse eller ingen betydelse.
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Tabell 24. Barnet blir delaktigt av den svenska kulturen.
Alternativen

Svenska

Finska

Stor betydelse

33

46 %

22

11

Viss betydelse

27

37 %

10

17

Kan inte säga

3

4%

0

3

Mindre betydelse

5

7%

2

3

Ingen betydelse

2

3%

0

2

Inte relevant för mig

2

3%

0

2

Inget svar

0

0%

0

0

72

100 %

34

38

Totalt

Alla

%

Tabell 24 visar att en betydande orsak till val av SST till skola är att barnet blir
delaktigt av den svenska kulturen. I och med att sammanlagt 83 % av svaren faller
inom kategorin stor betydelse (46 %) eller viss betydelse (37 %) verkar barnens
delaktighet av den svenska kulturen vara en mera betydande orsak än att uppnå en
stark finlandssvensk identitet för informanterna angående valet av SST till skola.
Enligt resultaten är detta av stor betydelse för över hälften av de svenskregistrerade
informanterna i förhållande till knappt en tredjedel av de finskregistrerade
informanterna. Däremot har påståendet viss betydelse för flera finskregistrerade än
svenskregistrerade informanter. I påståendena i tabellerna 22 och 23 har jag explicit
syftat på att få fram en skillnad mellan det finlandssvenska och det svenska samt
identitets- och kulturaspekten. Resultaten är inte överraskande med tanke på att
föräldragemenskapen är heterogen därmed att en del av informanterna har finsk
och en del finlandssvensk eller svensk bakgrund.
Praktiska orsaker
Med hjälp av påståendena Skolan ligger nära hemmet och Syskonen går i samma
skola har jag som syfte att kartlägga betydelsen av praktiska faktorer. Mitt
antagande gällande dessa praktiska orsaker var att hemmets närhet till skolan inte
är någon viktig orsak därför att ca 30 % av eleverna till SST kommer från
kranskommunerna (se avsnitt 4.1.1, tabell 7). Däremot är syskon i samma skola en
naturlig logistisk fördel. Betydelsen av skolans läge framgår av tabell 25.
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Tabell 25. Skolan ligger nära hemmet.
Alternativen

Alla

%

Svenska

Finska

Stor betydelse

9

13 %

3

6

Viss betydelse

14

19 %

8

6

Kan inte säga

1

1%

1

0

Mindre betydelse

13

18 %

7

6

Ingen betydelse

16

22 %

8

8

Inte relevant för mig

18

25 %

7

11

1

1%

0

1

72

99 %

34

38

Inget svar
Totalt

Påståendet Skolan ligger nära hemmet ger inte klarhet i om man har valt just denna
skola därför att den ligger närmast eller om att valet av skola har styrt valet av
bostadsområde vilket kommit fram att varit fallet för en del familjer. Inalles 32 %
av informanterna anser att skolans läge nära hemmet har stor betydelse (13 %) eller
viss betydelse (19 %) för valet av SST till barnets skola. Mindre betydelse (18 %)
eller ingen betydelse (22 %) anger 40 % av informanterna. 25 % ser inte påståendet
som relevant. Man kunde ha antagit att informanterna från dessa 18 familjer till stor
del skulle vara bosatta i kranskommunerna i och med att skolresorna då är längre.
Resultaten indikerar dock annat. Av dessa 18 informanter är tre finskregistrerade
och fyra svenskregistrerade, vilket tillsammans gör sju informanter, bosatta i
kranskommuner. Således anser majoriteten, 11 informanter som är bosatta inom
staden Tammerfors, påståendet Skolan ligger nära hemmet som inte relevant.
Informanterna hade möjlighet att i en öppen fråga berätta, om valet av SST innebär
extra satsningar som påverkar familjens vardag (t.ex. skjutsarrangemang och kostnader). Av dessa sju informanter som är bosatta i någon kranskommun ansåg
fem att valet av SST innebär extra satsningar som exemplen 22 och 23 nedan
beskriver.
22. Vi bor ganska långt från skolan och vi skjutsar barnen varje dag. Det behövs
hjälp av morföräldrar också ibland för att få det arrangerat. Det skulle vara
mycket lättare att gå i den lokala skolan, men språket är så viktigt att det är
värt det. Satsningen kommer att fortsätta så länge barnen går i skola.
23. Koulu ei ole lähellä. [Kunta] maksaa matkat, mutta koulupäivät pitenevät
matkojen takia. Helpompaa olisi tietysti käydä lähikoulua. 32

32
Skolan finns inte nära. [Kommunen] betalar resorna, men skoldagarna blir längre på grund av resorna.
Det skulle förstås vara lättare att gå i närskolan.
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Båda informanterna ovan konstaterar att det skulle vara lättare om barnet/barnen
skulle gå i närskolan. I exempel 22 kommer fram att barnen skjutsas till skolan
varje dag och för detta arrangemang behövs hjälp av morföräldrarna, vilket kan
tolkas som en implicit språkstödjande åtgärd. Informanten anser språket vara värt
den extra satsningen. I exempel 23 kommer fram att kommunen sköter
skjutskostnaderna men att detta medför längre skoldagar för barnet/barnen.
Resultaten visar att även de familjer som bor innanför stadens gränser möter
utmaningar i vardagen på grund av sitt val av SST till skola. Av de 11 informanter
som är bosatta inom Tammerfors stad och som hade svarat att påståendet Skolan
ligger nära hemmet inte är relevant för dem har åtta informanter angett att valet av
SST innebär extra satsningar som påverkar familjens vardag. Av dessa åtta är tre
informanter svenskregistrerade och fem finskregistrerade. Nedan exempel på dessa
informanters kommentarer.
24. Lapsen koulumatka kestää kolmannelta luokalta eteenpäin yhteen suuntaan
puolitoista tuntia!!!33
25. Skolvägen är inte lämplig för små barn att gå/cykla/färdas ensamma. Vi
skjutsar barnen på morgonen (kostnader och arrangemang —> inverkar på
egen arbetstid). Vi bor för nära skolan (4,8 km) så vi får ingen ersättning i
form av bussbiljetter. Barnen åker hem med två olika bussar genom staden.
26. Kuljetus pitää järjestää. Ennen kuin esikoinen aloitti koulun punnitsin kovasti
lähikoulun ja SST:n ominaisuuksia. Kaikki SST:n hyvät ominaisuudet pitää
yrittää säilyttää, jotta tulevaisuudessakin kaksikieliset perheet tekisivät saman
ratkaisun kuin me teimme kuljetusrumbasta huolimatta. Eli valitsimme SST:n,
vaikka lähikoulu olisi ollut kodin vieressä.34
I exemplen 24–26 lyfts upp flera aspekter som medför utmaningar i familjens
vardag i och med föräldrarnas val av SST till skola även om familjen är bosatt i
Tammerfors. Den extra tid som går åt till skjutsningar är både ur barnens och
föräldrarnas synvinkel en extra satsning (exempel 24; se också exempel 23).
Kostnadsaspekten är förknippad med tidsaspekten; extra skjutsningar medför extra
utgifter (exempel 25). En ytterligare aspekt som kommer upp bland dessa
informanter är skolvägens otrygghet. I exempel 25 upplevs skolvägen alltför otrygg
33

Barnets skolväg är från och med årskurs 3 en och en halv timme lång!!!
Skjuts måste ordnas. Innan det förstfödda barnet började skolan funderade jag mycket på närskolans
och SST:s egenskaper. Alla SST:s goda egenskaper måste försöka bevaras, så att tvåspråkiga familjer
även i framtiden skulle fatta samma beslut som vi gjorde oberoende av skjutsningsproblematiken. Vi
valde SST även om närskolan ligger bredvid hemmet.
34
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för barnen att färdas till skolan ensamma. Hemvägen med offentliga transportmedel
är komplicerad eftersom färden innebär bussbyte. I samma exempel kommer fram
att de extra arrangemangen påverkar föräldrarnas arbete. Exempel 26 uttrycker en
språkpolicyprocess av övervägande mellan olika skolalternativ. SST:s goda
egenskaper vägde mest i valet även om detta innebar extra ansträngningar gällande
skjutsningar. Endast tre informanter, alla finskregistrerade, har angett att valet av
SST inte medför extra satsningar som påverkar familjens vardag.
Som informanterna ovan beskriver möter även sådana familjer som bor inom
stadens gränser utmaningar som hänger ihop med valet av SST till skola. Därmed
är placering av syskon i samma skola en relevant aspekt i den tammerforssvenska
kontexten. Föräldrarnas val att placera syskonen i samma skola medför en naturlig
logistisk fördel vilket resultaten i tabell 26 visar.
Tabell 26. Syskonen går i samma skola.
Alternativen

Svenska

Finska

Stor betydelse

36

50 %

21

15

Viss betydelse

10

14 %

7

3

Kan inte säga

3

4%

2

1

Mindre betydelse

3

4%

0

3

Ingen betydelse

3

4%

1

2

17

24 %

3

14

Inte relevant för mig
Inget svar
Totalt

Alla

%

0

0%

0

0

72

100 %

34

38

Av informanterna anger 64 % att det att syskonen går i samma skola vara av stor
betydelse (50 %) eller viss betydelse (14 %) gällande valet av SST till skola. 8 %
anger påståendet ha mindre betydelse (4 %) eller ingen betydelse (4 %). Påståendet
har tydligt större betydelse för de svenskregistrerade (62 % stor betydelse) än för
de finskregistrerade informanterna (39 % stor betydelse). 23 % ansåg inte
påståendet som relevant för dem. Resultaten bekräftar mitt antagande om att
avståndet till skolan är av mindre betydelse än det att man har syskon i samma skola.
Alla informanter i den undersökta gruppen har barn i åk 1–6. Därtill har 22 %
av informanterna också barn i årskurs 7–9 och 5 % i gymnasiet. Det var också
möjligt att ange om man har barn i förskolan och på daghemmet även om föräldrar
med barn i förskolan eller på barndaghemmet inte direkt tillhörde målgruppen. Av
informanterna hade 12 % barn också i förskolan och 22 % på barndaghemmet. I
samband med detta var det också av intresse att reda ut hur många informanter som
har barn i en annan skola samt orsaker till detta. Frågan Har du barn i en annan
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skola? har två informanter lämnat obesvarad. Eventuellt kan frågan ha blivit
obesvarad därför att man inte har flera barn men jag har valt att utesluta dessa och
därför är det totala antalet svar på denna fråga 71 stycken. Av informanterna har 10
stycken eller 14 % svarat ja. Kommentarerna har jag kategoriserat i språkliga
faktorer och icke-språkliga faktorer som orsaker. I några svar är gränsdragningen
mellan språkliga och icke-språkliga faktorer diffus. I verkligheten påverkar
faktorerna varandra och kommentarerna ger flera tolkningsmöjligheter. Som
språkliga faktorer har jag kategoriserat sådana kommentarer där språket nämns
explicit i någon form och sådana som implicit har att göra med språket (exemplen
27–33).
27. Osa lapsistamme ei osaa muuta kieltä kuin suomea.35
28. För han har gått finskt dagis i Sverige och då blev det att vi fortsatte med finskt
dagis.
29. Koska kotikielemme on Suomi, emme halunneet 2-vuotiasta vielä ruotsinkieliseen päiväkotiin.36
30. Perhe suomenkielinen37
31. Vaihtanut lukioon suomen kieliseen.38
32. Andra barnet har speciella behov språkligt.
33. Jo aikuiset lapseni kävivät englannink. ja suomalaista koulua.39
Nedanstående tre exempel har jag kategoriserat som icke-språkliga faktorer
(exemplen 34–36).
34. Kotimme viereisessä suomenk. päiväkodissa40
35. Avopuolisoni lapset eli tyttäreni "sisarpuolet"41
36. […]-gymnasiet har flera valmöjligheter än SST.
Av exemplen 27–33 framgår explicit språkliga faktorer men kommentarerna
bekräftar att även utomspråkliga faktorer (exemplen 34–36) påverkar valet av skola
inom samma familj. Brister i språkkompetensen hos övriga barn i samma familj
(exempel 27) och familjens hemspråk (exemplen 29 och 30) har påverkat
placeringen av övriga barn i familjen i en annan skola eller på ett annat daghem.
35

En del av våra barn kan inget annat språk än finska.
För att vårt hemspråk är finska ville vi inte så tidigt föra en 2-åring på svenskspråkigt daghem.
37
Familjen finskspråkig.
38
Bytt till finskt gymnasium.
39
Mina redan vuxna barn gick i engelsk och finsk skola.
40
På finskspråkigt daghem bredvid hemmet.
41
Min sambos barn d.v.s. min dotters halvsystrar.
36
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Familjen i exempel 28 valde att placera sitt barn på ett finskspråkigt daghem i
Sverige, vilket kan tolkas som en språkbevarande åtgärd, men fortsatte med samma
policy även om språkmiljön ändrade i och med familjens flytt tillbaka till Finland.
Exempel 31 ger många tolkningsmöjligheter. Det är möjligt att orsaken till bytet
kan vara barnets svaga kunskaper i svenska men även andra tolkningar som
exempelvis annat kursutbud, kamrater och familjeförhållanden är möjliga. Svaret
ger underlag för rektorns oro över gymnasiets framtid (se Kingelin-Orrenmaa
2010). Exempel 32 ger flera tolkningsmöjligheter: Det kan handla om antingen
specialbehov i form av stöd eller kompetensen i undervisningsspråket eller
valmöjligheter gällande studier i främmande språk, vilket också delvis kommer
fram i exempel 36 (se även Skolspecifika orsaker, exempel 38). Avstånd kan vara
en avgörande faktor som i exempel 34. Sociologiska faktorer som omställningar i
familjerelationerna framkommer explicit i exempel 35.
Skolspecifika orsaker
Påståendena skolans rykte, skolgemenskapen och skolans storlek är direkt
skolspecifika. Resultaten av dessa faktorers betydelse framgår av tabellerna 26, 27
och 28. Skolans rykte som variabel har en koppling till undervisningens kvalitet
som också var en av variablerna i studien av Schwartz et al. (2010: 113). En
måttstock på skolornas kvalitet i Finland är rankinglistorna som grundar sig på
studentexamensresultaten. Den av STT Suomen Tietotoimisto (FNB Finska
Notisbyrån)
sammanställda
rankinglistan
ser
inte
endast
på
studentexamensresultaten utan beaktar också ingångsnivån till gymnasiet och anses
på så vis ge en bättre bild av gymnasiernas kvalitet (Helsingin Sanomat 8.12.2012a
[www]). Enligt STT:s rankinglista, som sammanställdes första gången år 2012,
placerade sig SST på 26:e plats av 395 gymnasier (STT:s jämförelse av gymnasier
2012 [www]). År 2013 var SST på 48:e plats (STT:s jämförelse av gymnasier 2013
[www]) och år 2014 på 11:e plats (STT:s jämförelse av gymnasier 2014 [www]).
Enligt Helsingin Sanomat finns i bakgrunden åtminstone delvis det faktum att de
svenskspråkiga bättre behärskar det andra inhemska språket än de finskspråkiga
och att det bland de svenskspråkiga finns många tvåspråkiga. Ytterligare kan
betygsättningen i språkskolor vara strängare och i små skolor är risken större för
tillfällig variation. (Helsingin Sanomat 8.12.2012b [www]) Å andra sidan
konstaterar Harju-Luukkainen och Hellgren (2013) att finlandssvenska skolor har
deltagit i ett flertal både nationella och internationella utvärderingar under de
senaste åren och uppvisar så gott som genomgående sämre inlärningsresultat än de
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finskspråkiga skolorna. År 2003 och 2009 var de svenskspråkiga skolornas resultat
i PISA-undersökningen svagare på alla undersökta områden, nämligen läsning,
matematik, naturvetenskap och problemlösning än de finskspråkiga skolornas
resultat. Speciellt utmanande upplevs språkgruppernas stora skillnader i
läsförmågan. (Harju-Luukkainen & Hellgren 2013: 245–246) Detta till trots var
mitt antagande att skolans rykte skulle vara en viktig orsak till val av SST.
Tabell 27. Skolans rykte.
Alternativen

Svenska

Finska

Stor betydelse

24

33 %

11

13

Viss betydelse

28

39 %

13

15

Kan inte säga

7

10 %

5

2

Mindre betydelse

7

10 %

4

3

Ingen betydelse

2

3%

1

1

Inte relevant för mig

4

5%

0

4

Inget svar

0

0%

0

0

72

100 %

34

38

Totalt

Alla

%

Tabell 27 visar att skolans rykte har stor betydelse för 33 % och viss betydelse för
39 % av vårdnadshavarna vilket gör 72 % tillsammans. Detta visar att skolans rykte
är en betydelsefull orsak till valet av SST till skola. Skolans rykte verkar ha något
större betydelse (stor och viss betydelse sammanlagt) för de finskregistrerade (74 %)
än för de svenskregistrerade informanterna (71 %). Påståendet var inte relevant för
fyra finskregistrerade informanter.
Tabell 28. Skolgemenskapen.
Alternativen

Alla

%

Svenska

Finska

Stor betydelse

35

49 %

17

18

Viss betydelse

30

42 %

14

16

Kan inte säga

1

1%

0

1

Mindre betydelse

4

6%

3

1

Ingen betydelse

1

1%

0

1

Inte relevant för mig

1

1%

0

1

Inget svar

0

0%

0

0

72

100 %

34

38

Totalt

Skolgemenskapen har stor betydelse för 49 % och viss betydelse för 42 % vilket
gör hela 91 % sammanlagt för de svensk- och finskregistrerade informanterna.
Skolgemenskapen har enligt detta resultat något större betydelse för informanter
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med svenska som registrerat modersmål (91 %) än för informanter med finska som
registrerat modersmål (89 %). I de fritt formulerade kommentarerna till
påståendena i frågeformuläret tog informanterna även upp faktorer som lugn skola,
god kontakt mellan lärare och elever samt trygghet som orsaker till valet av SST
till skola som enligt min tolkning hör ihop med hur SST uppfattas som
skolgemenskap, se exemplen 37–39.
37. Meno on aivan erilaista kuin suomenkielisissä kouluissa. En voisi kuvitella
lasteni käyvän suomeksi koulua suomessa. Ruotsinkieliset koulut
rauhallisempia!!42
38. Modersmålet är viktigaste orsaken. Att skolan är liten och lärarna har goda
och nära kontakt till eleverna är också positivt. Att upprätthålla svenskan i en
annars finskspråkig omgivning är viktigt.
39. Skolan är så speciell på många sätt, både på gott och ont. Å ena sidan är den
liten och trygg och tar väl hand om sina barn. Å andra sidan är den så liten att
en del möjligheter som större skolor har saknas. Den lilla språkpölen i T:fors
är fin att höra till, men då lämnas man lite utanför andra kretsar.
I exempel 37 uttrycker informanten en uppfattning om att de svenskspråkiga
skolorna är lugnare än de finskspråkiga. Utöver språkliga faktorer och skolans
storlek tar informanten i exempel 38 även upp lärarnas goda och nära kontakter till
eleverna som en faktor som påverkat skolvalet. I exempel 39 tar informanten upp
trygghet som en viktig aspekt i skolgemenskapen. Informanten lyfter även fram
negativa aspekter av en liten gemenskap som begränsade möjligheter i förhållande
till större skolor (se även Praktiska orsaker exempel 25) och att en tillhörighet till
en tät gemenskap även kan leda till en känsla av utanförskap i andra kontexter.

42
De svenskspråkiga skolorna är alldeles annorlunda än de finskspråkiga skolorna. Jag skulle inte kunna
tänka mig att mina barn skulle gå på finska i skolan i Finland. De svenskspråkiga skolorna är lugnare!!
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Tabell 29. Skolans storlek.
Alternativen

Alla

%

Svenska

Stor betydelse

39

54 %

17

22

Viss betydelse

25

35 %

12

13

Kan inte säga

1

1%

1

0

Mindre betydelse

6

8%

4

2

Ingen betydelse

1

1%

0

1

Inte relevant för mig

0

0%

0

0

Inget svar

0

0%

0

0

72

99 %

34

38

Totalt

Finska

Skolans storlek har stor betydelse för 54 % och viss betydelse för 35 % av
informanterna vilket tillsammans gör 89 %. De finskregistrerade informanterna
(92 %) anser detta vara en viktigare orsak (stor och viss betydelse ihopräknat) i
jämförelse med de svenskregistrerade informanterna (85 %). Under
forskningsperioden har skolans elevantal ökat. När läsåret 2014–2015 inleddes
hade skolan 301 elever, gymnasiet medräknat. Som jämförelse kan konstateras att
över hälften av eleverna (58 % år 2014) inom den grundläggande utbildningen i
hela landet går i en skola med minst 300 elever (Utbildningsstyrelsen Lägesöversikt
över den svenskspråkiga utbildningen, Den grundläggande utbildningen,
Skolornas storlek [www]). Detta betyder att SST till elevantalet med grundskolan
och gymnasiet ihopräknat egentligen inte längre är en liten skola enligt den
kategorisering som Utbildningsstyrelsen använder. På basis av resultaten nedan för
variabeln skolans storlek kan det vara möjligt att föräldrainformanterna har en
uppfattning om skolan som en mindre enhet än vad den egentligen är i jämförelse
med elevantalet i skolorna i hela landet. Detta kan ha att göra med att den
grundläggande utbildningen och gymnasiet är placerade under samma tak.
Sammanfattningsvis kan man säga att skolgemenskapen har stor betydelse
(49 %) eller viss betydelse (42 %) för 91 % av informanterna och är således den
mest betydelsefulla orsaken av de skolrelaterade faktorerna till valet av SST till
skola för barnen. Följande faktor i viktighetsordning är skolans storlek med 89 %
med stor betydelse för 55 % och viss betydelse för 34 % av informanterna. Beaktar
man endast siffrorna för stor betydelse är skolans storlek dock den viktigaste
orsaken. Skolans rykte är en faktor av stor betydelse för 33 % och viss betydelse
för 39 % av informanterna vilket sammanlagt gör 72 % och är därmed den minst
viktiga av dessa faktorer. Ser man på informantgrupperna skilt enligt registrerat
modersmål förekommer den skillnaden att de svenskregistrerade informanterna
anser skolgemenskapen vara viktigast, och skolans storlek näst viktig medan de
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finskregistrerade informanterna anser skolans storlek viktigast och
skolgemenskapen näst viktig. Båda informantgrupperna anser skolans rykte som
minst viktig av dessa faktorer.
Sociala orsaker
Med sociala orsaker avser jag sådana orsaker som bidrar till att barnets sociala
kompetenser utvecklas. I denna kategori har jag placerat påståendena Barnet blir
tolerant i en flerspråkig miljö och Barnet utvecklar sociala färdigheter i en
flerspråkig miljö.
Genesee och Gándara (1999: 665 ff.) skriver om positiva effekter, som
förminskning av fördomar och diskriminering samt om kommunikativa kunskaper
och kulturell medvetenhet, som tvåspråkig grundutbildning i Canada och USA
frambringat. Liknande sociala strategiska målsättningar har Campus Lykeion som
är ett tvåspråkigt gymnasiecampus i Vasa. Campus Lykeion som består av Vaasan
lyseon lukio, Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk startade sin
verksamhet år 2012 och är det första i sitt slag i Finland. Gymnasierna i sig kvarstår
som självständiga läroinrättningar men delar en del av lokalerna. Man vill utöka
samarbetet mellan läroinrättningarna och kursutbudet genom olika projekt och
nätverkande. Det tvåspråkiga gymnasiecampuset har som strategiska mål att
erbjuda och producera inlärningsmiljöer över språkgränserna, främja tolerans och
förstärka studerandenas identitet. (Pilke & Vik 2013: 292–294)
SST är inte en tvåspråkig skola men vardagen på 2010-talet fungerar i vissa
sammanhang inom skolans domäner också på finska och därmed präglas även den
av två språk. Jag var intresserad av att se om dessa sociala faktorer kan vara
relevanta i den tammerforssvenska kontexten. Mitt antagande var dock att denna
faktor inte är speciellt betydande eftersom elevpopulationen till stor del består av
barn med svenska, finska eller båda som språk. Resultaten överraskade mig därför
att jag antog att detta påstående skulle ha större relevans i en kontext där både den
etniska och språkliga diversiteten är större än i den tammerforssvenska kontexten.
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Tabell 30. Barnet blir tolerant i en flerspråkig miljö.
Alternativen

Svenska

Finska

Stor betydelse

42

58 %

16

26

Viss betydelse

23

32 %

14

9

Kan inte säga

3

4%

3

0

Mindre betydelse

1

1%

0

1

Ingen betydelse

1

1%

0

1

Inte relevant för mig

1

1%

0

1

Inget svar

1

1%

1

0

72

98 %

34

38

Totalt

Alla

%

Tabell 30 visar att den klara majoriteten av informanterna, hela 90 %, anser tolerans
som en orsak av stor betydelse (58 %) eller viss betydelse (32 %) till placering av
sitt barn i SST. Denna faktor var av stor betydelse för flera finskregistrerade
informanter (68 %) än för svenskregistrerade informanter (47 %). Däremot var den
av viss betydelse för flera svenskregistrerade (41 %) än finskregistrerade (24 %)
informanter.
Informanternas uppfattning om betydelsen av social kompetens utredde jag
genom påståendet Barnet utvecklar sociala färdigheter i en flerspråkig miljö. För
hela 92 % av informanterna är barnets utveckling av sociala färdigheter i en
flerspråkig miljö en orsak av stor betydelse (63 %) eller viss betydelse (29 %).
Endast 4 % av informanterna anser orsaken ha mindre betydelse (3 %) eller ingen
betydelse (1 %). Denna orsak har stor betydelse för 65 % av de svenskregistrerade
informanterna och för 61 % av de finskregistrerade informanterna. Något flera
finskregistrerade ansåg orsaken vara av viss betydelse. Påståendet var inte relevant
för 1 % och 3 % kunde inte säga. Se resultaten i tabell 31.
Tabell 31. Barnet utvecklar sociala färdigheter i en flerspråkig miljö.
Alternativen

Svenska

Finska

Stor betydelse

45

63 %

22

23

Viss betydelse

21

29 %

9

12

Kan inte säga

2

3%

1

1

Mindre betydelse

2

3%

2

0

Ingen betydelse

1

1%

0

1

Inte relevant för mig

1

1%

0

1

Inget svar

0

0%

0

0

72

100 %

34

38

Totalt
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Alla

%

Resultaten av ovanstående sociala orsaker visar att de är signifikanta faktorer för
informanternas val av en svensk skola för sitt/sina barn, även om skolan är en
minoritetsskola i den omgivande finska kontexten. Av dessa sociala orsaker är
barnets möjlighet till utveckling av sociala färdigheter mera betydelsefull än
barnets möjlighet till utveckling till en tolerant individ i en flerspråkig miljö.
Språkliga orsaker
Eftersom jag vill jämföra mina resultat med tidigare forskningsresultat (se
Lojander-Visapää 2001 och Nyberg 2009) behandlar jag de påståenden som explicit
berör svenska språket eller svenskan som modersmål i en egen kategori. I kategorin
språkliga orsaker placerade jag följande tre påståenden: Jag vill bevara svenskan i
släkten, Barnet får gå i skolan på sitt modersmål och Barnet lär sig svenska.
Tabell 32. Jag vill bevara svenskan i släkten.
Alternativen

Svenska

Finska

Stor betydelse

47

65 %

29

18

Viss betydelse

8

11 %

4

4

Kan inte säga

1

2%

0

1

Mindre betydelse

2

3%

0

2

Ingen betydelse

0

0%

0

0

12

17 %

0

12

Inte relevant för mig
Inget svar
Totalt

Alla

%

2

3%

1

1

72

101 %

34

38

Som språkliga faktorer har jag kategoriserat viljan att bevara svenskan i släkten
även om påståendet kunde lika väl argumenteras för en placering i kategorin för
emotionella eller kulturella faktorer. Informanternas svar visar att detta är en
relevant faktor för valet av SST till barnets skola. Majoriteten (76 %) av
informanterna anser att de vill bevara svenskan i släkten som en faktor av stor
betydelse (65 %) eller viss betydelse (11 %). Påståendet var märkbart av större
betydelse för de svenskregistrerade informanterna i kategorin stor betydelse. Av
resultaten framgår att de 17 % av informanterna som frågan inte var relevant för
har alla finska som registrerat modersmål. Däremot var detta påstående av
betydelse för alla de svenskregistrerade informanter som svarat på påståendet.
Påståendet Barnet får gå i skolan på sitt modersmål tillhör entydigt kategorin
språkliga faktorer. Detta påstående var inte aktuellt för alla informanter. 21 % av
informanterna angav påståendet inte vara relevant för dem. Dessa informanter hade
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alla finska som registrerat modersmål. Den procentuella andelen 21 %
sammanfaller med andelen barn med finska som registrerat modersmål som
presenteras i tabell 17. Av tabell 33 framgår vilken betydelse påståendet Barnet får
gå i skolan på sitt modersmål har för informanterna.
Tabell 33. Barnet får gå i skolan på sitt modersmål.
Alternativen

Svenska

Finska

Stor betydelse

37

51 %

26

11

Viss betydelse

10

14 %

6

4

Kan inte säga

4

6%

0

4

Mindre betydelse

3

4%

0

3

Ingen betydelse

3

4%

2

1

15

21 %

0

15

Inte relevant för mig
Inget svar
Totalt

Alla

%

0

0%

0

0

72

100 %

34

38

För 65 % av informanterna är det att Barnet får gå i skolan på sitt modersmål en
orsak som har stor betydelse (51 %) eller viss betydelse (14 %) för att de valt SST
för sina barn. Detta påstående var mera betydelsefullt för de svenskregistrerade
föräldrarna. Majoriteten (76 %) av de svenskregistrerade informanterna jämfört
med en knapp tredjedel (29 %) av de finskregistrerade informanterna ansåg detta
som en orsak av stor betydelse för skolvalet (se även Språkliga orsaker exempel
41).
Påståendet Barnet lär sig svenska kan även anses som en instrumentell orsak
därför att det innebär strävan efter en nyttofördel för barnet. Jag har dock valt att
placera detta påstående i kategorin språkliga orsaker eftersom svenska språket
explicit nämns i påståendet. Hela 98 % av informanterna anger detta som en orsak
av stor betydelse (88 %) eller av åtminstone viss betydelse (10 %) för placering av
sina barn i SST. Endast två informanter, båda med svenska som registrerat
modersmål, anger inlärningen av svenska ha mindre betydelse. Den ena av dessa
två informanter kommer från ett svenskspråkigt barndomshem, har själv gått i finsk
skola men studerat både på finska och svenska, har en finskspråkig make/sambo
och barnet har svenska som registrerat modersmål. Den andra informanten kommer
från ett tvåspråkigt barndomshem, har själv gått i skola på svenska, studerat på både
svenska och finska; både makens/sambons och barnets/barnens registrerade
modersmål är svenska. För finsk- och tvåspråkiga familjer är syftet att lära sig
svenska naturligt men detta verkar vara bland de viktigaste orsakerna också för de
flesta svenskspråkiga familjerna på språkön Tammerfors. Man kan dock ifrågasätta
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påståendets utformning med tanke på att påståendet kan ha tolkats på olika sätt av
informanterna. För en del informanter kan det ha betytt att lära sig svenska som
vardagsspråk medan andra informanter kan ha tänkt på skolspråk som ger underlag
för framtida studier på akademisk nivå. För en del informanters barn handlar valet
om att tillägna sig funktionella kunskaper i svenska medan det för andra handlar
om upprätthållande och språkbevarande. Frågan borde ha varit mera specifik.
Resultaten visar dock att detta, oberoende av formulering, är en viktig orsak också
för de svenskregistrerade informanterna även om orsaken var tydligt viktigare för
de finskregistrerade informanterna, se tabell 34 nedan.
Tabell 34. Barnet lär sig svenska.
Alternativen

Alla

%

Stor betydelse

63

88 %

29

Viss betydelse

7

10 %

3

4

Kan inte säga

0

0%

0

0

Mindre betydelse

2

3%

2

0

Ingen betydelse

0

0%

0

0

Inte relevant för mig

0

0%

0

0

Inget svar

0

0%

0

0

72

101 %

34

38

Totalt

Svenska

Finska
34

Av informanternas kommentarer till påståendena kom ytterligare fram orsaker som
dagvårdsspråket och tvåspråkighet som jag kategoriserar under språkliga orsaker,
se exemplen 40 och 41.
40. Lapsemme kouluvalinta pohjautuu kielikylpypäiväkotipaikan saamiseen.
Suomenkieliseen ei päässyt silloin kun tarvitsimme päiväkotipaikkaa.43
Av exempel 40 framgår att dagvårdsspråket har påverkat föräldrarnas val av skola.
Dagvårdsspråkets betydelse gällande val av skola har även kommit fram i tidigare
undersökningar (se Visapää 1996; Lojander-Visapää 2001; Nyberg 2009). Vidare
kommer det fram att även sociologiska faktorer, i detta fall brist på dagvårdsplatser
har styrt valet. I exempel 41 reflekterar informanten över den nuvarande situationen
i samhället, det vill säga att det för närvarande inte i Finland är möjligt att välja en
tvåspråkig skola.

43

Valet av skola för vårt barn grundar sig på att barnet fick plats på språkbadsdaghemmet. [Informanten
avser Svenska Barndaghemmet i Tammerfors som i tiderna hade en skild språkbadsgrupp.] Det fanns
inte plats på ett finskspråkigt daghem då vi behövde dagvårdsplats.
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41. Kohta ”lapsi saa käydä koulua omalla äidinkielellä” on vaikea vastattava.
Olisi hyvä, jos lapsi voisi käydä koulua sekä omalla äidinkielellä että oppia
kunnolla myös toinen kieli.44
I kommentaren sätter informanten fingret på den aktuella diskussionen om
tvåspråkiga skolor (se Harju-Luukkainen & Hellgren 2013).
Jämförelse mellan orsaker till val av SST enligt informanternas
registrerade modersmål
Vid rangordning av endast de viktigaste orsakerna till valet av SST till skola kan
man tydligt se att resultaten i denna undersökning inte avviker från tidigare
forskningsresultat (se t.ex. Lojander-Visapää 2001; Nyberg 2009) i och med att
språkliga orsaker verkar vara viktiga både för de svenskregistrerade och de
finskregistrerade informanterna även i den tammerforssvenska kontexten. Av
tabellen nedan framgår skilt de svenskregistrerade och finskregistrerade
informanternas orsaker med stor betydelse i viktighetsordning. Vid rangordning av
samma procentandel för ett och samma påstående har jag tagit i beaktande andelen
informanter i kategorin viss betydelse.
Tabell 35. Orsakerna till val av Svenska samskolan till skola för sitt/sina barn i
viktighetsordning (1 = viktigast) för informanter med svenska och finska som
registrerat modersmål.
Påståenden

Informanternas registrerade
modersmål
svenska

finska

1 (85 %)

6 (47 %)

2 (65 %)

b) Barnet lär sig svenska. (Språklig orsak)

2 (85 %)

1 (89 %)

1 (88 %)

c) Barnet får gå i skolan på sitt modersmål. (Språklig orsak)

3 (76 %) 12 (29 %)

6 (51 %)

d) Barnet blir delaktigt av den svenska kulturen. (Kulturell orsak)

4 (65 %) 11 (29 %)

9 (46 %)

e) Barnet utvecklar sociala färdigheter i en flerspråkig miljö.

5 (65 %)

3 (61 %)

3 (63 %)

6 (62 %)

8 (39 %)

7 (50 %)

7 (50 %)

5 (47 %)

8 (49 %)

h) Skolans storlek. (Skolrelaterad orsak)

8 (50 %)

4 (58 %)

5 (54 %)

i)

Barnet får en stark finlandssvensk identitet. (Kulturell orsak)

9 (50 %) 13 (24 %) 10 (36 %)

j)

Barnet blir tolerant i en flerspråkig miljö. (Social orsak)

a) Jag vill bevara svenskan i släkten. (Språklig orsak)

alla

(Social orsak)
f)

Syskonen går i samma skola. (Praktisk orsak)

g) Skolgemenskapen. (Skolrelaterad orsak)

10 (47 %)

2 (68 %)

4 (58 %)

44
Påståendet ”Barnet får gå i skolan på sitt modersmål” är svårt att ta ställning till. Det skulle vara bra
om barnet kunde både gå i skolan på sitt modersmål och lära sig ordentligt även ett annat språk.
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Påståenden

Informanternas registrerade
modersmål
svenska

k) Skolans rykte. (Skolrelaterad orsak)
l)

11 (32 %)

finska

alla

9 (34 %) 11 (33 %)

Jag har gått i SST själv. (Emotionell orsak)

12 (24 %)

15 (8 %) 14 (15 %)

m) Det blir lättare att få jobb. (Instrumentell orsak)

13 (18 %)

7 (42 %) 12 (31 %)

n) Det blir lättare att få studieplats. (Instrumentell orsak)

14 (9 %) 10 (32 %) 13 (21 %)

o) Skolan ligger nära hemmet. (Praktisk orsak)

15 (9 %) 14 (16 %) 15 (13 %)

p) Någon släkting har gått i SST. (Emotionell orsak)

16 (9 %)

16 (8 %)

16 (8 %)

Ett oväntat resultat är att de påståenden som jag kategoriserat under sociala orsaker
finns direkt efter språkliga orsaker i resultaten för hela informantgruppen. De
instrumentella orsakerna ligger förhållandevis långt ner på listan. Resultaten i tabell
35 visar att det förekommer skillnader i viktighetsordningen hos de svensk- och
finskregistrerade informanterna. Både de svensk- och finskregistrerade
informanterna placerade en språklig orsak som viktigast, vilket står i linje med
resultat från tidigare undersökningar. De språkliga orsakerna var mest framträdande
hos de svenskspråkiga informanterna eftersom alla tre toppade listan. Den
språkbevarande aspekten värderades högst med att påståendet Jag vill bevara
svenskan i släkten ansågs viktigast. Speciellt framträdande hos de finskspråkiga
informanterna är betydelsen av sociala orsaker som placerades som nummer 2 och
3 på listan. Speciellt de finskspråkiga informanterna ser ut att värdera högt social
kompetens och tolerans. Den första direkt skolrelaterade orsaken kommer längre
ner på listan för de svenskspråkiga informanterna än för de finskspråkiga. Av de
skolrelaterade faktorerna upplevs skolgemenskapen som viktigast av de
svenskregistrerade informanterna medan skolans storlek är viktigare för de
finskregistrerade informanterna. Skolans rykte är minst betydelsefullt av de
skolrelaterade faktorerna för båda informantgrupperna. Även om man kan rikta
befogade kritiska argument mot en skild kategorisering av språkliga och kulturella
orsaker som utan tvekan för en lingvist är komplext interrelaterade anser jag att
skillnaden inte är lika komplex för en lekman. En liten överraskning är ändå att de
kulturella orsakerna kommer längre ner på listan än vad jag hade antagit, speciellt
gällande de finskspråkiga informanterna. Överraskande är också att de
instrumentella orsakerna finns på 12:e och 13:e plats för hela informantgruppen
även om de verkar vara av större vikt för de finskspråkiga än för de svenskspråkiga
informanterna. Resultaten indikerar att vårdnadshavarna i båda språkgrupperna är
benägna att tänka långt på barnens framtid i och med att tanken om att det är lättare
att få ett jobb är viktigare än att få en studieplats. De emotionella orsakerna ligger
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som väntat nere på listan därför att frågan inte var relevant för alla som dock finns
med i det totala antalet informanter.
Vårdnadshavarna hade också möjlighet att komma med andra orsaker och
eventuella kommentarer till påståendena. Faktorer som dagvårdsspråket, lugn skola,
tvåspråkighet, god kontakt mellan lärare och elever samt trygghet förekom som
orsaker till valet av SST till skola.
4.2.3 Språkliga praktiker
I detta avsnitt behandlar jag förändringar och orsaker till förändringar i
informanternas språkbruk. Vidare redovisar jag informanternas språkliga praktiker
i deras hemmiljö (se även avsnitt 4.2.1, tabell 12 och Kovero 2011: 26) och i utvalda
kontexter i kontakten med skolan. Jag behandlar också en praktik som tidvis väckt
diskussion i den tammerforssvenska språkökontexten, nämligen starttidpunkten för
undervisning i finska.
Förändringar i språkbruk
Språket återspeglar på många sätt en människas levnadslopp under vilket det kan
förekomma olika perioder då språk flyter in eller ut, förstärks eller försvagas. I
frågeformuläret förekom en fråga med syfte att närmare reda ut ändringar i
informanternas språkbruk. Av totalt 73 informanter svarade 60 på den öppna frågan:
Har det skett någon ändring i ditt språkbruk under någon tidpunkt? Om så, varför
och när? 85 % (51 st.) av svaren antydde en förändring i språkbruket i något skede
av informantens levnadslopp. Analysen gav upphov till kategorierna arbete, barn,
boningsort/flytt, skola/studier och äktenskap/parförhållande. I frågan efterlyste jag
orsak och tidpunkt. I svaren kopplades orsak och tidpunkt ihop som olika skeden i
livet som exempelvis äktenskap och studier. Kategoriseringen är varken entydig
eller uteslutande. Ett svar har kunnat innehålla många faktorer som jag placerat i
respektive kategorier. Tabell 36 visar de faktorer som påverkat informanternas
språkliga praktiker.
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Tabell 36. Orsaker och livsskeden som bidragit till förändringar i informanternas
språkbruk (N = 51).
Orsak

Antal

Andel i %

Boningsort/flytt

20

39 %

Arbete

15

29 %

Barn

14

27 %

Skola/studier

12

24 %

Äktenskap/parförhållande

9

18 %

Övriga

3

6%

Av tabell 36 framgår att boningsort/flytt med 39 %, arbete med 29 % och barn med
27 % verkar vara de tre mest påverkande orsakerna till förändringar i
informanternas språkbruk. Därefter kommer skola/studier med 24 % medan
äktenskap/parförhållande anger 18 % som orsak till förändringar i sitt språkbruk.
Nedan följer exempel på informanternas kommentarer som jag placerat i den mest
frekventa kategorin boningsort/flytt.
42. Pratar mera finska efter att ha flyttat till Tammerfors.
43. Jag talade i början av barndomen svenska med min bror, men bytte senare till
finska. Vi bodde i Sverige o. flyttade sedan till T:fors, omgivningen påverkade.
Motsvarande kommentarer förekommer flera i materialet och de bekräftar
erfarenheten av majoritetsspråkets påverkan på det egna språkbruket. I båda
exemplen ovan har de språkliga praktikerna påverkats av flytt emedan utfallet blev
olika. I exempel 42 ökade användningen av finska medan flytten i exempel 43
resulterade i språkbyte från svenska till finska.
44. Barndomen var helt finskspråkig. Vid studietiden flyttade jag till Sverige och
var bosatt där ca 10 år. Nu har vi hemma två språk.
45. 6 v suomeen tultuani opettelin pakon sanelemana suomen kielen. Vaikka koko
koulunkäyntini yliopistoineen olivat ruotsiksi, kääntyi suomi lopulta
äidinkielekseni.45
Exemplen 44 och 45 kan analyseras ur både språkpolicy- och identitetssynvinkel.
Även om flytt också i dessa exempel har varit orsak till ändring i språkliga praktiker
skiljer utfallet i dessa exempel från det i exemplen 42 och 43. Informanten som i
exempel 44 har haft en helt finskspråkig barndom har genom studietiden i Sverige

45
När jag som 6-åring kom till Finland blev jag tvungen att lära mig finska. Även om jag gått i skola
och studerat på universitet på svenska blev finska dock slutligen mitt modersmål.
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tagit med sig både finskan och svenskan. Informantens registrerade modersmål är
finska, barnets/barnens registrerade modersmål är svenska och informanten anger
sig använda lika mycket svenska som finska med barnet/barnen. Således kan man
tolka detta som en utveckling från enspråkighet till tvåspråkighet där flytten till och
från olika språkmiljöer varit en påverkande variabel. Exempel 45 berättar om en
informant som flyttat till Finland i 6-års ålder och blivit tvungen att lära sig finska.
Även om skolan och universitetsstudierna har avlagts på svenska blev finska
informantens modersmål och är även det registrerade modersmålet.
Barnets/barnens modersmål anger informanten vara svenska/finska. Informanten
anger sig använda endast finska med barnet/barnen. Exemplet visar att även om
man gått i skola och studerat på svenska behöver det inte nödvändigtvis medföra
en svensk/finlandssvensk identitet eller en självuppfattning om svenska som
modersmål.
Arbetet nämner 29 % av informanterna ha medfört förändringar i språkbruket.
Detta gäller inte endast svenskan utan användningen av även andra språk. I
exemplen nedan har jag tolkat arbetet utgöra en väsentlig påverkande faktor i
informantens språkvanor.
46. Työelämään siirtyessä asuimme Vaasassa, jossa tarvitsi töissä suomea ja
ruotsia ja paljon ruotsinkielisiä työkavereita.46
47. Min svenska har försvagats och finskan förstärkts efter studietiden och efter
att jag började jobba på finska.
I exempel 46 säger en finskregistrerad informant att det i Vasa, som officiellt är en
tvåspråkig kommun med finskspråkig majoritet (Kommunförbundet, 2016 [www]),
behövdes både svenska och finska i arbetslivet och att det bland arbetskamraterna
fanns många svenskspråkiga. I exempel 47 anger informanten att svenskan har
försvagats medan finskan har förstärkts efter att informanten har börjat arbeta på
finska. Av de 15 informanter som nämner arbete i frågan om förändringar i
språkbruket uttrycker fem informanter en minskning i användningen av svenska,
fem informanter nämner att de använt svenska i arbetet eller arbetat på svenska, sex
informanter nämner även att de använt/använder engelska i arbetet i varierande
utsträckning.
Undersökningen visar också att barn har medfört förändringar i informanternas
språkbruk. 27 % av informanterna som svarat att det skett ändringar i deras

46
När vi inträdde arbetslivet bodde vi i Vasa där man behövde både finska och svenska i arbetet och
man hade många svenskspråkiga arbetskamrater.
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språkbruk anger att barnen bidragit till förändrat språkbruk. Analysen visar att tio
av sammantaget 14 informanter anger att förändring av språkbruk har skett
antingen när man fick barn eller då barnen började i svenskspråkigt daghem eller i
svenska skolan. För övrigt är svaren olika och beskriver varierande skeenden som
påverkat förändringar i språkbruket. Nedan följer exempel ur materialet.
48. Före barnen mest finska med maken. Efter barnens födelse också svenska med
maken. För att ha bättre förutsättningar att tala en god svenska med barnen.
I exempel 48 verkar informanten ha haft en tydlig målsättning och klara insikter i
de förändringar som skall göras i familjens språkpolicy för att uppnå de mål som
informanten ställt. Tidpunkten för förändring i familjens språkpolicy och språkliga
praktiker har varit barnens födelse. Informantens målmedvetna beslut att tala
svenska med barnen har i detta fall medfört en förändring; i detta fall utvidgade
domäner till att omfatta kommunikation på svenska med maken. I exempel 49 har
barnens födelse påverkat de språkliga praktikerna i familjen men till skillnad från
exempel 48 har praktikerna varit olika med familjens två äldre barn i jämförelse
med det yngsta barnet. Informanten ger en beskrivning av informantens
språkpolicy som process med flera ändringar i de språkliga praktikerna.
I exempel 49 har informanten själv lärt sig svenska i samband med inträdet i
Svenska Barndaghemmet. Därefter har svenska använts kontextrelaterat. Det första
språket med de äldre barnen blev finska och det yngsta barnets födelse gav upphov
till förändring av kommunikationsspråk med barnen vilket i sin tur medför en
ändring i familjens språkpolicy. Således förefaller det som om den språkpolicy som
man infört och de språkliga praktiker som man använt sig av eller som uppstått med
det/de första barnet/barnen också kan genomgå förändringar vid födelse av
ytterligare barn i familjen.
49. Jag började i Svenska Barndaghemmet som 5-åring. Då började jag lära mig
svenska. Efter det har jag använt svenska i vissa omgivningar, bl.a. studerat
vid ÅA. Jag började tala finska med mina barn, men bytte språket till svenska
då vårt yngsta barn föddes (ca 3,5 år sedan).
I exempel 50 finns en växelverkan mellan språkpolicy på makro- och mikronivå.
Det (språk)politiska syftet att trygga elevflödet till SST förverkligades genom den
strategiska handlingen (på makronivå) att grunda en språkgrupp till Svenska
Barndaghemmet. Detta har påverkat informantens beslut på mikronivå och visar att
strategin på makronivå ledde – i detta fall – till önskat resultat.
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50. Vanhimman lapseni ollessa 3,5 vuotias näin ilmoituksen ruotsinkielisestä
kielikylpypäiväkodista, Lille trille. Oma kielenkäyttö on kohentunut tämän n.
10 vuoden aikana.47
På ett makrospråkpolicyplan kan man tolka svaret i exempel 50 som ett resultat av
de språkpolitiska beslut som fattades för att grunda språkbadsgruppen Lille trille
för att trygga ett tillräckligt elevunderlag till SST. Den finskspråkiga informanten
anger att ”… det egna språkbruket har blivit bättre” vilket jag i detta sammanhang
tolkar betyda att språkkompetensen i svenska har blivit bättre.
Barnens födelse, inträde i daghem och skolan har i de flesta fall helt konkret
bidragit med en ökning i användningen av svenskan. I två av svaren kommer
explicit fram att svenskan legat i träda en längre tid innan den aktiverades som
informanten beskriver i exempel 51.
51. Jag hade en 20 års paus med svenskan och började aktivt använda svenskan
när mina barn började i Svenska Barndaghemmet.
I exemplet ovan finns en förändring i informantens språkliga praktiker i och med
att svenskan blir ett språk som informanten börjar använda aktivt. Tidpunkten för
förändringen inföll när barnen började på Svenska Barndaghemmet. I båda
exemplen 50 och 51 har barnens start på svenskt daghem påverkat informanterna;
i exempel 50 så att kunskaperna i svenska ökat och i exempel 51 så att svenskan
åter blivit ett aktivt språk.
I exempel 52 däremot har barnen i familjen lett till en språklig praktik där
informanten anger att man mer än tidigare blandar svenska och finska.
52. Ja, sen man fick själv barn, då har det blivit att man mer blandar språken när
man pratar. Alltså blandar svenska och finska.
53. Lasten ollessa koulukavereiden kanssa puhutaan usein ruotsia. Koulun
alueella puhun lasten kanssa ruotsia.48
Exempel 53 beskriver en verklighet där umgänget med barnens skolkamrater bidrar
till användningen av svenska. Vid närmare betraktelse av informantens bakgrund
och övriga variabler uppdagas verklighetens komplexitet. Informanten talar också
svenska med barnen när de fysiskt befinner sig på skolans område. Föräldern har
finska som registrerat modersmål men har gått i skolan på svenska och kommer
47
Då mitt äldsta barn var 3,5 år såg jag en annons om ett svenskspråkigt språkbadsdaghem, Lille Trille.
Mitt eget språkbruk har förkovrats under dessa ca 10 åren.
48
Då barnen är tillsammans med skolkamraterna talas ofta svenska. På skolans område talar jag svenska
med barnen.
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från ett finskt hem samt anger sig tala ibland svenska med barnen. Informantens
barn har svenska som registrerat modersmål. Informanten har enligt egen
utvärdering flytande receptiva kunskaper i både svenska och finska, kan producera
text flytande både på finska och på svenska samt tala flytande finska och ganska
bra svenska. Trots kunskaper i svenska har informanten valt att fylla i en
finskspråkig blankett. Informanten identifierar sig i första hand som finländare och
finskspråkig. Det förefaller som om förändringarna i informantens språkbruk
stimuleras av intuition mer än av en planerad målmedveten verksamhet som i
exempel 48. En lika noggrann presentation av samma variabler för alla informanter
har inte av anonymitetsskäl varit möjlig.
I exempel 54 beskriver informanten en gradvis förändring i sitt språkbruk som
en ökning av användningen av svenska. Förändringen har börjat från sporadisk
användning av svenska i samband med sagoläsning till användning av svenska i
anknytning till daghemmet och skolan vilket med tiden verkar ha medfört ökad
användning av svenska även hemma. Informanten kommer från ett finskspråkigt
barndomshem, har finska som registrerat modersmål, har gått i skolan på svenska
och talar ibland svenska med barnen. Informantens barn har svenska som registrerat
modersmål. Informanten har enligt egen utsago flytande receptiva och produktiva
kunskaper i både svenska och finska. Till skillnad från exempel 53 identifierar sig
informanten i exempel 54 i första hand som tammerforssvensk och gammal SSTare.
54. Jag började läsa svenska böcker för mitt första barn då hon började på dagis.
Så småningom började vi även tala svenska hemma nu och då. På skolgården,
på dagis, hos kompisarna osv. har vi alltid talat svenska. Även samtalen och
SMS:en i mobilen har gått på svenska. Nuförtiden talar vi svenska mer och
mer i olika situationer även hemma.
I både exempel 51 och 54 innebär förändringen i de språkliga praktikerna ökad
användning av svenska. I exempel 51 har förändringen enligt min tolkning
förmodligen skett snabbare medan informanten i exempel 54 beskriver en mera
gradvis förändring mot användning av svenska i nya domäner.
Av orsaker och livsskeden som bidragit till förändringar i informanternas
språkbruk nämndes också skola/studier samt äktenskap/parförhållande, se
exemplen 55 och 56.
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55. Jag lärde mig tala flytande finska först i vuxen ålder, under studietiden. Då
kunde jag t.o.m. glömma svenska ord. Nuförtiden tycker jag det är väldigt
viktigt att tala antingen finska eller svenska, inte blandat.
I exempel 55 har informanten utvecklat flytande kommunikativ kompetens i finska
i samband med studierna. Se även exemplen 44, 45 och 49 där skola eller studier
förekommer i svaren. Enligt informantens utsago verkar finskan till och med i
någon mån ha påverkat svenskan. Informanten anser att det är viktigt att inte blanda
finska och svenska vilket kan tolkas som en medveten puristisk språkpolicy till
skillnad från exempel 52 där informanten beskriver förekomsten av blandspråk som
sin språkliga praktik. I exempel 56 berättar informanten att familjen blev tvåspråkig
genom äktenskap då svenskan kom med som ett språk.
56. On. Perheestämme tuli kaksikielinen reilu kuusi vuotta sitten, kun tapasin
aviomieheni ja menimme naimisiin. Puhumme myös paljon englantia yhdessä.
Ruotsin kieli tuli mukaan kuvioihin siis avioliiton kautta.49
Flera av svaren innehöll information om informanternas anknytning till andra språk
vilket redan delvis framgick av kategorin arbete. Av de 51 informanter som svarat
att det skett ändringar i deras språkbruk nämner 25 % något annat språk utöver
svenska och finska som också varit närvarande i deras liv i något skede, se
exemplen 56, 57 och 58 nedan.
57. Olen asunut Norjassa 7,5 vuotta, josta tarttunut muutama sana suomenkin
kieleen. Norjankielen oppimisen jälkeen myös ruotsin kieli tuli tutuksi.50
58. Mitt hemspråk har varit tyska då jag bodde i Österrike i början av 1990-talet.
59. Talar mest finska sedan 10 år tillbaka. Hemma svenska, engelska och japanska.
I analysen kom också fram att en förskjutning i språkbruket har skett åt båda hållen
– i vissa fall till svenska och i vissa fall till finska. Med förskjutning av språkbruk
avser jag situationer där ett nytt språk träder in i familjens vardag, situationer när
ett språks användning försvagas och ett annat språks användning förstärks. Med
förskjutning avser jag också i det här fallet ett språks inträde i vardagen även om
man inte själv behöver ha kunskaper i språket – det räcker att man på ett eller annat
sätt tangerar språket i vardagen. Förskjutning kan också handla om fall där ett språk
har varit oanvänt i flera år och av någon orsak aktiveras på nytt. En förskjutning i
49
Ja. Vår familj blev tvåspråkig för drygt sex år sedan, då jag träffade min make och vi gifte oss. Vi
talar också mycket engelska tillsammans. Svenskan kom således med i bilden genom äktenskapet.
50
Jag har bott i Norge i 7,5 år och några ord har fastnat även i min finska. Efter att jag lärde mig norska
blev också svenska språket bekant.
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detta material kan upplevas som antingen positivt eller negativt. Förskjutning till
samma språk kan beroende på den individuella språkkontexten upplevas som
antingen positiv (se exempel 63) eller negativ (se exempel 62) i samma kontext.
Det vill säga att exempelvis en förskjutning mot finskan i Tammerfors kan upplevas
som både positiv men också i vissa fall som negativ. En förskjutning mot någotdera
språket kan ge mervärde och kan ses som en så kallad nettofördel (Allardt & Starck
1981: 41–42).
Av alla informanter som har berättat om ändringar i sitt språkbruk (N = 51) har
33 % (17 informanter) talat om en förskjutning till svenska och 29 % (15
informanter) till finska. De informanter som beskrivit en förskjutning till svenska
beskriver förskjutningen neutralt, det vill säga utan att ta ställning till om det ur
deras perspektiv är en önskvärd utveckling eller inte, som i nedanstående exempel
60 och 61.
60. Jag började använda svenskan här i Finland först när barnen började på
svenska dagiset efter en paus på flera år. Senare har jag också använt svenska
i mitt arbete.
61. Barndomen var helt finskspråkig. Vid studietiden flyttade jag till Sverige och
var bosatt där ca 10 år. Nu har vi hemma två språk.
Av informanterna har fem besvarat frågan på finska och 12 på svenska. I svaren
kommer i många fall fram, att språket aktiverats på nytt efter en paus. Majoriteten
(12 av 15 informanter) har berättat om förskjutningen till finska på svenska.
Exemplen 62, 63 och 64 nedan har jag tolkat som negativa kommentarer på
förskjutningen.
62. Jag ”förfinskas” mer och mer. Beroende på mina familjeförhållanden och
relationer i omnejden, arbetet osv.
63. Jag lärde mig tala flytande finska först i vuxen ålder, under studietiden. Då
kunde jag t.o.m. glömma svenska ord. Nuförtiden tycker jag det är väldigt
viktigt att tala antingen finska eller svenska, inte blandat.
64. 6 v suomeen tultuani opettelin pakon sanelemana suomen kielen. Vaikka koko
koulunkäyntini yliopistoineen olivat ruotsiksi, kääntyi suomi lopulta
äidinkielekseni.51

51
När jag som 6-åring kom till Finland blev jag tvungen att lära mig finska. Även om jag gått i skola
och studerat på universitet på svenska blev finska dock slutligen mitt modersmål.
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I exempel 62 kan användningen av ”förfinskas” tolkas som en negativ markering
medan förskjutningen mot finskan har en annorlunda innebörd i exempel 63. I
exempel 63 tolkar jag användningen av ordet först eventuellt signalera en tidigare
brist. Orsaken till att jag ser förskjutningen som negativ är informantens puristiska
syn på språkbruket därför att informanten anser att man inte ska blanda svenska
och finska. Exempel 64, som även behandlats tidigare (se exempel 45), markerar
ett tvång i inlärningen av finska som till slut blev den starkare språkidentiteten
oberoende av studier på svenska.
Sammantaget kan man säga att förändringarna i informanternas språkbruk är
varierande och informanterna har beskrivit dem med antingen neutral eller negativ
innebörd. Gemensamt för exemplen 60–64 är att svenskan varit närvarande eller
kommit med i informanternas vardag i något skede av livet.
Språkliga praktiker
Med språkliga praktiker avser jag i detta sammanhang språkliga handlingar som
realiseras i vardagen utgående från medvetna eller omedvetna val gällande
användning av svenska eller finska. Frågan i min undersökning tar upp två
dimensioner, nämligen informantens praktiker i sin närmiljö, alltså i hemmet, där
även användning av svenska mellan make/maka/sambo och barnen samt språket
syskonen emellan tas upp. Det är fråga om informanternas subjektiva bedömning
av rådande förhållanden. Vidare har jag frågat efter informanternas språkliga
praktiker i givna kontexter i kontakten med skolan samt informanternas önskemål
om vilket språk lärarna på föräldramötena borde tala. I analysen behandlar jag skilt
informanternas svar utgående från registrerat modersmål.
De språkliga praktikerna hos de informanter som har svenska som registrerat
modersmål, 34 informanter av 73, antar jag förverkligas i användning av svenska i
hemmiljön även om majoritetsspråket utanför hemmiljön i Tammerfors i huvudsak
är finska. Mitt antagande att största delen av de svenskspråkiga informanterna
väljer att använda svenska med sina barn får delvis bekräftelse av andelarna i tabell
37. Ur språkpolicysynvinkel kan detta vara en viktig språkbevarande strategi i
familjen.
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Tabell 37. Användning av svenska hemma hos informanter med svenska som
registrerat modersmål.
N
Med barnet/barnen

Alltid

Mest

Lika mycket

Ibland

Aldrig

svenska

svenska

svenska som finska

svenska

svenska

34

65 % (22)

20 % (7)

12 % (4)

3 % (1)

0%

33

6 % (2)

0%

6 % (2)

18 % (6)

70 % (23)

33

9 % (3)

3 % (1)

6 % (2)

12 % (4)

70 % (23)

31

19 % (6)

26 % (8)

35 % (11)

10 % (3)

10 % (3)

talar jag
Make/maka/sambo talar
med barnet/barnen
Med min make/maka/
sambo talar jag
Syskonen talar med
varandra

Av tabell 37 framgår att 65 % av de svenskregistrerade informanterna talar alltid
svenska med sitt/sina barn. 20 % anger att de använder mest svenska, 12 % att de
använder lika mycket svenska som finska och 3 % att de använder ibland svenska
i kommunikationen med sitt/sina barn. Således använder 35 % av informanterna
både svenska och finska med sina barn i varierande utsträckning, vilket betyder att
dessa informanter inte är konsekventa i användning av svenska med sitt/sina barn.
Frågeformuläret hade tyvärr inte någon varför-fråga som på denna punkt kunde ha
belyst huruvida språkvalet är kontextbundet. En del av de öppna svaren i tidigare
frågor lyfter fram att användningen av svenskan kan vara situationsbunden (se
exemplen 48, 49 och 53). Resultaten visar att det talas mycket finska i familjerna
eftersom 70 % av informanterna aldrig talar svenska med sina makar/sambor och
att 70 % av makarna och samborna aldrig talar svenska med barnen. Den
omkringliggande finska kontexten ser ut att ha stor påverkan även på
kommunikationsspråket hemma. Interaktionsspråket syskonen emellan är för 19 %
alltid svenska. 26 % av syskonen använder mest svenska, 35 % både svenska och
finska och 10 % ibland svenska med varandra. Även om endast i 9 % av familjerna
alltid används svenska i kommunikationen mellan makarna använder ändå 19 % av
syskonen alltid svenska i kommunikationen med varandra.
Tabell 38 åskådliggör användningen av svenska i de informanters
familjekontext som har finska som registrerat modersmål (N = 38). Som
bakgrundsfaktorerna visat ingår det bland dessa personer informanter med
funktionella kunskaper i svenska.
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Tabell 38. Användning av svenska hemma hos informanter med finska som registrerat
modersmål.
N
Med barnet/barnen

Alltid

Mest

Lika mycket

Ibland

Aldrig

svenska

svenska

svenska som finska

svenska

svenska

38

0%

8 % (3)

10 % (4)

66 % (25)

16 % (6)

36

19 % (7)

0%

6 % (2)

17 % (6)

58 % (21)

36

0%

0%

3 % (1)

19 % (7)

78 % (28)

31

6 % (2)

10 % (3)

13 % (4)

45 % (14)

26 % (8)

talar jag
Make/maka/sambo talar
med barnet/barnen
Med min
make/maka/sambo talar
jag
Syskonen talar med
varandra

I sin helhet verkar de finskspråkiga informanternas familjekontext präglas av
finskans dominans även om 19 % av informanternas makar/sambor talar alltid
svenska med barnen. Hela 78 % av informanterna talar aldrig svenska med sina
makar/sambor medan 66 % av informanterna ändå anger att de ibland talar svenska,
10 % lika mycket svenska som finska och 8 % mest svenska med sitt/sina barn.
Gällande syskonens kommunikationsspråk i jämförelse med de informanter som
har svenska som registrerat modersmål finns en tydlig skillnad. Endast 6 % av
syskonen talar alltid svenska med varandra, 10 % mest svenska och 13 % lika
mycket svenska som finska med varandra. 45 % använder endast ibland svenska i
kommunikationen mellan syskonen.
Resultaten indikerar att svenskregistrerade informanters familjekontext, även
om både finskan och svenskan kan vara i många fall närvarande i vardagen, med
större sannolikhet stimulerar till användning av svenska än finskregistrerade
informanters familjekontext.
I hela undersökningsmaterialet fanns 64 familjer med två vårdnadshavare.
Familjer där den ena vårdnadshavaren har något annat språk utöver svenska eller
finska har uteslutits. Familjer där den ena föräldern har svenska och den andra
finska som registrerat modersmål fanns 39 stycken (61 %). Familjer där båda
vårdnadshavarna har finska som registrerat modersmål fanns 23 stycken (36 %)
och familjer där båda vårdnadshavarna har svenska som registrerat modersmål
fanns 2 stycken (3 %).
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Språklig registrering och skoltransport som nyttoaspekt
Språklagen i Finland har i uppgift att trygga de språkliga minoriteternas rättigheter
(Språklagen 423/2003). Gällande skola och skolresor innebär detta att de barn som
har svenska som registrerat modersmål har rätt till fria skolresor om avståndet till
skolan överskrider fem km (Lag om grundläggande utbildning 628/1998: 7 kap.
32 § skolresor [www]). Tammerfors stad erbjuder avgiftsfri skoltransport för elever
i årskurs 1 och 2 då skolresan överskrider tre km, för elever i årskurs 3 och 4 då
skolresan överskrider fyra km och för elever i årskurs 5 uppåt fram till läropliktens
slut då skolresan överskrider fem km. Transporterna sker i första hand med
kollektivtrafik men i fall där kollektivtrafik inte finns tillgänglig kan transporterna
skötas med taxi (Koulukuljetusperusteet [www]).
I mitt material är 19 familjer bosatta i någon kranskommun till Tammerfors.
Sju informanter som representerar dessa 19 familjer har finska som registrerat
modersmål. I enlighet med mina förväntningar har nästan alla barn i
kranskommunfamiljerna
svenska
som
registrerat
modersmål.
De
svenskregistrerade informanternas barn har alla svenska som registrerat modersmål.
Av de finskregistrerade informanternas barn har sex svenska som registrerat
modersmål. I ett fall har informanten angett både svenska och finska som
barnets/barnens registrerade modersmål. Antingen kan det vara fråga om flera barn
i samma familj som har olika registrerat modersmål eller så kan begreppet
registrerat modersmål vara oklart för informanten. Av dessa sju informanter med
finska som registrerat modersmål har tre makar med svenska och fyra makar med
finska som registrerat modersmål. I fyra familjer har således båda makarna finska
som registrerat modersmål. Utav dessa fyra familjer har dock två informanter,
således representerande två familjer fyllt i frågeformuläret på svenska. I endast en
av dessa sju familjer används aldrig svenska i familjen. Detta betyder att det i alla
andra familjer oberoende av informanternas registrerade modersmål används
svenska åtminstone i någon mån vilket i sin tur visar att svenskan är närvarande i
de flesta familjers vardag i de hem som ligger i Tammerfors kranskommuner.
Därmed ger resultaten inte underlag för mitt antagande om att den ekonomiska
fördelen med avgiftsfri skoltransport i sig skulle ha varit en orsak till föräldrarnas
val av barnens registrerade modersmål. Av tabell 39 framgår både svensk- och
finskregistrerade informanters, som är bosatta i kranskommuner, användning av
svenska i hemmen. Eftersom informantantalet är litet (N = 19) anges
informantantalet inom parentes. Resultaten kan endast ses som riktgivande.
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Tabell 39. Användning av svenska i hemmen hos informanter som är bosatta i
kranskommuner.
N
Med barnet/barnen

Alltid

Mest

Lika mycket

Ibland

Aldrig

svenska

svenska

svenska som finska

svenska

svenska

19

42 % (8)

16 % (3)

16 % (3)

21 % (4)

5 % (1)

19

11 % (2)

0

5 % (1)

11 % (2)

73 % (14)

19

0

5 % (1)

5 % (1)

11 % (2)

79 % (15)

15

7 % (1)

27 % (4)

40 % (6)

13 % (2)

13 % (2)

talar jag
Make/maka/sambo talar
med barnet/barnen
Med min make/maka/
sambo talar jag
Syskonen talar med
varandra

Av tabell 39 framgår att 42 % alltid använder svenska med sitt/sina barn. 16 %
använder mest svenska, 16 % lika mycket svenska som finska och 21 % ibland
svenska med sitt/sina barn. Således förekommer kommunikation på svenska
åtminstone i någon mån med barnen i 95 % av familjerna som bor i
kranskommunerna. Däremot är det endast 11 % av informanternas makar eller
sambor som alltid använder svenska med sitt/sina barn. Bland familjerna som bor
i kranskommuner verkar inte finnas en enda familj där makarna använder endast
svenska i kommunikationen med varandra. Majoriteten (79 %) av informanterna
använder aldrig svenska med sin make/maka/sambo. Av tabellen framgår också att
en informant har en hemmiljö där syskonen i familjen alltid använder svenska.
Språkliga praktiker i kontakten med SST
I syfte att utreda informanternas språkliga praktiker i kontakten med skolan hade
jag sex påståenden som informanterna skulle ta ställning till eller ge sin åsikt om
genom att komplettera påståendet med svarsalternativet svenska, finska eller
svenska och finska. De givna påståendena för komplettering var följande:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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När jag ringer till skolan talar jag ...,
Jag skriver e-post till lärarna på ...,
Vid föräldrasamtal talar jag med klassföreståndaren ...,
Jag önskar att lärarna talar med mig ...,
Jag vill helst ha meddelanden från skolan på ... och
På föräldramöten borde lärarna tala ...

Påståendena a–c utreder praktiker utgående från individen. Påståendena d–f har en
annan vinkling eftersom de utgår från individens önskemål och åsikter om hurdana
språkliga praktiker skolan/lärarna borde tillämpa i kommunikationen med
vårdnadshavarna. På så vis ger svaren på påståendena d–f en uppfattning om
hurdana praktiker som är önskvärda i kommunikationen där mikro- och
makronivån möts i en språkligt heterogen kontext. Av tabell 40 framgår båda
språkgrupperna tillsammans i procent.
Tabell 40. Informanternas språkliga praktiker i kontakten med SST.
N1 Svenska

Finska

Svenska och finska

a)

När jag ringer till skolan talar jag ...

73

74 %

23 %

3%

b)

Jag skriver e-post till lärarna på ...

73

73 %

22 %

5%

c)

Vid föräldrasamtal talar jag med klassföreståndaren ... 73

71 %

25 %

4%

72

74 %

14 %

11 %

e)3 Jag vill helst ha meddelanden från skolan på ...

73

79 %

8%

12 %

f)2,3 På föräldramöten borde lärarna tala ...

72

77 %

1%

22 %

d)2, Jag önskar att lärarna talar med mig ...
3

1

I tabell finns med hela informantgruppen N = 73. 2 I d och f saknas en informants svar helt. 3 Verbvalets

påverkan i punkt d, e och f kan ifrågasättas eftersom önskar i d är svagare än vill i e medan borde i f
kraftigast efterlyser informantens åsikt.

Enligt resultaten i tabell 40 talar majoriteten (74 %) svenska då de är i
telefonkontakt med skolans kansli, 23 % använder finska och endast 3 % både
finska och svenska. När det gäller kontakt i skriftlig form som att skriva e-post till
lärarna anger 73 % sig använda svenska, 22 % finska och 5 % både svenska och
finska. I direkt kontakt med klassföreståndaren vid föräldrasamtal använder 71 %
svenska, 25 % finska och resten 4 % både och. En liten minskning i andelen
svenska och ökning i användning av finska vid föräldrasamtal beror möjligtvis på
att båda föräldrarna, också den finskspråkiga i tvåspråkiga familjer, närvarar vid
föräldrasamtal vilket leder till att användningen av finska ökar eller på att man vid
föräldrasamtal vill fokusera på begripligheten och det förmedlade innehållets
korrekthet och minska risken till missförstånd.
Den höga andelen (79 %) informanter som vill ha meddelanden från skolan
helst på svenska kan tolkas som ett tecken på ackommodation från föräldrarnas sida
eller förståelse för att skolans språk är svenska. Endast 1 % av informanterna anser
att lärarna på föräldramötena borde tala finska, medan 77 % anser svenska som det
språk lärarna borde använda på föräldramötena. Föräldramötet verkar skilja sig från
de övriga kontexterna i påståendena eftersom 22 % anser att lärarna borde använda
både svenska och finska på föräldramöten. Resultaten anger inte hur de båda
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språken borde användas. Antingen kan all information återges på båda språken eller
en del av innehållet återges på svenska och en del på finska. Önskemålet om
användning av både finska och svenska kanske är ett tecken på att den information
som ges på föräldramöten är viktig för föräldrarna. Om det på föräldramöten finns
deltagare med svaga eller inga kunskaper i svenska, kan de möjligtvis varken ställa
preciserande frågor eller förstå substansen, vilket i sin tur kan höja tröskeln till
deltagande. På föräldramöten har man inte heller med sig sitt barn som hemma kan
fungera som språkförmedlare och översätta eller tolka meddelanden. Sammantaget
kan man säga att det verkar som att föräldrarna i huvudsak använder skolans språk
i kommunikationen men det föreligger en önskan om kommunikation på finska från
föräldrarnas sida speciellt under föräldramöten.
I tabell 41 redovisar jag informanternas svar i absoluta tal på grund av att en
del kategorier har liten representation därför att jag här redovisar skillnaden mellan
svensk- och finskregistrerade informanter.
Tabell 41. Informanternas språkliga praktiker i kontakten med SST i absoluta tal.
Kontext

N

Kommunikationsspråk
Svenska

Finska

Svenska
och finska

S1

F2

S1

F2

S1

F2

a) När jag ringer till skolan talar jag ...

72

33

21

1

15

0

2

b) Jag skriver e-post till lärarna på ...

72

33

20

0

15

1

3

c) Vid föräldrasamtal talar jag med klassföreståndaren ...

72

33

19

1

16

0

3

d) Jag önskar att lärarna talar med mig ...

71

34

20

0

9

0

8

e) Jag vill helst ha meddelanden från skolan på ...

72

34

24

0

5

0

9

f) På föräldramöten borde lärarna tala ...

71

29

26

0

1

5

10

1

informanter med svenska som registrerat modersmål, 2 informanter med finska som registrerat

modersmål.

Tabell 41 visar att något fler finskregistrerade informanter väljer att använda
svenska framom finska i kontexterna a, b och c. Detta kan med viss reservation
tolkas som konvergent ackommodation från de finskregistrerade vårdnadshavarnas
sida gentemot skolans – som institution – språkliga praktiker. Eftersom
kategoriseringen utgår från informanternas registreringsspråk och inte den
kommunikativa kompetensen på svenska kan resultaten endast ses som riktgivande.
En analys utgående från kategorisering av graden av den kommunikativa
kompetensen skulle ha varit problematisk i denna undersökning eftersom
informanterna ombads själva utvärdera sina egna språkkunskaper (se avsnitt 4.2.1,
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tabell 15 och 16). En stor del finskregistrerade föräldrar verkar föredra användning
av svenska även i kontexterna d, e och f. Men de finskregistrerade informanternas
svar visar att kommunikation på svenska och finska eller enbart på finska önskas i
kontexterna d, e och f. Även fem svenskregistrerade informanter anser att lärarna
på föräldramöten borde använda både svenska och finska. Sammantaget visar
resultaten att hälften (kontext c) eller något över hälften (kontext a och b) även av
de finskregistrerade informanterna väljer att använda svenska i kontakten med
skolan. Däremot förekommer det bland de finskregistrerade informanterna sådana
som önskar kommunikation på både svenska och finska eller på finska från skolans
sida. Resultaten av analysen av skolans språkliga praktiker på makronivå bekräftar
också användningen av finska speciellt i kontakten med vårdnadshavare (se avsnitt
4.1.2, tabell 9).
Undervisning i finska och engelska som språkpolicyfråga
I SST inleddes undervisningen i engelska sedan 1970-talet fram till införandet av
den nya läroplanen i augusti 2016 enligt gammal tradition i årskurs 3.
Undervisningen i finska inleddes däremot i årskurs 5. Under läsåret 2011–2012
inleddes en diskussion om att inleda undervisningen i finska redan i årskurs 3
medan undervisningen i engelska skulle inledas i årskurs 5. Detta hade dock väckt
diskussion bland lärarna och åsikterna om den tilltänkta förändringen var delade.
Vid tidpunkten för utarbetandet av mitt frågeformulär till föräldrarna ansåg jag
detta som en relevant fråga att sätta in i formuläret för att få en uppfattning om
föräldrarnas åsikt om och synpunkter på frågan. Denna fråga är en viktig del av
skolans nya språkpolicy som skolans modersmålslärare satte igång att utarbeta år
2011.
Fråga 31 i frågeformuläret (se bilaga 1) gällde inledningstidpunkten för
undervisning i finska. Eftersom undervisningen i finska inleddes vid
materialinsamlingstidpunkten våren 2012 i SST i årskurs 5 löd formuleringen på
frågan enligt följande: Borde man enligt din åsikt inleda undervisningen i finska
redan i årskurs 3? Resultaten visar en tydlig fördelning med en majoritet av nejsvar vilket framgår av figur 12. Det blåa fältet i staplarna motsvarar de informanters
andel som har finska som registrerat modersmål och det gula fältet de informanter
som har svenska som registrerat modersmål.
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Informanternas åsikt om inledning av undervisning i finska i årskurs 3.

Enligt resultaten anser majoriteten (65 %) att man inte borde inleda undervisningen
i finska ännu i årskurs 3. Av dessa 65 % har 35 % av informanterna svenska och
30 % av informanterna finska som registrerat modersmål. Bland dem som svarat
nej är skillnaden således mellan de svenskregistrerade och finskregistrerade
informanterna fem procentenheter vilket är en mindre skillnad än jag hade förväntat
mig. Man måste dock komma ihåg att en del av de informanter som har finska som
registrerat modersmål har flytande kunskaper i svenska och en kategorisering enligt
registrerat modersmål endast kan förväntas ge riktgivande resultat. Skillnaden
mellan informanterna representerande de olika språkgrupperna är större (7 %)
bland ja-svaren. Fler informanter med finska som registrerat modersmål anser att
undervisningen i finska borde inledas redan i årskurs 3. De fritt formulerade
kommentarerna innehöll varierande argument. Följande exempel är en av jamotiveringarna.
65. Elevernas andra (de flestas) modersmål bör stärkas direkt från början och visas
att vi inte är negativt inställda till finskan.
I exempel 65 kommer fram informantens uppfattning om att de flesta barnen har
finska som modersmål. Här antar jag att informanten närmast avser modersmål
enligt funktionell kompetens i språket. Svaret antyder ur språkpolicysynvinkel att
man genom valet att inleda undervisningen i finska redan i årskurs 3 har ett annat
syfte utöver en utökning av elevernas språkkompetens, nämligen att visa en positiv
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inställning till finskan. Informanternas fritt formulerade kommentarer innehöll
samma argument både för och emot. Se exempel 66 (ja-motivering) och 67 (nejmotivering) nedan.
66. Eftersom omgivningen är finsk behöver barnen goda läs- och skrivfärdigheter
i finska i ett tidigare skede.
67. Tampereella suomen kielen oppii muissa kontakteissa pakostakin. On hyvä,
että ruotsinkielisyys korostuu.52
Majoriteten av vårdnadshavarna anser att starttidpunkten för undervisning i finska
inte behöver tidigareläggas. Detta är inte överraskande eftersom den språkliga
orsaken Barnet lär sig svenska är den viktigaste orsaken till valet av svenska skola
både för alla informanter sammanlagt och för de finskregistrerade informanterna.
För de svenskregistrerade informanterna är också språkliga orsaker viktigast. Men
den viktigaste orsaken för dem är att svenskan bevaras i släkten och som näst
viktigast barnets inlärning av svenska (se avsnitt 4.2.2, tabell 35).
Fråga 32 (se bilaga 1) i mitt frågeformulär gällande inledningstidpunkt för
undervisning i engelska hängde ihop med frågan om starttidpunkten för
undervisning i finska och löd enligt följande: Borde man enligt din åsikt inleda
undervisningen i engelska i årskurs 5? Som jag redan tidigare konstaterade
inleddes undervisningen i engelska vid materialinsamlingstidpunkten våren 2012 i
årskurs 3 och jag ville formulera frågan om starttidpunkten i engelska så att frågan
ger informanternas åsikt om skolans plan på att senarelägga starttidpunkten för
undervisning i engelska.

52

I Tammerfors lär man sig finskan oundvikligen genom andra kontakter. Det är bra att svenskan
poängteras.
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Informanternas åsikt om inledning av undervisning i engelska i årskurs 5

Figur 13 visar att en klar majoritet informanter (84 %) anser att man inte borde
inleda undervisningen i engelska i årskurs 5. Frågan hänger kontextuellt ihop med
den tidigare frågan om inledningstidpunkten för finskan och därmed kan svaren
tolkas så att informanterna förespråkar tidigare inledning av undervisning i
engelska. Informanternas fritt formulerade kommentarer till frågorna bekräftar
detta.
68. Senast i åk 4 vore bra att börja, då kunde barnen koncentrera sig på svenska
& finska i åk. 3.
Informantens svar tyder på en prioritering av våra nationella språk men uttrycker
en tidigare start än årskurs 5 för engelskan.
69. Engelska är världsspråk nr. 1 och det är viktigt att börja tidigt med den.
Informanten betonar engelskans viktighet genom att framhäva dess position i
förhållande till övriga språk i världen.
4.2.4 Språkpolicy som process – ett samspel mellan mikro- och
makronivå
En dynamisk språkpolicy som utgår från respektive kontextuella premisser och
beaktar både makro- och mikronivån kan i längden vara mera fruktbar och
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bestående än en så kallad top down-policy som dikteras av makthavarna på
makronivå vilket i många fall har varit utgångsläget exempelvis i samband med
nationalstaternas utformning i Europa. I denna undersökning representerar SST
som institution makronivån och vårdnadshavarna som valt att placera sina barn i
den mikronivån. Jag har undersökt bakgrundsfaktorer, språkplanering genom
språkliga val och språkliga praktiker utgående från språkpolicy som teoretisk
referensram och kommit fram till att konstruktionen av språkpolicy i en given
kontext är en dynamisk process som optimalt sker genom ett samspel mellan mikrooch makronivån. För att kunna beskriva språkpolicy som en komplex
flerdimensionell process har jag utgående från de tidigare modellerna av
språkpolicy för mina syften skapat en ny modell som ser språkpolicy som en
holistisk process (se avsnitt 3.1.1) och där olika aktörer samspelar. Man kan inte
heller tala om en ren bottom up-policy eftersom processen fortsätter och resultatet,
det vill säga i detta fall den slutliga språkstrategin är ett resultat av en process där
makro- och mikronivåerna samspelar och därmed är nyckelordet för processen
samspel.
Denna undersökning visar att familjerna som valt att placera sina barn i en
svensk skola i Tammerfors utgör en språkligt heterogen grupp. Skolan däremot är
som institution en svensk skola och förmedlar undervisningen på svenska även om
det i skolans vardag finns aktörer som man kommunicerar med på finska, som till
exempel inom hälsovården, renhållningen och bespisningen. En av frågorna som
har väckt diskussion speciellt i SST är inledningstidpunkten för undervisning i
finska. Som det tidigare framkommit var SST fram till augusti 2016, då den nya
läroplanen togs i bruk, den enda svenska skolan i Finland där finskundervisningen
inleddes först i årskurs 5. I utkastet till skolans nya språkstrategi som utarbetades i
samband med Utbildningsstyrelsens och Åbo Akademis språkstödjande
forskningsprojekt Skolspråk 2010–12 (Flerspråkighet och lärande i skolan FLIS)
(se avsnitt 4.1.2) konstateras om starttidpunkten i finska på följande sätt:
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Målsättningen är att eleverna når en balanserad tvåspråkighet som främjar
inlärning. För att nå detta mål inleds finskundervisningen redan i årskurs 3
[min kursivering]. På basis av ovanstående ser vi att det med tanke på
elevernas utveckling till balanserat tvåspråkiga individer finns goda grunder
att inleda undervisningen i finska redan i årskurs 3.
(Expertkommentar om språkval vid SST)53
En balanserad tvåspråkighet kräver en balanserad undervisning i båda
språken. Modersmålet är människans viktigaste språk oberoende av vilket
språk det gäller. Därför inleds finskundervisningen vid Svenska samskolan i
Tammerfors i åk 3, vilket är fallet på övriga finskdominerade orter som
Helsingfors och Åbo.
(Samverkan. En preliminär språkstrategi för
Svenska samskolan i Tammerfors 2012–13)
Föreningen för Hem och Skola i Tammerfors fick ta ställning till utkastet och hade
då
till
sitt
förfogande
de
resultat
av
Kingelin-Orrenmaas
frågeformulärsundersökning för denna avhandling som gällde starttidpunkten för
undervisningen i finska och engelska (se avsnitt 4.2.3, figur 12 och 13). Dessa
resultat kom till språkstrategiarbetsgruppens kännedom vilket ledde till en
förändring i utformningen av den slutliga språkstrategin:
Målsättningen är att elever når en balanserad tvåspråkighet som främjar
inlärning. Undervisningen i finska inleds för närvarande i åk 5 men detta
kommer att omprövas när läroplanen förnyas nästa gång (2016) [min
kursivering].
Med
tanke
på
balanserad
tvåspråkighet
kunde
finskundervisningen inledas redan i årskurs 3.
(Expertkommentar om språkval vid SST)54
(Samverkan. Språkstrategi för Svenska samskolan i
Tammerfors 2012–)

53
Med expertkommentar hänvisas till forskare som medverkade i Utbildningsstyrelsens och Åbo
Akademis språkstödjande forskningsprojekt Skolspråk 2010–12 (Flerspråkighet och lärande i skolan
FLIS).
54
Se fotnot 53.
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Resultaten av föräldrarnas åsikter har påverkat utformningen av språkstrategin.
Språkstrategin medförde ingen förändring i den dåvarande språkpolicyn men
lämnade porten öppen för en ny utvärdering i ärendet inför läroplansreformen 2016.
En tolkning av orsaken till att över hälften (65 %) av föräldrarna ansåg att
undervisningen i finska inte borde inledas så tidigt som i årskurs 3 är att det
föreligger en risk att finskan förstärks ytterligare i den av finskan dominerade
kontexten i Tammerfors (se exemplen 62 och 67).
Modersmålets, i detta fall svenskans betydelse har i språkstrategin fått extra
uppmärksamhet, vilket framkommer av följande citat:
Stärkt timresurs i ämnet modersmål och litteratur
Skolan erbjuder sammanlagt 5 årsveckotimmar mer undervisning i ämnet
modersmål och litteratur än den allmänna timfördelningen i den
grundläggande utbildningen föreskriver. I årskurserna 3–5 är antalet
årsveckotimmar 18 (+4) och i årskurserna 6–9 15 (+1). För närvarande har
hela den extra timresursen lagts i åk 1–6. Därför kommer en årsveckotimme i
modersmål och litteratur att överföras till åk 9 som har bara tre veckotimmar
modersmål men mycket extra program med prao, teaterproduktion och
klassresa. Det sista skolåret före gymnasiet omfattar flera tidskrävande
moment i modersmålet såsom uppsatsskrivning och textanalys. En elev som
känner sig säker i sitt skolspråk väljer säkrare ett svenskt gymnasium.
Gymnasiet följer den allmänna timfördelningen men elever uppmuntras på
olika sätt att avlägga fler än 6 obligatoriska kurser.
(Samverkan. Språkstrategi för Svenska samskolan i
Tammerfors 2012–)
I SST har modersmålsundervisningen tilldelats extra timresurser i jämförelse med
den grundläggande utbildningens föreskrivning. Dessa har placerats i årskurs 1–6
men man har ansett att det finns ett behov för stärkt modersmålsundervisning även
i årskurs 9. Av texten framkommer att språkstrategin motiverar detta ur både den
individuella och den institutionella synvinkeln. I formuleringen går dessa dock in i
varandra. Man ser på elevernas fördel med en satsning på extra undervisning i de
tidskrävande momenten som uppsatsskrivning och textanalys men också på
lärarnas som har mera tid att öva dessa färdigheter med eleverna. Men, samtidigt
konstaterar man att en elev som känner sig säker i sitt skolspråk även med större
sannolikhet väljer ett svenskt gymnasium. Ur skolans synvinkel har denna
språkpolicy även ett mera långfristigt syfte, nämligen att försäkra det svenska
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gymnasiets fortlevnad på språkön Tammerfors. Som Cooper (1989) hävdat kan
språkpolicy ha även andra syften än rent språkliga och detta exempel kan ses som
ett sådant.
De ovan beskrivna språkpolicyprocesserna och strategierna är strategier som
har som syfte att försäkra förutsättningarna för svenskans fortlevnad i Tammerfors.
En förhastad förändring i Språkstrategin gällande starttidpunkten för
undervisningen i finska kan medföra annorlunda val hos föräldrarna i framtiden. I
Tammerfors finns flera stora skolor med olika specialiseringsinriktningar som kan
locka till sig elever från SST. Ifall att det därmed föreligger en risk att orten i
framtiden saknar ett svenskspråkigt gymnasium kan ett större antal föräldrar välja
annorlunda. Detta skulle onekligen medföra stora problem för att upprätthålla den
existerande språkliga infrastrukturen.
4.3

Sammanfattning

I kapitel 4 har jag beskrivit SST som institution (makronivå) med dess särdrag som
en skola för den svenska språkminoriteten i en majoritetskontext. Jag har redogjort
för skolans målsättning och språkliga praktiker i vardagen. Vårdnadshavare med
barn i årskurs 1–6, som utgör mina informanter (mikronivå), har jag beskrivit
genom att ta upp deras språkliga bakgrund, geografiska bakgrund, utbildningsnivå,
språkkompetens enligt egen utvärdering och identitet. Vidare har jag framfört
resultaten för informanternas barns registrerade modersmål samt utrett orsaker till
varför informanterna valt att placera sitt barn i den svenska skolan i Tammerfors.
Jag har också tagit upp praktikerna på mikronivå och granskat förändringar i
föräldrarnas språkbruk och orsaker till dessa samt användning av svenska i
informanternas hemmiljö. De språkliga praktikerna har också granskats i
kommunikationen mellan hem och skola i givna situationer, vilket utgör
kontaktytan för språkliga processer där mikro- och makronivån samspelar. Jag har
också beaktat de särskilda geografiska utmaningarna och förhållanden som spelar
in i den tammerforssvenska kontexten och granskat elevernas språkliga registrering
i kranskommunerna.
I min undersökning av SST som institution på makronivå har jag kommit fram
till att språklig mobilitet över kommungränserna är kännetecknande för skolan även
på 2010-talet. Elever har mottagits från kranskommunerna alltsedan
skolverksamhetens början och elevtillströmningen från kranskommunerna är
fortsättningsvis av betydelse för SST eftersom 29 % av eleverna hade år 2012
någon kommun utanför Tammerfors som hemkommun. SST har sedan
164

skolverksamhetens början kännetecknats av språklig heterogenitet. Redan från
skolverksamhetens början har eleverna haft olika språkliga bakgrunder. Antalet
elever med finsk bakgrund har med tiden ökat. På 2010-talet har en femtedel (21 %)
av eleverna i SST i årskurs 1–6 finska som registrerat modersmål och tre fjärdedelar
(75 %) svenska. Det faktum att andelen tvåspråkiga (sv-fi) elever har ökat och
beräknas uppgå till närmare tre fjärdedelar (73 %) (Kovero 2011: 26, se tabell 12)
sätter sin prägel på skolans språkliga vardag genom de språkliga praktiker som där
tillämpas. De språkliga praktikerna i SST kännetecknas av ackommodation, det vill
säga anpassning enligt kontext. Användning av finska i kontakten med föräldrar
utan kompetens i svenska och med vissa aktörer som hälsovårds-, renhållnings- och
bespisningspersonalen i skolan hör till vardagen. I formella kontexter i skolan
används enbart svenska, medan externa kontakter som kontakten med Tammerfors
stad sköts på finska. I SST görs kontinuerliga insatser både i språkbevarande och
språkstödjande syfte vilket broschyren Ta vara på vardagen med språkstödjande
tips till elevernas föräldrar är ett konkret exempel på. Sedan år 2012 har SST en
utskriven språkstrategi Samverkan. Med språkstrategin som verktyg strävar man
efter samspel mellan olika aktörer i skolvardagen och arbetar för utveckling av
undervisningsspråket, modersmålet och tvåspråkighet.
SST:s språkpolicy har genomgått förändringar. Fram till år 1919 var eleverna
tvungna att i inträdesprovet till årskurs 1 ge bevis på kunskaper i finska. På 1980talet förekom en exkluderande policy som kännetecknades av slutenhet gentemot
intagning av elever med helfinsk bakgrund. På 2010-talet, då endast 8 % av skolans
elever kommer från enspråkigt svenska hem, präglas skolans språkpolicy däremot
av öppenhet gentemot elever från tvåspråkiga och finskspråkiga familjer.
Paradoxalt kan denna öppenhet och inkluderande språkpolicy vara en nödvändighet
med tanke på språkbevarande på makronivå och den svenska skolans fortlevnad i
Tammerfors på 2010-talet.
Vårdnadshavarna som har barn i SST i årskurs 1–6 är i huvudsak födda i
Birkaland (42 %), Nyland (19 %) och Österbotten (13 %). Över hälften har varit
bosatta på området över 16 år och cirka hälften anger arbete som orsak till varför
man är bosatt i Tammerforstrakten. Nästan hälften av informanterna (46 %) har
vuxit upp i enspråkigt finska hem och över hälften (55 %) har en högre utbildning.
Andelen barn med andra språk än finska eller svenska i SST är liten, vilket betyder
att det inte finns många invandrarfamiljer i gemenskapen. Nästan alla informanter
har flytande receptiva och produktiva kunskaper i finska. Därmed är en stor del av
de svenskspråkiga informanterna tvåspråkiga. Informanternas kunskaper i svenska
är något svagare, vilket syns som ett behov i skolans språkliga praktiker att i givna
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kontexter använda finska i kommunikationen med vårdnadshavarna. Majoriteten
av informanterna använder svenska i kontakten med skolan och önskar
kommunikation från skolans sida på svenska. Föräldramöten utgör ett litet
undantag där det från informanternas sida förekommer en önskan om
kommunikation både på svenska och på finska. Språkkunskaperna syns också i
informanternas språkliga identitet. Över 90 % av informanterna identifierar sig som
finländare, lite över hälften som tvåspråkiga och hälften som finlandssvenskar. De
viktigaste orsakerna till valet av en svensk skola i Tammerfors bland informanterna
är språkliga och sociala orsaker.
Jag har också granskat starttidpunkten för undervisning i finska och engelska,
som är en väsentlig inlärningsplaneringsaspekt i den tammerforssvenska kontexten,
ur både skolans och informanternas synvinkel. Här realiserades språkpolicy och planering som en process i form av växelverkan mellan makro- och mikronivå som
jag har beskrivit i min egen teoretiska modell för språkpolitik (figur 7).
Sammanfattningsvis kan man säga att den språkliga verkligheten i SST och bland
vårdnadshavarna som valt att placera sitt/sina barn i SST kännetecknas av ett
samspel mellan å ena sidan språkbevarande insatser och å andra sidan
ackommodation mellan finska och svenska i olika kommunikativa praktiker och
präglas av en inkluderande språkpolicy.
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5

TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING

Kapitel 5 inleder jag med att kort presentera Tammerfors svenska församlings
historia och därefter övergår jag till att beskriva institutionsprofilen på 2010-talet,
det vill säga församlingen på makronivå. På mikronivå ligger fokus på
beskrivningen av Mammor, pappor o barn-gruppen. Primärmaterialet för
Tammerfors svenska församling består av en temaintervju med kyrkoherden samt
åtta temaintervjuer med medlemmar i Mammor, pappor o barn-gruppen.
Primärmaterialet har kompletterats med fältanteckningar från deltagande
observation (34 timmar) och med kvalitativ närläsning av skriftliga källor (se tabell
4, avsnitt 1.3 Material). Analysen av intervjuerna kan i enlighet med analysen av
de öppna frågorna i kapitel 5 beskrivas som en kombination av materialdriven och
teoristyrd innehållsanalys utgående från Spolskys dimensioner på språkpolicy,
nämligen språkliga praktiker, språkideologi (ersatt med bakgrundsfaktorer) och
språkplanering (se avsnitt 1.3 Material och 1.4 Metoder).
Tammerfors svenska församling grundades år 1926 men kyrklig verksamhet
på svenska i staden hade funnits redan tidigare. Stadsborna fick år 1786 till sitt
förfogande Tammerfors gårds gamla manbyggnad som tjänstgjorde som
gudstjänstlokal och där hölls gudstjänster varje söndag turvis på svenska och finska.
Vid stora helger förrättades gudstjänster på båda språken. På grund av ett sjunkande
deltagande i nattvarden bland de svenskspråkiga förrättades nattvardsmässa på
svenska endast sex gånger per år. År 1824 stod den så kallade Gamla kyrkan färdig
i vilken man alltsedan dess, med undantag av tidsperioder då kyrkan varit stängd
på grund av renoveringar, har hållit de svenska gudstjänsterna. I början av 1920talet utgjorde de svenskspråkiga i staden en liten minoritet på ca 2 % av stadens
befolkning. (Lehtola 2001: 39–43) Enligt Lehtola kände de svenska
församlingsmedlemmarna sig trängda och ”klagade över att stadens präster hade
dåliga språkkunskaper. Det sades att det svenska uttalet var dåligt och så många
språkfel gjordes att det nästan var omöjligt att följa med vad predikan handlade om.”
Antalet deltagare i gudstjänsterna kunde vara endast ett tiotal. (Lehtola 2001: 43)
Enligt en förfrågning [s.a.] gjord av Svenska folkpartiets lokalavdelning i
Tammerfors var ca 900 personer intresserade av att ansluta sig till en svenskspråkig
församling om en sådan skulle bildas. Av källan framgår inte exakt tidpunkt för
förfrågningen men den kan antas ha ägt rum i början av 1920-talet före
församlingens grundande. I april 1924 föreslogs en delning av Tammerfors
församling på språklig grund och i februari 1926 fattade statsrådet beslut om
fördelningen och en kyrkoherdetjänst inrättades. Den nya svenska församlingen
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skulle tillhöra Borgå stift även om ekonomin var gemensam med den finska
församlingen. (Lehtola 2001: 39–43) Gudstjänsterna förrättas enligt
församlingsrådets beslut från den 6 maj 2014 i regel i Svenska Hemmet på grund
av luftproblem i Gamla kyrkan; undantag kan förekomma till exempel vid julen
och vid konfirmationer (e-postmeddelande av församlingsassistent Hanna-Leena
Autio 7.1.2016).
5.1

Institutionsprofilen

Tammerfors svenska församling har i dag ca 900 medlemmar och är den minsta
församlingen av de fem församlingar som sedan den 7 januari 2014 bildar
Tammerfors
evangelisk-lutherska
kyrkliga
samfällighet
(Tampereen
seurakuntayhtymä [www]). Kyrkostyrelsen fastställer vart femte år på grundval av
den språkliga indelningen av de medlemmar som antecknats som närvarande i
församlingen vid slutet av det föregående kalenderåret vilka församlingar som är
finskspråkiga eller svenskspråkiga och vilka som är tvåspråkiga (Kyrkolag
1054/1993 3 kap. 5 § [www]). På grund av sitt språk tillhör Tammerfors svenska
församling Borgå stift (Kyrkolag 1054/1993 3 kap. 6 § [www]). I Finland styr lagen
om hemkommun medlemmarnas församlingstillhörighet enligt följande: ”Varje
medlem av kyrkan är medlem av den församling på vars område han eller hon har
hemkommun och bostad där [sic!] eller folkbokföringskommun enligt lagen om
hemkommun.” (Kyrkolag 1054/1993 3 kap. 2 § [www]). Församlingsindelningen
skall i sin tur motsvara kommunindelningen (Kyrkolag 1054/1993 3 kap. 3 §
[www]). Således får de svenskregistrerade personer som bor utanför Tammerfors
stad i kranskommunerna inte enligt lagen tillhöra Tammerfors svenska församling
även om de så önskade. Denna faktor kan rentav vara en av förklaringarna till
skillnader i åldersfördelningen mellan den svenska församlingen och de
finskspråkiga församlingarna i Tammerfors, se tabell 42.
Tabell 42. Församlingstillhörighet enligt åldersgrupp i Tammerfors svenska församling
och de finska församlingarna i Tammerfors år 2012.
Åldersgrupper

Tammerfors svenska församling Övriga församlingar i Tammerfors
(918 medlemmar)

(147 623 medlemmar)

0–19

26,3 % (241)

21,0 % (31 013)

20–39

23,4 % (215)

30,2 % (44 630)

40–59

23,0 % (211)

22,8 % (33 594)

60+

27,3 % (251)

26,0 % (38 386)
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Av tabell 42 framgår en skillnad mellan den svenska församlingen och de
finskspråkiga församlingarna i åldersgruppen 0–19-åringar och 20–39-åringar.
Skillnaden i kategorin 0–19-åringar visar en större procentuell andel för
medlemmar i Tammerfors svenska församling. Skillnaden behöver inte
nödvändigtvis betyda att det finns flera barn i de familjer som tillhör Tammerfors
svenska församling utan familjemedlemmarna inom samma familj kan tillhöra
olika församlingar. De svenskregistrerade barnen i familjerna kan tillhöra den
svenska församlingen tillsammans med den svenskregistrerade föräldern.
Skillnaden i kategorin 20–39-åringar kan bero på att en del svenskspråkiga i denna
åldersgrupp väljer att bosätta sig i Tammerfors kranskommuner och då ska de enligt
lagen om hemkommun tillhöra en församling som sammanfaller med
hemkommunen.
5.1.1 Praktiker i församlingsvardagen
Enligt Kyrkolagen (1054/1993 3 kap. 5 §) fastställs majoritetsspråket i en kyrklig
samfällighet enligt flertalets språk bland medlemmarna i de församlingar som hör
till den kyrkliga samfälligheten. Vidare fastställs i samma lag att om enbart
enspråkiga församlingar hör till den kyrkliga samfälligheten är den enspråkig. Om
församlingar med olika språk eller minst en tvåspråkig församling hör till
samfälligheten är den tvåspråkig. (Kyrkolag 1054/1993 3 kap. 5 § [www]) Enligt
det som stipuleras i Kyrkolagen är Tammerfors evangelisk-lutherska kyrkliga
samfällighet tvåspråkig med finska som majoritetsspråk. Tammerfors svenska
församling är officiellt en svenskspråkig församling men denna undersökning visar
att den språkliga flexibilitet som också Kyrkolagen tillåter har blivit vardag i
Tammerfors svenska församling. Enligt Kyrkolagen har en medlem av kyrkan rätt
att få de enskilda kyrkliga förrättningar som gäller honom själv utförda på sitt
modersmål, finska eller svenska men vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar
kan även något annat språk användas (Kyrkolag 1054/1993 4 kap. 4 § [www]).
Behovet av kyrkliga förrättningar för de svenskspråkiga i Tammerfors med
omnejd tillgodoses av den svenska församlingen i Tammerfors. I syfte att utreda
församlingens språkpolicy och språkliga praktiker genomförde jag den 21
november 2014 en intervju med Kim Rantala som är anställd som kyrkoherde i
Tammerfors svenska församling sedan hösten 2008. Församlingsmedlemmarnas
språkgruppstillhörighet bokförs inte men Tammerfors svenska församling har
uppskattningsvis 200 församlingsmedlemmar med finska som modersmål. Detta
utgör en andel på drygt 20 % av församlingsmedlemmarna. (Rantala 2014)
169

Församlingstillhörigheten kan vara en tradition som går i arv som Rantala beskriver
i exempel 70.
70. I fjol kom det nog fram så att jag gick på en var det nu en 85-års dag och
ringde på dörrklockan och så när jag ... dom öppna så blev det klart att ingen
där talade svenska fast dom hörde till svenska församlingen att det var liksom
det var farfar som var svenskspråkig och så med honom så hade dom liksom
dom hade int någo behov att byta församling.
I kranskommunerna finns ett betydande antal svenskregistrerade personer (avsnitt
5.1.2). I praktiken erbjuder också Tammerfors svenska församling sina tjänster för
kranskommunbor. Som exempel på praktikerna nämner Rantala en jordfästning
som ägde rum i en av kranskommunerna. Den avlidne var född i Sverige och hade
svenskspråkiga anhöriga utan kompetens i finska. De lokala prästerna skulle ha
klarat av jordfästningens formalia på svenska med hjälp av handboken men Rantala
blev tillfrågad att sköta jordfästningen eftersom det upplevdes som viktigt att
prästen också kan tala svenska på minnesstunden och kommunicera med
släktingarna.
I intervjun med Rantala kommer kranskommunernas betydelse upp i flera
sammanhang. Det visar sig att samarbetet med SST är en viktig del av
församlingens arbete och samtidigt ett naturligt sätt att även nå elever som
administrativt inte får vara inskrivna i Tammerfors svenska församling på grund av
att de bor i någon kranskommun. Sommaren 2014 fanns sex konfirmander som
ville gå i skriftskola på svenska. Endast en av dessa kom från den svenska
församlingen i Tammerfors, en från en finsk församling i staden, några från
kranskommunerna och en från utlandet. Till församlingens praktiker hör också att
ha morgonsamlingar i skolan och julkyrka för skoleleverna. Kyrkoherden deltar
också i övriga evenemang i skolan som till exempel julbasaren, kaffekonserten och
teaterföreställningar. Tammerfors svenska församling arrangerar också en så kallad
Tisdagsklubb efter skolan för barn i årskurserna 2–5 oberoende av hemkommun.
På så vis får även kranskommuneleverna tillgång till en del av församlingens
service. I situationer där unga par väljer att bygga i en kranskommun och blir
därmed tvungna att byta församling får de ändå önskad service oberoende av
kommungränserna. Ofta är det så att de fortsättningsvis vill anlita samma präst som
förrättat dop, vigsel och jordfästning i samma familj – en präst som de bra känner.
Då står Tammerfors svenska församling till tjänst utan särskilda avtal om kostnader.
Om däremot en kranskommunförsamling för särskilt uppdrag beställer en präst från
samfälligheten betalas ersättning enligt avtal. (Rantala 2014)
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De flesta dop, vigslar och jordfästningar är tvåspråkiga. Rantala specificerar
praktikerna i exempel 71 nedan.
71. … nu när jag har på söndagen ett dop så har vi så att vi sjunger liksom psalmer
som varannan vers är på finska och varannan på svenska. Så lite så detdär
bönena är på båda språken och så ... så går man lite sådär framåt. Man gör int
liksom man liksom översätter inte gör int liksom så att man säger samma sak
först på svenska och sen på finska utan man går sådär framåt.
Rantala använder sig av en handbok där texterna finns färdigt på både finska och
svenska. De språkliga praktikerna kommer man överens om i förväg tillsammans
med församlingsmedlemmarna enligt deras önskan. Man kan således säga att
praktikerna skräddarsys enligt kontext som beskrivs i exempel 72.
72. Dethär är en handbok som detdär går på finska här och på den andra sidan på
svenska ... så tar man alltid sådär och ... hoppar över där och till exempel nu
på söndagen så sådetdär vi tar Trosbekännelsen på finska och Fader vår på
svenska ... det jämnar ut sådär. Sen om det är ... dom anhöriga får själv dom
får själv liksom säga att hur hur mycket dom vill ha ... att några att ... om där
är bara nån som int kan svenska eller int kan finska så tar man lite sådär mindre
men så om alla kan ... förstår liksom finska ... så detdär kanske fast det är ...
dom är svenskspråkiga och så där så kan vi kanske ta sen talet på finska men
sen läser man psalmen på svenska eller sådär ... (Rantala 2014)
Även om dop, vigslar och jordfästningar på 2010-talet för det mesta går till på både
finska och svenska i Tammerfors svenska församling förrättas gudstjänsterna alltid
på svenska.
5.1.2 Församlingens språkpolicy
Enligt befolkningsräkningen från år 2014 bor det i Tammerfors kranskommuner i
Birkaland 674 personer med svenska som registrerat modersmål (Statistikcentralen
2016b [www]). Även om församlingstillhörigheten i Finland styrs av lagen
erbjuder den svenska församlingen sina tjänster även över kommungränserna vilket
framgår av följande citat:
Med våra drygt 900 församlingsbor är vi den definitivt minsta av de elva
församlingarna i staden, men vi finns till för alla med anknytning till det
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svenska i Tammerfors och kranskommunerna (Tammerfors svenska
församling, Din hemförsamling 2014 [www]).
Enligt citatet avgränsas församlingens tjänster inte endast till att omfatta de som
bor i Tammerfors utan också kranskommunbor (se avsnitt 5.1.1). Någon explicit
utskriven språkstrategi har församlingen inte men som det i avsnitt 5.1.1 kom fram
går dop, vigslar och jordfästningar i praktiken till på två språk medan
gudstjänsterna förrättas på svenska. Tammerfors svenska församling kunde också
ha blivit en så kallad kapellförsamling 55 men detta skulle ha medfört mindre
självständighet för den svenska församlingen enligt Rantala (2014). Eftersom
Tammerfors svenska församling är en del av Tammerfors evangelisk-lutherska
kyrkliga samfällighet där majoritetsspråket är finska behövs kunskaper i finska hos
de anställda. Samfällighetens nya grundstadga och strategi har översatts till
svenska. Likaså finns budgeten och verksamhetsplanen på svenska men policyn är
den att Tammerfors svenska församling inte har krävt att allting skulle översättas
till svenska. (Rantala 2014)
Rekrytering av svenskspråkig personal har tidvis varit en utmaning. När den
svenska församlingen i Tammerfors delade en barnledartjänst med samfälligheten
för att kunna erbjuda en hel tjänst, kom det dåligt med sökande. Kyrkoherden
ringde till en folkhögskola i Karleby med avsikten att rekrytera en barnledare. Som
förklaring på bristen av intresse hos studerande nämnde läraren att de studerande
eventuellt upplever att de inte har tillräckliga kunskaper i finska för att kunna klara
sig i Tammerfors. Eftersom man inte kan leva på svenska i Tammerfors upplevdes
Åbo och Österbotten som mera attraktiva områden enligt läraren. Således verkar
språkökontexten påverka hämmande på intresset för arbetskraft från
svenskspråkiga områden att söka sig till Tammerfors. Därmed har många av
församlingens anställda finska som registrerat modersmål. Av de sex, vid
intervjutidpunkten anställda personerna, har en svenska som registrerat modersmål,
kyrkoherden anger sig som tvåspråkig och resten har finska som modersmål. De
som har finska som modersmål arbetar dock på svenska. Kommunikationsspråket
på interna möten bland församlingsanställda är i huvudsak svenska men enstaka
svårare ärenden kan vid behov diskuteras på finska men därefter övergår man till
svenska igen. (Rantala 2014)

55
Kapellförsamling ”särsk. om kapellag som erhållit en självständigare ställning gentemot den större
församlingen (t.ex. med egen kyrkostämma o. eget kyrkoråd m. m.).” (SAOB, s.v. kapellförsamling
[www])
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På min fråga om det förekommer situationer där församlingsarbetarna ställs
inför språkliga val fick jag som svar de kyrkliga förrättningarna och ett exempel
från en konfirmation där kyrkoherden valde att använda också finska på grund av
att det fanns med några faddrar och föräldrar som inte hade kompetens i svenska.
Några äldre församlingsmedlemmar ansåg dock att man i en svensk församling
borde använda endast svenska. Kyrkoherden gjorde ett medvetet språkligt val i
konfirmationen, eftersom han ville ta hänsyn till alla närvarande, vilket är ett
exempel på konvergent ackommodation gentemot de närvarande personer som inte
har kompetens i svenska. Samtidigt har detta val i denna flerspråkiga kontext
upplevts som divergent ackommodation ur de äldre församlingsbornas synvinkel
som vill hålla fast vid att det i Tammerfors svenska församling alltid ska talas
svenska. En språkbevarande strategi däremot skulle ha varit divergent i förhållande
till personerna utan kompetens i svenska och konvergent ur de äldre
församlingsmedlemmarnas synvinkel. Således kan ett och samma språkliga val och
handlingssätt upplevas olika i en och samma kontext.
En utmaning som har att göra med språket, språkökontexten och församlingen
är att hitta de rätta kanalerna att nå ut till de svenskspråkiga i området. Eftersom de
flesta svenskspråkiga på området också har kompetens i finska skulle de språkligt
klara sig i de finska församlingarna. Men en del deltar i den svenska församlingens
verksamhet som Diakonikretsen och Mammor, pappor o barn-gruppen därför att de
skulle ha något ställe där man kan tala svenska. Enligt kyrkoherden anser personer
med svenska som modersmål att ”tankens och trons modersmål är viktigt” och det
språk som man är van vid. (Rantala 2014)
I följande avsnitt behandlar jag mera ingående språkliga praktiker i gruppen
Mammor, pappor o barn.
5.1.3 Språkliga praktiker i Mammor, pappor o barn-gruppen
De språkliga praktikerna i Mammor, pappor o barn-gruppen på institutionsnivå går
ut på att ledarna håller fast vid svenskan som kommunikationsspråk. En av
ordinarieledarna har finska som modersmål men hon använder svenska i sitt arbete.
Materialet visade att detta inte nödvändigtvis upplevdes som en dålig sak utan att
det till och med kunde vara en faktor som sänkte tröskeln för somliga att delta, se
exempel 73:
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73. Informant: […] Jag trodde att alla som går där [i Mammor, pappor och barngruppen] så alla är liksom svenskspråkiga modersmål men int är det ju så …
det är bara några som har …
Zea: Var det en överraskning?
Informant: Jåå å det var liksom så lättnad … till och med [en av ledarna] har
väl finska som modersmål å jag var liksom att jess.
I exempel 73 kommer fram att informanten antog att alla i Mammor, pappor och
barn-gruppen har svenska som modersmål, men när hon kom underfund med att
det inte är så sänkte detta tröskeln för hennes deltagande. Sju av informanterna
ansåg att det inte var störande att alla ledare inte har svenska som modersmål. En
informant förhöll sig kritisk till ledarnas kunskaper i svenska. För två av
informanterna var det en överraskning att alla anställda inte har svenska som
registrerat modersmål men de förhöll sig positivt till detta. Informanterna som inte
stördes av ledarnas eventuella brister i språkkompetensen lyfte fram faktorer som
uppskattning av insatsen att tala svenska, den positiva inställningen till språket och
viljan att tala svenska samt ledarnas personliga egenskaper som viktigare än
språkkompetensen. Följande utdrag ur fältanteckningarna återger en situation där
bristande språkkompetens förhandlas:
Utdrag ur fältanteckningar: Mammis april 20XX
[Ledare 1] säger något om bytesmarknaden och att man kan komma och sälja
sig själv – detta uttryck väcker skratt och [Ledare 2] och de andra förklarar att
man inte riktigt kan säga så. [Ledare 1] tar inte åt sig utan säger att det är
viktigt för henne att hon lär sig. [Ledare 2] säger också att det inte var illa
menat. Efter maten börjar vi städa undan och sjunger avslutningssången.
Utdraget visar att det i Mammor, pappor och barn-gemenskapen kan uppstå
situationer där brister i språkkompetensen hos ledarna kommer fram. Exemplet
visar att ledare 1 inte störs av sina fel utan anser att det är viktigt att hon lär sig de
rätta uttrycken. Ledare 2 försäkrar ännu att det inte förekom dåliga avsikter och
därefter återgår man till den vanliga verksamheten. Följande utdrag ur
fältanteckningarna beskriver hur språk på allmän nivå kunde diskuteras på
Mammor, pappor och barn-gruppens träffar:
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Utdrag ur fältanteckningar: Mammis januari 20XX
Alltid nu som då dyker det upp några finska ord eller uttryck. Antingen så att
vi söker tillsammans efter en svensk motsvarighet eller så säger man ett
uttryck och det förblir okommenterat. Denna gång diskuterade vi orden
Takkahuone – gillestuga brasrum, kiva och esikko.
Mina observationer från fältet visar att den onedskrivna språkpolicyn om att
Mammor, pappor och barn-gruppen är en svenskspråkig grupp, skapar ett avgränsat
svenskt rum där tröskeln mellan samlingsrummet och tamburen utgör en
språkgräns för en del mammor, se följande fältanteckningar:
Utdrag ur fältanteckningar: Mammis januari 20XX
I Mammor, pappor o barn- klubben hör jag [förälder] tala svenska till barnen
men när barnen har klätt på sig och står i tamburen hör jag [samma förälder]
tala finska till barnen och barnen talar finska till henne. Om jag inte kommer
ihåg fel hörde jag även [en annan förälder] säga ngt på finska till sina barn.
Om detta verkligen stämmer innebär det ju att Svenska gårdens
församlingsrums väggar verkligen utgör en klar språkgräns. På andra sidan
tröskeln talar mammorna majoritetsspråket till sina barn.
Jag sitter på golvet bredvid [en förälder och hennes två barn]. Barnen är rätt
så fästa vid sin mamma. [Det äldre barnet] uppmuntras av sin mamma att stiga
upp och dansa lite till sången men hon är blyg. Jag försöker få henne att ta en
sväng med mig men hon vill inte. Mamman pratar finska till barnen och
barnen till henne.
Således formas språkpolicyn i kommunikationen mellan barnen olika vilket har att
göra med informantens språkliga bakgrund och kompetens. Ett svenskt rum utgör
en plats för språkmöten där var och en genom lämpliga praktiker får tillämpa sin
egen språkpolicy.
Informanterna har genom Mammor, pappor och barn-gruppen utformats till en
gemenskap som även träffas utanför de av församlingen arrangerade Mammor,
pappor och barn-gruppens träffar. På dessa egna träffar håller de vuxna sig till
svenska medan praktikerna i kommunikationen mellan förälder och barn varierar
som exempel 74 visar:
74. Informant: Jo det är hemskt viktigt så att det är de e poängen med hela grejen
också att vi talar sen svenska sinsemellan å när vi har hittat sånhäna för det är
int så hemskt lätt att hitta nån som har små barn mammor härifrån å
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Tammerfors … att vi är ganska få tycker jag i varje fall … så när man engång
har hittat nån sån så talar vi nog svenska.
Zea: Då talar ni … och hur är det till barnen då?
Informant: Nå jo jag har märkt skillnader att jag försöker tala svenska men sen
till exempel märkte jag att vi har en sån mamma […] i vår grupp så hon talar
väl finska med barnen å hon talar väl hemma också finska med barnen å så
men sen på Mammis talar hon svenska att det varierar tror jag.
På min fråga om föräldrarna i Mammor, pappor och barn-gruppen hade explicit
kommit överens om att de pratar svenska när de träffas svarar en av informanterna
på följande sätt:
75. Informant: Ja tycker … det bara blev så … alltså i alla fall på den träffen så
prata alla bara spontant svenska och jag har ju trott att till exempel när
[informant] kom första gången att så trodde jag att hon alltså att hon hade
svag … svagare finska i och med att hon talar ju så himla rikssvenska alltså
[dialekt] men sen framgick det ju att … alltså hon talar ju finska hemma alltså
i vardagen.
Enligt informanten i exempel 75 uppstod den tillämpade praktiken spontant utan
explicit överenskommelse mellan medlemmarna. Den tillämpade språkpolicyn på
de gemensamma träffarna har antingen ett språkstödjande eller språkbevarande
syfte beroende på informantens behov.
5.2

Mammor, pappor o barn-gruppen och medlemsprofilen

Undersökningsmaterialet för Mammor, pappor o barn-gruppen består av åtta
semistrukturerade temaintervjuer med informanter som deltagit i Mammor, pappor
o barn-gruppens verksamhet i något skede under åren 2010–2012. Informanterna
hittade jag genom att delta i Mammor, pappor o barn-gruppens träffar där jag hade
möjlighet att stifta bekantskap med deltagarna och fråga huruvida de hade intresse
och möjlighet att delta i en intervju.
Av forskningstekniska och -etiska skäl är alla informanter som behandlas i
denna undersökning kvinnor som har ett eller två barn under skolåldern. Tre
informanter har svenska som registrerat modersmål och fyra anger finska. En av
informanterna var osäker på om det registrerade modersmålet är finska eller
svenska men hon talar flytande svenska. Därför att informanten var osäker på sin
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språkliga registrering och hennes mor är finskspråkig har jag valt att kategorisera
finska som hennes registrerade modersmål. Övriga registrerade modersmål
förekom inte. Av de åtta intervjuerna gjordes sju på svenska och en på finska.
Utgående från det registrerade modersmålet kan man säga att majoriteten av
informanterna är funktionellt kompetenta i svenska. Som komplement till
intervjumaterialet använder jag fältanteckningar från mina observationer på
Mammor, pappor o barn-gruppens träffar. Nedan ett utdrag ur mina första
fältanteckningar som ger en introducerande beskrivning över miljön och kontexten.
Jag använder fiktiva namn i utdraget. Damerna som handleder träffarna och hjälper
till kallar jag för Anita och Bea.
Utdrag ur fältanteckningar: Mammis januari 20XX
Strax redan efter kl. 9 när jag förde Annabel (min dotter) till Hjortronen som
finns i byggnaden mittemot Svenska Gården såg jag det lysa i församlingens
samlingslokal och Anita ställa i ordning för Mamma-barnklubben. Jag
parkerade om bilen (ett stort problem runt det svenska kvarteret) och gick i
förtid till Mammis. Anita välkomnade mig med öppna armar som alltid och
presenterade mig för Bea som tidigare har arbetat på daghemmet men nu är
pensionär och bor på DGH [De Gamlas Hem]. Hon var med i dag som frivillig
och hjälpte till med arrangemangen.
Så småningom droppade två mammor med två barn var till klubben. Det är
viktigt för Anita att hon tar emot mammorna redan i tamburen och hälsar dem
välkomna och hjälper till om det behövs.
Församlingens utrymme är ett stort rum prydligt ordnat med ett stort bord med
sittplatser för drygt 10 personer, en sittgrupp med soffa och två fåtöljer.
Innanför sittgruppen breds ut ett stort färggrant överkast och fram plockas
leksaker. Väggen mittemot ingången har många skåp för förvaring och bakom
en dubbeldörr finns ett litet altare direkt mittemot sittgruppen. Den högra
väggen är ett stort fönster som vetter mot dagisgården. Det är fullt av liv ute
på dagisgården strax efter kl. 10 när Mammis har börjat. Framför fönstret finns
ett bord för barn med ritunderlag och kritor. Även en gunghäst står i barnens
hörna. På samma sida som ingången finns, finns ett väggparti med
köksutrustning: ett kylskåp, en spis, en diskbänk på vilken det står en
vattenkokare och en kaffebryggare. Längs samma vägg står en serveringsvagn
i metall på vilken det finns i dag en skål med vindruvor, en korg med bröd och
kex, två sorters bredbar mjukost, smör och paprikaskivor att sätta på
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smörgåsen. En kanna med saft, glas och koppar står också uppradade på
serveringsvagnen.
Folk pratar glatt med varandra och inspekterar hur barnen har vuxit. Jag fick
genast i tamburen hålla en baby i famnen så att mamman fick dricka o. äta
ifred. Mammorna satt vid matbordet och Anita och Bea underhöll barnen. I ett
skede sade Anita till ett av barnen när hon pratade finska att ”Nu förstår jag
inte, kan du säga det på svenska” och så förklarade flickan samma på svenska
utan problem.
Mammor, pappor o barn-gruppens träffar är mötesplatser för individer med olika
språkliga bakgrunder som utdraget ur fältanteckningarna ovan visar. Träffarna är
också ett forum för möten mellan föräldrar och barn som utgående från egna
bakgrunder, erfarenheter, kompetenser och kontexter upprätthåller eller håller på
att genom olika språkrelaterade val och språkliga praktiker skapa en språkpolicy i
sina familjer.
5.2.1 Bakgrundsfaktorer
I enlighet med bakgrundsfaktorer för informanterna som representerar mikronivån
för SST och som jag tog upp i avsnitt 4.2.1 har jag från intervjumaterialet genom
innehållsanalys excerperat information om informanternas hemspråk och
registrerade modersmål, geografiska bakgrund, utbildning, språkkompetens och
identitet. De semistrukturerade temaintervjuerna har gett mera uttömmande
beskrivningar av till exempel informanternas språkliga bakgrund än vad
frågeformuläret gav. Jag anser att det insamlade materialets omfattning är
tillräckligt stor och ger svar på de frågor jag är ute efter. En eventuell brist i mitt
material är utredningen av en explicit språkideologi hos mina informanter enligt
deras egen uppfattning. Men jag är dock inte övertygad om att informanterna skulle
ha uppfattat skillnaderna i till exempel attityder och ideologi i enlighet med
definitionerna som jag använt i avsnitt 3.2.2. Därmed vilar konstruktionen av
informanternas ideologi helt på min analys av bakgrundsfaktorer och praktiker
vilket torde täcka det fält som avses med den historiska kroppen i Scollons och
Scollons analysmodell (2004: 18–20) (se även s. 62–63). Som Shohamy (2006: xv)
konstaterar, ska språkpolicy förstås i ett bredare perspektiv som innefattar
mekanismer, policyn och praktiker så väl som förhandlande, konversationer och
kamper som förekommer i dessa. Genom temaintervjuerna har jag kommit åt
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varierande förhandlingar av språkpolicy både i de familjer som informanterna
själva har bildat med sina makar/sambor och barn samt de familjer som de själva
har vuxit upp i och är produkter av. Detta ser jag som viktiga faktorer i
konstruktionen av individernas – mina informanters språkpolicy och språkliga
identitet. I redovisningen av materialet använder jag fiktiva namn. Namnen är av
forskningstekniska skäl slumpmässigt valda utgående från begynnelsebokstav från
a till h. De valda namnen är Anette, Benita, Carola, Denise, Ellen, Fanny, Gitte och
Helena.
Hemspråk och registrerat modersmål
I detta avsnitt beskriver jag informanternas språkliga familjebakgrund och
informanternas registrerade modersmål. Analysen av intervjumaterialet avslöjade
olika typer av språkbytesprocesser som kom fram i informanternas beskrivningar
av de språkliga förhållandena i barndomshemmet. Två informanter diskuterade
språkbyte i samband med registrerat modersmål. Jag diskuterar dessa
språkbytesprocesser med hjälp av exempel. Ytterliga förändringar i informanternas
språkbruk behandlas närmare i avsnitt 5.2.4.
Av de totalt åtta informanterna har endast en en helt svenskspråkig
familjebakgrund. Tre av informanterna har en helt finskspråkig familjebakgrund
även om en av dessa är en informant vars barndomsfamilj flyttat till Sverige på
1960-talet. Informanten har endast talat finska med sina föräldrar och föräldrarnas
kommunikationsspråk var finska även under vistelsen i Sverige. De två övriga
informanterna med finskspråkig familjebakgrund har varit bosatta i Finland under
sin barndom. I de resterande fyra informanternas barndomshem har både svenska
och finska använts i varierande utsträckning. I alla dessa familjer var modern
finskspråkig och i en av familjerna också fadern. Informanten som är uppvuxen i
denna familj har ingen minnesbild av sitt kommunikationsspråk med sina föräldrar
men hon kommer ihåg att hennes far har talat svenska och mor finska med systern.
Eftersom båda föräldrarna enligt informanten kan tala svenska och båda språken
använts i informantens barndomshem, oberoende av föräldrarnas finskspråkiga
bakgrund, anser jag att informanten har en tvåspråkig bakgrund.
I samband med diskussionen om de språkliga förhållandena i
barndomshemmet beskriver två informanter (Denise och Ellen) språkrelaterade val
som ledde till olika praktiker genom språkbyte. Denise är uppvuxen i en mindre,
officiellt finskspråkig stad vid kusten i södra Finland. Hennes fars släkt kommer
179

från ett officiellt svenskspråkigt område i södra Finland. I exempel 76 beskriver
Denise språkliga förhållanden i sitt barndomshem.
76. Denise: […] å dedär å min pappa å mamma har sinsemellan pratat alltid finska
men då när vi var barn så dedär så min pappa valde sen det att han prata
svenska med oss. Det var liksom min Fammo som uppmuntrade pappa att nu
ska … du måst börja … att liksom dendär svenskan sku hålla här i familjen.
I exempel 76 beskriver Denise ett språkbyte som initierats av hennes farmor som
själv var finskspråkig men gift med en svenskspråkig man. Farmodern
uppmuntrade sin son, Denises far, att tala svenska med sina barn. Exemplet visar
att farmodern framförde ett språkbevarande argument för sitt syfte att svenskan
skulle leva vidare i familjegemenskapen. Genom att Denises far bytte
kommunikationsspråk från finska till svenska med sina barn togs en ny praktik i
bruk som påverkade familjens språkpolicy i språkbevarande syfte. Denises farmor
var i detta fall den initierande aktören till språkbytet. I Denises fall var bytet
medvetet och avsiktligt med ett tydligt mål att åstadkomma en ny bestående
språklig förändring och praktik. Till skillnad från den ovan beskrivna mera
bestående förändringen i Denises barndomsfamiljs språkpolicy beskriver Ellen
annorlunda språkliga förhållanden i sitt barndomshem.
Ellens far är norsk. Han flyttade till Finland på 1970-talet då han träffade Ellens
mor som ursprungligen var från Österbotten men finskspråkig. I samband med
barnens födelse beslöt Ellens föräldrar att barnen får bli tvåspråkiga. På orten där
familjen bodde fanns svenskspråkiga skolor vilket bidrog till familjens språkval.
Barnen började på svenskt daghem och fortsatte sedan i svensk skola. Ellens mor
lärde sig att tala svenska även om barnen kommunicerade på finska med modern
och på svenska med fadern som talade norska till barnen. Ellens far var ofta på
arbetsresor i Norge vilket påverkade den språkliga situationen i barndomshemmet.
I intervjun säger Ellen att barnen hellre skulle ha talat finska hemma. Ellen
reflekterar över orsaker till detta i exempel 77.
77. Ellen: […] Kanske det berodde på den här familjedynamiken egentligen att
pappa jobba ofta långa perioder även i Norge … å så det här så kom han hem
så där att det kunde vara några månader jobbade han i Norge och så kom han
hem för en lika lång period å så blev vi kanske närmare till mamma … å då
talade vi ju finska hela tiden då pappa var borta där i Norge … så därför sku
det säkert ha … därför sku vi säkert ha tala hellre finska men då … men pappa
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ville att vi talar svenska för att han ville ju att vi skulle lära oss även det språket
så bra som möjligt.
Ellen beskriver i exempel 77 att kommunikationsspråket i familjen växlade enligt
faderns arbetsresor. När Ellens far var närvarande talades svenska men när fadern
var långa perioder på arbetsresor talades finska eftersom modern var finskspråkig.
Ellen förknippar också närheten till modern med finskan, som är moderns
modersmål, vilket också Ellen skulle ha föredragit som kommunikationsspråk.
Faderns vilja att barnen talar svenska så att de skulle lära sig även svenska så bra
som möjligt anger ett medvetet, planerat språkpolicybeslut med ett tydligt syfte.
Förändringar i språkbruket i Ellens familj orsakas av en extern faktor som är
faderns långa arbetsresor till Norge. I exemplen 76 och 77 har medvetna
språkpolicybeslut genomförts med klara syften som språkbevarande och strävan
efter bra språkkompetens. Skillnader i Denises och Ellens fall är att Denises far har
bytt kommunikationsspråk med Denise vilket är en bestående förändring medan
den språkliga förändringen i Ellens familj betyder växling av språk enligt faderns
vistelser i Norge vilket är en extern samhällsrelaterad faktor. I Denises fall utgör
farmodern en del av familjegemenskapen och kan därför ses som en familjeintern
faktor. En ytterligare skillnad förekommer i argumenten för språkbyte. I exemplet
med Denise verbaliseras ett språkbevarande syfte medan syftet i Ellens kontext är
strävan efter att lära sig språket så bra som möjligt. Vidare är svenskan vare sig
Ellens mors eller fars modersmål vilket kan vara förklaringen till att
språkbevarande inte är relevant i Ellens familjekontext gällande svenskan.
Ovan har jag beskrivit språkbyten och språkväxling som informanterna har
tagit fasta på i diskussionen om språkliga förhållanden i informanternas
barndomshem. Där har språkbytet uttryckt sig i olika språkliga praktiker medan
språkbyte också kan handla om att byta sitt registreringsspråk, det så kallade
registrerade modersmålet.
Av de totalt åtta informanterna har tre svenska och fem finska som registrerat
modersmål. En av informanterna, Anette har valt att byta sitt formella
registreringsspråk, det vill säga sitt registrerade modersmål från finska till svenska.
Som orsak till bytet anger hon statistiken eftersom hon ville att antalet
svenskspråkiga i Tammerfors skulle öka. Anette har också registrerat sina barn som
svenskspråkiga. Tabell 43 visar att alla familjemedlemmar endast i en av dessa åtta
informanters egna familjer har svenska som registrerat modersmål. I en av
familjerna hade alla vid intervjutillfället finska som registrerat modersmål. I en
familj hade barnets språk inte ännu registrerats. Således finns i materialet
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informanter från två familjer i vilken alla familjemedlemmar under
intervjutidpunkten hade samma registreringsspråk, i den ena familjen svenska och
den andra familjen finska. I de övriga familjerna förekommer olika
registreringsspråk bland familjemedlemmarna vilket framgår av tabell 43.
Tabell 43. Informanternas, makarnas och barnens registrerade modersmål.
Familjemedlem

Informant

Make/maka

Barn

Anette

SV

SV

SV

Benita

SV

FI

SV

Carola

FI

FI

SV

Denise

FI

FI

SV

Ellen

FI

FI

SV1

Fanny

SV

FI

SV

Gitte

FI

FI

FI

Helena

FI

SV

SV

1

Barnet i familjen är under 1 år och språket har inte registrerats. Modern tror att hon kommer att

registrera barnet som svenskspråkigt.

Resultaten visar att Anettes, Benitas, Fannys och Helenas familjer där åtminstone
den ena föräldern har svenska som registrerat modersmål väljer också att registrera
barnet/barnen som svenskspråkigt/a. Båda föräldrarna har finska som registrerat
modersmål i Carolas, Denises, Ellens och Gittes familjer. Carolas och Denises
familjer har valt att registrera sitt/sina barn som svenskspråkiga. I Ellens familj, är
barnet under ett år gammalt och det är inte ännu officiellt registrerat till någon
språkgrupp. Ellen antar att hon kommer att registrera sitt barn som svenskspråkigt.
I Gittes familj där båda föräldrarna har finska som registrerat modersmål har även
barnet/barnen registrerats som finskspråkigt/a.
Eftersom Svenska Barndaghemmet i Tammerfors numera årligen har flera
ansökningar än det finns möjlighet att ta emot barn får sådana barn som har svenska
som registrerat modersmål i första hand plats. Detta är informanterna väl medvetna
om. Därmed ställde jag informanten Gitte frågan om föräldrarna skulle vara
förberedda att byta barnens registrerade modersmål så att de lättare kunde få plats
på daghemmet. Alla familjemedlemmar i Gittes familj har finska som registrerat
modersmål. Gitte själv och hennes man har en finskspråkig familjebakgrund. På
grund av faderns arbete har familjen varit bosatt i Sverige en tid. De är på tillfällig
vistelse på sin hemort i Tammerfors men kommer att åka tillbaka till Sverige.
Familjen har dock planer på att återvända till Finland i något skede. Under
Finlandsvistelsen har Gitte sökt sig till församlingens Mammor, pappor o barn182

grupp eftersom hon vill upprätthålla barnets/barnens kompetens i svenska medan
familjen är i Finland. I intervjun reflekterar Gitte över byte av barnens
registreringsspråk vilket framgår av exempel 78 nedan.
78. Gitte: Joo, no täst me on puhuttu silloin kun me tultiin Suomeen, ja mä
huomasin että ei se olekaan niin … helppo laittaa sit vaan ruotsinkieliselle
puolelle, että heti törmättiin tähän et jos on äidinkieli suomi, niin ei onnistu.
Ja se on meist vähän sääli, koska omall tavallaan meidän … mä niin kuin koen
et äidinkieli on se … se ensimmäinen minkä sä äidiltäsi ja vanhemmiltasi opit,
ja mitä sä sillä tavalla … on niin kuin vahvimpana, ja kyll varmasti tulee suomi
olemaan se äidinkieli siitä huolimatta et vaikk me jäätäis Ruotsiin ja … ja tota
[lapselle] tulis täydellinen ruotsinkieli siellä niin mä … mä kokisin et meidän
lasten äidinkieli on suomi … niin kuin. Niin se on harmi et me joudutaan niin
kuin…meidät vähän niin kuin pakotetaan vaihtamaan se ruotsiksi sitä varten
et me saatais lapset ruotsinkieliselle puolelle ja … ja … Ei se meit millään
tavalla muuten haittaa, mut mun mielest se niin kuin kuvaa meidän äidin …
meidän lasten äidinkieltä sitten … omall tavallaan, mutta …56
I exempel 78 kommer fram att Gitte upplever att modersmålet är en identitetsfråga
och att mor-barn-relationen i detta fall gestaltas genom modersmålet. Med tanke på
att familjen pendlar mellan två språk och kulturer kan modersmålet vara av större
betydelse som en förankrande faktor i denna familj än i de övriga familjerna i
informantgruppen. Eftersom familjens framtidsplaner är osäkra och avhängiga av
många olika faktorer förefaller det som om modern gör extra anstängningar i syfte
att kunna förbereda barnen språkligt ett bra utgångsläge oberoende av vilket land
de slutligen kommer att stanna kvar i.
Eftersom Gitte är ny i gemenskapen och finskspråkig har hon ett utifrån
perspektiv på den svenskspråkiga gemenskapen. Samtidigt är hennes behov och
motiv till en del desamma som för de övriga informanterna som att se till att barnen
får funktionell kompetens i svenska (avsnitt 4.2.2, tabell 34). Samtidigt är Gittes

56
Gitte: Jo, nå vi har talat om detta då vi kom till Finland och jag märkte att det inte är så lätt att så där
bara sätta på den svenskspråkiga sidan, att vi genast stötte på dethär att om modersmålet är finska så
lyckas det inte. Och det tycker vi att är lite synd för att jag på sått och vis upplever att modersmålet är
det det första som du lär dig av din mamma och dina föräldrar … och som på det sättet är starkare. Och
säkert kommer finska att vara modersmålet oberoende av om vi stannar i Sverige och om [barnet] får
perfekt kunskap i svenska där … så skulle jag uppleva att våra barns modersmål är finska. Ja, det är
synd att vi är … på sätt och vis tvingas att byta det till svenska så att vi kan få barnen in på den svenska
sidan … Det stör inte oss annors på något sätt men det beskriver vårt barns modersmål … på sitt sätt …
men …
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kontext en annan i förhållande till de övriga informanterna, vilket har att göra med
Gittes egen språkliga bakgrund och identitet eftersom bevarande av svenskan i
släkten och svenska som barnets modersmål inte är aktuella faktorer för henne.
Gitte har ett utifrån perspektiv på den svenska gemenskapen i Tammerfors och dess
strukturer. Hon anser att den svenska gemenskapen i Tammerfors inte är så stark
även om hon konstaterar att hon kan ha en snäv kunskap om saken. Hon har fått en
bild att många barn har en stark finska, beroende på de språkliga praktikerna i
familjen och att det finns familjer där det inte talas svenska. Därmed upplever Gitte
en viss orättvisa eftersom det kan finnas barn som de facto har sämre kompetens i
svenska än hennes barn, men de kommer in i systemet och får plats på ett
svenskspråkigt daghem på grund av sitt registrerade modersmål. Vidare säger hon
att det är paradoxalt att man borde jobba för att bevara svenskan och ge språket
extra stöd. Hon upplever att det är svårt att ta svenskan till en del av familjens liv
även om det finns vilja.
I Gittes beskrivning kommer det fram att det finns vissa strukturella brister
och brist på flexibilitet som inte stöder allt mer diversifierade språkliga behov i den
tammerforssvenska kontexten. Detta har en koppling till den tidvis framkommande
bristen på dagvårdsplatser i det finländska samhället. Speciellt på en svensk språkö
kan bristen på dagvårdsplatser på svenska ses som ett positivt problem. En annan
strukturell faktor som hänför sig till Finlands språkpolitiska strukturer är lagen. De
svenskregistrerade barnen har förtur till Svenska Barndaghemmet i Tammerfors på
grund av lagenlig rätt till både dagvård (Lag om barndagvård 36/1973 2 kap. 11 §
[www]) och skola (Lag om grundläggande utbildning 628/1998 2 kap. 4 § [www])
på sitt modersmål. Därmed är det motiverat att prioritera barn med svenska som
registreringsspråk på det svenska daghemmet i Tammerfors.
Å andra sidan finns Svenska Barndaghemmet i Tammerfors till för att trygga
elevflödet till Svenska samskolan. Speciellt gymnasiet behöver en säker
elevtillströmning för att försäkra sin existens och därmed också den
etnolingvistiska vitaliteten hos den tammerforssvenska språkögemenskapen.
Svenska som registreringsspråk garanterar inte god språkkompetens i svenska,
vilket också Gitte i exempel 75 kommer in på.
Byte av registreringsspråk kan ske av olika orsaker. I mitt material har Anette
bytt sitt registrerade modersmål närmast av ideologiska skäl medan Gitte
reflekterar över byte av registreringsspråk för sina barn av instrumentell grund
eftersom hon vill att barnen får tillträde till svenskt barndaghem och svensk skola.
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Geografisk bakgrund, ålder och församlingstillhörighet
Av de åtta informanterna är sex födda i Finland, en av dessa i Svenskfinland. En av
informanterna född i Finland flyttade till Sverige före skolåldern. Två av
informanterna är födda i Sverige därför att barndomsfamiljen emigrerade från
Finland på 1960- och 1970-talen. Den ena av familjerna återvände på 1980-talet,
den andra är fast bosatt i Sverige. Tre av informanterna kommer ursprungligen från
officiellt tvåspråkiga kommuner och tre från finskspråkiga kommuner. Fem av
informanterna har bott i Tammerforstrakten från början av 2000-talet, en från
senare hälften av 2010-talet och en informant mindre än ett år. Två av
informanterna har bott och gått i skola under sin barndom i Tammerfors; den ena
av dessa i SST. Om orsaker till varför man är bosatt i Tammerforstrakten nämner
tre informanter familjerelationer, tre studier och två arbete. Vid intervjutidpunkten
var alla informanter moderskapslediga och därmed hemma med barnen. Vid
intervjutidpunkten var informanterna 29–35 år gamla.
Informanterna tillfrågades om deras, makens/makans och barnets/barnens
församlingstillhörighet i en blankett med bakgrundsuppgifter som informanterna
fyllde i före själva intervjun. Tre av informanterna, två av makarna och barnen från
tre familjer var vid intervjutidpunkten medlemmar i Tammerfors svenska
församling. Av de åtta informantfamiljerna bor tre familjer i någon kranskommun
och därmed är det inte enligt kommunallagen, som i Finland styr
församlingstillhörigheten, möjligt att tillhöra Tammerfors svenska församling även
om man så skulle önska. Av de fem familjer som är bosatta inom stadens gränser
är i fyra familjer åtminstone någon i familjen medlem i den svenska församlingen.
Utbildning
Lite över hälften (55 %) av Svenska samskolans föräldrainformanter har högre
akademisk utbildning (avsnitt 4.2.1 figur 10). En hög utbildningsnivå är också
kännetecknande för informantgruppen från Mammor, pappor o barn-gruppen. Fem
informanter har högre akademisk examen, två informanter yrkeshögskoleexamen
och en informant för närvarande lägre akademisk examen. Därmed är andelen
informanter med högre akademisk examen något större bland informanterna i
Mammor, pappor o barn-gruppen (63 %) än föräldrainformanterna i skolan.
Materialet för Mammor, pappor o barn-gruppen är dock litet och därmed kan
resultaten endast ses som riktgivande.
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Informantgruppen är heterogen gällande skolspråk. Hälften av informanterna
har gått i skola hela skoltiden på svenska. En informant har dock under skoltiden
flyttat från en svensk skola i Sverige till en svensk skola i Finland. En av dessa fyra
anger att hon varit finskspråkig fram till skolåldern. Tre av informanterna har gått
i skola på finska. Carola har använt både svenska och finska under sin skoltid som
hon beskriver i exempel 79 enligt följande:
79. Carola: Så att jag har ... gick på finsk förskola. [---] Då blev den en blandad
klass ... alltså med dom ... det var finska barn eller finska och svenska barn ...
och sen det var från ettan till sexan så var vi en sån klass och sen från sjuan
och uppåt har jag gått i en riktig svensk klass om man säger så. Så att jag har
haft hemspråksundervisning som finska ... då ... i låga mellanstadiet.
I exemplet kommer fram en gradvis övergång från finska till svenska som skolspråk.
Den undervisningsform som informanten beskriver påminner om en form av
språkbad där man har både majoritets- och minoritetsspråkstalare i samma
klassrum (se Baker 2006: 228–230). Eftersom informanten inte närmare har en
uppfattning om hur det har varit kan man inte vara säker på om någon speciell
språkbadsmetod har tillämpats. Av exemplet framgår dock att syftet med den
blandade klassen har varit att senare integrera de finskspråkiga i svenskspråkiga
klasser. Tre informanter anger att de studerat både i Sverige och i Finland, och
utöver dessa har en informant studerat i ett annat land än i sitt hemland.
Informanterna har använt finska, svenska, engelska, franska och estniska som
studiespråk.
Språkkompetens
Till skillnad från den strukturerade frågan om informanternas språkkompetens i
frågeformuläret i del I (avsnitt 4.2.1, tabell 15 och 16) fick informanterna i intervjun
fritt beskriva sin egen språkkompetens. Alla informanter, även de med finska som
registrerat modersmål var villiga att bli intervjuade på svenska. Informanterna fick
friheten att välja själva och till slut valde endast en informant finska till
intervjuspråk. I intervjun och på Mammor, pappor o barn-gruppens träffar kom
fram att informanten har funktionell kompetens i svenska. Eftersom alla
informanter i studien har funktionell kompetens i svenska valde jag att i analysen
utgå från det registrerade modersmålet svenska respektive finska som
huvudkategorier. Anette, Benita och Fanny har svenska som registrerat modersmål
medan Carola, Denise, Ellen, Gitte och Helena har finska som registrerat
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modersmål (tabell 43). Jag inleder med att beskriva de svenskregistrerade
informanternas språkkompetens. Därefter beskriver jag den finskregistrerade
informantgruppen som visade sig vara mer heterogen än den svenskspråkiga.
Gemensamt för de tre informanterna (Anette, Benita och Fanny) med svenska
som registrerat modersmål är att de har gått i svensk skola och att de alla upplever
sig ha svagare kunskaper i finska än i svenska. Anette tycker att hennes finska är
dålig eftersom hon har levt så lite på finska även om hon har pratat finska hemma
med föräldrarna. Svenska har varit hennes skrivspråk på grund av att hon alltid gått
i svenskspråkig skola även om hon fått hemspråksundervisning i finska under
skoltiden i Sverige. Anette säger att ”själv känner man liksom att den [finskan] är
lite ofullständig.” Benita har bott barndomen på svenskspråkiga områden men
finskan har varit närvarande eftersom modern har talat finska med henne även om
hon har talat svenska till sin mor. Studier på finska, hennes finskspråkiga man och
att hon är bosatt i Tammerfors har lett till att finskan är närvarande i vardagen. Om
sin språkkompetens konstaterar Benita att ”nu märker man som att den [finskan] är
nästan likvärdig med svenskan men att ifall jag sku säga att vilken som är starkare
så är det svenska.” Fanny som är den tredje informanten med svenska som
registrerat modersmål har också gått grundskolan och gymnasiet på svenska men
hon har studerat på finska. Hon arbetar på finska och säger att hon obehindrat kan
tala finska om vad som helst men att skrivkompetensen är sämre i finska. Vidare
säger informanten att hon blivit tvåspråkig på senaste tiden men anser sig som
enspråkigt svensk. Om kompetensen i svenska uttrycker hon en viss oro på följande
sätt: ”[…] det har jag varit rädd för mycket att jag tappar ord i svenska att int det
blir liksom lika nyanserat som det sku kunna vara om jag sku leva i en mera svensk
miljö.” Alla tre informanter med svenska som registrerat modersmål upplever sig
ha starkare kompetens i svenska än i finska. I intervjun med Fanny kom det dock
fram en oro över en utarmning av svenskan på grund av den omgivande finska
miljöns påverkan.
Av de fem informanter som har finska som registrerat modersmål har två,
Carola och Ellen gått åtminstone en del eller hela sin skolgång på svenska. Carola
använder mycket svenska i sitt arbete och säger att kunskaperna i svenska och
finska var orsaken till att hon fick det arbete hon har. Informanten har därmed fått
en instrumentell fördel av sina språkkunskaper (jfr avsnitt 3.3, avsnitt 4.2.2
Instrumentella orsaker tabellerna 20, 21 och avsnitt 4.2.2 Jämförelse mellan orsaker
till val av SST enligt informanternas registrerade modersmål tabell 35). Ellen
berättar om sin språkkompetens i svenska enligt följande:
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80. Ellen: Jag tycker att dom [kunskaperna i svenska] är hemskt rostiga … jag sku
vilja uttrycka mig mycket bättre men jag har glömt bort en del av dethär
språket emedan jag var [utomlands] helt enkelt å nu borde jag kanske just läsa
mera böcker på svenska men när det int blir av när man har denhär lilla bäbisen
och det är tidsbrist å … å man ådethär så … men i framtiden så kommer det
nog säkert att bli bättre med min svenska.
Även om informanten själv uppfattar sina språkkunskaper som rostiga har
informanten funktionell kompetens i svenska och hon tyr sig till finskan endast
några gånger under intervjun. Carola och Ellen som båda har finska som registrerat
modersmål kunde utgående från språkkompetenskriteriet ha placerats i samma
kategori med Anette, Benita och Fanny som har svenska som registrerat
modersmål. Som argument väger det faktum att Carolas och Ellens bildningsspråk
är svenska vilket medför en given kompetens i språket även om det registrerade
modersmålet är finska. Med bildningsspråk som grund till kategorisering skulle
fem av åtta informanter ha placerats i den svenskspråkiga kategorin.
Av de resterande informanterna Denise, Gitte och Helena som har finska som
registrerat modersmål och bildningsspråk har Denise valt svenska som
kommunikationsspråk med sitt barn. Denise beskriver sina språkkunskaper i
exempel 81:
81. Denise: […] jag pratar sånhär liksom kökkösvenska så detdär att han [barnet]
kan sen lära mig att nej säg int sådär … För att … för att detdär barnen kan ju
int skiljas didär språket å jag tänker på det sättet nu att i början var det just det
att jag tänkte hela tiden att vad säger andra människor å vad säger dom som
har svenska som modersmål så vad säger dom … att liksom att vad du är någo
wannabe finlandssvensk å sådär att jag tänkte liksom hela tiden på det men …
[…]
Zea: Om du nu sku beskriva dina kunskaper i svenska så hur sku du beskriva
dem … hur bra känner du att du klarar av att prata svenska?
Denise: Nå jaa … nå nu är det lång väg att jag märker det att om jag är trött
så det är ännu liksom svagare … men sen när jag är med [barnet] å man liksom
nu är det liksom spänning men när jag är med [barnet] då är det mycket
flytande … när jag vet att [barnet] säger att … säger int att … int var det sådär
å sen att det där det varierar väldigt mycket att när jag pratar med min pappa
så det går helt flytande å sen med min syster ganska flytande å sen med min
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brors fru som är svenskspråkig [sverigesvensk] … så då märker jag att jag
liksom spänner å liksom att nej nej … när jag tror det är int så jag vet det men
jag tror att hon tänker att oj voi stackaren … du kan ju ingenting … jag har ju
liksom såndän känsla …
Exempel 81 visar att Denise uppfattar sina språkkunskaper i svenska som
ofullständiga genom att beskriva sitt språk med ordet kökkösvenska (sv.
plumpsvenska). Hon jämför sitt språk med modersmålstalare och visar
underlägsenhet i förhållande till finlandssvenskar. Samtidigt kan man se en strävan
efter att lära sig ett språk med hög prestige som också kan väntas medföra
nyttofördelar. Uttrycket wannabe finlandssvensk anger att finlandssvenskhet
medför hög prestige och att det är en gemenskap som informanten på grund av
bristande språkkunskaper känner sig åtminstone än så länge, eventuellt på grund av
de ofullständiga språkkunskaperna, stå delvis utanför. Vidare beskriver Denise att
hon ännu har en lång väg att gå gällande språket. Hon har märkt att trötthet gör att
språket blir svagare. Däremot känner hon sig bekväm med språket i
kommunikationen med sitt barn, sin far och sin syster medan det språkliga
självförtroendet vacklar i kontakten med en svenskspråkig (sverigesvensk) släkting.
Gitte och Helena har också gått i skolan på finska men avviker på så vis från
Denise att de har finska som kommunikationsspråk med sina barn. Gittes familj har
vistats i Sverige på grund av sin makes arbete. Hon beskriver sina nuvarande
språkkunskaper på följande sätt:
82. Gitte: (skratt ... Noo … mä sanoisin semmoinen … eh … vahva kouluruotsi
(skratt). Tai semmoinen … mä varmaan teen paljon kielioppivirheitä, et kun
se mun kieli on opiskeltu tällä tavalla vauhdissa aika paljon, pitkälti … et se
ei oo sitä se mun koulussa ei tullut niin kauheen vahva pohja.
Zea: Mut siellä Ruotsissa pärjäsit kuitenkin kaikessa?
Gitte: Pärjäsin yllättävän hyvin, että … Alkuun oli tietenkin … sanat loppui
koko ajan kesken mutta … sitten oppi semmoiselle riittävälle tasolle, et jos ei
nyt … ei saa aina asiaa sanottua just niin kuin halus niin saat ainakin sen asias
sanottua mitä niin kuin … tai niin kuin viesti vietyä niin sanotusti, et ei niin
kuin … Et jollain tavalla niin kuin kerrottua sen … mitä on tarkoitus.57

57

Gitte: (skratt) … Nåå … jag skulle säga att [jag har] en såndär stark skolsvenska (skratt). Eller … jag
gör säkert en hel del grammatikfel, att mitt språk har jag studerat så här i farten ganska långt … att jag
inte fick en så stark grund i skolan.
Zea: Men i Sverige klarade du dig ändå med allt?
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Av exempel 82 framgår att informanten enligt egen uppfattning har något av en
stark skolsvenska även om hon gör grammatikfel och anser att grunden från skolan
inte sist och slutligen är så stark. Gitte är gift med en finsk man och
kommunikationsspråket i hemmet är finska. Till skillnad från Gitte är Helena, den
tredje informanten med finska som registrerat modersmål och bildningsspråk, gift
med en svenskspråkig man som talar svenska med barnet/barnen. Helena
kommunicerar med barnen och maken på finska även om två språk är närvarande i
hemmet via maken. Helena upplever att hon har ganska lätt att umgås på svenska
och att det har blivit lättare hela tiden. Hon har medvetet valt att använda svenska
med daghemmets personal.
I informanternas beskrivningar om den egna språkkompetensen lyfts fram
olika aspekter beroende på registrerat modersmål, bildningsspråk och vilka
språkliga val man har gjort. De svenskregistrerade informanterna lyfter fram
kompetensaspekter som svaga kunskaper i finska, speciellt i skrift men det
förekommer också en oro över svenskans utarmning i den omgivande finska
miljön. En mellankategori utgörs av två informanter som har finska som
registreringsspråk men svenska som bildningsspråk. Den ena av dessa upplever sin
kompetens i svenska ha försämrats vilket också förekom bland de
svenskregistrerade. Den andra informanten använder både svenska och finska i sitt
arbete som hon fick tack vare sina kunskaper i dessa språk. Bland de
finskregistrerade informanterna som har finska som bildningsspråk dyker upp
aspekter som bristande självförtroende gällande kompetensen i svenska samt
trötthet och spänning som påverkar kompetensen. En av dessa informanter har valt
att börja använda svenska med sitt barn. En informant har bott i Sverige med sin
familj, vilket har förbättrat hennes kompetens i svenska. En av informanterna har
svenskan med i familjen även om hon talar finska till sina barn. I kontakten med
daghemmet använder hon svenska. De finskregistrerade informanterna verkar vara
en mera heterogen grupp gällande språkliga val och familjekontext men det som
informanterna har gemensamt är en vilja och motivation att lära sig svenska och
upprätthålla samt föra vidare svenskan i sina olika familjekontexter.

Gitte: Jag klarade mig förvånansvärt bra. Början var naturligtvis … orden tog hela tide slut men … man
uppnådde en tillfredsställande nivå … att om man nu inte alltid får ett ärende sagt precis som man ville
så fick man det i alla fall sagt … alltså fört budskapet … på något sätt framfört det … som var avsikten.
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Språkidentitet
Informanterna ombads att i formuläret för bakgrundsuppgifter kryssa för ett eller
flera alternativ som informanten identifierar sig med. Alternativen var finne,
finländare, svensk, finlandssvensk, tvåspråkig, tammerforssvensk och något annat
som informanten själv fick definiera. Det var tillåtet att kryssa för flera alternativ.
Alternativet finländare var det mest frekventa med sex kryss. Tre informanter hade
detta som det enda alternativet och alla dessa informanter har finska som registrerat
modersmål. För de tre andra informanterna var finländare ett alternativ bland tre
valda. Alla dessa informanter hade svenska som registrerat modersmål. Hälften (4
st.) av informanterna identifierar sig som tvåspråkiga och två informanter som
finskspråkiga. En informant identifierade sig som svensk och en som
tammerforssvensk. Utöver dessa identiteter angav en av informanterna sig ha en
finsk-norsk identitet och en informant sverigefinsk. I likhet med Liebkind och
Henning-Lindbloms resultat (2015: 191) som visade att nästan 70 % av
informanterna valde att identifiera sig med flera språkgrupper samtidigt hade även
majoriteten, det vill säga fem informanter i min fokusgrupp multipla identiteter.
Den finlandssvenska identiteten verkar vara något som man gärna vill lyfta fram
och är villig att diskutera som exempel 83 beskriver:
83. Zea: Denhär svenskan här över huvudtaget … på orten så hur liksom beskriver
du dig själv eller din identitet? Hurdant är det att bo här som svenskspråkig
eller med en tvåspråkig familj?
Anette: Hmm … Nog kommer jag om jag träffar nån annan Tammerforsare
eller vem som helst så nog kommer jag ganska snabbt mig för att säga att
jag … eller vi pratar också svenska i familjen att nog är det en sån sak som jag
ofta vill och lyfter fram. Sen …
Zea: Varför vill du göra det?
Anette: Nå … Jag tycker att det är en så viktig del av identiteten att man vill
liksom visa det för svenskspråkighet eller finlandssvenskhet eller vad det nu
sen kallas så är ju inte nånting som syns utåt. Om man nu är från Gambia så
syns det genast man behöver säkert inte säga att jag har lite släkt från
Gambia … men dethär syns ju inte utanpå och kanske antagligen så hörs det
inte från mitt finska heller fast ibland har jag hört att jag pratar lite så att man
hör att jag har bott i Sverige. Men nog tycker jag … tycker bara att … och sen
är det liksom bara roligt att få diskussion kring ämnet … att det är många som
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har en åsikt om gällande nu finlandssvenskar eller svenska i finska skolor som
har varit mycket debatterat det är sen ett ämne som man kan spinna vidare på.
I exempel 83 reflekterar Anette över identitet genom självkategorisering, förmågan
att tala ett speciellt språk och social organisation för interaktion vilka är tre av
kriterierna som kännetecknar medlemskap i en etnisk grupp enligt Allardt och
Starck (1981: 43). Anette är född till en finskspråkig familj som flyttat till Sverige
på 1960-talet. I hemmet var kommunikationsspråket finska. Enligt
härstamningskriteriet, om man utgår från föräldrarnas ursprung, skulle hon kunna
kategorisera sig som finne eller utgående från barndomstiden i Sverige som svensk.
Informanten reflekterar vidare kring sin egen identitet i exempel 84:
84.

Anette: Nå jag har definierat mig att jag har liksom förändrats genom åren att
som barn har jag varit Sverigefinsk mycket starkt Sverigefinsk då har man
veta vad man har varit. Man har varit finska föräldrar i Sverige. Sen när man
flytta hit så kanske man fundera på att när man gick i samskolan att alla andra
tycktes vara finlandssvenskar så fundera man mycket kring det att är jag nu
finlandssvensk och då kom jag underfund med att jag är inte finlandssvensk
för jag fyller inte dom kriterierna … så jag har … jag tycker nu jag är finländsk
men en tvåspråkig finländare. Men sen ändå fast jag int känner att jag är
finlandssvensk så kryssa jag nu i där att Tammerforssvensk. Det tycker jag att
jag kan uppfylla på grund av att jag är med i ganska många Tammerfors
svenskspråkiga föreningar och är också aktivt med och far varje Valborg på
valborgsbrunchen på Klubben och så vidare att jag tycker att jag är det fast jag
int känner mig att jag är 100 procentigt att jag på nåt sätt är finlandssvensk.

Anettes reflektioner kring den egna identiteten visar att hennes identitet har med
tiden förändrats, vilket bekräftar den dynamiska aspekten av identitet. Enligt
Liebkind och Henning-Lindblom (2015) är ett integrativt förhållningssätt till båda
språken (i detta fall finska och svenska) kännetecknande för tvåspråkiga individer.
Hos informanten har också med tiden och genom det sociala engagemanget vuxit
fram en tammerforssvensk identitet. Således är det möjligt att genom långvarig
vistelse och socialt engagemang att förvärva en tammerforssvensk identitet även
om ursprungskriteriet saknas. Eftersom det är frågan om endast en informant kan
resultaten inte generaliseras.
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5.2.2 Språkrelaterade val och familjespråkpolicy
I detta avsnitt behandlar jag familjespråkpolicy genom analys av olika
språkrelaterade val som föräldrarna har gjort och eventuellt kommer att göra.
Intervjuer som metod gav möjligheten att få en djupare insikt i informanternas
reflektioner över de processer som ligger bakom de språkrelaterade valen än vad
frågeformuläret som jag använde som huvudsaklig materialinsamlingsmetod på
mikronivå i del I gjorde. Enligt Okita (2002: 8) lever föräldrar inte i ett vakuum
och för att kunna förstå dem måste man också undersöka familjer, äktenskap och
samhällen där de slagit rot. Familjen är den enhet som utgör en plats där
prioriteringar för olika behov diskuteras och skapas både individuellt och
tillsammans. Prioriteringarna i sig konstrueras av olika influenser som är
verksamma samtidigt (Okita 2002: 34). Utöver att familjen utgör en väsentlig del i
utformningen av språkpolicy kan det vara av relevans att betrakta familjen som en
dynamisk och flexibel enhet som inte bara behöver avgränsas till kärnfamiljen eller
den biologiska familjen utan också till övriga släktingar och viktiga personer som
verkar som aktörer i en familjegemenskap.
En annan aspekt att beakta är tidpunkten då språkplanering i familjer görs.
Yates och Terraschke (2013: 113), som har undersökt till Australien inflyttade
familjers FSP, konstaterar att de tidiga åren av immigrationen är särskilt viktiga
med tanke på FSP därför att det är under denna tid som familjerna utformar
beteendemönster för framtiden. Språkvanorna tar form och man fattar beslut om
regler för familjens kommunikation i en ny omgivning – vilket kan ske antingen
medvetet eller omedvetet. På samma sätt medför ett barns födelse en förändring i
en familj, och i familjer där föräldrarna har två olika språk ställs man – antingen
medvetet eller omedvetet – inför valet av nya kommunikationsmönster. Genom att
välja deltagare i Mammor, pappor o barn-gruppen till fokusgrupp har jag kunnat
komma åt tidiga skeden i FSP i den tammerforssvenska kontexten.
Okita (2002) har i sin undersökning om tvåspråkighet, språkval och
barnuppfostran i familjer med olika kulturella och språkliga bakgrunder
kombinerat olika metoder och tillämpat den så kallade livshistoriemetoden (eng.
life history method) som kommer från den sociologiska och antropologiska
forskningstraditionen. Livshistoriemetoden grundar sig på individers subjektiva
synsätt och uppfattningar. Metoden har haft en marginal position på grund av
validitetsproblem i ett vetenskapligt hänseende. Trots detta anses
livshistoriemetoden som en av de mest effektiva metoder som öppnar förståelsen
för mänskligt beteende och sociala förändringar och speciellt interaktionen mellan
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dessa. Även om jag tillämpat andra metoder än livshistoriemetoden är min avsikt
att i denna avhandling belysa den tammerforssvenska verkligheten på 2010-talet
både på makro- och på mikronivå, det vill säga ur institutionens och individens
synvinkel samt samspelet mellan dessa. Mills (1959: 3) konstaterar att varken en
individs liv eller ett samhälles historia kan förstås utan en förståelse av dem båda.
Förståelsen av varför-frågan förutsätter en förståelse av föräldrarnas
världsuppfattning, deras förgångna och deras framtida förhoppningar och visioner
eftersom föräldrarnas värderingar är subjektiva konstruktioner. Också kontinuerligt
beslutsfattande gällande språkanvändning i familjen hör till dessa faktorer eftersom
språkliga beslut inte endast fattas i individens specifika kontext utan i en viss social
tidshistoria. Livshistoriemetoden kan fungera som en port genom vilken forskaren
kommer närmare dessa. (Okita 2002: 42–43) Jag valde inte livshistoriemetoden
som forskningsmetod men fick märka att jag genom informanternas beskrivningar
av till exempel språkliga förhållanden i deras barndomshem kom åt en väsentlig
del av informanternas livshistoria, vilket hjälpte mig att hitta svar på mina
forskningsfrågor.
I fråga om FSP och språkrelaterade val lyfte informanterna i mitt material fram
språkrelaterade val i barndomshemmet, äldre generationers och syskonens
påverkan på FSP och språkrelaterade val. Min analys av materialet gav ytterligare
upphov till kategorierna explicit och implicit planering av FSP, det vill säga olika
grader av medvetenhet och målsättningar, FSP som process, FSP som en
identitetsfråga samt utmaningar och negativa attityder i relation till FSP. Jag
redovisar kategoriseringen med hjälp av exempel ur forskningsmaterialet.
Språkrelaterade val i barndomshemmet
I mitt material uppdagades utöver informanternas egna val också deras föräldrars
och släktingars val, som till exempel syskonens val, som kunde fungera som goda
exempel och katalysatorer för informanternas egna val. I fem av intervjuerna
kommer informanterna in på temat om sina föräldrars språkliga val i någon form. I
alla dessa fem familjer har familjernas vardag i något skede berörts av ett möte
mellan finska och svenska vilket har lett till utformning av en språkpolicy. De
övriga informanternas familjevardag har varit enspråkigt svensk (i ett fall) eller
enspråkigt finsk (i två fall). Jag inleder med att behandla exempel på sådana val
som gjorts i informanternas barndomshem som sannolikt på sikt har påverkat de
val som informanterna själva har gjort (exemplen 85–87). Anette berättar om sina
föräldrars val som aktualiserades då Anette skulle börja skolan:
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85. Anette: Mamma hade alltid tyckt att maassa maan tavalla 58 . Man ska
integreras fullt så bra som möjligt och därför hade jag börjat i svenskspråkig
skola. Det skulle ha funnits finska … finskspråkiga klasser också men om man
bor i Sverige så då ska man kunna Sverige [svenska] och man ska inte … man
ska lära sig det som alla andra också lär sig.
[---]
Och när vi flyttade tillbaka till Finland så det var pappa som ville tillbaka så
då valdes då valde dom ut Tammerfors för pappa är från [en inlandsstad i södra
Finland] och mamma är från [en mindre stad i Birkaland] så dom ville bo i de
trakterna här i inlandet men dom ville ändå att eftersom jag var då 12 och
skulle börja i sjuan att jag skulle få fortsätta i svenskspråkig skola, så då var
det enda alternativet att bo i Finland liksom i inlandet så det var Tammerfors
så då valde dom att flytta till Tammerfors för min skull så jag fick fortsätta.
I Anettes beskrivning kommer fram ett klart språkligt val som grundar sig på en
tydlig språkideologi, som bland annat Okita (2002), Spolsky (2004; 2009; 2012),
och Palviainen et al. (2012) anser vara en väsentlig del av språkpolicy och FLP.
Den i Anettes familj tillämpade språkideologi framgår av uttrycket ’maassa maan
tavalla’ (sv. ’ta seden dit man kommer’) och uppfattningen om att man ska
integreras i målkulturen och språket även om det skulle ha funnits möjlighet att
välja en finskspråkig klass. Vid återflytten till Finland styrde föräldrarnas
preferenser om boendeområde möjligheten för Anette att få fortsätta i svensk skola.
I exempel 80 kommer fram en omvärdering av tidigare språkpolicy därför att
familjens språkmiljö, den språkliga kontexten ändrades på så vis att svenskan blev
från majoritetsspråk till minoritetsspråk på grund av flytten till Finland. Den av
modern tidigare uttryckta assimileringsstrategin som innebar språklig konvergent
ackommodation gällande familjens val av skolspråk för Anette blev en
språkbevarande strategi på grund av en ändring av kontexten. Känslighet för
förändringar i omständigheterna kallar Moin et al. (2013: 78–79) för flexibel FLP,
(eng. flexible FSP), se även Schwartz och Verschik (2013: 15–16). Moin et al.
(2013: 78–79) använder flexibel FLP för att beskriva en snävare kontext där
föräldrar ibland kompletterar sitt tal med lexem som de saknar i ett språk med
lexem från ett annat språk. Den justering av FSP på grund av ändring i kontexten
som förekom i Anettes familj kan ses som flexibel FSP i en bredare kontext.
58

… ta seden dit man kommer.
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Äldre generationers och syskonens påverkan på språkval och FSP
Utöver att informanternas föräldrar med sina val har påverkat informanternas
språkliga framtid förekom det ett exempel i mitt material på att den generation som
representerar informantens mor- och farföräldrar har påverkat språkvalet för
kommande generationer. Far- och/eller morföräldrars betydelse har också tidigare
noterats i forskningslitteraturen, se till exempel Kopeliovich (2013: 256–274) och
Conteh, Riasat och Begum (2013: 86–87). Informanten Denise, vars mor och far
sinsemellan alltid har pratat finska, berättade att det i hennes barndomsfamilj var
fadern som på grund av sin mors (Denises farmors) uppmuntran valde att prata
svenska med sina barn, se exempel 86 (se även exempel 76).
86. Denise: Det var liksom min Fammo som uppmuntrade pappa att nu ska … du
måst börja … att liksom dendär svenskan sku hålla här i familjen.
Vidare framgår av intervjun att farmodern är helt finskspråkig men hennes man,
farfadern, var svenskspråkig. Deras barn, Denises far, hade från början finska som
kommunikationsspråk med sin fru. Av exempel 86 framgår att farmodern
uppmuntrar sin son att prata svenska i språkbevarande syfte. Det språkbevarande
syftet var också av betydelse i undersökningen i del I (avsnitt 4.2.2, tabell 32).
Denises barn representerar den fjärde generationen i denna kedja av språkets
överföring. De språkbevarande insatserna innebär processer som leder till beslut
genom uppmuntran och medvetna val vilka i sin tur tar form genom språkplanering
på mikronivå. Exemplet bekräftar att medveten språkplanering kan nå över
generationer. Förutom mor- och farföräldrar har tidigare forskning visat att
syskonen har en betydelse för utformningen av FSP i familjen. Syskonens betydelse
har diskuterats av bland annat Kopeliovich (2013: 256–274), Caldas (2012: 357)
Berglund (2008) och King och Fogle (2008: 702–703). Både King och Fogle (ibid.),
Okita (2002: 100) och Gregory (2001: 301–322) visar att syskonens roll kan vara
betydelsefull redan i småbarnsåldern och under den tiden då barnen är bosatta
hemma men också senare i livet. Syskonens exempel behöver inte alltid vara
positiva och uppmuntrande utan de kan vara negativa och leda till valet av en
annorlunda FSP i syskonfamiljen, vilket King och Fogle (ibid.) kom fram till. I
exempel 87 berättar Denise hur hennes syster påverkades av faderns uppmuntran.
Fadern var en aktiv initiativtagare och aktör i systerns familj. FSP:n i systerns
familj kom på sikt att påverka Denises egna språkval.
87. Denise: Nå det har blivit sen så konstigt att detdär när min syster fått fick sin
första barn 9 år sedan så min pappa börja sen uppmuntra henne att börja nu
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prata svenska med dendär barnet … å systern var sen att nej nej jag kan int att
att hon hade samma situation som jag är nu är liksom lite ditåt svenska men
det har lyckats väldigt bra att de är helt tvåspråkiga hon har tre barn å dom är
alla å hon pratar jätteflytande svenska att hon har läri där inom åren.
Exempel 87 visar att Denise tolkar sin systers val av språkpolicy som lyckat och
använder det som ett positivt exempel i valet av sin egen FSP med sina egna barn.
Trots att Denises syster till en början ställde sig motigt till faderns uppmuntran,
antagligen på grund av bristande kunskaper i svenska, vilket skulle medföra extra
ansträngningar från moderns sida då hon hade en nyfödd att ta hand om har utfallet
blivit bra. Denise anser att detta har varit en framgångsrik språkpolicy som har
resulterat i att hennes syster och systerns barn nuförtiden har flytande kompetens i
svenska. I intervjun med Denise kom fram att hon för det första reflekterat över
ansträngningarna som krävs från hennes sida i att uppfostra ett tvåspråkigt barn,
eftersom ansvaret i huvudsak skulle ligga på henne och för det andra på att om
hennes språkkompetens är tillräcklig. Systerns framgångsrika exempel, faderns
uppmuntran, stödet från den egna maken samt en önskan om svenskan som
gemensamt kommunikationsspråk med kusinerna har bidragit till Denises beslut
om FSP där svenska är kommunikationsspråket. Mödrar som väljer att använda ett
andraspråk i stället för sitt modersmål i tvåspråkiga äktenskap har diskuterats av
bland annat Okita (2002: 26–28). Denises äktenskap var från början enspråkigt men
blev tvåspråkigt i och med en ny FSP. Okita (ibid.) nämner att mödrar som väljer
att tala sitt andra språk med barnet kan ifrågasättas av omgivningen på grund av
uppfattningen om negativa effekter på barnets språkliga och känslomässiga
utveckling därför att moderns språkkompetens inte är fullständig. I intervjun
framkommer att Denise också har övervägt denna aspekt men genom systerns
exempel har hon haft förtroende för att även hennes egna språkkunskaper ökar då
hon själv börjar använda svenska med sitt barn.
Explicit och implicit planering av FSP
Då FSP (familjespråkpolicy) började dyka upp i forskningslitteraturen såg man
tvåspråkighet i barndomen ’planned bilingualism in the family’ som ett medvetet
beslut att uppfostra barnen till tvåspråkighet (Grosjean 1982: 173). Piller (2001:
61–62) utvidgar domänerna för språkplanering från den offentliga sfären till den
privata och inför termen privat språkplanering (eng. private language planning)
som beaktar språkplaneringspraktiker hos individer, speciellt föräldrar som
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planerar sina barns språkliga framtid. King et al. (2008: 907) definierar FLP (family
language policy) som explicit språkplanering bland familjemedlemmar i hemmen.
Planering i sig implicerar att föräldrar medvetet planerar användning av olika
strategier eftersom de vill uppnå givna mål gällande barnens språkliga beteende.
Enligt Schwartz et al. (2010: 180) föregår språkanvändningen i tvåspråkiga familjer
inte alltid tydliga processer utan kan uppstå spontant utan diskussioner. Okita (2002:
87–106) gör en kategorisering i sitt material utgående från informanternas
medvetna val och icke-beslut (eng. non-decision). Hon kommer fram till att beslut
och val om praktiker som gjorts i början i en del fall inte höll länge men däremot
kunde icke-beslut i början leda till ett mera medvetet beslut. Palviainen och Boyd
(2013: 224–225) håller för en bredare tolkning av FSP i vilken de inkluderar mindre
explicita och mindre medvetna språkliga beslut och praktiker inom familjen.
Mitt material visar att valet av registreringsspråk och/eller
kommunikationsspråk i många fall föregås av explicita diskussioner mellan
makarna. Över hälften, det vill säga fem av de åtta informanterna berättade att de
hade diskuterat språkvalen tillsammans med maken. En av informanterna säger att
hon ”meddela främst hur det sku vara”. Hon hade tänkt ut språkpolicyn färdigt och
således kan hela sex av åtta informanters val ses som medveten planering av FSP i
min undersökning. På min fråga om makarna sinsemellan har diskuterat
språkfrågan, svarar Helena på följande sätt (exempel 88):
88. Helena: Egentligen har vi int diskuterat så mycket. Det kom bara naturligt.
[---]
Helt naturligt, så att … Och jag är … Int vet jag heller allt som går med det
att man registrerar på svenska, så men … men, men … jo, och han [maken]
sade ju att … också att det är … Det kanske kan vara någon möjlighet …
möjligheter som kommer med det … när man registrerar på svenska, så.
[---]
Men jo, det var (skratt). Det var automatiskt kan man säga.
Helena beskriver familjens språkval som något naturligt och automatiskt och
därmed anser jag att det i denna familj är frågan om ett, så kallat mindre explicit
val (Palvianen & Boyd 2013: 224–225, 244–245). I exemplet kommer också fram
Helenas uppfattning om eventuella instrumentella fördelar som registrering på
svenska kan medföra.
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En av informanterna, Gitte, avviker från de övriga. I Gittes familj har alla, båda
föräldrarna och barnen finska som registrerat modersmål. De har på grund av
faderns arbete vistats i Sverige ca ett halvt år. Vid intervjutidpunkten är Gitte i
Tammerfors med barnen och hennes man vistas mycket i Sverige på grund av sitt
arbete. För närvarande lever de mellan två språk och kulturer i en ovisshet om var
de kommer att slå rot. Det är möjligt att de återvänder till Sverige i något skede,
åtminstone för en viss tid. På frågan om svenskan har kommit automatiskt eller om
makarna gjort gemensam medveten språkplanering reflekterar Gitte enligt följande:
89. Gitte: No mä luulen et se on mennyt vähän sekä että … että tää … tää koko
tää meidän Ruotsin haara, mitä täss nyt vois ajatella niin on lähtenyt vähän
niin kuin vahingossa liikkeelle, ja sit aina niin kuin tullut vähän lisää, ja sit on
vähän suunniteltu aina taas eteenpäin ja eteenpäin, ja se on kasvanut sitten
tää … suunnitelmallisuus täss niin kuin … vähän niin kuin vahingossa mut …
mut se ei oo … Tää koko … alun perin tää ei oo mikään tämmönen et me
oltais menty suunnitelman mukaisesti meidän suunnitelmaa, vaan se on vähän
pikkuhiljaa tullut … tullut tätä suunnittelupuolta tähän kun on mielenkiinto
ruvennut lisääntymään niin kuin että … että tota …59
Gittes reflektioner utgår naturligt från den situation som familjen för tillfället
befinner sig i, det vill säga en ovisshet om i vilket land familjen kommer att bosätta
sig. Den här typen av planering som utvecklas och justeras i takt med livssituation,
intresse och rådande omständigheter kan kategoriseras som flexibel FSP.
Familjespråkpolicy FSP som process – reflektioner och argument
I största delen av familjerna i denna undersökning har FSP föregått explicita
diskussioner makarna emellan eller planering åtminstone hos den ena föräldern.
Reflektionerna kring FSP och språkliga val avslöjade faktorer som föräldrarna
övervägde i valprocessen. Anette berättar i exemplet nedan om valprocessen:
90. Anette: Nå vi har valt … vi gjorde nog ett val att eftersom vi är i Tammerfors
så det är ändå finska som är här huvuspråket här så vi kör på det sättet att jag
59
Gitte: Nå jag tror att det har gått lite både och … att den här … hela den här vår svenska gren, så kan
man tänka att den har liksom kommit igång lite som av misstag, och sen har det alltid liksom kommit
lite till, och sen har vi igen lite åt gången planerat framåt … och på så vis har planeringen gått vidare …
lite som av misstag … men det är inte … Hela det här … men från början var det nog inte så att vi skulle
ha framskridit enligt vår plan utan den har vuxit fram så småningom … den här planeringen i och med
att intresset har ökat …
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pratar finska som ändå är normala hemspråket för mig … och sen [maken]
pratar svenska … och så hör dom [barnen] att vi pratar sinsemellan svenska
men finska är ju deras huvudspråk än så länge …
Zea: Varför har ni gjort dehär språkvalen, varför blev det såhär?
Anette: Nå vi ville att dom skulle få båda språken att det andra alternativet
skulle ha varit att [maken] skulle ha försökt förbättra sin finska och han
fundera på att om han också skulle prata finska här hemma så att han skulle få
ett bättre … förbättra sina språkkunskaper i finska men så tänkte vi att
eftersom han nu jobbar på [svenska] och vi vill att våra barn skall också kunna
svenska så … då valde vi helt bara att han ska prata svenska. Det är naturligare
för honom på det sättet och det blev … det kändes nog som ett bra val och det
har vi varit nöjda med. Eftersom dom har möjlighet att lära sig båda språken
så absolut ska man göra det.
Zea: Och ni har faktiskt diskuterat dethär så det har int blivit som sådär att ni
har gått åt det ena hållet eller det andra hållet?
Anette: Säkert skulle det nog ha gått åt dethär hållet men nog har vi diskuterat
det riktigt att hurdan strategi att hur vi ska prata med varandra och är det sen
konstigt att om han säger nånting på svenska och säger hon samma sak på
finska är det liksom konstigt men vi har nog diskuterat det och kommit fram
till att jag pratar finska och han pratar svenska till dom.
Av exempel 90 framgår att språkvalen har varit medvetna och föregåtts av
reflektioner kring hur verkligheten med olika alternativ kommer att utformas.
Familjens målsättning var från början att uppfostra barnen till tvåspråkighet.
Familjens språkstrategi, som informanten själv kallar den, har utformats genom att
beakta den omkringliggande miljöns språk, moderns och faderns hemspråk och
språkkompetens, möjlighet till tvåspråkighet, faderns möjligheter att använda
svenska i sitt arbete och vilket språk som känns naturligt. Mellan makarna fördes
medvetna reflektioner över hur det att mor och far talar olika språk fungerar i
praktiken. Upprepning som metod kom upp i diskussionen. Familjespråkpolicy kan
således vara en medveten process där flera olika faktorer övervägs och ställs mot
varandra. En annan aspekt som kommer fram i detta exempel är med tanke på vem
eller utgående från vems behov språkvalen görs. Okita (2002: 80–81) kom fram till
att språkvalen kan göras utgående från föräldrarnas eller den ena förälderns behov
eller utgående från tanken om framtida fördelar för barnet. Ytterligare framkom
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mor- och farföräldrar i Okitas material som betydelsefulla aktörer i
familjegemenskapen. Vill man försäkra att kommunikationen med den äldre
generationen är möjlig ska den äldre generationens språkkunskaper beaktas när
man gör språkliga val. I exempel 90 berättar Anette att ett alternativ som makarna
reflekterade över var att också fadern skulle ha valt att tala finska med barnen. I
faderns intresse skulle ha varit möjligheten att kunna förbättra språkkunskaperna i
finska. Anette säger att de är nöjda med de språkval som har gjorts. I språkvalen
har kontexten tagits i beaktande och i första hand barnens intresse.
Tvåspråkighet var en av målsättningarna och orsakerna till de språkval som
gjorts, inte bara i Anettes familj utan i sammanlagt sex familjer. Fem informanter
av åtta nämner detta explicit och två informanter implicit. Den återstående
informanten Fanny avviker något från de övriga. Hon har en bestämd strävan efter
att hålla fast vid svenskan med barnen. Det att barnen faktiskt kan tala både finska
och svenska anser hon som ”häftigt” eftersom hon inte själva har haft samma
kompetens som barn. Alla informanter ser tvåspråkighet som en fördel även om
inte alla nämner termen explicit och har en målmedveten plan och formulerade
strategier att uppnå tvåspråkighet. Föräldrarna är glada och också överraskade över
sina barns språkliga kompetenser och föräldrarna verkar ha ett förtroende för att
barnen blir tvåspråkiga när de får växa upp med två språk och får tillräckligt med
stimulans för båda språken. Ingen av föräldrainformanterna antyder stress eller
ångest gällande sina beslut utan verkar vara tillfreds med den FSP som de har valt.
I Finländsk kontext identifierade Palviainen et al. (2012: 81) i sin undersökning om
FSP också en positiv diskurs om tvåspråkighet.
FSP – en identitetsfråga
Familjernas målsättning att uppfostra tvåspråkiga barn kan förutom en strävan efter
kompetens i två, eller flera språk också vara en identitetsfråga som Benita beskriver
i exempel 91.
91. Benita: Och sen handlar det också om att alltså här kommer ju denhär
identiteten in att för mig är ju svenskheten jätteviktig, speciellt när jag bor här
[i Tammerfors] och jag har ingen släkt eller nånting runt mig här så då kände
jag som att det är ännu viktigare med min svenskhet, det känns som att … jag
vet inte men det har jättemycket med min identitet att göra och då kändes det
som att … jag vet inte hur man ska säga men alltså … Det känns oerhört viktigt
att mina barn också blir en del av svenskheten [---]
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Benita ser möjligheten att uppfostra sina barn till två språk som en möjlighet som
man inte ska förlora eftersom kunskap i flera språk är en rikedom. För informanten
känns den egna, svenska identiteten viktig dels på grund av att hon bor i
Tammerfors och dels därför att hon inte har sin släkt i närheten. Därmed är det
viktigt för henne att barnen delar den svenska identiteten med henne.
Identitetsfaktorn är av märkbar betydelse också för Carola. Hon säger att ”det är
det bandet som jag vill att jag och min dotter ska få att det går inte att prata finska
med henne, eftersom vårt språk är svenska.” Carola vill skapa en svensk gemenskap
tillsammans med sin dotter. Okita (2002: 89) kategoriserar detta som kommunikativ
tillfredsställelse (eng. communicative satisfaction) i sin undersökning. Betydelsen
av minoritetsspråksbevarande som en länk mellan generationer och förstärkande av
familjegemenskapen har behandlats av bland annat Okita (2002), Tannenbaum
(2011) och Schwartz & Verschik (2013). Identitetsfaktorn i samband med skolval
undersöktes också i del I, se avsnitt 4.2.2, tabell 23.
Utmaningar i FSP
Språkvalen kan medföra olika typer av utmaningar. I Okitas (2002) undersökning
kommer fram utmaningar som till exempel kaos i barnuppfostran, speciellt med det
första barnet och i synnerhet om det saknas stöd eller man har en kolikbaby att ta
hand om. Brist på information om språkrelaterade faktorer och hantering av
negativa attityder till tvåspråkighet medför utmaningar i uppfostran till
tvåspråkighet. Det framkom också att japanska mödrar bosatta i England, som valt
att tala japanska med sina barn, upplevde att kommunikationen mellan japanska
mödrar, som i sin tur valt att tala engelska med sina barn, kändes onaturlig. (Okita
2002: 91–96) Mitt material visade att valet av svenska till kommunikationsspråk i
en finsk miljö inte nödvändigtvis är lätt att genomföra. Både föräldrar med svenska
och med finska som registrerat modersmål kan stöta på utmaningar i verkställandet
av sina språkval och FSP. I de två följande exemplen 92 och 93 berättar
informanterna Carola med svenska som registrerat modersmål och Denise med
finska som registrerat modersmål om språkvalsprocessen och hur de upplevde den
allra första tiden med sitt barn.
92. Carola: Jaa ... Nej det kan jag inte påstå men jag hade gjort ett medvetet val
innan hon föddes eller när hon var i magen att jag ska ... hon ska lära sig
svenska.
Zea: Hade du diskuterat det här med din man?
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Carola: Jå. Det hade vi gjort. Men det var jättesvårt. Alltså, alltså ... Då när
vi ... då när jag fick henne och skulle försöka ... För att jag hade ju inte pratat
svenska med nån här i Tammerfors ... och så skulle jag helt plötsligt prata med
henne.
Zea: Kändes det onaturligt?
Carola: Ja, det kändes lite konstigt.
Zea: Vad var det som gjorde att det var konstigt? Var det att du hade varit
Carola: Ja, omgivning ...
Zea: Omgivningen?
Carola: Ja, jag tror det för att …
Zea: Funderade du då på att vad tänker de här andra nu när jag pratar svenska?
Carola: Så tänkte jag också. Jå, att vad konstigt och speciellt eftersom det är
liten bebis som inte ens alltså förstår ...
[---]
... kommunicerar. Eller det är monolog ganska länge. Nu är det ju skönt när
hon förstår redan. Det var ... och sen att ... Ja, man är väldigt ensam om det
också alltså ... så att det är … för att ingen annan pratar det språket eller så ...
så att ... men ... men jag hade … eftersom jag brukar ... jag brukar vara ganska
envis ... jag brukar tjata på min syster att hon ska lära finska till sina barn
eftersom dom bor i Sverige ... det är hennes barn pratar också finska eller dom
förstår väldigt bra men dom pratar lite sämre men dom är 6 och 10 redan så
att det är ... dom pratar hellre svenska men dom förstår finska fortfarande så
att ... jag har alltid varit på henne så att jag kunde ju inte liksom ge mig å sen ...
var ... jag är ju tvungen å lära mitt barn svenska. Men det var bra att det har
liksom med personligheten att göra att jag liksom hade ställt in mig på att jag
ska banne mig ... prata ... även om det känns konstigt, men sen efter ett tag ...
jag tror att det var ... Vi hade varit i Sverige när hon var tre månader att det
börjar liksom lossna att det börjar bli lite lättare när hon växer och så och jag
tycker ... Nu skulle det vara konstigt och byta.
Av exempel 92 framkommer att Carola hade gjort ett medvetet val som diskuterats
med maken före barnets födelse. Informanten hade stött på språkval tidigare i sin
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systers familj där hon uppmuntrade systern, som är bosatt i Sverige, att tala finska
till sina barn. På grund av detta hade hon starka insikter och var motiverad att lära
sitt eget barn svenska. Exemplet visar att språkvalet inte var enkelt att genomföra.
Carola beskriver att det kändes ”konstigt” av flera orsaker. En orsak är att hon själv,
under sin tid i Tammerfors inte hade pratat svenska med någon och plötsligt skulle
hon införa kommunikation på svenska i en kontext som för henne hade varit helt
finskspråkig. En annan orsak till känslan av konstighet var att hon kommunicerade
med ett spädbarn som inte till en början kunde delta i den verbala kommunikationen
och således upplevde hon kommunikationen på svenska som en monolog en tid.
Därtill kände hon ensamhet därför att ingen i omgivningen talade svenska.
Informanten var bestämd och målmedveten i sitt beslut att tala svenska till barnet
och beskriver att det började bli lättare efter ett besök i Sverige och då barnet växte.
Besöket i Sverige kan eventuellt ha gett Carola bekräftelse på att hon gjort rätt
språkval utgående från sin kontext. Carola är nöjd med sitt språkval eftersom hon
upplever att det skulle vara konstigt att byta. Hon har också medvetet genom det
gemensamma språket velat skapa ett starkt band mellan sitt barn och sig själv samt
släktingarna i Sverige. För Carola har språkvalet varit klart redan före barnets
födelse, vilket sannolikt har att göra med informantens eget modersmål.
Denise som har finska som registrerat modersmål har på uppmuntran av sin
familj bytt kommunikationsspråket till svenska efter barnets födelse och upplevde
språkvalet utmanande, se exempel 93.
93. Zea: Hur är dethär med din man då … har ni uttryckligen diskuterat dehär
språkvalen med din man?
Denise: Jå … jåå … att då i början när [barnet] blev född så min man sa ju
genast att du ska börja med dendär svenskan å jag sa att jag kan inte att det
blir ingenting å nu igen när dendär frågan kom upp så detdär så min man sa
att jo börja bara att int blir det någo skada för att finska lär han liksom
åtminstone å sen har jag tänkt just att om han sku slippa sen dit till dagiset å
kanske dendär svenskspråkig skola
[…]
Denise: Nå nog tycker jag att fast jag vet int nu sen att hur … att det är ju jag
som måst kämpa med dethär språket och [barnet] får den liksom gratis å om
han slipper dit till dagisen å skolan så han lär dendär språken å det är liksom
jag nu som måst kämpa hela mitt liv om jag tänker.
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Även i exempel 93 har språkvalet diskuterats explicit. Maken har haft en
betydelsefull roll i att uppmuntra och stöda till tvåspråkighet även om modern ställt
sig motigt till förslaget till en början. Denise har också reflekterat över möjligheten
att komma in på det svenska daghemmet och svenska skolan, det vill säga
instrumentella fördelar som språkvalet på sikt kan medföra. Hon upplever dock att
det är en ansträngning och att det är hon som får kämpa med språket hela livet.
Denise har själv bytt sitt kommunikationsspråk från finska till svenska. Både
Carola och Denise har upplevt utmaningar med att uppfostra sina barn till
tvåspråkighet. I bådas fall handlar det om insatser för att stimulera kompetensen i
svenska. Skillnaden mellan Carola och Denise finns i språkkompetensen. Denise
uttrycker oro över sin egen språkkompetens och de insatser som krävs av henne när
hon som nybliven moder har fullt upp att ta hand om sin baby. Carola däremot har
vuxit upp i Sverige och har flytande kompetens i svenska men hon ställs inför en
ny situation och upplever utmaningarna närmast på ett emotionellt plan. Denise
fick från början positiv uppmuntran av maken, vilket enligt Okita (2002: 150–153)
anses vara avgörande för huruvida man lyckas uppfostra barnen till tvåspråkighet.
I mitt material finns ett exempel där det i diskussionen om språkval tas upp andra
språkalternativ som också finns till buds i Tammerfors (se avsnitt 2.1.3 om den
språkliga mångfalden i staden på 2010-talet).
94. Ellen: Det är det min man försöker säga att han sku gärna vilja sätta [barnet]
hellre på nå till exempel ett daghem där man talar engelska eller franska för
han tycker att denhär svenskan är ett så marginellt språk att han tycker att
[barnet] int har kanske en så stor nytta av denhär svenskan i framtiden …
Zea: Så ni har riktigt uttryckligen diskuterat redan språkval?
Ellen: Nå vi har det verkligen nå men jag tror att han så småningom nog
kanske kommer att mjukna så pass att vi kan sätta [barnet] på ett svenskt dagis
att när det … hur sku jag säga att … det kommer såhär lite gratis och det är ett
viktigt språk för mig så då tror jag att pappa nog går med på det att [barnet]
också lär sig svenska från första början sen kan han läsa andra språk sen senare.
Ellens beskrivning i exempel 94 avbildar en process där en förhandling om
språkliga val i familjen har satts igång. I reflektionerna kommer svenskan fram i
förhållande till världsspråken engelska och franska och ett argument om större
nyttofördelar av kompetens i dessa språk framförs. Ellen anger förhoppningar om
att kunna sätta barnet på svenskt daghem och uttrycket gratis kan ses som ett
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uttryck för att språkkompetensen i svenska finns hos Ellen och skulle inte på samma
sätt medföra extra ansträngningar i likhet med det som kom fram i exempel 93 med
Denise. Svenskan är ett betydelsefullt språk för Ellens identitet. Förhandlingen om
FSP i Ellens familj har kommit igång. Yates och Terraschke (2013: 106) konstaterar
att en förutsättning för att föräldrarna ska lyckas med att föra vidare sitt språk (i
Ellens kontext svenskan) till barnen är det avgörande för föräldrarna att diskutera,
vara överens om och hålla fast vid familjens språkpolicy. I intervjun med Ellen
kommer det vidare fram att hon har som plan att registrera svenska som sitt barns
modersmål eftersom hon anser att barnet då eventuellt kan ha bättre möjligheter att
få plats på det svenska daghemmet och den svenska skolan i Tammerfors.
Nyttofördelen med att få plats på det svenska daghemmet och i den svenska
skolan verkar vara en betydelsefull faktor för val av registreringsspråk i den
tammerforssvenska kontexten. Den språkliga registreringen har fått större
betydelse av den orsaken att intresset för det svenska daghemmet i Tammerfors har
ökat och det finns inte plats för alla intresserade familjers barn. Enligt information
från daghemmets föreståndare Välimäki (telefonsamtal 20 januari 2016) blir i
medeltal uppskattningsvis 6–7 barn årligen utan plats. Välimäki (ibid.) berättar att
det inte under de senaste cirka fem åren har funnits plats för barn från helt
finskspråkiga familjer.
Utöver instrumentella, nyttobaserade orsaker har en uppfattning om svenskan
som ett roligt språk bidragit till FSP i familjen som exempel 95 nedan visar.
95. Zea: Mutta mistä ihmeestä, ja miks se voimakas niin kuin … mielenkiinto
siihen ruotsiin? Mistä se on tullut?
Gitte: Noh … se on vähän vaikea sanoa. Mä luulen et omall tavall mitä me
puhuttiin miehen kanssa et ruotsin kieli, me koetaan se hauskana kielenä.
(skratt).60
Negativa attityder till vald familjespråkpolicy
Språkvalen innebär ett beslut om någon given språkpolicy som familjen efter
beslutet börjar förverkliga genom olika praktiker i sin vardag. Som min
språkpolicymodell (avsnitt 3.1.3, figur 7) visar är det många faktorer som påverkar
språkliga val både på makro- och mikronivå i den tammerforssvenska kontexten.
60
Zea: Men varifrån och varför ett så starkt intresse för svenskan? Varifrån har det kommit?
Gitte: Nå … det är lite svårt att säga. Jag tror att vi på sått och vis … som vi diskuterat tillsammans med
min man upplever att svenskan är ett roligt språk (skratt).
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Modellen torde kunna tillämpas även i andra kontexter där de yttre faktorerna kan
variera enligt kontext. Enligt mitt material verkar det vara så att barnens födelse,
föräldrarnas identitet, arbete, boendekontext, attityder till språket och erfarenheter
från det egna barndomshemmet är betydelsefulla faktorer som påverkar språkvalet.
Beslutet att uppfostra barnen tvåspråkiga i en finsk miljö kan upplevas som en
ensam och till och med arbetsam och utmanande uppgift. Stöd och uppmuntran av
en närstående anhörig som förälder, syster eller make verkar ha betydelse för
genomförande av beslutet. Dock visar mitt material att det också kan finnas
anhöriga och vänner som av olika orsaker kan ifrågasätta familjens språkval. Okita
(2002: 96) kallar detta för hantering av negativa attityder till tvåspråkighet (eng.
dealing with negative attitudes towards bilingualism) som i hennes undersökning
var en faktor av betydelse för sådana föräldrar, som inte fattade explicita beslut
gällande FSP, det vill säga för så kallade non-decision makers. Om de negativa
attityderna kom från någon som hade nära relation till modern försvårades beslutet
att hålla sig till moderns språk, japanska. I intervjuerna med Gitte och Ellen stötte
jag på detta fenomen, se exemplen 96 och 97.
96. Zea: [...] Ootko sä joutunut kenellekään sun sukulaisille tai tuttaville tosiaan
selittämään tätä kielivalintaa, tai sun aviomiehen isovanhemmille, tai jollekin
tämmöisille vanhemmalle sukupolvelle?61
Gitte: No joo, joo, oon. Mun … mun miehen vanhemmat on … tota just sillä
kannalla että … ja sitä vanhaa tutkimustaustaa vasten ne ehkä on että … voi …
voi olla … niin kuin myös ei pelkästään hyödyllistä vaan että on kakskielistä
että … Ehkä silloin kun … me olemme olleet pieniä, mun mies on ollut pieni,
on ollut enemmän tämmöistä keskustelua et täytyy valita se kieli … että sit
lapsi ei opi kumpaakaan kieltä. Et mä en ihan tarkkaan tiedä niin se ajan
tutkimus … (skratt) … tuloksia, et … tai mitä ne ne on ne väitteet, mut heill
on hieman tämmöinen tausta että ... et onk se nyt hyvää et lapsille ruvetaan
sotkemaan kahta kieltä. Ja varsinkaan kun se ei ole meillä kummallakaan
äidinkieli, et se on heille vähän semmoinen, mut he on varsin kohteliait sen
suhteen et he ei niin kuin oo varsinaisesti mitä nyt niin kuin … ruvenneet
riitelemään täst asiasta, eikä edes niin kuin sillä tavalla huomautteleen, mut

61
Zea: […] Har du varit tvungen att förklara för någon släkting eller bekant det här språkvalet … eller
för din makes mor- eller farföräldrar, eller för någon som representerar den äldre generationen?
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me tiedämme et heill on tämmöinen ajattelumaailma (skratt) … ja tota … Et
sill tavall on … on niin kuin …vähän niin kuin kahden sorttista, mutta … 62
97. Ellen: Nå jag har int ens våga berätta för dom [svärföräldrarna] ännu att jag
tänker sätta [barnet] på svenskspråkigt daghem att … att det gör jag först sen
när jag måst att … nå men jag tror att dom överlag reagerar bra … men men …
dom är så starkt finskspråkiga att dom int kanske riktigt förstår sig på dethär
valet ändå … eller det är det jag är rädd för … men fastän … då får dom låta
bli att förstå för jag tycker ändå att det är en rikedom så … som jag vill föra
vidare åt [barnet] men just på stan så där talar jag nog hemskt ledigt svenska
att jag funderar int på det så mycket att vad nån tycker eller int tycker att …
att jag tycker att var å en får tala vad den vill här att …
I exempel 96 förlitar sig Gittes svärföräldrar på äldre forskning från den tiden då
deras egna barn var små och har den uppfattningen att tvåspråkighet kan leda till
att man inte lär sig ett enda språk ordentligt. En annan orsak till att ifrågasätta
familjens språkval är den att ingendera av föräldrarna har svenska som sitt
modersmål, liknande exempel förekommer i Okita (2002: 96). I exempel 97 har
Ellen inte ännu berättat för sina svärföräldrar om sitt beslut att välja svenskt daghem
eftersom det kan vara möjligt att hon inte får förståelse för sitt beslut på grund av
svärföräldrarnas egen språkliga bakgrund, anser hon. Ellen verkar dock vara
bestämd för sitt beslut och anser att var och en ska få välja sitt
kommunikationsspråk.
Som ytterligare orsaker till språkvalen nämner tre av informanterna behovet att
kunna umgås med släktingar och en informant återkommande besök i Sverige. En
informant lyfter fram att språkvalet är viktigt för maken.
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Gitte: Nå joo, joo, jag har nog det. Min makes föräldrar är … är … har just den ståndpunktet att …
att … och förlitar sig på gammal forskning kanske att …det kanske inte är endast nyttigt att … det här
med tvåspråkighet … Kanske då när … vi har varit små, då min man var liten … har det kanske mera
funnits en sån diskussion att man måste välja språk … annars lär sig barnet inte någotdera språket. Jag
känner nog inte riktigt noggrant till den tidens forsknings (skratt) resultat eller vad man har påstått, men
de har lite av en sån här bakgrund … att är det nu sen bra att börja blanda in två språk till barnen. Och
speciellt när det inte är någondera förälderns modersmål, att det är för dem lite … men de är väldigt
artiga gällande det här för de har liksom inte börjat gräla om den här saken, och inte ens påpekat om det,
men vi vet att de tänker i sådanan här banor (skratt)… På så vis finns det liksom av två olika sorter,
men …
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5.2.3 Språkliga praktiker
De språkliga praktikerna i informanternas familjer varierar. Faktorer som påverkar
praktikerna är de vuxnas kommunikationsspråk, behovet att upprätthålla eller lära
sig svenska och vem som är med i kommunikationssituationen. Även rumsliga
aspekter påverkar och därmed kan man säga att praktikerna till en del är
kontextbundna. En utmaning är dock att göra en entydig kategorisering mellan
språkliga val och praktiker. I princip föregås praktikerna av val som sedan
förverkligas i olika typer av praktiker. Utöver olika kommunikationspraktiker som
innebar olika språkvalsmönster inom familjen visade materialet exempel på
tillämpning av den så kallade EPES-principen (se även Palviainen et al. 2012: 79–
80), språklig ackommodation och översättning. Företeelserna utesluter inte
varandra och därmed kunde en kommunikationssituation på samma gång
konstrueras genom tillämpning av flera olika praktiker. Eftersom informanterna i
fokusgruppen är heterogena i fråga om språklig bakgrund och kompetens förekom
praktiker som valdes och tillämpades i språkbevarande och språkstödjande syfte
eller i inlärningssyfte. Därmed använder jag mig av kategorin språkbevarande
praktiker och en kategori som jag valde att kalla för inlärningspraktiker som
samtidigt kan bli språkstödjande praktiker i familjens vardag. Jag inleder med att
redovisa informanternas kommunikationspraktiker med familjemedlemmarna i
hemmet.
Kommunikationspraktiker (kommunikationsspråk) i hemmet
I tabell 44 redovisar jag informanternas kommunikationsspråk med maken och
barnet/barnen i det egna hemmet.
Tabell 44. Informanternas kommunikationsspråk med make och barn.
Familjemedlem

Informant (inom parentes informantens registrerade modersmål)
Anette

Benita

Carola

Denise

Ellen

Fanny

Gitte

Helena

(SV)

(SV)

(FI)

(FI)

(FI)

(SV)

(FI)

(FI)

Make

SV

FI (sv)

FI

FI

FI

FI

FI

FI

Barn

FI (sv)

SV

SV

SV

SV (fi)

SV

FI (sv)

FI

SV

FI

FI

FI

FI

FI

FI

SV

Makens kommunikationsspråk
med barnet/barnen
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I kolumnerna för make och barn finns också parenteser som anger att
kommunikation på språket i parentesen sker i vissa enstaka kontexter, se exemplen
99 och 107.
Tabell 44 visar att både svenska och finska i någon mån är närvarande i alla
informantfamiljer. Alla familjer kan i någon mån anses som tvåspråkiga. Gittes
familj är minst tvåspråkig. I två av familjerna, nämligen i Gittes och Helenas
familjer använder modern finska med både make och barn med undantag av att
Gitte i vissa kontexter som exempelvis vid sagoläsning använder svenska med
sitt/sina barn. I majoriteten av informantfamiljerna, det vill säga i sju familjer
använder föräldrarna olika språk i kommunikationen med barnet/barnen (Gittes
familj medräknad). Materialet visar att språkvalen och kommunikationspraktikerna
stöder en FSP som möjliggör ett gynnsamt underlag för fostran till tvåspråkighet.
Finska används som kommunikationsspråk med maken i alla andra familjer
förutom i Anettes familj. I Benitas familj kan modern tala blandat till maken
eftersom hon anger att det går att kommunicera med maken på svenska och
beskriver situationen enligt följande i exempel 98:
98. Benita: Alltså han är ju … alltså han är från en finsk släkt, finskspråkig men
han har ganska bra språkhuvud … så att svenskan han har läst i skolan satt
ganska bra i skallen … alltså det tog ju ganska länge för honom när han
började bygga meningar och sånt alltså just så att han måste tänka efter och
sånt men idag så pratar han ju jag vet inte flytande svenska men alltså väldigt
sådära … alltså det går att konversera med honom på svenska.
Zea: Brukar du prata svenska med honom, pratar ni med varandra svenska?
Benita: Nå jag försöker prata svenska åt honom bara för att ungarna ska höra
att mamma pratar svenska men att det blir ganska mycket finska ändå … alltså
med honom men till ungarna kommunicerar jag alltid på svenska.
Exempel 98 visar både vilja och motivation samt ett intresse och stöd från faderns
sida för svenskan. Okita (2002: 82, 84, 96–100) lyfter fram i sin undersökning av
japansk-engelska familjer betydelsen av partnernas stöd för tvåspråkighet. Benita
strävar medvetet efter att använda mycket svenska, utöver barnen även med fadern
men konstaterar att finskan ändå får ganska mycket plats som
kommunikationsspråk i hemmet även om hon konsekvent håller fast vid att enbart
använda svenska med barnen. I tabell 44 gäller denna FSP att modern talar enbart

210

svenska till barnet/barnen i hälften av familjerna (Benitas, Carolas, Denises och
Fannys familjer).
En person ett språk-principen (EPES)
Mitt material visar att det förekommer skillnader i informanternas bundenhet till
EPES eller en person ett språk-principen. Principen tillämpades i någon
utsträckning
i
alla
familjer.
Däremot
påverkade
kontexten,
kommunikationsdeltagarna och språkkompetensen hur strikt man höll fast vid
principen (exemplen 99 och 100):
99. Zea: Och sen din man då … ni pratar … vad pratar ni hemma tillsammans?
Anette: Vi pratar nog svenska men så fort jag inte kommer på ett ord på
svenska så säger jag det på finska så för min del anstränger jag mig int så men
de e nog svenska som gäller
100. Fanny: Ända helt från början har jag varit riktigt fast med det att jag talar
svenska med barnen …
Zea: Konsekvent?
Fanny: Ja det gör jag å dehäran det har gått jättebra … sen talar vi finska med
pappa å jag talar finska med honom med [maken] å int har jag sett det som nå
problem å int har det heller liksom på nåt sätt påverka … de ser de nu så att
jag pratar finska med honom å svenska med dem int …
Zea: Å pappa talar då sen finska med barnen?
Fanny: Finska … jå
Zea: Så det är väldigt tydlig sånhär fördelning?
Fanny: Det är jättetydlig fördelning å det är helt klart hos oss att det är som
mammas språk och pappas språk … isis [pappas] språk å mammas språk
I föregående exempel 99 och 100 håller både Anette och Fanny fast vid praktiker
som stöder svenskan. Anette är inte fullt så strikt med tillämpningen av
språkpolicyn eftersom hon säger att hon inte anstränger sig så även om det är
svenska som gäller. Däremot håller Fanny beslutsamt fast vid EPES-principen och
talar konsekvent svenska med sitt/sina barn. Här kan således EPES-principen
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antingen vara stark, som exempel 100, eller svag, som exempel 99, i enlighet med
den differentiering som Doyle (2013: 153–154) tillämpat i sin undersökning.
Ackommodation
Ett annat fenomen som kom fram i intervjuerna var ackommodation, det vill säga
anpassning till kommunikativt beteende mellan kommunicerande aktörer (Giles
1994: 12–14). Alla informanter beskrev varierande situationer som jag har tolkat
som någon form av ackommodation. Av följande exempel framgår bristande
kompetens hos en av kommunikationsdeltagarna som orsak till konvergent
ackommodation.
En av informanterna, Ellen talar på tu man hand med sitt barn svenska men när
fadern är närvarande byts kommunikationsspråket till finska (exempel 102) och
härmed skiljer praktiken från praktikerna i Benitas, Carolas, Denises och Fannys
familjer eftersom informanterna där håller sig endast till svenska i
kommunikationen med sina barn. Tre av informanterna, Anette, Gitte och Helena
har valt att tala finska med sitt/sina barn. För två av dessa kommer svenskan i
praktiken in i vissa kontexter. Anette anger att hon talar finska med sina barn, men
lite senare i intervjun när kontexten var en annan kom det fram att informantens
praktik kan variera och därmed har jag skilt denna praktik från en entydigt finsk
praktik och valt att kategorisera denna praktik som ackommodation, se exempel
101:
101. Zea: Hur är det sen när du går till exempel ute på stan med barnen så pratar
du finska eller svenska med barnen då?
Anette: Finska
Zea: Men [maken] när han är ute på stan med barnen så blir det då svenska?
Anette: Då blir det svenska och sen om vi är hela familjen så då blir det
svenska.
Enligt Anette har familjen ”ett” gemensamt språk, svenska, när de är i en kontext
utanför hemmet där modern talar finska, fadern talar svenska till barnen och
makarnas kommunikationsspråk sinsemellan är svenska. Gitte har också finska
som sitt huvudsakliga kommunikationsspråk med sitt/sina barn. Det som skiljer i
förhållande till Anette är att Gitte har finska som sitt registrerade modersmål och
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kommunicerar på finska med sin make. Gittes språkliga praktiker stöder
språkinlärningen och är i första hand språkstödjande praktiker.
Två av informanterna i denna studie beskriver situationer där ackommodation
sker på grund av att de inte vill lämna maken utanför. Detta anger en vilja och en
praktik att genom ett gemensamt språk i familjen sträva efter att förstärka
familjegemenskapen enligt beskrivningen i exempel 102.
102. Ellen: Nå med [barnet] brukar jag tala svenska att när vi är hemma här på
dagarna vi två så talar vi nog svenska … eller vi talar … jag talar svenska med
[barnet]. Å dethär så men sen när pappa kommer hem så då svänger jag om …
jag tror faktiskt jag gör det för att för att jag tycker att då när vi är hemma hela
familjen så kan vi ha ett gemensamt språk … det vet jag inte om är bra för att
man borde väl vara konsekvent men jag gör det i vilket fall som helst då så
tänker jag att [barnet] lär sig nog så småningom …
Zea: Det är det som nu känns naturligt för dig att göra så?
Ellen: Jo det är det å sen vill int liksom … hur ska jag säga … jag vill int
stänga ut pappan heller när han väl kommer hem från jobbet utan jag vill att
vi alla ska förstå varann … fastän jag tycker att pappa så småningom kan lära
sig … det tar sin tid …
Informanten verkar vara medveten om EPES-principen men har medvetet valt att i
praktiken handla mot denna princip därför att ett gemensamt språk i familjen väger
mera. Däremot framkommer att informanten inte nödvändigtvis ser detta som ett
statiskt tillstånd utan det finns antydningar till att rådande praktiker kan ändra då
barnens språkkunskaper ökar. Exemplen 101–102 beskriver fall av konvergent
ackommodation där man byter språk för att inkludera alla närvarande i en
kommunikationssituation.
Översättning
I mitt material finns en informant som använder sig av översättning som praktik i
olika situationer. Den ena situationen är när informanten kommunicerar med sitt
barn i sällskapet av en släkting som inte kan svenska. Man kunde kategorisera detta
som en form av ackommodation till kommunikationssituationen. Översättning eller
tolkning är en praktik som resulterar i konvergent ackommodation gentemot alla
kommunikationsparter, se exempel 103:
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103. Carola: ... speciellt ... farmor, hon förstår inte vad jag pratar. Det kan jag
erkänna att då måste jag liksom översätta ibland när jag pratar för att hon ...
då nickar hon ... hon vet inte vad jag säger till [barnet] men då säger jag ofta
det på finska också till henne då, men inte till [barnet], så där ... att det är ...
det tror jag liksom ... För att hemma, när min man är hemma, han förstår vad
jag säger …
I exempel 103 beskriver Carola att hon översätter till farmor till finska det som hon
säger till sitt barn på svenska. Situationen tolkar jag som ett möte mellan två språk
där den aktiva deltagarens kompetenser skulle möjliggöra språkbyte men
informantens EPES-strategi i förhållande till barnet verkar vara så starkt att man
inte vill ge efter i den valda språkpolicyn. Därmed tyr informanten sig till en ny
kommunikationspraktik som blir översättning. Översättning gör att
ackommodation kan vara konvergent i förhållande till olika aktörer med olika språk
i en kommunikationssituation. Om modern endast skulle välja att använda finska
med både farmodern och sitt barn skulle hon ge efter i EPES-principen vilket kunde
få barnet att reagera på denna praktik och då kunde situationen tolkas som divergent
ackommodation från barnets synpunkt. Om däremot modern väljer att i denna
gemenskap hålla fast vid EPES-principen går farmodern miste om innehållet i
kommunikationen mellan informanten och barnet vilket kan tolkas som divergent
ackommodation ur farmoderns synvinkel eftersom hon står utanför den
kommunikation som sker på svenska. Genom att välja översättning som praktik
kan Carola hålla fast vid EPES-principen i förhållande till sin dotter och till
farmodern – vilket styrs av farmoderns språkkompetens – och genom översättning
ackommoderar Carola konvergent i förhållande till farmodern i
kommunikationssituationen där hon använder svenska med sitt barn.
Carola beskriver vidare språkliga praktiker i familjen och i samband med det
en annan situation där hon använder sig av översättning:
104. Carola: Vi lyssnar på musik. Svensk musik eller svenska barnsånger.
Zea: Gör du då ett medvetet val där också att det ska vara svenska?
Carola: Jo det gör jag. Och sen tv och hon tycker ju inte om att titta på tv eller
hon är liksom för liten för det men vi har ju svenska barnkanalen. Den
kommer … så att om jag … eller … där gör jag till exempel halv sex … eller
när det är Pikku Kakkonen då tittar vi på svensk tv i stället alltså att då har
vi ... alltså även om hon inte tittar än så har vi …
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[---]
Jo eller överhuvudtaget att i fall det är nånting på tv alltså så då är det på
svenska för att det är som sagt ganska lite som är … eller det mesta är ju på
finska eller överhuvudtaget eller omvärlden som sagt. Så att här hemma har
vi svensk musik och svenska böcker har vi barnböcker och pekböcker och sånt
och även om jag har finska böcker vi fått så läser jag dom på svenska och
översätter eller skriver eller säger vad det är å så där även om det står på finska.
Nog är det ganska roligt. Alltså vad intressant å prata om det … för man har
ju liksom inte tänkt så här mycket på det eller när man liksom pratar om det
så att det nog är det ganska intressant.
I exempel 104 har Carola gjort medvetna språkval för sitt barn gällande tv-program
och barnböcker. Hon väljer svenska barnprogram framom finska och använder sig
av en praktik där hon översätter innehållet i finska böcker till svenska när hon läser
till sitt barn. Översättning i denna bemärkelse har inte samma syfte som i
föregående exempel där Carola översatte sin kommunikation med barnet till
farmodern i syfte att inte lämna någon utanför. I det senare exemplet är översättning
inte på samma sätt ackommodation, utan här används översättning närmast som en
språkbevarande praktik.
Informanterna i fokusgruppen har olika språkliga bakgrunder och
språkkompetenser och därmed är deras fall exempel dels på språkbevarande
praktiker dels på språkinlärningspraktiker och språkstödjande praktiker. Dessa
praktiker är inte uteslutande utan i verkligheten tillämpas olika typer av praktiker i
en och samma familj. Ett exempel på ett sådant fall är en familj där informanten
tillämpar EPES-principen med sitt/sina barn och väljer att sporra till användning av
svenska framom finskan i möjliga kontexter (exempel 106) och fadern stöder detta
genom att göra medvetna insatser för inlärning av svenska (exempel 109). Jag har
dock valt att fokusera på de olika praktikerna och redovisar resultaten i skilda
kategorier för språkbevarande praktiker och praktiker som stöder språkinlärning.
Först redovisar jag exempel med språkbevarande praktiker.
Språkbevarande praktiker
Valet och tillämpningen av EPES-principen kan kategoriseras som
en ’språkbevarande praktik’. En sådan kommunikativ praktik där föräldern och
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barnet talar var sitt språk har jag utgående från mitt material kategoriserat under
språkbevarande praktiker, se följande exempel:
105. Benita: […] mamma har alltid pratat finska åt mig fast jag har alltid svarat åt
henne på svenska.
[---]
Jo, precis och speciellt när hon [mamma] märkte som att jag började tappa
bort finskan för alla mina kompisar var ju svenska och skolan var på svenska
och allting var på svenska så då märkte jag som att jag kunde inte böja ord nå
mer och jag tappade bort ord och såna där så att då tyckte man väl att nu börjar
det va lite kritiskt …
Av exempel 105 framkommer att modern konsekvent talar finska med sitt barn
även om barnet svarar på svenska. Denna praktik blev speciellt viktig under
familjens vistelse i Sverige. Modern i exemplet har handlat i språkbevarande syfte.
Materialet visade att det språkbevarande syftet påverkar många individuella val
men också uppmaningar till släktingar att respektera och stöda familjens val. Okita
(2002: 150–153) har undersökt betydelsen av familjens stöd och kommit fram till
att även kontakten till familjen i hemlandet är avgörande i språkbevarande syfte. I
exempel 106 beskriver Benita sina språkbevarande insatser enligt följande:
106. Benita: DVD svenskspråkiga med svenskt tal och böckerna svenskspråkiga
mycket sånt alltså som att jag försöker ha lite att där jag kan få in svenskan så
försöker jag ta in svenskan. Det är sen som såna saker och sen ifall jag skajpar
med vi så att vi skajpar med mommo och moffa och eller med min … oj, oj,
med min syster så då har jag alltid bett dom prata svenska fastän dom skulle
kunna prata finska också men då har jag sagt att vi håller oss till svenska just
bara för att de ska bli klara med mommo och moffa pratar vi alltid svenska
och med moster och familjen pratar vi alltid svenska att såna är vi så det är
kanske lite extra som man gör och just dethär med böckerna och tecknat och
sånt.
[---]
Jo jag känner mig också lite som en … ja jag vet inte … man hökar ju
verkligen över det så att ifall [barnet] vill kolla på [Händige Manny] eller nåt
och det är ju Mainio Manu och när han säger Manu så är jag alltid bara att
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Manny … så känner jag väl att det inte kanske heller är helt rätt att jag ska
vara och rätta till det.
Benita tillämpar en språkpolicy där hon med medvetna val försöker utsätta barnen
för svenska i de situationer där det är möjligt exempelvis genom att välja språket i
barnfilmer och böcker och på detta sätt uppmuntra barnen till att använda svenska.
Informanten har även explicit uppmuntrat släktingar med kompetens i svenska att
hålla fast vid EPES-principen och tala svenska med barnen. Av exempel 106
framgår att informanten tillämpar en praktik där hon till och med korrigerar barnen
och ger den svenska motsvarigheten till något som barnet/barnen säger på finska.
Informanten är tveksam om det är en rätt strategi att tillämpa. Detta visar att det
finns en konflikt mellan de starka språkbevarande praktikerna och den pedagogiska
aspekten i uppfostran i allmänhet som leder till en känsla av osäkerhet hos
informanten.
Språkstödjande praktiker
Med ’språkstödjande praktiker’ avser jag olika typer av praktiker med syfte att
stöda svenska språket i familjen och praktiker som stöder inlärning av svenska. I
mitt material hittade jag användning av olika språkstödjande praktiker hos
finskregistrerade informanter och hos de finskregistrerade makarna. I Gittes
kontext är alla familjemedlemmar finskregistrerade. Hon använder flera olika
språkstödjande praktiker och svenska i specifika kontexter som exempelvis i
sagoläsning som hon beskriver i exempel 107:
107. Gitte: Joo, laulun kautta meidän lapset oppi ruotsin. Omalt … voisin sanoa.
Eli me käytiin kolme kertaa viikossa Ruotsissa muskarissa. Ja sitä kautta
hehän oppi sit ne laulut, et … ne lapset … tai siis mun vanhempi lapsi, kun
nuorempi nyt ei juurikaan, mutta toi vanhempi lapsi sit rupes laulamaan niitä
lauluja ruotsiksi ja … sitten … että aina kun me laulettiin niin mä sit sen
jälkeen puhumalla kerroin suomeksi mitä siinä sanotaan, ja sillä tavalla et hän
oppi myös ne merkitykset. Ja sit mä on jatkettu et … meill on ne samat tutut
laulut ja CD:t mitä soitetaan, ja autossa soi koko ajan ruotsinkieliset laulut
ja … lastenhuoneessa ja … tällä tavalla … Ne on tutu laulut ja … Sitten
kirjoja … ruvettiin siellä jo, tietenkin kirjastosta ain lainattiin, ja sitten mä
siellä niin kuin yritin aina vähän painaa mieleen että mitkä mun mielestä on
hyviä kirjoja. Ajatellen meidän paluuta takaisin, et mitkä käsittelee semmoisia
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asioita, esimerkiksi tarhassa on sit hyvä nää ainakin tietää että oppi nyt
vaatteet ja syömiset ja tämmöiset perusjutut.63
Gitte förverkligar varierande språkstödjande praktiker i familjens vardag med
barnen. Genom att välja svensk musik och bra svenska barnböcker genomför hon
en långsiktig språkplanering med tanke på barnens språkliga framtid. Hon tänker
utöver språket även på barnböckernas substans och det ordförråd som barnen i
framtiden kan tänkas behöva under vistelsen i Sverige. Till en början har Gitte
återgett informationen i de svenska böckerna, vilket enligt henne ledde till att
barnet/barnen lärde sig betydelserna. Till skillnad från Anette som använder
svenska då fadern är närvarande och Gitte som läser sagor på svenska till sitt/sina
barn använder Helena endast finska med barnet/barnen. Däremot tillämpar Helena
en sådan språklig praktik att hon använder svenska i kommunikationen med
daghemmet på följande sätt (exempel 108):
108. Helena: Nå, jag gör det ju här på dagis. Jag har valt det att jag vill tala svenska,
för att…åhå…
Zea: Du har själv valt det riktigt medvetet.
Helena: Joo. Det har jag gjort.
[---]
Zea: Har du kvartsamtal på finska eller svenska på dagis?
Helena: På svenska.
Informantens berättelse bekräftar att hon har funktionell kompetens i svenska
eftersom hon kan använda svenska i dagiskontext. Även om informanten använder
finska som kommunikationsspråk med barnet och maken fungerar hon som en
språklig modell för sitt/sina barn genom att använda svenska i vissa kontexter. På
så vis signalerar hon genom sitt eget engagemang en positiv attityd och sitt stöd för
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Gitte: Jo, våra barn lärde sig svenska genom att sjunga. Vi gick i musikleksola i Sverige tre gånger i
veckan och på så vis lärde sig barnen sångerna … inte så mycket det yngre barnet men det äldre barnet
började sjunga på svenska. Och alltid när vi sjöng så förklarade jag efteråt på finska vad som sägs i
sången och på det sättet lärde sig barnen betydelserna. Och på så vis har jag fortsatt att vi har samma
bekanta sånger och spelar upp dem på CD i bilen och i barnens rum … och på så sätt … Vi lånade ofta
böcker på biblioteket och jag försökte alltid lägga på minnet att vilka böcker som enligt min åsikt var
bra med tanke på vår återvändo … att vilka böcker som behandlar sådant som är viktigt att känna till
med tanke på dagis som till exempel kläder, måltider och sådana här grundläggande saker.
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familjens språkpolicy. I följande exempel 109 beskriver Benita en annan typ av
stöd för svenskan.
109. Benita: Jo, det är ju vårat lilla dethär att [maken] är ju då himla söt för att a
men vi kör till då … han är ju beredd på att beställa in Dagens Nyheter å allting
å så för han läser ju å han är så alltså … det är beundransvärt för han läser på
sen så frågar han såhär Jaja men ifall det står såhär att till exempel att ”snubben
sprang i väg” att vad då snubben men ja det betyder de å de å de å han ba jojo
å så läser han vidare å så frågar han igen ifall det kommer ett ord å …
I exempel 109 beskriver informanten hur maken är villig att prenumerera på
svenskspråkiga tidningar (familjen prenumererar redan Hbl) i inlärningssyfte.
Maken använder sig av en praktik där han frågar efter okända ords betydelser.
Förutom att de beskrivna praktikerna kan räknas som inlärningsstödjande praktiker
för faderns del är de samtidigt praktiker som stöder hela familjens språkpolicy i
allmänhet i och med att fadern fungerar som en språklig modell och visar
motivation och intresse för svenskan. Makens språkliga insatser får uppskattning
av informanten vilket ger goda förutsättningar för att uppfostra barn till
tvåspråkighet. Okita (2002: 150–153) kom fram till att makens stöd både för
språket och moderns barnuppfostringsinsatser har avgörande betydelse i
språkbevarande syfte för fostran till tvåspråkighet. I exempel 107 har Benitas make
varit initiativtagare till de inlärnings- och språkstödjande praktikerna. Språkliga
praktiker kan också formas och utvecklas på uppmuntran och med stöd av
utomstående aktörer som exempel 110 nedan visar:
110. Denise: Det är det … att det var sen i början sen sa jag att vi gjorde liksom
såndän kompromiss med min pappa att jag sa att okej att jag lovar att börjar
liksom öva denhär svenskan … att okej vi kan sinsemellan nu prata svenska å
sen med min syster när hon sa också att jo jag hjälper dig å å om vi kan liksom
försöka om det går … å detdär å sen sa jag åt min pappa att jag kan liksom
börja att jag läser alltid på svenska å det har jag gjort också att jag läser alltid
på svenska
Zea: Alltså att du läser till …
Denise: [barnet] jo … alltid å sjunger … min syster gav såndäna sånadäna
svenska visor å såndäna å detdär nå sen gick det tid å sen började jag tänka att
alla [barnets] kusiner, han har nu 6 kusiner, den yngsta är nu två dagar
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gammal … blev född i tisdags … Alla hans kusiner är tvåspråkiga … att min
bror så han har svenskspråkig fru å deras liksom hemspråk är svenska.
Exempel 110 är en beskrivning av en pågående språkbytesprocess. Nya praktiker
utformas på uppmuntran och med stöd av både informantens fader och syster. Den
vanliga praktiken mellan fadern och informanten har varit den att fadern
konsekvent har talat svenska till informanten och informanten har talat finska till
sin far. Informanten förhåller sig till en början motstridigt till faderns förslag på att
informanten skulle övergå till att använda svenska i kommunikationen.
Informanten upplever det som en extra ansträngning men blir villig att ändra på sin
språkpolicy i små steg. Hon byter kommunikationsspråket med fadern till svenska
och börjar läsa och sjunga på svenska för sitt/sina barn. Genom dessa praktiker
fortsatte processen eftersom informanten började reflektera över barnets kusiners
tvåspråkighet.
I de båda föregående exemplen 109 och 110 har jag behandlat
språkinlärningspraktiker och språkstödjande praktiker i en sådan kontext där
informanten själv eller informantens nära släkting använder svenska som
kommunikationsspråk. I mitt material fanns med en familj där båda föräldrarna har
finskspråkig bakgrund och där svenskan har kommit in genom arbete som
medförde flytt till Sverige. En del inlärningspraktiker som tillämpats i denna familj
är desamma som i sådana informanters familjer där svenska används som
kommunikationsspråk i den närmaste familjegemenskapen men i denna familj
förekom också andra praktiker som direkt har att göra med inlärningspraktiker, se
exempel 111:
111. Gitte: No joo, kun me mentiin sinne niin me oikein otettiin sit asiaksemme sit
opiskella sit sitä ruotsinkieltä, mä menin siellä ruotsin … kurssille ja mull
oli … kannoin mukanani vihkoa, et aina kun mä törmäsin uusin sanoihin mä
kirjoitin ylös, ja illalla pänttäsin. Mulla oli kasat ruotsinkielenkursseja kotona,
mitä mä sit aina ... (skratt)
[---]
Joo, päiväunilla sitten tota lueskelin niitä, ja sitten tietenkin mun mies sitten
töiden puolesta. Omall tavallaan hän ei niin pal ehkä sit jaksanut sit enää niin
kuin kun sit varsinaista kielenopiskelua, mutt hänell se tuli niin kuin töiden
kautta niin ... [---] … et me kyll tehtiin sen eteen töitä. (skratt)
[---]
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No me otettiin mukaan sieltä kasan DVD:eitä. (skratt)
[---]
… sitten mulla on muutama ystävä siellä sillä tavalla jäänyt kontaktii että …
no en nyt hirveesti soittele, mutta vaihdetaan sähköpostia, että … tai tota …
facebookissa voi laittaa … katsella välillä et mitä kuuluu tai … tällä tavalla …
heidän kautta, mut sit mä esimerkiksi luen koko ajan kirjoja ruotsiksi.
[---]
Ja, mull on sanakirja vieressä, et kaikki sanat mitä mä törmään niin ... (skratt)
mä … katon ne sitten [---] Ajattelin et jos se jäis pidemmäksi sit tämä aika
niin mä menisin johonkin ruotsinkielen keskusteluryhmään esimerkiksi jos
pääsisi.64
Det som i exempel 111 skiljer sig i de tidigare exemplen är insatserna för
svenskinlärningen. Informanten berättar att hon har deltagit i en svensk språkkurs,
burit med sig ett häfte dit hon antecknat nya ord som hon pluggade om kvällarna
och använt svenska språkkurser hemma. Ytterligare nämner informanten svenska
e-postkontakter, läsning, DVD:n och aktiv inlärning av nya ord med hjälp av
ordböcker. Informantens insatser för språkinlärningen är många och drivs av en
stark motivation. Informanten är på grund av livssituationen i rörelse mellan två
språk och kulturer och det förekommer osäkerhet om i vilket land man kommer att
slå rot för en längre tid. Genom olika språkinlärningsstrategier och språkstödjande

64
Nå jo, då vi åkte dit så tog vi oss riktigt an att studera svenska, jag gick där på en kurs … i svenska
och jag hade … jag bar med mig ett häfte, att alltid då jag stötte på nya ord skrev jag upp dem och så
pluggade jag på kvällen. Hemma hade jag högar med kurser i svenska som jag sen alltid … (skratt)
[---]
Jo, under middagsvilan sen så läste jag dem, och sedan förstås min man på grund av jobbet. På sitt sätt
orkade han inte så mycket med egentliga språkstudier, men han fick det genom jobbet ... [---] … att vi
jobbade nog för det (skratt)
[---]
Nå vi tog därifrån med oss en hög med DVD:n (skratt)
[---]
… sen har jag några vänner på så vis några kontakter kvar där … att jag ringer nu inte så mycket, men
vi skriver e-post och så kan man kolla i facebbook att hur de har det … och på så vis … genom dem,
men sen läser jag exempelvis hela tiden böcker på svenska.
[---]
Och, jag har en ordbok bredvid mig, att alla ord som jag stöter på … (skratt) så slår jag upp. Jag tänkte
sedan att om vi stannar här en längre tid så skulle jag gå till nån svensk konverstionsgrupp … om man
kommer in.
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praktiker förbereder informanten sina barn att kunna leva i båda länderna med
svenskan. En FSP med långsiktig språkplanering genomförs i denna familjekontext.
Två informanter i den undersökta gruppen har makar med svenska som
registrerat modersmål och dessa kommunicerar på svenska med barnen. Tabell 46
där jag tar upp informantens registrerade modersmål, informantens
kommunikationsspråk med make och barn samt makens kommunikationsspråk
med barnet/barnen visar att de språkliga praktikerna i min fokusgrupp är varierande
och påminner närmast om en mosaik genom vilken varje familjekontext utgör en
unik helhet med varierande konstruktion. I fokusgruppen påminner Carolas och
Denises familjekontexter om varandra för de givna variablerna gällande registrerat
modersmål, kommunikationsspråk med make och barn samt makarnas
kommunikationsspråk med barnet. Men tittar man närmare på en ytterligare
variabel, i detta fall skolbakgrund som hänger ihop med språkkompetens, uppdagas
en eventuellt betydlig skillnad i förutsättningarna att genomdriva vissa
språkpolicypraktiker i familjevardagen. Carola är född i Sverige och har gått ut
skolan i Sverige och avlagt sina studier där. Denise däremot är född och uppvuxen
i Finland. Hon har gått i skolan och studerat i huvudsak på finska. Det huvudsakliga
kommunikationsspråket i barndomsfamiljen var finska fram till ca ett år före
intervjutidpunkten då hon bytte sitt kommunikationsspråk med fadern till svenska
(exempel 110).
5.2.4 Förändringar i språkbruk
I fem av intervjuerna beskriver informanterna varierande förändringar i sina
språkliga praktiker. Förändringarna kan ha varit gradvisa som har lett till
fullständigt språkbyte eller de kan innebära språkbyte i vissa kontexter med vissa
personer som till exempel i hemmet beroende på vem som är närvarande. I exempel
110 ledde familjens flytt till Sverige till språkbyte.
112. Zea: Jå, jå och din pappa pratar svenska med dig?
Carola: Nej, inte längre … nej nej … utan finska.
Zea: Finska ... helt finska?
Carola: Jå, han har bytt. Mmm ... Så att vi … jag vet vi är lite konstigt ...
(skrattar)
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Zea: (skrattar) När har han bytt? ... Kan du säga nån tidsperiod eller nånting
som har hänt har det att göra nånting med det att du har flyttat till Finland eller?
Carola: Nej, det har det nog inte gjort utan det var nog när vi har ... Jag tror att
det var när vi var barn alltså att han kände att eftersom vi ändå bor i Sverige
så kommer vi att lära oss svenska.
Zea: I vilket fall som helst ...
Carola: I vilket fall som helst så jag tror att dom båda alltså båda mina min
mamma och pappa att dom ville att vi skulle lära oss finska. Så att därför har
dom liksom mer pratat ... min mamma har ju alltid pratat finska med oss men
även min pappa har tjatat men ... han ville liksom att vi skulle lära oss finska.
Och det är jag nog glad över i idag. Att jag ... att jag skulle inte ha kunnat
flytta hit. Om … om jag inte kunde finska.
Carolas far har finlandssvenska rötter och talade svenska i hemmet men vistelsen i
Sverige ledde till ett fullkomligt språkbyte; fadern ändrade sitt
kommunikationsspråk med barnen till finska i den svenska kontexten. Carola ser
ett värde i denna språkpolicy eftersom hon antyder att hon inte skulle ha kunnat
flytta till Finland om hon inte hade fått lära sig finska. I exempel 112 har språkbytet
i kommunikationen med fadern skett i informantens barndom men bland
informanterna fanns också ett exempel på språkbyte i vuxen ålder. Denise har en
svenskspråkig fader och i exempel 113 beskriver hon sina tankar till faderns
uppmuntran om att börja använda svenska.
113. Zea: Hur kändes det för dig när din pappa börja tala om dethär att sku du nu
int kunna tänka dig med dendär svenskan att liksom var det bara därför för att
du upplevde att det var lite svårt eller var det för att du inte annars heller ville
eller liksom …?
Denise: Nej nu skulle jag villa men just det att det kände att det är omöjligt å
jag sade åt pappa jag å det var hemskt å jag var arg på min pappa å sa att jag
har en liten bäbis [namn] var ett par månader gammal när han börja med det
där … så det där … å jag sade att neej … att jag vill njuta av denhär bäbisen
å jag vill inte tänka såndäna saker å dessutom vi bor här i Tammerfors trakten
att det finns inga svenskspråkiga här … det går inte … så det där. Jå det var
liksom mest för detdär. Jag hade lite över 10 år sedan så jag var ett par
sommaren så jag jobbade på Åland å jag trivdes där jättebra å då kom dendär
känslan att jag vill liksom öva denhär svenskan förbättra svenska språket å
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sådär men sen mötte jag min man som är helt liksom finskspråkig så då blev
det liksom … men då hade jag såndän att jag vill liksom nu vill jag förbättra
dendär språkkunskap men sen blev det å nu har det sen kommit igen.
Exempel 113 visar att det har funnits en period i Denises liv då hon har
sommarjobbat och använt svenska aktivt. Tanken om att börja använda svenska
som mor när hon är sysselsatt med en lite bäbis känns som en ansträngning. Denise
lyfter också fram den finska kontexten i Tammerfors vilket visar att hon insett att
insatserna för en ny språkpolicy skulle ligga på henne själv. Hon processar tanken
om ökad användning av svenska vidare på faderns uppmuntran i exempel 114.
114. Denise: I [svenskspråkigt område] å syster bor också i [svenskspråkigt område]
så detdär … så sen började jag tänka att när de där kusinerna träffas så deras
språk sinsemellan så dom använder svenska … så jag började tänka att jag vill
int att [barnet] blir liksom utanför … så nu har jag sen försökt ett par månader
att jag ha … jag bytte språk med [barnet] också.
[---]
Denise: Jå säkert jå … jå … jag tänkte ju ibörjan när jag kom dit [Mammis]
med [barnet] å då prata jag finska åt liksom [barnet] så det där jag tänkte att …
att vad tänker dom andra … när jag säger liksom på finska så jag försökte säga
liksom att (viskar) [barnet] så detdär … att nu när jag har bytti så nu kan jag
liksom vara där [på Mammis].
Zea: Tror du att det här har att göra med Mammis ådendär gemenskapen där i
Mammis att du har liksom bytt eller att det har varit lättare att byta.
Denise: Säkert … jag har upplevt att dit är väldigt lätt att komma å man kan
liksom vara sån som man är.
I exempel 114 kom Denise i sina reflektioner fram till att genom att välja svenska
kan hon inkludera sitt barn i kusingemenskapen därför att kusinernas
kommunikationsspråk är svenska. Denises resonemang ledde till ett språkbyte i
kommunikationen med det egna barnet, vilket i sin tur gjorde det lättare för henne
att delta i Mammor, pappor och barn-gruppens träffar. Före språkbytet hade hon
tillämpat en praktik där hon talade saktare till sitt barn därför att hon funderade
över hur de övriga mammorna förhåller sig till det att hon talar finska till sitt barn.
Genom informanternas utsagor visar sig den tammerforssvenska kontexten
acceptera finska inslag i vissa kontexter. Denise upplevde att det på sätt och vis var
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en fördel för henne att byta språk just i en finsk kontext som Tammerfors därför att
hennes eget språk inte är korrekt. Då behöver Denise inte känna sig mindervärdig
vilket kunde ha varit fallet i en kontext där man är omgiven av en svenskspråkig
miljö. Likaså visade det sig att en del Mammor, pappor o barn-gruppens ledares
ofullständiga språkkompetens i svenska var mera av en uppmuntrande än
hämmande faktor för mammornas deltagande i Mammor, pappor o barn-gruppen.
5.2.5 Sammanfattning
I kapitel 5 har jag beskrivit Tammerfors svenska församling som institution
med dess särdrag som den minsta församlingen i Tammerfors evangelisk-lutherska
kyrkliga samfällighet där majoritetsspråket är finska. Församlingstillhörigheten
som styrs av kommunallagen har direkta verkningar på församlingens verksamhet
och indirekta verkningar på dess praktiker. Som utmaningar kommer fram konsten
att hitta de rätta kanalerna för att nå ut med information till alla tänkbara personer
intresserade av församlingens verksamhet och rekrytering av svenskspråkig
personal. Jag har redogjort för församlingens språkliga praktiker i vardagen i olika
kontexter. Min fokusgrupp består av föräldrar i Mammor, pappor o barn-gruppen,
som utgör mina informanter. Jag har redovisat informanternas språkliga bakgrund,
geografiska bakgrund, utbildningsnivå och språkkompetens enligt deras egen
utvärdering. Vidare har jag redovisat för informanternas, barnens och makarnas
språkliga registrering och processen som föregått beslut om valet av
registreringsspråk för barnet/barnen i familjerna.
I analysen kom jag fram till att föräldrarna tillämpar varierande
kommunikationspraktiker som EPES-principen, ackommodation och översättning.
Dessa kan användas i språkbevarande och språkstödjande syfte samt i
inlärningssyfte i de olika familjekontexterna. Analysen visade att språkliga
förändringar i materialet kunde vara antingen gradvisa som har lett till fullständigt
språkbyte eller innebära språkbyte i vissa kontexter med vissa personer som till
exempel i hemmet beroende på vem som deltar i kommunikationssituationen.
Slutligen har jag granskat informanternas språkliga identitet som är dynamisk och
består av multipla identiteter hos majoriteten av informanterna. Materialet
bekräftade även att det är möjligt att utveckla en tammerforssvensk identitet genom
socialt engagemang och självidentifikation utan ursprungskriteriet.
Tammerfors svenska församling har inte en utskriven språkstrategi på samma
sätt som SST har. Därmed har verksamheten ur språklig synvinkel formats enligt
varierande krav som olika kontexter ställer. De språkliga praktikerna anpassas
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enligt församlingsmedlemmarnas behov och önskemål. Praktikerna kännetecknas
av ackommodation och tvåspråkighet i förrättningar som dop, vigslar och
jordfästningar medan gudstjänsterna förrättas alltid på svenska. Jag har också
granskat de språkliga praktikerna i gemenskapen Mammor, pappor o barn-gruppen,
där den implicita språkpolicyn utgår enligt resultaten i undersökningen från att
gruppen och ledarna fungerar på svenska. Finska förekommer i kommunikationen
mellan enstaka barn och föräldrar samt i sammanhang där språk diskuteras då det
gäller enskilda ord eller fraser som man söker motsvarighet till på det andra språket.
Majoriteten av deltagarna i gruppen ansåg det faktum att alla ledare inte har svenska
som modersmål inte som störande. För en informant hade detta sänkt tröskeln till
eget deltagande i gruppen. Faktorer som uppskattning för insatsen att tala svenska,
den positiva inställningen till språket och ledarnas personliga egenskaper
upplevdes vara viktigare än språkkompetensen. Språkpolicyn i församlingens
vardag är på samma sätt som språkpolicyn i SST en form av växelverkan mellan
makro- och mikronivån som kan beskrivas som en balansgång mellan konvergent
och divergent ackommodation i flerspråkiga kontexter.

226

6

RESULTATDISKUSSION

I denna avhandling har jag granskat Svenska samskolan i Tammerfors (SST) och
Tammerfors svenska församling på makro- och mikronivå som språkliga
gemenskaper på språkön Tammerfors. Syftet med min undersökning är att beskriva
den sociokulturella verkligheten på språkön Tammerfors utgående från Spolskys
(2004; 2009; 2012) tre komponenter av språkpolicy som är språkliga praktiker,
språkideologi och språkplanering. I denna undersökning motsvarar
bakgrundsfaktorer Spolskys (2004: 5; 2012: 5) komponent språkideologi.
På makronivå har jag för institutionen SST granskat bakgrundsfaktorer i ett
historiskt perspektiv och i ett nutidsperspektiv. Språkliga praktiker behandlar jag i
SST:s vardag på 2010-talet. Den utskrivna språkstrategin Samverkan innefattar
komponenten språkplanering. Bakgrundsfaktorer för institutionen Tammerfors
svenska församling innefattar en beskrivning av institutionsprofilen. Språkliga
praktiker i församlingens vardag på 2010-talet har jag granskat i församlingens
allmänna praktiker och i fokusgruppen Mammor, pappor o barn. Språkliga val och
språkplanering i församlingen granskas utgående från intervjun med kyrkoherde
Kim Rantala.
På mikronivå har jag granskat individerna som deltar i institutionernas
verksamhet utgående från mina fokusgrupper. Fokusgruppen för SST är
vårdnadshavare med barn i åk 1–6 och för Tammerfors svenska församling
deltagare i gruppen Mammor, pappor o barn.
På mikronivå motsvaras Spolskys språkideologiska komponent av historiska
(språkliga förhållanden i det nuvarande hemmet och barndomshemmet),
geografiska (geografisk bakgrund, födelseort) och sociala (språklig registrering,
utbildning, språkkompetens, orsak till Tammerforstrakten som boningsort)
bakgrundsfaktorer språkidentitet medräknad. De övriga komponenterna, det vill
säga språkliga praktiker och språkplanering som också innefattar val, behandlas
utgående från Spolskys syn på språkpolicy. Nedan diskuterar jag resultaten
utgående från avhandlingens frågeställningar, se avsnitt 1.2.
Svenska samskolan i Tammerfors (makronivån)
I denna undersökning visar jag att det med tiden har skett en gradvis förändring i
skolans språkpolicy och språkliga praktiker. Min utredning av bakgrundsfaktorer
visar att det år 1895 då skolan grundades inte fanns elever med finska som
modersmål i skolan även om skolan genom tiderna har haft elever med finska och
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något annat språk som modersmål. Fram till år 1919 förutsattes receptiva och
produktiva kunskaper i både svenska och finska för inträde till skolan. Starka
kunskaper i finska kunde också vara till last eftersom det på 1920-talet på initiativ
av stadsfullmäktige planerades att överföra barn som inte behärskade svenska till
finska skolor. På 1980-talet, 60 år senare, togs barn från helt finskspråkiga hem inte
gärna till skolan. Trots denna förhållandevis kraftiga språkpolicy kännetecknas
eleverna i SST på 2010-talet av en varierande språklig bakgrund. Endast 8 % av
eleverna kommer från enspråkigt svenska hem, 18 % av eleverna från finskspråkiga
hem och 73 % från tvåspråkiga hem (Kovero 2011: 26).
I SST:s språkpolicy har skett en förskjutning mot språklig öppenhet. På skolans
webbsidor uttrycks öppenhet för elever från tvåspråkiga och finskspråkiga familjer
vilket avspeglas i skolans språkliga praktiker som kännetecknas av att svenskan
och finskan existerar sida vid sida i skolans vardag på 2010-talet. Vilketdera språket
som används är kontextbundet och påverkas av huruvida kontakten är intern eller
extern och av kommunikationens formalitet. De formella kommunikationssituationerna är svenskspråkiga med undantag av kommunikationen med
Tammerfors stad. Skolans interna kommunikationsspråk är i huvudsak svenska
med undantag av kommunikationen med de övriga personerna i skolgemenskapen
som inte är svenskspråkiga.
I externa kontakter dominerar användningen av finska. I kommunikationen
mellan lärare och föräldrar, som jag kategoriserat som extern kontakt, används både
svenska och finska enligt behov. Ackommodationen är i huvudsak konvergent
utgående från skolans synvinkel som institution, förutom på föräldramöten där
både svenska och finska kan användas i varierande utsträckning. Mina
observationer bekräftar att det från tidigare praktik där lärarna på föräldramöten
höll sig till enbart svenska, har skett en förskjutning mot ackommodation gentemot
den finska språkgruppen, vilket samtidigt leder till att den språkbevarande aspekten
i kommunikationen blir sekundär i förhållande till förmedling av information. Detta
kan dock handla om enstaka lärares praktiker men på grund av att antalet elever
från tvåspråkiga och finskspråkiga hem har ökat, är utvecklingen inte överraskande.
Med tanke på den språkbevarande aspekten kan sådana praktiker leda till
domänförluster för svenskan i och med att finskan övertar nya domäner i
skolkontexten.
I jämförelse med övriga svenskspråkiga barn i svenska skolor i Finland har
barnen i SST en längre skolväg. Min undersökning visar att SST på 2010-talet har
en betydande andel på omkring 29 % (år 2012) elever från kranskommunerna.
Elevtillströmningen från kranskommunerna är betydande för skolans existens. Det
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är för barnen och eleverna en fördel att ha svenska som registreringsspråk därför
att man då har bättre möjligheter att bli antagen till daghemmet som ofta är vägen
till Svenska samskolan. Svenska som registreringsspråk förpliktar också
kommunerna att ersätta skolresor i varierande omfattning enligt årskurs och
skolresans längd. Därför medför svenska som registreringsspråk ekonomisk fördel,
speciellt för de elever som är bosatta i kranskommunerna. Eftersom min
undersökning visar att det oberoende av registreringsspråk tillämpas praktiker där
svenska används åtminstone i någon mån i alla andra utom en
kranskommuninformants familj ger inte resultaten underlag för mitt antagande om
att den ekonomiska fördelen med avgiftsfri skoltransport i sig skulle ha varit en
betydande faktor i föräldrarnas val av registreringsspråk. I endast en av
kranskommunfamiljerna användes inte svenska i kommunikationen hemma
(avsnitt 4.2.3). Detta är dock en fråga som mera explicit kunde tas upp i framtida
undersökningar i språkökontexter där avstånd är en väsentlig variabel som kan
påverka praktiker, planering och val även om skolans läge nära hemmet inte enligt
denna undersökning ser ut att vara en viktig faktor med tanke på informanternas
val av skola för sina barn (se tabell 35).
Språkplaneringsaspekten på makronivå blir explicit i det utskrivna
språkstrategidokumentet för SST som tillkom år 2012 i samarbete med
Utbildningsstyrelsens och Åbo Akademis språkstödjande forskningsprojekt
Skolspråk 2010–2012 (Flerspråkighet och lärande i skolan FLIS). Dokumentet ger
en överblick över språkmiljön i Tammerfors och är en utförlig utredning om
skolans språkstödjande praktiker och ger konkreta tips för lärare. Av dokumentet
framgår att skolan har en mångdimensionerad språkmedvetenhet därför att
skolspråk och modersmål i den tammerforssvenska kontexten inte för alla elever
handlar om samma språk. SST:s språkpolicy på 2010-talet har målet att eleverna
uppnår en balanserad tvåspråkighet som främjar inlärning, vilket vittnar om en
förändring i skolans språkpolicy.
Eftersom språkstrategidokumentet finns på skolans webbsidor är det
tillgängligt för allmänheten – också föräldrarna. Därmed kunde skolans språkpolicy
i kommunikationen med föräldrar och övriga aktörer göras mera synlig och är en
aspekt som kunde tas med i språkstrategin, vilket förutsätter en diskussion om val
och strategier utgående från de principer som skolan vill hålla fast vid. Detta skulle
kunna förtydliga och förenhetliga balansgången mellan språkbevarande praktiker
och ackommodation, speciellt i tvåspråkiga kontexter. På lång sikt kan ickegenomtänkta språkpolicyn och språkliga praktiker leda till förändringar, en oväntad
eller till och med oönskad utveckling och därmed är en ökad medvetenhet om
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skolans språkpolicy till fördel. I SST kan oplanerade praktiker med tiden leda till
att finskan övertar nya domäner i framtiden.
Svenska samskolan i Tammerfors (mikronivån)
Som
fokusgrupp
på
mikronivå
i
skolgemenskapen
valde
jag
föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 1–6 i SST. Jag grundar mitt val av
föräldrar/vårdnadshavare till informantgrupp för mikroperspektivet på två
argument. För det första har eleverna i SST under de senaste åren varit föremål för
undersökningar i olika perspektiv. Därmed finns det tillgång till forskningsresultat
om SST-elevernas språkliga bakgrund, språkbruk och identitet. Däremot är
föräldrar/vårdnadshavare som väljer att placera sina barn i en svensk skola i
minoritetskontext på språkön Tammerfors en tillsvidare relativt outforskad grupp.
För det andra är föräldrarna/vårdnadshavarna aktörer som i varierande utsträckning
gör val gällande olika språkrelaterade faktorer för sitt/sina barn. Val som
kommunikationsspråk, skolspråk och registrerat modersmål påverkas av
varierande bakgrundsfaktorer som språkbruket i vårdnadshavarnas barndomshem,
vårdnadshavarnas utbildning, boningsort, tillgång till språk, stöd av närstående och
livserfarenheter i allmänhet som i sin tur formar individens språkideologi och
språkidentitet. Vårdnadshavarna är en väsentlig del av skolgemenskapen både på
grund av valet av svensk skola för sitt/sina barn och som aktörer i kontakten mellan
hem och skola och skolsamfundet i sin helhet.
I min undersökning består bakgrundsfaktorer till mikroperspektivet av svaren
på 73 frågeformulär till föräldrar och vårdnadshavare med barn i SST i årskurs 1–
6. Informanterna utgörs av 59 kvinnor och 14 män. Lite över hälften, det vill säga
52 % av informanterna anger finska som sitt registrerade modersmål, 47 % svenska
och 1 % något annat språk. Således har nästan hälften av informanterna svenska
som sitt registrerade modersmål och av dessa anger sig över 95 % ha flytande
kunskaper i finska vilket i sin tur betyder att en stor del av de svenskspråkiga
informanterna är tvåspråkiga. Bland föräldrarna verkar kunskaperna i svenska vara
svagare i jämförelse med kunskaperna i finska. Min undersökning visar att över
hälften av informanterna har, enligt egen utvärdering, flytande receptiv och
produktiv kompetens i både svenska och finska. Den receptiva kompetensen i
finska är starkast medan kompetensen i svenska i genomsnitt är svagare, speciellt
den produktiva kompetensen. Vårdnadshavarnas språkkompetenser verkar ha
påverkat de språkliga praktikerna i SST på institutionell nivå genom användning
av finska vid behov i kontakten med vårdnadshavarna. SST visar konvergent
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ackommodation gentemot vårdnadshavare som saknar kompetens i svenska.
Således gestaltas den språkliga verkligheten genom ett samspel mellan
språkplaneringsaspekten (d.v.s. det språk som skolan institutionellt representerar)
och språkliga praktiker som påverkas av vårdnadshavarnas språkkompetens (se
avsnitt 3.1.3, figur 7).
Närmare hälften av informanterna (46 %) har själva vuxit upp i finskspråkiga
hem, 29 % i ett tvåspråkigt (svenska-finska) hem, 22 % i ett svenskspråkigt hem
och 3 % i hem där det talades andra språk. 42 % av informanterna är födda i
Birkaland och över hälften (66 %) har bott på orten över 16 år. Hela 30 % av dessa
har bott på orten i över 30 år. Den största orsaken till varför informanterna är bosatta
i Tammerforstrakten är arbete antingen direkt eller indirekt. Andra orsaker av
betydelse är att Tammerforstrakten är födelseort eller långvarig hemort. Även
familjerelaterade orsaker, en svensk skola och församling nämndes av
informanterna. Majoriteten av informanterna (89 %) identifierade sig som
finländare, 54 % som tvåspråkig och hälften (51 %) som finlandssvensk. Andelen
informanter med högre akademisk utbildning uppgår till 55 %.
Gällande familjernas språkpolicy och val för informantgruppen visar resultaten
att tre fjärdedelar av informanterna har valt svenska som registreringsspråk för
sitt/sina barn. Av de svenskregistrerade informanterna har största delen valt svenska
som registreringsspråk. Av de finskregistrerade informanterna har över hälften valt
svenska som registreringsspråk för sitt/sina barn. En orsak till att så många
finskregistrerade informanter har valt svenska som sitt barns registreringsspråk kan
vara lättare inträde till Svenska Barndaghemmet i Tammerfors. Resultaten visar
också att SST endast har en liten representation på 4 % på övriga språk som
registrerat modersmål, vilket är mindre än i områdets finskspråkiga skolor där 6–
10 % av eleverna har annat modersmål än finska och detta tyder på att andelen
elever med invandrarbakgrund i SST är liten i förhållande till andra skolor i
Tammerfors.
I Finland har föräldrarna subjektiv rätt att välja barnets skola (Lag om
grundläggande utbildning 628/1998 [www]). Detta har dock under loppet av min
undersökning också diskuterats i medierna på nationell nivå och därmed blev min
fråga om orsakerna till föräldrarnas skolval allt mer aktuell. Jag utredde betydelsen
av emotionella, kulturella, språkliga, sociala, instrumentella, praktiska och
skolspecifika orsaker. Betraktar man både de svensk- och finskregistrerade
informanterna tillsammans bekräftar min undersökning tidigare resultat därför att
de språkliga orsakerna anses som viktigast. Ett överraskande resultat är att de
sociala orsakerna anses som näst viktiga. Praktiska, skolrelaterade och kulturella
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orsaker upplevs inte lika betydande. Något överraskande är också att instrumentella
orsaker upplevs ha mindre betydelse. Vid granskning av orsakerna skilt för
svenskregistrerade och finskregistrerade informanter finns skillnader, vilket delvis
har att göra med frågeställningarnas relevans för informantgrupperna. För de
svenskregistrerade informanterna har alla tre språkrelaterade påståenden mest
betydelse med den språkbevarande aspekten som viktigast. Däremot är de
instrumentella orsakerna av mindre betydelse. För de finskregistrerade
informanterna är inlärning av svenska den viktigaste orsaken men de värdesätter
även sociala orsaker högt. Både skolrelaterade och instrumentella orsaker har större
betydelse för de finskregistrerade än de svenskregistrerade informanterna. (Se
tabell 35.)
SST-föräldrars och vårdnadshavares språkliga praktiker, specifikt
användningen av svenska, undersökte jag i två olika kontexter, nämligen i hemmen
och i kontakten med skolan. Min undersökning visar att en del informanters
språkliga praktiker har förändrats med tiden. De viktigaste orsakerna till
förändringar i SST-informanternas språkliga praktiker är boningsort/flytt, arbete
och barn. Det kan också förekomma en förskjutning av språkbruk både mot ökad
eller minskad användning av både finska och svenska.
Kommunikationspraktikerna med barnen hos de svensk- och finskregistrerade
informanterna är något olika. Över hälften (65 %) av de svenskregistrerade
informanterna talar alltid svenska med sitt/sina barn medan ingen av de
finskregistrerade informanterna gör det även om det bland dem finns sådana som
har besvarat frågeformuläret på svenska. Endast 8 % av de finskregistrerade talar
mest svenska med sitt/sina barn då motsvarande siffra för de svenskregistrerade är
20 %. Hela 66 % av de finskregistrerade informanterna anger att de ibland talar
svenska med sitt/sina barn. Även i de svenskregistrerade informanternas familjer
talas mycket finska eftersom 70 % av informanterna aldrig använder svenska med
sina makar/sambor. Över hälften av informantfamiljerna, som har två
föräldrar/vårdnadshavare, är familjer där den ena föräldern har svenska och den
andra finska som registreringsspråk. I 36 % av familjerna har båda föräldrarna
finska och endast i 3 % har båda föräldrarna svenska som registreringsspråk.
Svenska som syskonens kommunikationsspråk är betydligt vanligare i de
svenskregistrerade informanternas familjer. Den omkringliggande finska kontexten
ser ut att ha stor påverkan på kommunikationsspråket i språköhemmen oberoende
av informanternas registreringsspråk. Utökade möjligheter till användning av
svenska utanför skolan i förslagsvis hobbykontext skulle vara en språkstödjande
insats.
232

I situationer då makro- och mikronivån möts uppdagas praktiker i kontakten
mellan institutionen och individen. Största delen, över 70 % av
föräldrainformanterna anger att de använder svenska då de kontaktar skolan per
telefon eller e-post och vid föräldrasamtal. Majoriteten av föräldrarna, hela 79 %,
vill ha meddelanden från skolan på svenska. 77 % anger att lärarna också på
föräldramöten borde tala svenska. Dock anser 22 % att lärarna på föräldramöten
borde tala både svenska och finska medan endast 11 % av föräldrarna önskar att
lärarna använder både svenska och finska i kommunikationen med dem och 12 %
vill ha meddelanden från skolan på båda språken. Föräldramöten är således en
sådan kontext där informanterna önskar att lärarna använder också finska. Mina
observationer visar att det i SST finns föräldramöten där denna praktik i viss mån
tillämpas. Därmed formas dessa situationer i samspel mellan språkbevarande och
ackommodation som samtidigt i en tvåspråkig situation kan vara både konvergent
och divergent. På hösten 2015 deltog jag i ett föräldramöte där läraren förmedlade
information till föräldrarna både på svenska och på finska. Några sekvenser
inleddes på finska. Detta var det första föräldramötet på sex år där den språkliga
praktiken var annorlunda jämfört med tidigare år. Denna praktik medför större
konvergent ackommodation i förhållande till de finskspråkiga föräldrar som inte
har kompetens i svenska vilket medför att den språkbevarande aspekten blir
sekundär. En ökad användning av finska i nya kontexter kan utgöra en utmaning
gällande bevarandet av svenskan, speciellt då den viktigaste orsaken till
föräldrarnas skolval entydigt har att göra med språkliga aspekter.
En aktuell fråga om skolans språkpolicy i den tammerforssvenska
språkökontexten är frågan om starttidpunkten för undervisningen i finska. Enligt
utkastet för SST:s språkstrategi fanns det planer på att tidigarelägga starttidpunkten
av undervisningen i finska från årskurs 5 till årskurs 3. I denna undersökning hade
informanterna för del I möjlighet att ta ställning till frågan i frågeformuläret (se
4.2.4, figur 12). Majoriteten, 65 %, varav 35 % är svenskregistrerade och 30 %
finskregistrerade, anser att starttidpunkten av undervisning i finska inte borde
tidigareläggas till årskurs 3. Resultaten av föräldrarnas åsikt beaktades i
utformningen av den slutliga språkstrategin. Således visar sig språkpolicyprocessen
som ett samspel mellan makro- och mikronivån och mellan språkplanering och
språkliga praktiker (se avsnitt 3.1.3, figur 7). Den slutliga språkstrategin medförde
ingen förändring i undervisningspolicyn men lämnade porten öppen för en
eventuell kommande utvärdering av eller förändring i ärendet. En möjlig tolkning
av orsaken till att över hälften (65 %) av föräldrarna ansåg att undervisningen i
finska inte borde inledas så tidigt som i årskurs 3 är att det föreligger en risk att
233

finskan förstärks ytterligare i den av finskan dominerade språkökontexten i
Tammerfors. Från och med hösten 2016 tidigarelades starttidpunkten i
undervisning i finska till årskurs 4 i och med att en ny läroplan togs i bruk.
Tammerfors svenska församling (makronivån)
Samhälleliga bakgrundsfaktorer påverkar Tammerfors svenska församling därför
att kommunallagen fastställer hemkommunen enligt registreringskommun.
Eftersom den svenska församlingen är belägen i staden Tammerfors kan
kranskommunborna inte tillhöra den. Därmed är Tammerfors svenska församling
med sina cirka 900 församlingsbor den minsta av församlingarna i Tammerfors
evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet men hör till Borgå stift. Enligt
kyrkoherde
Rantalas
uppskattning
är
cirka
200
personer
av
församlingsmedlemmarna finskspråkiga. Språklig registrering bokförs inte i
samband med församlingstillhörighet och därmed finns det inte tillgång till exakta
uppgifter.
Kännetecknande för församlingens språkplanering, språkpolicy och val är
anpassning till den språkliga kontexten där finskan utgör majoritetsspråket.
Eftersom Tammerfors svenska församling är en del av Tammerfors evangelisklutherska kyrkliga samfällighet behövs kunskaper i finska hos de anställda. En del
av samfällighetens dokument är översatta till svenska som grundstadgan, strategin,
verksamhetsplanen och budgeten men språkpolicyn är den att den svenska
församlingen inte har valt att kräva att alla dokument ska översättas till svenska.
Tidvis har rekrytering av svenskspråkig personal till Tammerfors svenska
församling varit en utmaning. Vid tidpunkten för etnografisk observation år 2011
har en av församlingens sammanlagt sex anställda personer svenska som registrerat
modersmål. De som har finska som registrerat modersmål har dock svenska som
arbetsspråk. Kommunikationsspråket på interna möten är i huvudsak svenska.
Enstaka ärenden kan vid behov diskuteras på finska varefter man åter övergår till
svenska.
De språkliga praktikerna i Tammerfors svenska församling har förändrats
genom tiderna. Tiden före Tammerfors svenska församling existerade förrättades
gudstjänsterna i staden varje söndag turvis på svenska och finska. Tammerfors
svenska församling är en svensk församling och gudstjänsterna förrättas alltid på
svenska. Däremot förrättas dop, vigslar och jordfästningar för det mesta så att både
svenska och finska används i varierande utsträckning enligt vederbörande
församlingsmedlemmars önskemål. Således kännetecknar ackommodation och
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samspel även språkpolicyn i Tammerfors svenska församling – ett samspel mellan
mikro- och makronivån som förverkligas genom växelverkan mellan explicit
språkplanering och tillämpning av språkliga praktiker (se avsnitt 3.1.3, figur 7).
Tammerfors svenska församling (mikronivån)
Som fokusgrupp för att representera individnivån i Tammerfors svenska församling
valde jag gruppen Mammor, pappor o barn. Jag argumenterar valet med att det ur
forskningssynvinkel med tanke på språkpolicy gav möjlighet att komma åt
språkplaneringsprocesser, som höll på att ta form i nyblivna småbarnsfamiljer.
Undersökningsmaterialet för denna fokusgrupp består av etnografisk observation
och åtta temaintervjuer.
Enligt bakgrundsuppgifterna var informanterna 29–35 år gamla. Av de totalt
åtta informanterna har tre svenska som registrerat modersmål och fem finska. Alla
informanter kan dock sägas vara funktionellt kompetenta i svenska utgående från
mina observationer. Sex av informanterna är födda i Finland och två i Sverige.
Endast en informant har en helt svenskspråkig familjebakgrund, tre av
informanterna har en helt finskspråkig familjebakgrund och i fyra informanters
barndomshem har både svenska och finska använts. Undersökningens resultat visar
att alla familjer där åtminstone den ena föräldern har svenska som
registreringsspråk
har
valt
att
registrera
sitt/sina
barn
som
svenskspråkigt/svenskspråkiga. De flesta informanterna (6 st.) identifierade sig
som finländare, fyra informanter identifierade sig som tvåspråkiga och två
informanter som finskspråkiga, en informant som svensk och en informant som
tammerforssvensk. Tre informanter, två makar och barnen från tre familjer var vid
intervjutidpunkten medlemmar i Tammerfors svenska församling.
Familjespråkpolicyn och språkliga val i informanternas familjer kännetecknas
av ett intresse för svenskan. I en del familjer handlar det om språkbevarande genom
varierande insatser medan det i andra familjer handlar om insatser med
språkinlärning som syfte. FSP är i fem av åtta informanters familjer något som
explicit diskuterats mellan makarna och i sex familjer kan språkplaneringen anses
medveten. Nära släktingar som syskon, och representanter av en äldre generation
har haft en uppmuntrande inverkan på FSP likaså som stöd från maken. För några
informanter var FSP en identitetsfråga och informanterna ville skapa en stark
svensk gemenskap tillsammans med sitt/sina barn.
Enligt mitt material är barnens födelse, föräldrarnas identitet, arbete,
boendekontext, attityder till språket och erfarenheter från det egna
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barndomshemmet, utomstående stöd och uppmuntran faktorer som påverkar
språkvalet. Valet av svenska i minoritetskontext kan också medföra utmaningar.
Bland utmaningarna nämndes ensamhet i minoritetskontext, svenskans marginella
ställning i förhållande till andra större språk och det att uppfostran till tvåspråkighet
i en finsk miljö kan vara både arbetsamt och utmanande. Språkvalet kan även
ifrågasättas av vänner och släktingar.
För språkliga praktiker utredde jag vilket språk som används i hemmen med
make och barn. Materialet frambringade olika typer av praktiker som
informanterna använder i varierande kommunikationskontexter. Fyra informanter
använder enbart svenska i kommunikationen med sitt/sina barn, tre informanter
använder båda språken och en informant endast finska. Även i denna kontext kan
man komma fram till att finskan har en stark ställning i alla informanters familjer
eftersom makarna endast i en familj använder svenska som kommunikationsspråk
med varandra. Som språkbevarande praktik tillämpades EPES-principen (en person
ett språk) i någon utsträckning i alla informanters familjer. Kontexten,
kommunikationsdeltagarna och språkkompetensen påverkade hur strikt
informanterna höll fast vid principen. Ackommodation och översättning var
praktiker som informanterna tillämpade i vardagen. Kännetecknande för de
finskregistrerade informanterna och makarna var olika språkstödjande praktiker
som sagoläsning, svenska barnvisor, prenumeration av svenska tidningar och
informanternas satsningar på användning av svenska. Informanterna hade utöver
de regelbundna träffarna i Mammor, pappor o barn-gruppen initierat egna så
kallade mammisträffar där informanterna talade svenska med varandra.
Två gemenskaper – två exempel på språkpolicy
Denna undersökning visar att det förekommer liknande tendenser i både skol- och
församlingsgemenskapen. Båda gemenskaperna välkomnar medlemmar oberoende
av språklig bakgrund. Kännetecknande för båda institutionerna är att det bland
medlemmarna utöver svenskregistrerade, svenskspråkiga och tvåspråkiga
medlemmar finns finskregistrerade medlemmar som har en finskspråkig bakgrund.
Det finska inflytandet, exempelvis i form av tvåspråkighet, kan anses både som en
nödvändighet och en resurs som har utformat den språkpolicy och de
språkrelaterade processer och varierande praktiker som kännetecknar dessa
institutioner på 2010-talet i en språkökontext. I båda institutionerna finns domäner
där man håller fast vid svenskan som det institutionella språket. I SST är svenska
undervisningsspråket, och kommunikationen mellan lärare och elever både i och
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utanför klassrummet sker på svenska. I Tammerfors svenska församling håller man
fast vid att gudstjänsterna förrättas på svenska och att verksamheten i
församlingens gemenskaper som till exempel i gruppen Mammor, pappor o barn
handleds på svenska. Kommunikationsspråket bland församlingens anställda är
också i huvudsak svenska. I båda gemenskaperna har dock finskan med tiden
påverkat en del av praktikerna som på 2010-talet kännetecknas av en balansgång
mellan språkbevarande och ackommodation, vilket i sin tur resulterar i ett samspel.
SST signalerar explicit en öppenhet för både två- och finskspråkiga familjer på sina
webbsidor och vid föräldrasamtal kan kommunikationen mellan lärare och förälder
gå till på finska. Föräldramöten är kontexter där både svenska och finska används
obehindrat i kommunikationen. I den svenska församlingen anpassas språket enligt
församlingsmedlemmarnas önskemål och vardagen kännetecknas allt mer av att
kyrkoherden vid dop, konfirmationer, vigslar och jordfästningar använder både
svenska och finska. Det förefaller som att användning av finska på makronivå i
vissa kontexter är vanligare i Tammerfors svenska församling än i SST som starkt
präglas av en språkberande språkpolicy i undervisningen.
Utgående från denna undersökning kan konstateras att medlemmar med finsk
bakgrund å ena sidan leder till språklig anpassning i praktiker inom vissa domäner
medan dessa å andra sidan medför ett välkommet tillskott som håller de svenska
gemenskaperna i Tammerfors som livskraftiga. Det centrala för alla personer
oberoende av språklig registrering eller språklig bakgrund är ett genuint intresse
för det svenska språket och den svenska kulturen som upprätthålls i samspel
oberoende av eventuella skillnader i målsättningarna och praktikerna hos den
heterogena informantgruppen. Med skillnader i målsättningar, som påverkas av
språkkompetensen som i sin tur påverkar de språkliga praktikerna och valen, avser
jag att för somliga kan målet vara att uppnå balanserad tvåspråkighet medan det för
somliga kan vara att få träning i svenska och för somliga att bevara och upprätthålla
sitt modersmål. Olika orsaker kan ligga bakom till exempel valet av en svensk skola
i minoritetskontext. I denna undersökning utgick jag från emotionella,
instrumentella, kulturella, praktiska, skolspecifika, sociala och språkliga orsaker till
en familjespråkpolicy där vårdnadshavarna väljer en minoritetsskola i
språkökontext.
Informanternas språkliga identitet i den tammerforssvenska kontexten
kännetecknas av multipla identiteter hos majoriteten av informanterna i
fokusgruppen. Materialet visade även att det är möjligt att utveckla en
tammerforssvensk identitet genom socialt engagemang och självidentifikation utan
ursprungskriteriet.
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Samspel
Genom undersökningen av val, praktiker och processer i denna språkökontext
uppstod ett behov att beskriva språkpolicy ur en holistisk synvinkel. Den holistiska
synvinkeln ger rum för många variabler som i olika kontexter påverkar
språkpolicyprocessen på olika sätt. Kontextrelaterade variabler som anknyter till
familjevardagen är yttre faktorer som logistik och avstånd till sådana miljöer där
man genom olika verksamhet kan komma i kontakt med andra, upprätthålla och
kommunicera på språket. En annan betydelsefull variabel utgör de fenomen som
slumpen för med sig i individernas liv. Som exempel kan tas förändringar i
familjeförhållanden vilket kan leda till att man antingen explicit blir tvungen att
förhandla en ny språkpolicy inom familjen eller så uppstår den av sig själv genom
förändrade praktiker. Centralt är att man genom ett holistiskt synsätt kan beskriva
en växelverkan mellan makro- och mikronivåerna i en språkpolicyprocess. Min
holistiska syn på språkpolicy som processer har kommit till för att beskriva en
kontext där samspelet mellan finskan och svenskan i språkpolicyprocesser verkar
fungera bra. Därmed kunde ett holistiskt synsätt eventuellt tillämpas i andra
kontexter där man vill åstadkomma ett samspel och förebygga konflikter.
Språkpolicy är en dynamisk process som optimalt sker genom samspel mellan
mikro- och makronivån, som i den undersökta kontexten. Nyckelordet för
processen är samspel. Med hjälp av en analys av en språkpolicykontext enligt
modellen (3.1.3, figur 7) är det eventuellt möjligt att komma åt eventuella brister i
språkpolicyprocesser.
Kritisk reflektion och nya forskningsfrågor
Materialinsamlingsmetoderna och materialet i avhandlingen är olika på grund av
olika fokusgrupper. Detta gav mig möjlighet att lära mig att tillämpa olika metoder
vid materialinsamlingen och -analysen men medförde i sin tur att materialet för de
olika fokusgrupperna är svåra att jämföra. Jag inser också att jag skulle ha fått en
mera djupgående kunskap om FSP som process på mikronivå i del II genom att
också intervjua informanternas makar/sambor.
Som en svaghet i denna undersökning kan ses indelningen i makro- och
mikronivåer som eventuellt inte är tillräcklig för en djupgående jämförelse av
speciellt de språkliga praktikerna på institutionsnivå. Användning av en mesonivå,
som för skolans del skulle ha utgjorts av enskilda lärare och övriga anställda och
för församlingens del av de enskilda församlingsanställda, skulle ha medfört
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möjlighet till mera detaljerad analys av enskilda individers språkliga praktiker som
representanter för ifrågavarande institutioner. De språkliga praktikerna kan i många
fall hänga ihop med språkkompetensen och då stöter forskaren på den
forskningsetiska aspekten om bevarande av informanternas anonymitet. I en liten
gemenskap med ett fåtal anställda skulle jag i den tammerforssvenska kontexten
inte ha sett detta som etiskt hållbart.
Det är sannolikt att mitt val att ersätta Spolskys komponent språkideologi med
bakgrundsfaktorer har lett till att analysen gällande denna komponent är mera en
uppräkning av faktorer framom en djuplodande analys av språkideologiska
aspekter. Orsaken är praktisk därför att materialet var insamlat innan jag hade valt
Spolskys teori om språkpolicy som teoretisk referensram. Att forska i en
namngiven gemenskap medför många etiska utmaningar och förpliktar forskaren
till extra noggrannhet i bevarandet av informanternas anonymitet och därmed är det
inte möjligt att i undersökningen ta ett utvärderande perspektiv gällande
exempelvis enskilda individers språkkompetens. Av samma orsak har jag valt att
redovisa resultaten enligt de olika aspekterna, speciellt på mikronivå, i stället för
att för respektive person ge en utförlig beskrivning av alla aspekter därför att risken
för igenkännlighet ökar ju fler variabler man kopplar ihop med samma informant.
Jag anser dock att Tammerfors som språkökontext är så unikt att det har ett värde i
sig att dokumentera förhållandena i form av en språksociologisk beskrivning av
Tammerfors som svensk språkö på 2000-talet för kommande generationer även om
den etiska aspekten medför vissa begränsningar.
Avhandlingsarbetet har aktualiserat den redan i slutet av 1960-talet ställda
frågan om huruvida språkplanering är möjlig (Tauli 1968: 22). I första hand skulle
en longitudinell uppföljning av språkpolicy i de undersökta gemenskaperna kunna
ge svar på frågan om språk och språkliga förhållanden överhuvudtaget kan
planeras, om man uppnår de mål som man eftersträvat samt vilka mål som är rent
språkliga och synliga (eng. overt goals) och om det förekommer dolda (eventuellt
medvetna) målsättningar (eng. covert goals). Om Svenska samskolans i
Tammerfors och Tammerfors svenska församlings språkpolicy och språkliga
praktiker samt mina informanters språkliga val och språkliga praktiker har lett till
önskat resultat utgör en ny forskningsfråga av intresse.
Den språkliga diversiteten i Tammerfors har ökat och därför skulle
undersökningar med samma frågeställningar som i denna avhandling i andra
språkgemenskaper i staden, inte minst i invandrarkontexter, vara av samhällelig
relevans lokalt, nationellt och även internationellt. Både den nationella och
internationella forskningen inom språkpolicy, speciellt inom familjespråkpolicy,
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har förvisso producerat en ansenlig mängd deskriptiva beskrivningar av
språkpolicy i varierande kontexter, som också denna avhandling är ett led i. Som
forskare intresserar jag mig dock för om alla dessa undersökningar så småningom
kan leda till mera preskriptiva studier – eller om det ens är möjligt med tanke på
det stora antalet variabler som interagerar i varje enskild forskningskontext med
språkpolicy som fokus.
Min förhoppning är att denna framförda kunskap är till hjälp vid framtida
språkrelaterad planering kring processer, val och praktiker både på individnivå och
på institutionell nivå såväl i den svenska kontexten som också andra språkliga
kontexter där man ställs inför frågor i enlighet med dem som jag behandlat i denna
avhandling. Denna undersökning har bekräftat att varje språkgemenskap på makrooch mikronivå är unik. Därför är det väsentligt att man vid språkpolicyforskning
granskar språkliga gemenskaper som en del av det omkringliggande samhället.
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7

SAMMANFATTNING

Syftet med denna avhandling var att studera svenska rum i inlandet som språkliga
miljöer i ett språksociologiskt perspektiv. Genom en närstudie av institutionerna
Svenska samskolan i Tammerfors (SST) och Tammerfors svenska församling
fokuserade jag på språkrelaterade praktiker, processer och val på makro- och
mikronivå. Därmed var syftet tudelat. Dels studerade jag två gemenskaper som
representerar den institutionella nivån (makronivån) och dels studerade jag
aktörerna som tillhör gemenskaperna och representerar individnivån (mikronivån).
Målet var att beskriva den sociokulturella verkligheten med språksociologi som
utgångspunkt genom att studera språkpolicy som praktiker, processer och val
speciellt gällande svenskan i en finskspråkig majoritetskontext på språkön
Tammerfors. Den teoretiska förankringen i avhandlingen hänför sig till
språkplanering och språkpolicy, speciellt utgående från Spolskys tre komponenter
av språkpolicy, nämligen språkideologi (eng. beliefs, ideology) som motsvarar
bakgrundsfaktorer i min undersökning, språkliga praktiker (eng. practice), och
språkplanering (eng. language management).
Analysen av de utvalda institutionerna är något olika gällande institutionsprofilen och medlemsprofilen. För skolans del har jag även tagit upp tidiga
språkliga praktiker som var rådande under skolans första verksamhetsår medan jag
för församlingens del i huvudsak har behandlat aktuella praktiker på 2010-talet.
Skolan har också en utskriven språkstrategi som jag behandlar medan församlingen
inte har en sådan. Medlemsprofilen, det vill säga föräldrarna/vårdnadshavarna i
skolgemenskapen och församlingsgemenskapen undersöktes på olika sätt. De
semistrukturerade intervjuerna för informanter från gruppen Mammor, pappor o
barn, som är en del av Tammerfors svenska församlings verksamhet, lyfte fram
påfallande förändringar både gällande språkval och språkliga praktiker som blev
en viktig del av analysen av medlemsprofilen för denna grupp. Avhandlingens
struktur framgår av figur 1 i avsnitt 1.1.
I undersökningen har jag tillämpat både metod- och materialtriangulering. På
grund av institutionernas och fokusgruppernas olika karaktär har jag använt mig av
olika delmaterial. Materialet för SST (makronivån) består av skriftliga verk,
handlingar, SST:s webbsidor, 3 intervjuer och 73 av föräldrar/vårdnadshavare med
barn i årskurserna 1–6 besvarade frågeformulär. Materialet för Tammerfors svenska
församling omfattar fältanteckningar från 34 timmar observation i gruppen
Mammor, pappor o barn mellan åren 2010 och 2012 och 8 temaintervjuer med
deltagare i samma grupp samt en intervju med kyrkoherde Rantala. Som
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materialinsamlingsmetoder har jag använt mig av kvalitativ närläsning av
handlingar och dokument, frågeformulär, temaintervjuer och etnografisk
deltagande observation. Det varierande materialet gav upphov till tillämpning av
olika analysmetoder. Frågeformuläret har jag i huvudsak analyserat manuellt och
fört in resultaten i Excel-tabeller. På de öppna frågorna har jag tillämpat
innehållsanalys som jag också använt i analysen av temaintervjuerna där jag
tillämpat abstrahering. En stor utmaning utgjorde i denna avhandling bevarandet
av informanternas anonymitet i de undersökta gemenskaperna. För att undvika
igenkännlighet valde jag att redovisa resultaten så att jag inte gav en fullständig
beskrivning av informanternas uppgifter utan valde att behandla materialet enligt
kategorier som analysen gav upphov till.
Undersökningsresultaten visar att de svenska institutionerna, Svenska
samskolan i Tammerfors och Tammerfors svenska församling som representerar
makronivåerna i denna undersökning har genomgått en förändring i språkpolicy
som lett till varierande språkliga praktiker som tillämpas i verksamheten. Svenska
samskolans språkpolicy på 2010-talet präglas av språklig medvetenhet och
öppenhet. Även om kommunikationen i interna formella kontakter är svenska
förekommer domäner där kontakten sköts på finska som till exempel hälsovården
och bespisningen. Kännetecknande är ett samspel mellan å ena sidan
språkbevarande insatser och å andra sidan ackommodation mellan finska och
svenska i olika kommunikativa praktiker.
I Svenska samskolan har den ökade språkliga medvetenheten till och med lett
till utformningen av en utskriven språkstrategi. En språkpolicy med märkbar
öppenhet gentemot finskspråkiga aktörer har lett till förändringar i vissa praktiker.
På mikronivån i familjerna reflekteras kring, planeras och tillämpas olika praktiker
beroende på den språkliga kontexten. Praktikerna tar form som olika typer av
processer och val som uppstår i kontexter där möten mellan olika språk äger rum.
I linje med tidigare undersökningar har jag i denna undersökning kommit fram
till att antalet elever med svenskspråkig bakgrund har minskat och antalet
tvåspråkiga elever med både finska och svenska som hemspråk och elever med
finska som hemspråk däremot har ökat. De viktigaste orsakerna till valet av en
svensk skola i minoritetskontext är språkliga och sociala orsaker. Instrumentella
orsaker väger mera hos finskregistrerade informanter. Majoriteten av
informanterna använder svenska i kontakten med skolan och önskar
kommunikation från skolans sida på svenska. Föräldramöten utgör ett undantag där
informanterna önskar att lärarna skulle använda både svenska och finska.
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Min analys gällande familjespråkpolicy visar att föräldrarna tillämpar olika
kommunikationspraktiker som EPES-principen, ackommodation och översättning.
Dessa kan användas i språkbevarande och språkstödjande syfte samt i
inlärningssyfte beroende på familjekontexten. Mitt material visar att språkliga
förändringar kan vara antingen gradvisa som med tiden har lett till fullständigt
språkbyte eller innebära språkbyte i vissa kontexter med vissa personer som till
exempel i hemmet beroende på vem som är närvarande.
Tammerfors svenska församling har inte en utskriven språkstrategi på samma
sätt som SST har. Därmed har de språkliga praktikerna formats enligt varierande
krav som olika kontexter ställer. De språkliga praktikerna anpassas enligt
församlingsmedlemmarnas behov och önskemål. Praktikerna kännetecknas av
ackommodation och tvåspråkighet i förrättningar som dop, konfirmationer, vigslar
och jordfästningar medan gudstjänsterna alltid förrättas på svenska.
Kännetecknande för språkpolicyn på den svenska språkön i Tammerfors är
växelverkan mellan makro- och mikronivån, mellan språkplanering och språkliga
praktiker och mellan ackommodation och språkbevarande där nyckelordet är
samspel. De finskspråkiga aktörernas medverkan och intresse för den svenska
gemenskapen är en nödvändighet men också en resurs. Denna undersökning har
också visat att svenskan är dynamisk och i kontinuerlig rörelse över
kommungränserna. Eftersom jag anser att svenskan på språkön Tammerfors
upprätthålls av gemenskaperna som byggs upp av personer med olika språkliga
bakgrunder och inte endast av ett avgränsat område i sig definierar jag svensk
språkö i Finland som en svenskspråkig gemenskap med både historisk kontinuitet
och språklig infrastruktur med grundläggande utbildning och gymnasium på en
finskspråkig ort.
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