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1 INLEDNING
Jag har blivit intresserad av tvåspråkighet när jag fått följa mina kusiners språkutveckling. Det har
varit mycket intressant att lyssna på hur dessa tvåspråkiga barn använder två språk. Jag har börjat
fundera på tvåspråkighet i det hela, hur det är att lära sig två språk och hur man använder språk när
man kommunicerar. I min kandidatuppsats klarlade jag olika språkliga fenomen som uppträder i
tidig barndom, t.ex. språkblandning och kodväxling. Avsikten var att fortsätta med samma ämne
och göra en empirisk undersökning om finlandssvenska småbarn och deras språkliga beteende. Jag
märkte att det gjorts många undersökningar om detta tema och jag märkte också att det finns få
undersökningar om finlandssvenska ungdomar som har svenska som hemspråk. Jag blev intresserad
av hur de identifierar sig själva språkligt. Vad tycker de om sina språkliga identitet? Är de två- eller
enspråkiga?
Det har gjorts flera undersökningar om tvåspråkiga individers språkliga identitet men de som jag
har lyckats hitta behandlar temat ur finska barns, sverigefinska barns eller språkbadselevers
synvinkel (se t.ex. Nyman-Kurkiala 1996, Rontu 2003, Riihimäki 2006). Camilla Kovero (2012)
har gjort en omfattande undersökning om tvåspråkighet och finlandssvensk identitet hos finländska
ungdomar i svenskspråkiga skolor i olika språkmiljöer. Hon forskade i sammanlagt 1 780 elever
från 26 skolor i Helsingforsregionen, på de gamla språköarna och i Österbotten. Det intressantaste
resultatet i hennes studie angående denna undersökning är att god språklig kompetens i båda
språken nödvändigtvis inte betyder att man identifierar sig som tvåspråkig utan den språkliga
identifikationen snarare härleder sig från känslan av samhörighet med och förtroende för ena
språkgruppen. På samma sätt kan individer med enspråkigt ursprung identifiera sig med båda
språken. (Kovero 2012:101 [www])
Människor i Finland anser i allmänhet att finlandssvenska familjer är tvåspråkiga. Anledning till
detta är möjligen det att finlandssvenskarna utgör en ganska liten minoritet jämfört med hela
befolkningen i Finland och att blandäktenskap mellan finsk- och svenskspråkiga är mer vanliga. År
2012 var antalet svenskspråkiga 290 977 och deras andel av hela befolkningen var 5,4 procent
(Finnäs 2012:7 [www]). Redan från och med mitten av 1970-talet har det ingåtts flera
blandäktenskap än äktenskap mellan svenskspråkiga individer per år (Finnäs 2012:21 [www]).
Ändå finns det mer helt svenskspråkiga familjer, dvs. familjer där båda makarna eller den
ensamstående föräldern är svenskspråkiga än språkligt blandade familjer. Andelen av
svenskspråkiga familjer var 4 procent av hela befolkningen och andelen av tvåspråkiga familjer var
3 procent i 2011 (Suomen virallinen tilasto 2012).
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Som det har kommit fram har det gjorts undersökningar som tangerar temat i min undersökning,
men ingen av dem som jag fått tag i handlar om temat ur sådana ungdomars synvinkel som kommer
från helt svenskspråkiga familjer. Med anledning av ovannämnda orsaker och av mitt eget intresse
koncentrerar jag mig på tre undersökningsteman som är individens språkliga identitet,
tvåspråkighet samt språkanvändning.
Denna undersökning handlar om sju finlandssvenska ungdomar som kommer från enspråkigt
svenska hem i tre olika språkliga miljöer och som lärt sig finska senare t.ex. i kontakt med vänner
eller först i skolan. Jag forskar i deras språkliga identitet, tvåspråkighet och språkanvändning, i
synnerhet användning av finska språket. Denna avhandling är uppbyggd så att jag i fortsättningen
av detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt. I kapitel 2−4, granskar jag de centrala
begreppen och därefter övergår jag till empiri. I teoridelen redogör jag först för tvåspråkighet såväl
på individuell som samhällelig nivå (kapitel 2). I kapitel 3 behandlar jag begreppen identitet och
språklig identitet. I kapitel 4 koncentrerar jag mig på teorier över andraspråksinlärning. Kapitel 5
innehåller avhandlingens empiriska del och kapitel 6 är avsett för diskussion om undersökningens
genomförande.

1.1 Syfte
Syftet med denna avhandling är att beskriva svenskspråkiga ungdomars språkliga identitet och
deras inlärning och användning av finska i tre olika språkmiljöer. Forskningsproblemet består av tre
delproblem. Det första syftar till att ta reda på hur ungdomar i olika språkliga miljöer identifierar
sig språkligt. Det andra delproblemet inriktar sig på ungdomarnas språkliga beteende med olika
människor och i olika situationer. Jag är intresserad av språkanvändningen för jag vill kartlägga
användningen av finska hos dessa svenskspråkiga ungdomar som bor i olika språkmiljöer och har
avvinkande möjligheter att använda språket men också av det skäl att individens språkliga identitet
och språkanvändning sammanhänger med varandra (Lojander-Visapää 2001:45−52). Det tredje
delproblemet som är inlärning av finska överlappar något med de andra för det handlar också delvis
om språklig identitet och språkanvändning. Jag vill ta reda på hur informanterna har lärt sig finska
och om inlärningssättet och inlärningsåldern har påverkat deras språkkunskaper och således deras
språkliga identitet.
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De tre delproblemen kan indelas i följande underfrågor:
1. Vad berättar materialet om målgruppens språkliga identifikation?
 Hur definierar ungdomarna en tvåspråkig individ?
 Identifierar de sig själva som tvåspråkiga eller enspråkiga?
 Hur utvärderar ungdomarna sina färdigheter i finska och svenska?
2. Vad berättar materialet om målgruppens språkliga beteende?
 Med vem och var använder de finska?
 Med vem och var använder de svenska?
 Hur påverkar boendemiljön ungdomarnas språkanvändning?
3. Vad berättar materialet målgruppens inlärning av och attityd mot finska språket?
 I vilken ålder har de börjat lära sig finska?
 Hur nöjda är informanterna med sina finskkunskaper?
 Tycker de att finskan är viktigt?
Av den orsaken att informanterna kommer från tre olika språkliga miljöer är det intressant att
jämföra deras svar om det finns skillnader mellan informanterna i olika språkliga miljöer. I följande
avsnitt redogör jag för undersökningens genomförande: valet av informanterna, frågeformulärets
uppläggning, materialinsamlingen och undersökningsmetoderna.
Undersökningens informanter kommer således från tre olika miljöer av vilka den första är
tvåspråkig med finskspråkig majoritet, den andra är tvåspråkig med svenskspråkig majoritet och
den tredje är enspråkigt finsk med en liten svenskspråkig minoritet. Dessa miljöer kallas i
fortsättningen språkmiljö 1, språkmiljö 2 och språkmiljö 3. Enligt Skutnabb-Kangas (1981:27) ”är
minoritetsmedlemmarna oftast mer tvåspråkiga än majoritetsmedlemmarna”. Därför antar jag att
ungdomar som kommer från språkmiljöerna 1 och 3 mer sannolikt identifierar sig som tvåspråkiga
än de som kommer från den svenskdominerade miljö 3. Jag antar också att ungdomar i
språkmiljöerna 1 och 3 använder mer finska än de som bor i miljö 3. Även om språkmiljö 2 är
tvåspråkig är invånarantalet så litet att det leder till att antalet finskspråkiga är ytterst litet och
miljön kunde nästan betraktas som enspråkigt svensk. Sammanfattningsvis är antagandet att
informanterna i miljö 1 och 3 identifierar sig starkare med båda språken för de har bättre
möjligheter att använda båda i sin boendemiljö.
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1.2 Material
Undersökningsmaterialet består av ett frågeformulär som sju informanter har fyllt i. Informanterna
för denna undersökning valdes genom att använda ändamålsenligt urval. Då väljs informanterna så
att de följer vissa kriterier för att vara lämpliga att delta i undersökningen. (Eskola & Suoranta
1998:18) Kriterierna för urvalet av informanter var svenska som hemspråk, geografiskt område och
ålder. Det viktigaste för denna undersökning var att informanterna kommer från finlandssvenska
hem där familjemedlemmarna talar bara svenska med varandra. Det andra kriteriet var att hitta
informanter i kommuner som är olikt språkligt indelade i förhållande till varandra (se avsnitt 2.2).
Det tredje kriteriet var informanternas ålder. Jag vill forska i svenskspråkiga ungdomar eftersom
ungdomen är en viktig fas för identitetsutvecklingen. Informanterna måste vara tillräckligt gamla
för att kunna reflektera över sin språkliga identitet och sin språkanvändning. Jag bestämde mig för
att ungdomar som går på högstadium eller studerar på det andra stadiet, dvs. ungdomar som är 12–
19 år, är i lämplig ålder med avseende på min undersökning. Enligt Nurmi (1998:256) börjar barns
tänkande att utveckla sig i samband med puberteten. Då utvecklas det abstrakta tänkandet som är
typiskt för vuxna.
Målgruppen består av sju informanter som kommer från tre olika språkmiljöer (se tabell 1).
Språkmiljö 1 är tvåspråkig med finsk majoritet, språkmiljö 2 är också tvåspråkig men med
svenskspråkig majoritet och språkmiljö 3 är en av de s.k. språköarna i Finland med en liten
svenskspråkig minoritet. I avsnitt 2.2 beskrivs hur kommunernas språkliga indelning genomförs i
Finland och därefter ges information om olika språkmiljöer.
Tabell 1. Informanter, deras språkmiljö och språkmiljöns språkliga indelning.
Informant Språkmiljö

Språkmiljöns språkliga indelning

Anna
Benjamin

1

tvåspråkig med finskspråkig majoritet

Kim
Daniel
Emma

2

tvåspråkig med svenskspråkig majoritet

Felix
Kasper

3

enspråkigt finsk med en liten svenskspråkig minoritet
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I kvalitativ forskning används det vanligen sådana tillvägagångssätt för att samla in material som
intervju, frågeformulär, observation samt information som baserar sig på olika dokument. Man kan
välja att använda ett tillvägagångssätt eller kombinera dem. Valet sker på basis av
undersökningsproblemet

men

också

undersökningsresurser

påverkar

valet.

Som

materialinsamlingsmetod valde jag att använda frågeformulär för dess effektivitet och sparsamhet
jämfört med t.ex. intervju. (Tuomi & Sarajärvi 2012:70ff.)
Nackdelar med frågeformuläret är att svarsfrekvensen kan bli låg och svaren kan vara fåordiga
(Tuomi & Sarajärvi 2012:74). Om det finns få informanter i undersökningen liksom i denna kan
man undvika bortfall genom att fråga informanter i förväg om de vill delta i undersökningen eller
inte. Andra nackdelar är också det att man inte kan veta om informanterna varit ärliga med sina svar
eller om de förstått frågorna (Hirsjärvi et al. 2013:195).
Jag skickade frågeformulären (bilaga 1) per post till fem av informanterna i november 2013 och två
av informanterna fyllde i frågeformuläret i maj 2014. Informanterna besvarade formuläret skriftligt
på svenska. Valet att ställa frågorna till informanterna på svenska kändes naturligt. Det är lättast att
uttrycka sig på förstaspråket och alla informanter har svenska som förstaspråk. Frågeformuläret
innehåller sammanlagt 30 frågor som är indelade i fyra temaområde; bakgrundsinformation,
språklig identitet, finska som andraspråk och språkanvändning. Det fanns både öppna frågor och
flervalsfrågor i frågeformuläret och informanten gavs en möjlighet att kommentera sina svar vid
många flervalsfrågor.
Den första delen omfattade bakgrundsinformation om informanterna, dvs. kön, ålder, språket i
daghem, i förskolan och i grundskolan. Jag frågade också om de fått språkbadsundervisning i finska
och på vilket skolstadium. Alla informanter går antingen i grundskola eller studerar på det andra
stadiet och efter grundskolan måste man själv för första gången tänka på var man vill fortsätta sina
studier. För alla informanter var ansökan till utbildningar på det andra stadiet en ganska aktuell sak.
Därför frågade jag grundskolelever på vilket språk tänker de studera efter grundskolan och på vilket
sätt påverkar språket valet av skolan på det andra stadiet. Det finns en skild fråga för de som
studerar på det andra stadiet om deras nuvarande studiespråk och om språkets påverkan när de valde
utbildningen efter grundskolan.
Den andra delen i frågeformuläret behandlar språklig identitet och den innehåller frågor om hur
informanterna definierar tvåspråkigheten och hur de identifierar sig själva språkligt. Den tredje
delen behandlar om finska som andraspråk och där finns det frågor om första kontakten med finska
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språket och bedömning av språkkunskaper i finska och svenska. I den sista delen står frågor som
handlar om språkanvändning t.ex. med olika människor och i olika platser.
På basis av analys av informanternas svar uppstod det ett behov att komplettera
undersökningsmaterialet. Jag skickade sex tilläggsfrågor åt alla informanter per e-post (bilaga 2).
Frågorna handlar om informanternas bakgrundsuppgifter, språkliga identitet och inlärning av
finska.

1.3 Metod
Denna undersökning är en kvalitativ fallstudie. Utgångspunkten för kvalitativa studier är att
beskriva fenomen som existerar i verkligt liv. Uppfattningen är att verkligheten är mångfaldig och
den inte kan avskiljas i delar slumpmässigt utan kvalitativa studier syftar till att holistiskt forska i
undersökningsobjektet. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013:161)
I materialinsamlingen utnyttjas äkta människor i verkliga situationer. Typiska sätt att insamla
material är observation och intervju, men det används också olika formulär och test. Det undersökta
objektet väljs ändamålsenligt i stället för ett slumpmässigt urval. Detta leder till att de undersökta
fallen betraktas som unika och analyseras som sådana. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013:164)
Man kan i allmänhet inte dra generaliserande slutsatser av kvalitativt material utan idén på
bakgrunden är att det som är betydande blir synligt genom noggrann forskning i det enskilda fallet
och det återkommer ofta när fenomenet undersöks på en mer allmän nivå (Hirsjärvi et al.
2013:182). I kvalitativa undersökningar gestaltar arbetsplanen sig under undersökningens gång och
planen kan förändras efter omständigheterna (Hirsjärvi et al. 2013:164).
I en fallstudie är undersökningsobjektet någon specifik företeelse som ett program, en händelse, en
person, ett skeende, en institution eller en social grupp (Merriam 2006:24). Som syfte har fallstudier
vanligen att beskriva det valda fallet i detalj (Hirsjärvi et al. 2013:134f.).
Analysen i kvalitativa undersökningar kan vara antingen induktiv eller deduktiv. En induktiv analys
utgår från materialet och har som syfte att skapa en teoretisk helhet från materialet. En deduktiv
analys använder någon bestämd teori, dvs. det finns färdiga ramar för analysen.

(Tuomi &
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Sarajärvi 2012:95ff.) I denna undersökning analyseras materialet med hjälp av induktiv
innehållsanalys.
Med innehållsanalysen menar Tuomi och Sarajärvi (2012:106) att man verbalt beskriver innehållet i
undersökningsmaterialet. Den är en forskningsmetod som utnyttjas för att organisera, beskriva och
kvantifiera det undersökta fenomenet. Med hjälp av innehållsanalys kan olika dokument analyseras
systematiskt och objektivt. Nästan allt material i skriftlig form kan fungera som dokument, t.ex.
dagböcker, brev, tal, dialoger, rapporter, böcker och artiklar. (Kyngäs & Vanhanen 1999:4) Enligt
Kyngäs och Vanhanen presenteras innehållsanalysens resultat i form av kategorier som beskriver
det undersökta fenomenet. Men enligt Merriam (2006:129) går det också att ta ställning till
informationens karaktär i stället för kategorisering.
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2 TVÅSPRÅKIGHET
Det är viktigt att skilja mellan individuell tvåspråkighet och samhällelig tvåspråkighet. I följande
avsnitt behandlas tvåspråkighet på individuell nivå, dvs. som en individs egenskap och senare
behandlas begreppet tvåspråkighet som ett fenomen i det finländska samhället (se avsnitt 2.2).

2.1 Tvåspråkighet på individuell nivå
Termen tvåspråkig framkallar olika konnotationer hos olika människor. Till exempel Bloomfield
(1933:56) anser att man måste kunna båda språken som infödd talare för att vara tvåspråkig. Denna
definition utesluter många tvåspråkiga som annars skulle vara med. Vanligen är tvåspråkiga
människor inte på samma nivå i båda språk. Saunders (1982:8−9) diskuterar den tvåspråkiga
individens nivå av tvåspråkighet. Språkförmågan kan indelas i fyra olika delområden: hörförståelse,
tal, textförståelse och skrift. Det är vanligt att individens språkförmåga varierar mellan dessa
delområden. Till exempel invandrare behärskar ofta alla fyra delområden av språket som talas i nytt
hemland men förstår bara tal av sina föräldrars modersmål. (Saunders 1982:9)

2.1.1 Definitioner av tvåspråkighet
I detta avsnitt ges en allmän översikt av några viktigaste definitioner till begreppet tvåspråkighet.
Tvåspråkighet är inget lätt begrepp att definiera. Människor i allmänhet anser att en tvåspråkig
människa har tvåspråkig bakgrund, dvs. hennes föräldrar talar två olika språk och därför gör hon
också det. Men definitionen är inte så entydig. Det kan sägas att det finns lika många olika
definitioner som det finns olika forskare inom tvåspråkighetsforskning. Skutnabb-Kangas (1981:94)
sammanfattar de typiska definitionerna i fyra punkter, baserade på ursprung, kompetens, funktion
och attityd (se tabell 2).
Ursprungsdefinitionen är den enklaste och klaraste. Man är tvåspråkig om man har ett tvåspråkigt
ursprung, dvs. har vuxit upp i ett hem där det talas två språk. Med denna definition finns det inga
problem. Man har antingen lärt sig två språk från början eller man har lärt sig bara ett språk från
början. (Skutnabb-Kangas 1981:27, 94)
Inom kompetensdefinitioner finns det mer variation. Enligt Skutnabb-Kangas (1981:85) kräver
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några forskare att man måste kunna två språk så bra som om man var infödd (se t.ex. Bloomfield
1933). Men det finns också forskare som ser att det inte förutsätter mer än någon kännedom om det
andra språkets grammatik eller att man kan förstå men inte tala det andra språket för att vara
tvåspråkig. Skalan är mycket bred. (Skutnabb-Kangas 1981:85) Det finns fyra delförmågor vad
gäller språklig kompetens som är hörförståelse, textförståelse, tal och skrift och de kan vara olika
utvecklade (Sundman 1998:38f.). Ladberg och Nyberg (1996:24) påpekar att förståelsen alltid
ligger före tal. För att kunna mäta individens tvåspråkighet måste man studera hans eller hennes
förmåga inom de fyra olika delförmågorna. Vanligen skiljer man mellan perceptiv (passiv) och
produktiv (aktiv) språkförmåga. Den perceptiva språkförmågan betyder att individen kan förstå
både talat och skrivet språk och den aktiva å sin sida innebär att individen kan tala och skriva
språket. Man kan också tudela språkförmågan i muntlig och skriftlig. Att tala och att förstå tal ingår
båda i muntlig språkförmåga medan att läsa och förstå skriven text och att skriva är delar av
skriftlig språkförmåga. (Sundman 1998:38f.) Sundman gör följande indelning gällande språkets
delområden:
- att förstå tal (muntlig och perceptiv)
- att tala (muntlig och produktiv)
- att läsa och förstå skriven text (skriftlig och perceptiv)
- att skriva (skriftlig och produktiv) (Sundman 1998:38f.).
De olika funktionsdefinitionerna är ganska nära varandra jämfört med kompetensdefinitioner.
Enligt Skutnabb-Kangas (1981:88–89) tycker forskarna att den är tvåspråkig som använder eller har
kunskaper att använda två språk vid behov. Sundman (1998:40) framhäver att nästan alla vuxna
individer i Finland har nuförtiden någon färdighet i ett eller flera främmande språk och ibland
använder det/dem. Funktionsdefinitionen kan t.ex. detaljeras så att det kräver dagligt bruk av två
språk för att individen kan kallas tvåspråkig. Abrahamsson (2009:271) definierar tvåspråkigheten så
att en individ som frekvent använder två språk är tvåspråkig.
Attitydkriteriet ger den intressantaste definitionen vad gäller denna uppsats. Enligt de definitioner
som bygger på detta kriterium är det fråga om individens egna åsikter om sina språk men också
andra människors åsikt om hans eller hennes språk dvs. att individen är tvåspråkig om han
identifierar sig själv som tvåspråkig eller om andra identifierar honom som tvåspråkig. (SkutnabbKangas 1981:92)
Skutnabb-Kangas (1981:93) poängterar att ingen av dessa definitioner går att använda som en enda
riktig definition till tvåspråkighet men man kan använda något slags sammanställning av dessa olika
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definitioner som en allmängiltig definition. Nedan finns Skutnabb-Kangas egen definition av
tvåspråkighet där hon slår ihop egenskaper från alla ovannämnda fyra kriterier:
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. (Skutnabb-Kangas 1981:93)
Med denna definition menar hon att man inte borde anse enspråkighet som norm och att man inte
kan jämföra den tvåspråkigas språkbehärskning med den enspråkigas.
Tabell 2. Kriterier för definition av modersmål och tvåspråkighet (Skutnabb-Kangas 1981:94).
Kriterium

Modersmålet är det språk som man

Den är tvåspråkig som

Ursprung

har lärt sig först (har etablerat sina första
långvariga språkliga kontakter på)

a.

Kompetens
färdighetsnivå
behärskning

behärskar bäst

Funktion
användning

använder mest

Attityder
identitet och
identifikation

a.
b.

identifierar sig med
identifieras av andra som infödd
talare av

har lärt sig två språk i familjen av infödda
talare ända från början
b. har använt två språk parallellt som
kommunikationsmedel ända från början
a. behärskar två språk fullständigt
b. behärskar två språk som en (motsvarande)
infödd
c. behärskar två språk lika bra
d. kan producera fullständiga meningsfulla
yttranden på det andra språket
e. har åtminstone någon kännedom om och
kontroll av det andra språkets grammatiska
struktur
f. har kommit i kontakt med ett annat språk
använder (eller kan använda) två språk (i de
flesta situationer) (i enlighet med sina egna
önskemål och samhällets krav)
a. identifierar sig själv som tvåspråkig/med två
språk och/eller två kulturer (eller delar av
dem)
b. av andra identifieras som tvåspråkig/infödd
talare av två språk

Virta (1994:9) nämner också samma definitioner av tvåspråkighet som Skutnabb-Kangas och
behandlar kompetensdefinitionen litet närmare. Han reflekterar över vad det egentligen betyder att
kunna två språk. Enligt Virta (1994:9f.) är det inte möjligt att kunna ens ett språk fullkomligt. Med
det menar han att det inte är möjligt att kunna ett språk så bra att man kunde använda det i alla
tänkbara situationer och för alla tänkbara syften. Virta indelar kompetensdefinitionen i lingvistisk
och kommunikativ kompetens. För att ge en lingvistisk synvinkel för språkkompetens använder han
Carrolls (1961) modell av lingvistisk kompetens som innebär fyra komponenter (fonologi/ortografi,
14

struktur, ordförråd och snabbhet/flyt) och fyra basfärdigheter (lyssna, tala, läsa och skriva). (Virta
1994:10)
Men det krävs också andra kompetenser än kännedom om språkets grammatik eller uttal för att man
kan använda två språk flytande. Begreppet kommunikativ kompetens ger en annan synvinkel för
språkkompetensen. Virta (1994:10) framhåller att det inte finns någon entydig definition av
kommunikativ kompetens. Det kan innebära att innebörden av individens tal blir förstådd
oberoende av om han eller hon behärskar språkets lingvistiska komponenter eller det kan handla om
kännedom om språkanvändningens sociala regler.
Virta (1994:10) använder Canale och Swains (1980 [www]) modell av kommunikativ kompetens
där språkfärdigheten delas i fyra områden (grammatisk, sociolingvistisk, diskursiv och strategisk
kompetens). Den grammatiska kompetensen kan jämföras med den lingvistiska. Den
sociolingvistiska kompetensen kräver kännedom om språkanvändningens sociala regler. Den
diskursiva kompetensen betyder att man kan bilda konsekventa och förståeliga enheter av meningar.
Om man inte har flytande kunskaper i dessa tre områden, behöver man strategisk kompetens som
innebär att man kan använda olika hjälpmedel t.ex. ordböcker. (Virta 1994:10)

2.1.2 Typer av tvåspråkighet
Angående tvåspråkighet används det många olika begrepp. Laurén (1991:ff.) indelar denna
mångfald av begrepp i par som står i motsats till varandra. I detta avsnitt presenteras några av dessa
begreppspar som är giltiga för denna uppsats.
Tidig – sen tvåspråkighet: Med tidig tvåspråkighet menar man att den utvecklats före 11 års ålder.
Som exempel ger Laurén (1991:23) tidigt fullständigt språkbad. 11 års ålder är en viktig gräns när
det gäller språkinlärning. Det anses att individens förmåga att lära sig autentiskt uttal och intonation
minskar efter detta levnadsår. Om tvåspråkigheten utvecklas i ett senare skede i livet, används
termen sen tvåspråkighet. (Laurén 1991:23)
Simultan – successiv tvåspråkighet: Simultan tvåspråkighet betyder enligt Laurén (1991:23) att
individen lär sig två språk samtidigt, men då måste individen komma i kontakt med båda språken
före tre års ålder. Om föräldrarna har olika modersmål sker det ganska naturligt. (Laurén 1991:23)
McLaughlin (1984:73) menar med simultan tvåspråkighet att barnet genast från spädbarnsåldern lär
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sig två språk samtidigt. I ett sådant fall kan man inte tala om första- och andraspråksinlärning utan
ett simultant tvåspråkigt barn har två modersmål (McLaughlin 1984:72). Denna typ av
tvåspråkighet kallas också för bilingualism as first language av Merrill Swain (Saunders 1982:29).
När ett simultant tvåspråkigt barn börjar separera sina två språk från varandra kallas detta för
språkdifferentiering (se t.ex. Berglund 2008:88f.). Begreppet behandlas inte närmare eftersom
informanterna i denna undersökning lärt sig två språk successivt.
I successiv tvåspråkighet är det fråga om att barnet först lär sig ett språk och att det andra språket
introduceras sedan efter tre års ålder. McLaughlin vill klargöra att det första språket inte är
fullständigt inlärt när det andra språket börjas lära in, men han anser att tre års ålder är en gräns för
simultan tvåspråkighet för att barnet redan har ett försprång i ett av språket. (McLaughlin 1984:73)
Berglund (2008:83) tar upp att det finns olika åsikter bland forskarna vad gäller denna tre års
åldersgräns. Till exempel Lindholm och Padilla (via Berglund 2005:83) anser att det är fråga om
simultan tvåspråkighet endast då barnet utsätts för båda språken genast efter födseln.

Som

motivering säger de att allt som barnet lär sig på det första språket, senare påverkar det andra
språket som lärs in. Grosjean (2010:178) för sin del drar gränsen för simultan språkinlärning vid
fyra års ålder och poängterar att barnet kan nå samma nivå av tvåspråkighet oberoende av om
språkinlärningen skett simultant eller successivt.
Naturlig/informell – styrd/kulturell/formell tvåspråkighet: Med begreppspar naturlig – kulturell
tvåspråkighet syftas på en typ av tvåspråkighet medan informell – styrd/formell tvåspråkighet
anknyter till språkinlärning. Alla dessa begrepp hänvisar till den miljön där språken lärs in.
Naturlig/informell språkinlärning sker hemma med föräldrar som pratar olika språk eller med
kamrater.

Styrd/kulturell/formell

betyder

språkinlärning

som

sker

i

formella

undervisningssituationer, alltså med hjälp av lärare och läromedel. Laurén (1991:24) poängterar att
begreppet kulturell tvåspråkighet egentligen inte är en bra motsats till naturlig tvåspråkighet därför
att tillägnande av kultur inte sker enbart i skolan.
Tillägnad – inlärd tvåspråkighet: Detta begreppspar anknyter till föregående punkt och beskriver
inlärningssättet, alltså hur språken lärts in. Tillägnad tvåspråkighet hör samman med naturlig
tvåspråkighet dvs. att individen lärt sig språken i naturlig miljö, informellt, utan att han eller hon
varit medveten om det. Inlärd tvåspråkighet å sin sida betyder att individen medvetet lärt sig ett
annat språk med hjälp av formell undervisning. (Laurén 1991:24)
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Förstaspråk, andraspråk, modersmål: Begreppen första- och andraspråk sammanhänger med
inlärningsordningen. Om individen kan mer än två språk används termer tredjespråk, fjärdespråk
osv. Dessa begrepp förkortas vanligtvis med L1, L2, L3 osv. Enligt Laurén (1991:27) har ett
simultant tvåspråkigt barn två förstaspråk medan ett successivt tvåspråkigt barns två språk kallas för
första- och andraspråk. Hon betonar att begreppet modersmål stämmer med tidig enspråkig
språkutveckling dvs. att man inte kan ha två modersmål. Men det finns varierande uppfattningar hos
forskare gällande begreppet modersmål. Som tidigare sagts (se begreppsparet simultan-successiv
tvåspråkighet) anser McLaughlin (1984:72f.) att det inte kan talas om första- och
andraspråksinlärning när ett barn är simultant tvåspråkigt. Då har barnet två modersmål. Enligt
Skutnabb-Kangas (1981:27) betyder det att den tvåspråkiga människan då har två språkliga system
som borde vara jämförliga med en enspråkigs modersmål.
Skutnabb-Kangas (1981:27f.) reflekterar över detta med hjälp av definitionerna om modersmål (se
tabell 2) som baserar sig på samma kriterier som definitioner om tvåspråkighet (se avsnitt 2.1.1).
Ursprungsdefinitionen säger att modersmål är det först inlärda språket dvs. barnet får två
modersmål om föräldrarna har olika modersmål och barnet lär sig dessa språk samtidigt. Detta
kräver att båda föräldrarna använder sitt eget modersmål med barnet. Enligt ursprungsdefinitionen
kan man ha två modersmål även om man lärt någotdera av språken utanför hemmet, t.ex. i
dagvården. (Skutnabb-Kangas 1981:27f.)
Om man tänker på saken ur kompetensdefinitionens vinkel, är det inte så klart att en tvåspråkig
individ har två modersmål. Enligt kompetensdefinitionen är modersmålet det språk som man kan
bäst vilket betyder att man borde kunna båda språken lika bra och språkbehärskningen borde vara
lika bra i båda språken som enspråkigas behärskning av ett språk. En tvåspråkig behärskar sällan
båda språken lika bra, men i alla fall har han eller hon åtminstone ett modersmål som kan jämföras
med en enspråkigs modersmål. (Skutnabb-Kangas 1981:34ff.)
Den funktionella definitionen om modersmålet omfattar att modersmålet är det språk som man
använder mest. Det kan ifrågasättas om det är möjligt att använda två språk lika mycket. För att ha
två modersmål förutsätter den funktionella definitionen således att man borde kunna använda båda
språk i alla situationer vilket då kräver att samhället borde vara helt tvåspråkigt utan funktionell
differentiering dvs. diglossi. (Skutnabb-Kangas 1981:38) Begreppet diglossi betyder att två språk
har exakta och särskilda funktioner (Grosjean 1982:130).
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Attityddefinitionen har två sidor. Enligt den ena sidan har man två modersmål om man är
identifierad av andra som infödd talare av två språk. Det kan ifrågasättas om man kan behärska två
språk som en infödd. Då borde man prata två språk perfekt. När man ser på saken från den andra
sidan har man två modersmål om man själv identifierar sig med två olika språk. (Skutnabb-Kangas
1981:39)

2.1.3 Grader av tvåspråkighet
I de föregående avsnitten redogjordes för olika tvåspråkighetsdefinitioner och typer av
tvåspråkighet. De olika typerna av tvåspråkighet anknyter ofta till åldern, dvs. när barnet lärt sig
sina två språk, eller till inlärningssätt, dvs. hur språket lärts in. Ytterligare kan det diskuteras också
barnets grad av tvåspråkighet, alltså hur skickligt han eller hon kan sina båda språk. Fullständig
tvåspråkighet och balanserad tvåspråkighet är begrepp som ofta felaktigt anses ha samma innebörd.
Fullständig tvåspråkighet betyder att man är på infödd nivå i båda språken, men det betyder inte att
man har en fullständig kompetens i båda språken. Inte ens enspråkiga kan sitt modersmål
fullständigt. Fullständig tvåspråkighet betyder inte heller att en tvåspråkig individ behärskar båda
språken lika väl som en enspråkig behärskar sitt modersmål. Detta är logiskt sett omöjligt därför att
den tvåspråkiga individen inte kan repetera sina två språk lika mycket som den enspråkiga repeterar
sitt modersmål. Med balanserad tvåspråkighet menas det att kompetensen ungefär är på samma nivå
i båda språken men detta betyder inte att man behärskar samma delfärdigheter lika väl på båda
språken. Detta beror på det att en tvåspråkig individ använder sina språk i olika situationer eller
kontexter. (Jfr avsnitt 2.1.1) (Sundman 1998:48f.)
Arnberg (1988:123f.) skiljer mellan passiv, aktiv och absolut tvåspråkighet. Även om hon iakttar
saken ur invandrarbarns perspektiv, anser jag att detta gäller också många finlandssvenska barn.
Med passiv tvåspråkighet menar forskaren att invandrarbarnet förstår minoritetsspråket, men
använder det inte själv, dvs. barnet talar bara majoritetsspråket (Arnberg 1988:123f.). I Finland går
det tvärtom. Finlandssvenska barn som är passivt tvåspråkiga förstår majoritetsspråket dvs. finska
men använder det inte själv utan talar bara minoritetsspråket svenska. Aktiv tvåspråkighet betyder
att invandrarbarnet använder mer minoritetsspråket än i passiv tvåspråkighet, men majoritetsspråket
dominerar ändå (Arnberg 1988:123f.). Gällande finlandssvenska barn betyder detta att de använder
finska men svenskan har majoritetsställning i deras språkbruk. Absolut tvåspråkighet däremot
innebär att barnet är lika eller nästan lika skickligt i båda språk. (Jfr avsnitt 2.1.1)
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Halvspråkighet är ett begrepp som ibland används om tvåspråkiga personer vars språkförmåga i det
andra språket är lägre än hos enspråkiga. Sundman (1998:50) betonar att om en tvåspråkig individ
har normal eller ungefär normal kompetens i det ena språket och svag kompetens i det andra, har
han eller hon egentligen en språkförmåga som är rättare 150 % än 50 %. I sådana fall där man har
svag kompetens i båda sina språk är det fråga om halvspråkighet. (Sundman 1998:50)

2.1.4 Olika utgångspunkter för tvåspråkighet
Enligt Skutnabb-Kangas (1981:78–83, 1988:68–76) har olika grupper olika utgångspunkter för att
bli tvåspråkiga. Hon delar in världens tvåspråkiga i fyra grupper som är elittvåspråkiga, barn från
språkliga majoriteter, barn från tvåspråkiga familjer och barn från språkliga minoriteter. Dessa
grupper har olika krav, såväl yttre (samhälle) som inre (familj) krav, för att bli tvåspråkiga.
Konsekvenserna varierar också mycket om individen misslyckas med tvåspråkigheten.
Elittvåspråkiga är t.ex. barn till familjer som bor utomlands. Det är frivilligt för dem att lära sig ett
annat språk och bli tvåspråkiga. De finns varken inre eller yttre krav på barnen. Föräldrarna har
gjort ett frivilligt beslut att flytta utomlands. Fast det inte finns några kvar för barnen att lära sig ett
annat språk måste de åtminstone i någon mån lära sig det nya hemlandets språk eller använda något
annat internationellt språk som är också ett främmande språk för dem för att kunna umgås med
människor i det nya landet. De har bra förutsättningar att bli tvåspråkiga för barnen har ofta
elementära kunskaper i språket innan de reser och samtidigt utvecklas modersmålet hemma med
familjen. Om andraspråksinlärningen misslyckas är konsekvenserna inte grava. Barnen klarar sig
som enspråkiga i sitt hemland. (Skutnabb-Kangas 1981:78f., 1988:69f.) Detsamma gäller barn från
språkliga majoriteter t.ex. i sådana fall där barn lär sig ett främmande språk i skolan (SkutnabbKangas 1981:81f.).
Den tredje gruppen innehåller barn från tvåspråkiga familjer, dvs. familjer där föräldrarna talar
olika språk med barnen. Om den ena förälderns modersmål är majoritetsspråk och den andras
minoritetsspråk (t.ex. en finsk/svensk familj i Finland) finns det inget yttre tryck på barnet från
samhällets sida att bli tvåspråkig. Däremot finns det ett inre tryck från familjens sida för föräldrarna
naturligtvis önskar att barnet skulle kunna kommunicera med båda föräldrarna. (Skutnabb-Kangas
1981:81, 1988:73)
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Barn från språkliga minoriteter har ofta ett starkt yttre tryck från samhällets sida att lära sig
majoritetsspråket men också ofta inre tryck från familjens sida att bli tvåspråkiga. Föräldrarna vill
att barnet lär sig samhällets språk för då har barnet bättre utbildningsmässiga och ekonomiska
utsikter att lyckas i livet. För denna grupp är misslyckandets konsekvenser mycket mer allvarliga än
för de andra ovannämnda grupperna. Om barnet lär sig bara sitt modersmål, dvs. blir enspråkigt i
minoritetsspråket, har det mycket färre möjligheter att utbilda sig och få arbete senare. Om barnet
blir enspråkigt i majoritetsspråket är det svårt för det att uppehålla kontakten med föräldrarna, deras
ursprung och kultur. Risken för rotlöshet och identitetssvårigheter blir stora. (Skutnabb-Kangas
1981:82f., 1988:74f.)

2.2 Tvåspråkighet på samhällsnivå i Finland
Finland har haft två officiella språk sedan 1919, då det skrevs in i regeringsformen att landets
nationella språk skulle vara finska och svenska (Håkansson 1998:30). Det står också i den senaste
språklagen som började gälla 2004 att Finlands nationalspråk är finska och svenska. Detta innebär
att man har rätten att använda sitt eget språk hos domstolar och andra myndigheter. (Språklag
423/2003 2 § [www])
I

Finland

måste

föräldrar

eller

vårdnadshavare

anmäla

barnets

modersmål

till

befolkningsregistercentralen samtidigt när de anmäler barnets namn. Bara ett språk kan väljas som
modersmål. (Infopankki 2013 [www]) År 2012 registrerade 290 977 (5,5 %) av finländarna sig som
svenskspråkiga (Finnäs 2012:7 [www]).
Trots att finska staten är officiellt tvåspråkig är Finlands kommuner språkligt indelade, dvs.
kommunerna är antingen enspråkiga eller tvåspråkiga. En kommun är tvåspråkig om den har både
svensk- och finskspråkiga invånare och om minoriteten bildar minst åtta procent av invånarna eller
3000 invånare. Statsrådet bestämmer enligt befolkningsstatistiken kommunernas språkliga
indelning för 10 år åt gången. Om andelen av talare av minoritetsspråket sjunker under sex procent
eller består färre än 3000 talare blir kommunen enspråkig. I en sådan situation kan kommunen
begära av statsrådet att få bevara sin status som tvåspråkig kommun under den följande
tioårsperioden. (Språklag 423/2003 5 § [www])
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Tabell 3. Språklig indelning av kommunerna i Finland år 2013 (Kuntaliitto 2013 [www]).

Kommunernas språkliga status

Antal kommuner (%)

Tvåspråkiga kommuner

30 (9,4)

-finskspråkig majoritet

18 (5,6)

-svenskspråkig majoritet

12 (3,8)

Svenskspråkiga kommuner (inkl. Åland)

19 (5,9)

Finskspråkiga kommuner

271 (84,7)

Alla kommuner

320 (100)

År 2013 fanns det sammalagt 320 kommuner i Finland av vilka 19 kommuner klassificerades som
enspråkigt svenska, 18 kommuner som tvåspråkiga med finskspråkig majoritet och 12 kommuner
som tvåspråkiga med svenskspråkig majoritet (se tabell 3). (Kuntaliitto 2013 [www]) I min pro
gradu-avhandling används termen språkmiljö i samma betydelse som kommun.
Svenskfinland

är

en

sammanfattande

benämning

på

de

finlandssvenska

regionerna.

Finlandssvenkarnas vardag och möjligheter att använda svenska varierar stort beroende på
boningsort. I Österbotten kan man leva sitt liv i en svenskspråkig miljö med svenskspråkiga grannar
och umgänge på svenska medan situationen är helt annan för finlandssvenskar som bor t.ex. i
Nyland. (Folktinget [www]) Här redogörs kort för de finlandssvenska regionerna för att ge en
inblick i de olika språkmiljöer som finns i Finland och som finns med i denna undersökning. De
finlandssvenska regioner som presenteras är Nyland och huvudstadsregionen, Österbotten,
Egentliga Finland samt språköarna.
I Nyland och huvudstadsregionen varierar andelen av svenskspråkiga stort. Medan de
svensksspråkiga i Vanda utgör bara 3 procent av stadens befolkning är det motsvarande procenttal
66 i Raseborg. I Nyland finns det fyra av de fem städer där det absoluta antalet av finladssvenskarna
är störst; Helsinfors, Esbo, Raseborg och Borgå. Andelen av svenskspråkiga i Nyland är större än
deras andel i Österbotten, 134 000 respektive 96 000. Ändå ser deras språkliga vardag helt olika ut.
Till exempel i huvudstadsregionen är det svårt att få service på svenska. (Folktinget 2010:13
[www])
Begreppet Svenska Österbotten används för att beskriva den svenskspråkiga regionen på
västkusten. Den omfattar de svensks- och tvåspråkiga kommunerna i landskapet Österbotten och
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Karleby stad i Mellersta Österbotten. Mer än hälften av Österbottens befolkning har svenska som
modersmål vilket gör det möjligt att leva ett svenskspråkigt liv. De svenskspråkiga i Österbotten har
också tillgång till Sveriges TV och radio som är viktiga medier för många svenskspråkiga i
landskapet. Fast andelen av tvåspråkiga ökar hela tiden finns det fortfarande ett stort antal
människor som är enspråkiga. I Österbotten finns det tre enspråkigt svenska kommuner; Larsmo,
Korsnäs och Närpes. (Folktinget 2010:14 [www])
I Åbo finns det ungefär 5 procent svenskspråkiga invånare. Den finlandssvenska kulturen har ändå
ett starkt fotfäste i Åbo och inte minst i form av Finlands svenskspråkiga universitet, Åbo Akademi.
Ytterligare ligger två tvåspråkiga städer Kimitoön och Pargas i Egentliga Finland. (Folktinget
2010:15 [www])
De flesta finladssvenskarna bor vid kustområdena men det finns grupper av svenskspråkiga som bor
på finskspråkiga orter. Sådana regioner kallas för språköar. De största språköarna är Tammerfors,
Björneborg, Uleåborg och Kotka. Till exempel i Tammerfors har de svensksspråkiga en egen skola
och församling och också på andra språköarna finns det olika svenskspråkiga verksamhet som
möjliggör att de svenskspråkiga får bevara sin identitet. (Folktinget 2010:17 [www])
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3 MÄNNISKANS IDENTITET UR OLIKA SYNVINKLAR
Att definiera identitetsbegreppet är inte helt enkelt. Eftersom olika vetenskapsgrenar är intresserade
av människans identitet har det förorsakades förvirring kring begreppet identitet (OuvinenBirgerstam 1984:13). Det finns inte en entydig definition för identitet utan det beror på
vetenskapsgren vilken betydelse begreppet får (Virta 1994:21). I detta kapitel betraktar jag
begreppet från några synvinklar. Först redogör jag för det psykologiska identitetsbegreppet med
fokus på individens identitet. Sedan koncentrerar jag mig på språklig identitet, som är ett av de tre
undersökningstemana i denna undersökning.
Lange och Westin presenterar ett sätt att komma i gång med definierandet av begreppet identitet
som utgår från latin varifrån ordet härstammar. Ordet identitet har sitt ursprung i det latinska ordet
idem vilket betyder det samma. Verbet identifiera kommer från idem och facere (=göra) och
motsvarar ”känna igen, bestämma, påvisa överensstämmelse mellan och likställa”. Lange och
Westin konkluderar att identitet innebär att man är en och samma men på ett sådant sätt att man
avviker från andra människor. (Lange & Westin 1981:183)

3.1 Identitetens byggstenar, struktur och processer
För att granska begreppet identitet närmare gör Lange och Westin (1981:200) distinktionen mellan
identitetens byggstenar, struktur och processer. Identitetens byggstenar dvs. identialer syftar på alla
de faktorer som kan bli till identitet hos en människa. Sådana faktorer är allt det som en person är,
äger eller har del i kan fungera som identialer. Det finns tre typer av identialer; tillskrivna,
uppnådda och antagna. (Lange & Westin 1981:200)
Tillskrivna identialer är egenskaper som man bär med sig vare sig man vill eller inte, t.ex. kön,
ålder, nationalitet och etniskt ursprung. Ens namn är också en tillskriven idential. Namnet har i
många kulturer en stark anknytning till personlighet och identitet. Uppnådda identialer är saker som
en individ har efter eget val uppnått som yrke, befattning och medlemskap i grupper. Antagna
identialer är knutna till antagna roller, t.ex. hjälparen och den hjälplöse. (Lange & Westin
1981:200f.)
Lange och Westin beskriver identitetens struktur med hjälp av en modell som Miller skapat. Enligt
Millers modell omfattar identitet tre regioner. I identitetens centrum finns ”kärnan”. Det är svårt att
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beskriva innehållet i den. Kärnan är den del som formats tidigast i utvecklingen med starkt
påverkan från familjen och den är svårast att förändra. Könsidentitet och identitet som förälder är
exempel på kärnan. Identitetens mellanregion består av subidentiteterna som framför allt hör ihop
med individens grupptillhörigheter och roller. En subidentitet är dock inte samma sak som en roll.
Nästan vem som helst kan spela en roll på grund av rollens allmänna regler men en subidentitet är
någonting mer personligt detaljerad. Identitetens yttre region utgörs av ”persona” som oftast bildas
med den ideala identiteten som förebild. (Lange & Westin 1981:199)
Identitet byggs upp med hjälp av olika processer men det finns också olika procedurer med vilkas
hjälp identiteten upprätthålls och förvaltas. Dessa två kan inte betraktas oberoende av varandra.
Identitet är inte något som byggs upp under en viss period och som sedan är färdig och bevaras
oförändrad. (Lange & Westin 1981:202)

3.2 Individens identitet
Virta (1994:21) presenterar en identitetsmodell som är en förenklad version av några av identitetens
aspekter (se tabell 4). För en bredare översikt över identitetsteorier se t.ex. Lange och Westin (1981)
och Ouvinen-Birgerstam (1984). Modellen presenterar identiteten ur individens synvinkel och är
därför lämplig för min pro gradu-avhandling där syftet är att undersöka hur informanterna
identifierar sig själva språkligt.
Tabell 4. Indelning av individens identitet enligt Virtas (1994:21) modell.

IDENTITET
JAGINDENTITET
Personlig identitet:

Social identitet:

Känsla av individualitet,
kontinuitet, intentionalitet,
kontroll

SJÄLVUPPFATTNING
Uppfattningar, känslor,
värderingar beträffande
egna egenskaper

KOLLEKTIV
IDENTITET

GRUPPIDENTITET

Känsla av tillhörighet i
gruppen

Uppfattningar, känslor,
värderingar beträffande
gruppen och medlemskapet
i den
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I modellen delas identiteten personlig identitet och social identitet. Den personliga identiteten delas
ytterligare i jagidentitet och självuppfattning. Jagidentiteten omfattar saker som känsla av
individualitet och kontinuitet. Det betyder att man vet vem man är, känner igen sig själv och känner
att man är densamma som igår fast man utvecklas och förvandlas. Känslan av intentionalitet och
kontroll dvs. att man själv bestämmer över sitt liv och sina handlingar hör också till jagidentiteten.
Enligt Virta betraktas i allmänhet jagidentiteten som emotionell och omedveten medan den andra
delen av den personliga identiteten, självuppfattningen, ses som kognitiv och medveten.
Självuppfattningen utgörs av det hurdana uppfattningar, känslor och värderingar man har
beträffande sina egna egenskaper m.a.o. hur man upplever sig själv. (Virta 1994:21f.)
Den sociala identiteten delas också vidare i kollektiv identitet och gruppidentitet som är
motsvarigheter till jagidentitet och självuppfattning. Den kollektiva identiteten innehåller känslan
av tillhörighet i en grupp, t.ex. en etnisk grupp. Gruppidentiteten å sin sida handlar om
uppfattningar, känslor och värderingar angående gruppen och egen medlemskap i den. (Virta
1994:23)

3.3 Språklig identitet
Språk och identitet går hand i hand. Det är genom språket som människor lär sig kulturens
föreställningar, värderingar och umgängesregler under socialisationsprocessen (Virta 1993:25).
Med hjälp av språk kommunicerar man med andra människor och försöker att definiera världen
omkring (Skutnabb-Kangas 1981:11f., Svensson 1988:12). Virta (1993:25) förklarar att individer
definierar sig själva och blir definierade av andra genom språket. Individens sätt att använda språk,
modersmål eller ett senare inlärt språk, påverkar andras föreställningar om honom, dvs. språket är
en identitetsmarkör.
För att definiera begreppet språklig identitet använder Virta (1994:24) samma modell som han
använder för begreppet identitet (se tabell 4). Då delas den språkliga identiteten som tillhör den
personliga identiteten i språklig jagidentitet och språklig självuppfattning (se figur 1). Den
språkliga jagidentiteten innehåller känslan av att man är sig själv när man talar ett visst språk.
Språklig identitet rör sig också om den språkliga självkänslan eller det språkliga självförtroendet
och svarar på frågor som: Litar man på att man klarar sig bra i språkliga situationer i allmänhet eller
på ett visst språk? Vad betyder det för en känslomässigt att man hör till en viss språkgrupp eller grupper? Är man stolt över eller skäms man för sitt/sina språk? Den språkliga självuppfattningen
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omfattar uppfattningar, känslor och värderingar som man har dels angående sina språkfärdigheter i
t.ex. svenska och finska, dels angående motsvariga språkgrupper och relationen till dem. (Virta
1994:24)

Individens identitet
Personlig identitet
Språklig identitet
Språklig

Språklig

jagidentitet

självuppfattning

Social identitet
Etnisk identitet

Figur 1. Språklig och etnisk identitet som delar av individens identitet (Riihimäki 2006:14).
Det är inte ovanligt att tvåspråkiga individer känner instabilitet vad gäller deras språkliga identitet.
De borde ha en känsla av att vara sig själv oavsett vilketdera av språken de använder. För att en
balanserad tvåspråkig identitet kan utvecklas behövs det sådana förhållandena att de hjälper fram
positiva resultat på identitetens alla delområden. Det är viktigt att individen får en positiv och
realistisk uppfattning om sina språkliga möjligheter och skapar en syntes av sina
språkgruppstillhörigheter. Ytterligare borde individen känna igen sig på båda språken, ha språkligt
självförtroende samt vara stolt över sina språk och kulturer. Det som bidrar till en balanserad
tvåspråkig identitet är att barnet borde betrakta båda språken som värdefulla. (Virta 1994:24f.)
Norrby och Håkansson behandlar språklig identitet ur socialkonstruktivistiskt synsätt som betyder
att identiteten konstrueras i ett socialt sammanhang. Detta betyder för sin del att man kan ha flera
identiteter, t.ex. man kan känna sig svensk i ett socialt sammanhang och hustru i ett annat socialt
sammanhang. Likaså kan man ha olika språkliga identiteter samtidigt; man pratar svenska i en
situation och finska i en annan. Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet är individer som
använder flera språk olika personer på sina olika språk. (Norrby & Håkansson 2007:30)

3.4 Den språkliga identitetens förhållande till etnisk och nationell identitet
Virta betonar att fastän den språkliga identiteten och den etniska identiteten överlappar varandra, är
det inte fråga om samma sak. Han beskriver skillnaden mellan dessa två begrepp så här: ”Språk är
långt ifrån bara etnicitet, och etniciteten rymmer mer än språk.” (Virta 1994:24) Begreppen skiljer
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sig från varandra så att språklig identitet är en del av den personliga identiteten medan den etniska
identiteten hör till individens sociala identitet (se figur 1). Virta (1994:23) påpekar att etniciteten
också kan vara en viktig del av den personliga identiteten speciellt hos individer från
minoritetsgrupper eller hos invandrare.
Iskanius som behandlar identitetsbegreppet ur invandrarelevers synvinkel menar med språklig
identitet en sådan språklig identifikation som händer på basis av såväl attityder och värderingar mot
modersmål och andraspråket som språkkunskaper och språkbruk i olika situationer. Med etnisk
identitet syftar hon på samhörighetskänslan, att man känner sig samhörig i en etnisk grupp och att
man identifierar sig som en medlem i gruppen. (Iskanius 2002:201)
Virta tar upp också begreppet nationell identitet vid sidan av etnisk identitet som båda är delar av
individens sociala identitet. Den etniska identitetens grundvalar är språk, kultur, härstamning och
geografiskt område, dvs. den syftar på språklig-kulturell särart, medan nationell identitet omfattar
att man är medlem i eller härstammar från en viss nation eller ett visst samhälle. Som exempel
använder Virta finlandssvenskar som nationellt sett är finländare men finlandssvenskar vad
etniciteten beträffar. Ofta överlappar etnisk och nationell identitet med varandra, t.ex. det finns
ingen stor skillnad mellan dessa begrepp när en finne bor i Finland, men när finnen flyttar till
Sverige blir han eller hon nationellt sett svensk och etniskt sett finsk. (Virta 1994:23) Eftersom
denna avhandling har som syfte att kartlägga finlandssvenska ungdomarnas språkliga identitet finns
det inte frågor om finlandssvenskhet. I andra undersökningar som handlar om finlandssvenskars
språkliga identitet ges ”finlandssvensk” ofta som svarsalternativ vid frågan om informantens
språkliga identitet. Jag är intresserad av språklig identitet och därför ger jag ”finskspråkig”,
”tvåspråkig” och ”svenskspråkig” som svaralternativ.

3.5 Individens språkliga identitets utveckling
Individens språkliga identitet börjar utveckla sig redan i barndom. Språkutvecklingen börjar redan
när barnet ligger i sin mammas mage (Skutnabb-Kangas 1998:42). Barnet hör sin mamma och
pappa prata och observerar språket redan i moderlivet och efter födseln börjar det att imitera det.
Skutnabb-Kangas (1991:60) framhåller att det inte finns en sådan programmering att barnet skulle
lära sig bara ett språk utan språktillägnandet är helt avhängigt av omgivningen. Om familjen eller
omgivningen är tvåspråkig är det helt naturligt för ett barn att lära sig båda språken.
27

Lojander-Visapää (2001:43) har konstruerat en figur (se figur 2) som illustrerar språkliga situationer
som påverkar utvecklingen av individens språkliga identitet och språkanvändning under barn- och
ungdomsåren. Fast det i hennes undersökning är fråga om en tvåspråkig kärnfamilj är figuren nyttig
även för denna avhandling.

SKOLSPRÅK

DAGVÅRDSSPRÅK

FARFÖRÄLDRAR

MORFÖRÄLDRAR

FAR

MOR
BARN
SYSKON

KUSINER

KUSINER
SPRÅKET MED KAMRATERNA

SPRÅKET UTANFÖR FAMILJ OCH SKOLA

Figur 2. Barnets språkliga situationer (Lojander-Visapää 2001:43).
Figuren tolkas så att de olika fälten representerar olika åldrar. I det innersta fältet finns det personer
som barnet umgås med först, dvs. kärnfamiljen. Senare kommer med övriga släktingar och
kamrater. Om det är fråga om en tvåspråkig familj och föräldrarna redan från början använder var
sitt eget språk med barnet hör barnet båda språken redan från tidig barndom. Det som är intressant
med en tvåspråkig familj är att vilket språk barnet och syskonen använder sinsemellan. Om
syskonen är äldre och går redan i daghem eller i skola, kan de använda sitt institutionella språk, dvs.
daghemspråk eller skolspråk med barnet. Om familjen har valt att använda principen en person – ett
språk, pratar syskonen moderns språk om hon är närvarande och faderns språk om han är
närvarande. (Lojander-Visapää 2001:42f.)
Lojander-Visapää vill poängtera att det i hennes arbete är fråga om en stereotypisk familj och till
den hör också mor- och farföräldrar samt kusinerna och deras föräldrar som i hennes fall är
enspråkiga. Barnet kommer på det sättet i kontakt med båda språken i sin kärnfamilj men också
bland sina släktingar. Hon hävdar att om föräldrarna talar endast ett språk med barnet, såsom
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situationen med informanterna i min undersökning är, får han eller hon förmodligen en enspråkig
språklig kompetens och identitet. (Lojander-Visapää 2001:42f.) Det är ändå möjligt att ungdomar i
denna undersökning kommit i kontakt med finskan bland deras släktingar som kan vara tvåspråkiga
eller enspråkigt finska.
Nuförtiden går flesta barn i daghem och daghemspråket är av stor betydelse därför att barnet där
hittar sina första kamrater. Kamraternas språk influerar barnets fortsatta språkutveckling och
påverkar också då när föräldrarna väljer skola för sitt barn. Vanligen vill de att barnet förvarar
kontakten med sina kamrater. Daghem och skolor är i stort sett enspråkiga och det institutionella
språket har en stor betydelse för hur barnets språkliga identitet och språkanvändning utvecklas.
Under grundskolan växer barn upp till ungdomar och det är precist då identiteten skapas. Det är
vanligt för barn och ungdomar att vänskapsförhållanden skapas i skolan. Ungdomarna tillbringar tid
med sina kamrater också utanför hemmet och skolan och det språk som de använder då inverkar
också på deras språkliga identitet. (Lojander-Visapää 2001:44)
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4 ANDRASPRÅKSINLÄRNING
I detta kapitel behandlar jag andraspråksinlärning. Först betraktar jag några forskares synsätter på
vad

begreppet

andraspråksinlärning

betyder

i

förhållande

till

första-

eller

främmandespråksinlärning. Sedan redogör jag för individuella skillnader i andraspråksinlärning och
till sist beskriver jag tvärspråkligt inflytande som uppträder i andraspråksanvändningen.

4.1 Olika synsätt på andraspråksinlärning
Enligt Sajavaara (1999:73) lär man sig sitt förstaspråk i interaktion med människor i sin omgivning
samtidigt som man blir socialiserad och lär sig kulturen i den miljö där man bor. Han menar att
tillägnandet av ett förstaspråk och barns allmänna utveckling står i samband med varandra. Man
tillägnar sig andraspråket på samma sätt som förstaspråket om man deltar i betydelsefull interaktion
med andra människor på andraspråket. Det viktigaste för att man lär sig andraspråket är att man
kommer med som likvärdig deltagare i sin livsmiljös sociala sedvänjor och gränserna för
språktillägnandet avgörs enligt det hurdan karaktär dessa sedvänjor har.
Skutnabb-Kangas påstår att förstaspråksinlärning och andraspråksinlärning går helt olika vägar.
Hon säger att man redan kan ett språk när man börjar lära sig sitt andraspråk. Individen växer upp
och lär sig att känna till världen på samma gång den lär sitt modersmål. När man sedan börjar med
andraspråksinlärningen behöver man inte starta från ingenting med det andra språket utan man
använder förstaspråket som basis och skapar en översättningsekvivalens för nya ord, t.ex. svenskans
”bord” = finskans ”pöytä”. Om man är svenskspråkig och lär sig att ”bord” är ”pöytä” på finska
behöver man inte reagera på samma sätt som när man var liten och lärde sig den denotativa
betydelsen av det svenska ordet ”bord”. Då har man antagligen berört, bitit i, klängt sig över bord,
dvs. verkligen prövat på vad ett bord är. (Skutnabb-Kangas 1981:53f.)
Ovan har jag redogjort för Sajavaaras och Skutnabb-Kangas syn på hur andraspråksinlärning sker.
Viberg (1987:9) å sin sida presenterar olika typer av språkinlärning och deras resultat som påverkas
av inlärningssättet och språkmiljön. Vibergs utgångspunkt är invandrare och deras inlärning av
svenska som andraspråk medan det är fråga om svenskspråkiga ungdomar och deras inlärning av
finska som andraspråk i denna avhandling. Därför är figur 3 bearbetad med tanke på svenskspråkiga
ungdomarna i Finland.
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Förstaspråksinlärning

Ett språk

Parallel inlärning
av två språk

Andraspråksinlärning

Informell

Formell

I målspråksmiljön
Svenska som
förstaspråk

Svenska och
finska som
förstaspråk

Finska som
andraspråk

Utanför målspråksmiljön

Finska som
främmande språk

Figur 3. Olika typer av språkinlärning och deras resultat. (Bearbetad enligt Viberg 1987:9)
När ett barn lär sig ett språk innan det blir utsatt för något annat språk kallas det för
förstaspråksinlärning (se figur 3). Det är också möjligt att ha två förstaspråk och då lär man sig två
språk parallellt, dvs. simultant. (Jfr avsnitt 2.1.2) (Viberg 1987:9)
Det är fråga om andraspråksinlärning då man lär sig ett språk efter att man redan känner till ett
språk. Enligt Viberg är det viktigt att skilja mellan andraspråksinlärning som skett helt på egen hand
utan undervisning, dvs. informellt, och andraspråksinlärning som skett med hjälp av undervisning,
dvs. formellt. (Jfr avsnitt 2.1.2) Informell andraspråksinlärning äger alltid rum i den miljön där
språket talas. Angående den formella andraspråksinlärningen gör det en betydande skillnad om
andraspråket lärs in i målspråksmiljön eller utanför målspråksmiljön. (Viberg 1987:10f.) Då
andraspråksinlärningen sker formellt i målspråksmiljön är andraspråksinlärningen en kombination
av formell inlärning och informell inlärning utanför klassrummet kallas det också för semiformell
inlärning (Viberg 1987:11). Om finska lärs in informellt eller formellt i målspråksmiljön, dvs.
semiformellt, leder det till att finskan blir andraspråk men om finskan lärs in utanför
målspråksmiljön resulterar det i att finskan blir främmande språk.
Enligt Hammarberg (2004:26) lär man sig ett andraspråk i ett land där det talas.
Främmandespråksinlärning sker utanför miljön där språket talas och vanligen i formell
inlärningssituation som i skolan. (Se även Sajavaara 1999:75 och Einarsson 2004:88)
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4.2 Individuella skillnader i andraspråksinlärning
Inlärningen av andraspråket utvecklar sig olikt hos olika individer. Detta beror på individuella
faktorer såsom t.ex. ålder och personlighet. Först redogörs för ålderns inverkan på
andraspråksinlärningen. Forskarna säger att ju tidigare man börjar andraspråkstillägnandet, desto
högre kompetensnivå kan man nå. Detta kan motiveras på flera olika sätt. Det har påståtts att
småbarn är bättre på att absorbera språk än äldre barn eller att naturligt språktillägnande har
någonting att göra med hjärnans elasticitet som minskar med åldern (se avsnitt 4.1). (Sundman
1999:45) Småbarn har också det fördel i språktillägnandet att de har mer tid att öva sig språket
(Arnberg 1988:105). Enligt Börestam och Huss (2001:32) kan den unga ålderns inverkan för bättre
resultat i andraspråksinlärningen betraktas som myt eftersom äldre barn har avsevärd fördel av sin
mer avancerade kognitiva förmåga.
Många tvåspråkiga individer som lärt det andra språket senare säger att det känner kallare och mer
främmande (Skutnabb-Kangas 1981:55). Enligt Arnberg beror det på att när man lär sig ett
andraspråk som liten sker det oftast informellt. Barnet utvecklar sig samtidigt som det lär sig
språket och då sker det en sammanslutning mellan känslor och språk. Hos vuxna sker
andraspråksinlärningen på ett mer analytiskt och formellt sätt. (Arnberg 1988:105)
Inom biologin används termen kritisk period som betyder att det finns en begränsad tidsperiod i
organismens utveckling då en speciell färdighet eller egenskap måste stimuleras och om detta inte
förekommer under den kritiska perioden utvecklar färdigheten eller egenskapen inte normalt.
Samma term används också om barns språkutveckling. Det finns en begränsad tidsperiod då barn
måste komma i kontakt med ett språk för att normal språkutveckling ska ske. Om språkinlärningen
börjar först efter denna period kommer barn inte att nå full behärskning av språket. (Abrahamsson
& Hyltenstam 2003:31f.) Lenneberg (1967:176f.) introducerade hypotesen om den kritiska
perioden för språktillägnande och enligt honom sträcker den sig från tvåårsåldern till pubertet. Alla
informanter i min undersökning är tonåriga och har genomlevt den kritiska perioden eller är i slutet
av den. Denna åldersgrupp valdes därför att tonåringar redan kan tänka över sin språkanvändning.
Som utgångspunkt har jag i denna undersökning åldersskedet då informanterna kommit i kontakt
med finska språket.
Det finns många versioner av Lennebergs hypotes om en kritisk period, t.ex. hypotesen om en
känslig period. Båda hypoteserna delar idén om att det finns en känsligare period i människans
utveckling för språkinlärning men vad gäller skillnaden mellan dem sätter hypotesen om en kritisk
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period trängre gränser för den känsliga åldersperioden medan enligt hypotesen om en känslig period
har människan en särskild förmåga för språktillägnande i barndom men som inte försvinner plötsligt
när människan uppnår en viss ålder. (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:229) Hypotesen om en
kritisk period påstår inte att man inte kan lära sig ett andraspråk efter den kritiska perioden utan det
är fråga om att människans naturliga förmåga att tillägna språk försvinner. Man kan lära sig ett
andraspråk i fyrtioårsålder men det sker genom formell inlärning och kräver ansträngning.
(Lenneberg 1967:176)
De andra individuella faktorerna delas i affektiva och kognitiva faktorer. Affektiva faktorer betyder
faktorer som har att göra med känslor i stället för intelligens såsom kognitiva faktorer gör.
(Skutnabb-Kangas 1988:122) Affektiva faktorer innehåller personlighetstypen, attityder och
motivation. Till kognitiva faktorer hör allmän intelligens och språkbegåvning. (Abrahamsson 2009:
205, 214)
Individens personlighetstyp påverkar andraspråksinlärningen. Personlighet brukas indela i
utåtriktad eller inåtvänd personlighetstyp. Utåtriktade människor ses vanligen som sociala och
aktiva medan inåtvända människor betraktas som reserverade och tystlåtna. Utåtriktade människor
har vanligen mera vänner än inåtriktade personer. Båda dessa personlighetstyper har sina fördelar
vad gäller andraspråksinlärningen. Utåtriktade personer tenderar att ha högre kommunikativ
språkfärdighet medan inåtvända personer har högre skriftlig språkfärdighet. (Abrahamsson
2009:214)
Det finns två typer av motivation: inre och yttre. Med yttre motivation menar man här att individen
använder andraspråket därför att han eller hon måste göra det t.ex. om omgivningen inte kan sitt
modersmål. Inre motivation betyder att individen kan själv välja när han eller hon vill använda
andraspråket.

(Skutnabb-Kangas

1988:124)

Individens

attityder

mot

andraspråket,

andraspråkstalarna och andraspråkskulturen har en indirekt inverkan på andraspråksinlärningen.
Attityderna påverkar individens motivation som å sin sida har direkt inverkan på
andraspråksinlärningen. Alltså positiva attityder mot andraspråket höjer motivationen och påverkar
andraspråksinlärningen positivt. (Abrahamsson 2009:207)
Vad gäller allmän intelligens och andraspråksinlärning har det framgått att intelligensen och goda
kunskaper i språkets struktur står i samband med varandra men intelligensen korrelerar inte med
kommunikativ språkfärdighet. Språkbegåvning är en annan kognitiv faktor som brukas skilja från
allmän intelligens. I vardagligt tal använder man ordet ”språköra” i stället för språkbegåvning som
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betyder att man har en specifik förmåga för språkinlärning. (Abrahamsson 2009:218; Viberg
1987:97f.)

4.3 Tvärspråkligt inflytande
Begreppet

tvärspråkligt

inflytande

omfattar

flera

olika

fenomen

som

förekommer

i

andraspråksinlärningen eller -användningen, t.ex. transfer, interferens, kodväxling och lån. Dessa
fenomen ligger mycket nära varandra och det är svårt att göra en klar gränsdragning mellan dem.
Med transfer menar Abrahamsson att modersmålet påverkar andraspråket. Det finns positiv och
negativ transfer. Negativ transfer eller interferens betyder sådan påverkan från modersmålet att det
blir ett språkligt fel på andraspråket. (Abrahamsson 2009:236) Positiv transfer betyder sådan
överföring från ett språk till ett annat att strukturen blir korrekt. Transfer sker vanligtvis omedvetet.
(Viberg 1987:41, 51)
När tvåspråkiga människor växlar mellan sina två språk kallas det för kodväxling (Abrahamsson
2009:250). Huss (1991:27) använder termen kodväxling när talaren medvetet växlar mellan språk.
Enligt Arnberg (2004:49) betyder kodväxling att en tvåspråkig människa skiftar med språken
medvetet och/eller intentionellt, men endast när hon talar med andra tvåspråkiga och vanligen i
informella sammanhang. Kodväxling kräver stark språklig kompetens i båda språken och det kan
användas som mätinstrument för tvåspråkighet (Skutnabb-Kangas 1988:212). Arnberg (2004:49)
har samlat in orsaker som olika forskare hittat till kodväxling. Det kan t.ex. saknas ett ord i ett av
språken som leder till kodväxling. Vissa ord har en speciell betydelse eller de är enklare på ett av
språken. Kodväxling kan också handla om klargörande av ett missförstånd eller betoning av en
mening. Med att kodväxla kan man också framhäva gruppsolidaritet eller utesluta någon från
konversationen.
Grosjean (1982:129) presenterar ett tvåfasigt tillvägagångssätt för språkval (language choice) och
kodväxling (se figur 4). I den första fasen bestämmer den tvåspråkiga individen språket som han
ska använda. Om samtalspartnern är enspråkig är det naturligt att välja det språk som han talar. Men
om samtalspartnern är också tvåspråkig bestämmer den tvåspråkiga individen först vilketdera
språket han ska använda och sedan kommer den andra fasen då han avgör om han ska kodväxla
eller inte. Den andra fasen följer endast då samtalspartnern är tvåspråkig. Grosjean (1982:145) är
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övertygad om att denna fas existerar eftersom en tvåspråkig individ kodväxlar bara i vissa
situationer.

en tvåspråkig
talar med

L1

enspråkig

tvåspråkig

väljer att
använda

väljer att
använda

L2

L1

med
kodväxling
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med
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kodväxling

Figur 4. Språkval och kodväxling. (Bearbetad enligt Grosjean 1982:129)
Begreppet lån använder man då tvåspråkiga behöver låna in ord från andraspråket och då är det
fråga om att man saknar kunskap i dessa ord på det ena språket (Abrahamsson 2009:250f.). Enligt
Viberg (1987:44) är det fråga om lån då man anpassar det lånade elementet till målspråket (t.ex. till
uttal eller till böjning) men kodväxling betyder att man byter till ett annat språk. Han fortsätter att
lån handlar om enskilda ord medan kodväxling handlar om större lingvistiska enheter som fraser
eller hela satser. (Viberg 1987:44)
Det syns att forskare har olika syn på dessa begrepp. Till exempel det som Arberg (2004) listar som
orsak till kodväxling betraktas som lån av Abrahamsson (2009). I denna avhandling gör jag en grov
gränsdragning mellan kodväxling och lån. Det är fråga om lån då man har brisfällig
språkkompetens och därför måste byta språk. Av detta följer att kodväxling visar att man har bra
språklig kompetens i båda språken och därför används kodväxling som mätinstrument för
tvåspråkighet i denna avhandling.
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5 ANALYS OCH RESULTAT
I detta kapitel behandlar jag de svar som informanterna gav i enkätundersökningen. Jag börjar med
en personskildring av varje informant för att ge en helhetsbild av materialet. Sedan går jag in på att
granska undersökningsresultaten i samma ordning som undersökningsproblemen presenterades i
avsnitt 1.1. Först beskriver jag de svar som anknyter till språklig identitet och därefter behandlar jag
informanternas språkliga beteende. De svar som sammanhänger med målgruppens inlärning av och
attityd till finska språket behandlar jag delvis i samband med målgruppens språkliga identifikation
därför att inlärning av ett andraspråk och attityd mot det också har att göra med språklig identitet.
Ytterligare jämför jag informanterna med varandra för de kommer från olika språkmiljöer (se
avsnitt 2.2).
Informanterna svarade på frågeformuläret anonymt och jag identifierar dem med påhittade namn för
att

behålla

deras

anonymitet.

Varje

personskildring

börjar

med

en

presentation

av

bakgrundsuppgifter och fortsätter med information om informantens uppfattning av sin språkliga
identitet, inlärning av finska och språkanvändning. Min beskrivning av informanternas definitioner
av tvåspråkighet och motiveringar till sin egna språkliga identifikation baserar sig på SkutnabbKangas tvåspråkighetssdefinitioner (se avsnitt 2.1.1).

5.1 Anna, 15
Anna är en 15-årig kvinna som bor i en tvåspråkig miljö med finska som majoritetsspråk. Hon har
gått på ett svenskspråkigt daghem, en svenskspråkig förskola och grundskola. Hon har inte deltagit i
språkbad på finska. Hon tänker fortsätta sina studier på svenska efter grundskolan därför att det kan
bli svårt med de finska termerna till exempel i matematik. Hon säger att det inte är språket som
påverkar valet utan viktigare är hurdant gymnasiet är.

Språklig identitet
Enligt Anna är alla de som talar två språk flytande tvåspråkiga. Hon tillägger att tvåspråkiga
personer också tänker på båda språken och inte översätter sina tankar. Hon identifierar sig själv som
tvåspråkig och säger att hon är flytande i både finska och svenska och talar båda språk lika mycket.
Ändå svarar hon att hon tänker på svenska. Hon tycker också att hennes modersmål är svenska.
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Inlärning av finska som andraspråk
Anna kom i kontakt med finska språket vid 6 års ålder när hon började i en finskspråkig
gymnastikgrupp. I början var det jobbigt för henne eftersom det var första gången hon verkligen
hörde finska. Antagligen hade hon hört finska redan tidigare för hon bor i en finskdominerande
miljö men när hon började med gymnastiken var det eventuellt den första gången hon verkligen
behövde finska.
Informanterna ombads att bedöma sina språkkunskaper i båda språken och i språkets fyra
delområde (jfr avsnitt 2.1.1) vid en skala från 4 till 10, där 4 är underkänt och 10 utmärkt. Anna
bedömer sina språkkunskaper i finska med vitsordet 9 eller med vitsordet 10. Förmågan att
producera och att förstå skriven text tycker hon motsvara vitsordet 9 medan förmågan att tala och
förstå talat språk bedömer hon med vitsordet 10. Hon bedömer sina språkkunskaper i svenska i
varje delområde med vitsordet 10. Antagligen bedömer hon sina skriftliga kunskaper i finska med
ett lägre vitsord därför att hon inte behöver skriva så mycket på finska eftersom hon går i en
svenskspråkig skola. Hennes muntliga kunskaper i finska är antagligen bättre också därför att hon
lärde sig finska i en gymnastikgrupp där hon behövde tala och lyssna.

Språkanvändning
Anna talar svenska med de flesta människor i sin omgivning. Hon använder svenska med mamma,
pappa, syskon, mormor, farföräldrar och skolkamrater. Med övriga släktingar och familjebekanta
talar hon också ibland finska. Med vänner använder hon båda språken lika mycket. Hon talar endast
finska med morfar. Hon kommenterar att även om hon talar svenska med de flesta, talar hon båda
språken ungefär lika mycket.
I affärer, på bibliotek, på hälsocentral och på restauranger talar Anna endast finska. I hobbyer
använder hon ibland också svenska. I kyrkan eller församlingen använder hon båda språken lika
mycket. I skolan talar hon mest svenska men också ibland finska. Jag tycker att det syns av hennes
svar att hon bor i en miljö där finskan är majoritetsspråket.
Informanten lyssnar lika mycket på finskspråkiga som svenskspråkiga radiokanaler och hon tittar
lika mycket på finskspråkiga som svenskspråkiga tv-program. Hon läser böcker och tidningar på
båda språken men mera på svenska. Hon lyssnar inte på finskspråkig musik. På nätet besöker hon
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både finsk- och svenskspråkiga sidor men mera finskspråkiga. Telefonspråket i hennes mobil är
svenska.
Hon använder hellre svenska i skolan, hemma och med vissa kompisar. Finska talar hon hellre i
butiker, med kompisar, på hobbyer och med morfar. För henne känns det så naturligt att använda
finska att hon inte behöver tänka på det så mycket. Hon tycker att hennes kunskaper i finska är
tillräckligt bra. Hon klarar av alla vardagssituationer och förstår det som sägs. På en fråga om
kodväxling svarar hon att hon med sina tvåspråkiga vänner ofta sätter in finskspråkiga ord när de
pratar.

Sammandrag
Anna

kommer

från

en

tvåspråkig

miljö

där

finskan

dominerar.

Hon

baserar

sin

tvåspråkighetsdefinition på kompetenskriteriet (se avsnitt 2.1.1). Hennes språkliga identitet är
tvåspråkig för hon är flytande i båda språken och använder dem lika mycket. Informanten ger sina
finskkunskaper nästan lika högt vitsord som kunskaperna i svenska som får vitsordet 10. Hon
umgås på svenska med de flesta i sin närmiljö men påpekar att hon ändå talar lika mycket finska
som svenska. I olika ställen använder hon mera finska än svenska. Hon talar mera svenska bara i
skolan. Informanten började lära sig finska som sexåring när hon började träna gruppgymnastik.
Hon tycker att hennes kunskaper i finska är tillräckliga.

5.2 Benjamin, 17
Benjamin är en 17-årig man som bor i en tvåspråkig miljö där finskan är majoritetsspråket. Han har
gått i

ett svenskspråkigt daghem och i

svenskspråkiga skolor. Han har inte fått

språkbadsundervisning i finska. Språket på det andra stadiet är engelska. Han studerar på IB-linjen
som fungerar i samma fastighet som ett svenskspråkigt gymnasium. Han valde att studera på
engelska därför att han ville utveckla sina språkkunskaper utan att för den skull försumma sin
svenska. Han ville gärna stanna i en finlandssvensk skolmiljö, men tyckte att finsk- och
engelskspråkiga inslag i den kunde vara en positiv upplevelse.
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Språklig identitet
Benjamin anser att en tvåspråkig person talar två språk flytande och identifierar sig starkt med båda
språken och ser sig själv som tvåspråkig. Han identifierar sig själv som svenskspråkig. Som
motivering säger han att hans svenska är mycket starkare än finska. Han fortsätter att det är mycket
lättare att uttrycka sig på svenska. Han identifierar sig starkare med svenskspråkig kultur och tänker
på svenska. Han tillägger att han också ibland tänker på engelska och i sällsynta fall på finska
beroende på situationen. Han berättar att hans modersmål är svenska.

Inlärning av finska som andraspråk
Benjamin har hört finska runt sig hela sitt liv men har inte förstått finskan förrän skolstarten. Då
började han med hobbyer där man talade finska och det hjälpte hans språkinlärning. Han berättar
också att finskundervisningen som började på årskurs 3 spelade en stor roll i inlärningen av finska.
Hans första minnen om finsklärandet är svaga men han kommer ihåg att inlärningen, speciellt i att
själv kommunicera, gick långsamt och han länge skydde situationer där han var tvungen att använda
aktiv finska.
Han bedömer sina svenskkunskaper i språkets alla delområden med vitsordet 10. Vad gäller hans
språkkunskaper i finska bedömer han de perceptiva delområdena, dvs. förmågan att förstå skriven
text och talat språk, med vitsordet 10 medan han bedömer de produktiva delområdena med vitsordet
8.

Språkanvändning
Benjamin använder för det mesta svenska med människor i sin omgivning. Det finns ingen som han
talar endast eller mest finska med. Han talar båda språken lika mycket med morföräldrar och
skolkamrater, mest svenska men också ibland finska med övriga släktingar, vänner och
familjebekanta, endast svenska använder han med mamma, pappa, syskon och farföräldrar.
När det är fråga om olika platser förändras hans språkanvändning avsevärt. Därför att finskan är
majoritetsspråket i den språkliga miljön han lever i använder han endast finska i affärer, bibliotek
och restauranger. I hälsocentralen talar han ibland också svenska. Språket på hobbyer är mestadels
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svenska men också ibland finska. Detsamma gäller i skolan men han poängterar att engelskan går
förbi både svenskan och finskan där.
Han lyssnar på radio på båda språken men mer på svenska. Detsamma gäller med att läsa böcker
och tidningar samt att lyssna på musik. På TV tittar han både på finsk- och svenskspråkiga program
men mer finskspråkiga. Han surfar på nätet på båda språken men kan inte avgöra vilket språk
dominerar där. Han har varken finska eller svenska som telefonspråk.
Han talar hellre svenska i sådana situationer där han kommunicerar med en helt svenskspråkig
publik. Han använder hellre svenska när han vet eller förutsätter att samtalspartnern hellre talar
svenska. Finskan använder han när han vill bli förstådd av finskspråkiga personer och främja deras
möjligheter att delta i diskussionen.
Han anser att hans kunskaper i finska är nöjaktiga, men han skulle vilja gärna förbättra dem. När
Benjamin talar finska känner han sig oftast litet osäker och han känner en viss frustration över att
inte alltid kunna uttrycka sina tankar perfekt. Han säger att han tänker mycket medan han talar och
jobbar hårt för att undvika fel och ”ofinska” uttryckssätt. Med det att han vill undvika fel och
uttryck som inte är typiska för finska språket menar han antagligen att han inte vill att svenskan
påverkar när han talar finska, dvs. att han vill undvika interferens. Han strävar också efter att
minimera kodväxling och försöker tala ett språk åt gången. Han tillägger att han kan använda vissa
finska ord och uttryck i informella samtalssituationer om han samtalar med någon som talar ett
starkt blandspråk.

Sammandrag
Benjamin bor i en språkmiljö som är tvåspråkig med finsk majoritet. Hans definition av
tvåspråkighet grundar sig på kompetens och attityd (se avsnitt 2.1.1). Han identifierar sig som
svenskspråkig för han har mycket bättre kunskaper i svenskan och han identifierar sig med den
svenskspråkiga kulturen. Ändå bedömer informanten sina finskkunskaper med vitsordet 9. Han
använder för det mesta svenska i flesta kommunikationssituationer. Med morföräldrar och
skolkamrater talar han båda språken lika mycket. I olika platser domineras språkanvändningen av
finskan. Han använder mer svenska än finska i skolan, i kyrkan och på hobbyer. Han började lära
sig finska som sjuåring. Enligt informanten är sina finskkunskaper nöjaktiga.
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5.3 Kim, 13
Kim är en 13-årig man som bor i en tvåspråkig miljö där svenskan är majoritetsspråket. Han har
gått i ett svenskspråkigt daghem samt en svenskspråkig förskola och grundskola. Han har fått
finskspråkig språkbadsundervisning i grundskolan. I fortsättningen vill han studera på svenska. Han
ger ingen motivering till detta.

Språklig identitet
Enligt Kim är den tvåspråkig som kan båda språken flytande. Han identifierar sig själv som
svenskspråkig därför att han talar svenska hemma och med kamraterna. Först grundar han
tvåspråkigheten på kompetensen men när det är fråga om hans språkliga identitet blir ursprunget
viktigt. Han berättar också att han tänker på svenska och att hans modersmål är svenska.

Inlärning av finska som andraspråk
Kim kom i kontakt med finska språket när han var 6 år gammal genom finska sånger som de sjöng i
förskolan men han började lära sig finska först i skolan på årskurs 1. Han berättar att inlärningen av
finska skedde lättare genom lek. Han bedömer sina svenskkunskaper annars med vitsordet 10 men
skrivförmågan bedömer han med vitsordet 9. Gällande språkkunskaper i finska bedömer han de
produktiva delområdena med vitsordet 7 och de perceptiva med vitsordet 8.

Språkanvändning
Kim använder endast svenska med alla människor och i alla platser med ett undantag. I några
affärer använder han också ibland finska. Han följer svenskspråkiga medier, lyssnar på
svenskspråkig musik och telefonspråket är svenska. På frågan om när han använder hellre svenska
svarar han att han lever i en så svenskspråkig miljö att han klarar sig på svenska. På motsvarande
fråga om användning av finska svarar han att finsklektionerna går på finska. Informanten berättar
att han känner sig osäker när han talar finska därför att han inte vet om han talar rätt. Han brukar
inte blanda finska och svenska. Enligt honom är hans kunskaper i finska inte tillräckligt bra för han
kommer allt för sällan i kontakt med finska språket.
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Sammandrag
Kim bor i en svenskdominerande språkmiljö. Enligt honom är det kompetensen som avgör
individens tvåspråkighet. Hans språkliga identitet är svensk för han kommer från ett svenskspråkigt
hem. Medeltalet i hans finskkunskaper är 8 och i svenskkunskaperna 10. Han började lära sig finska
som sexåring. Han använder svenska med alla personer och i nästan alla platser. Det finns några
affärer där han talar också finska. Informantens kunskaper i finska är inte tillräckligt bra på grund
av hans begränsade kontakter med språket.

5.4 Daniel, 16
Daniel är en 16-årig man som bor i en tvåspråkig miljö med svenska som majoritetsspråk. Hans
skolgång har alltid skett på svenska. Han har inte deltagit i finskspråkig språkbadsundervisning.
Han valde det svenskspråkiga gymnasiet därför att det ligger i samma kommun som han bor i. Det
svenskspråkiga gymnasiet är det enda som finns i kommunen och om man vill studera på finska
måste man flytta bort. Han ger en uppfattning att det egentligen inte är språket som påverkat valet
av skolan. Men man kan fråga sig om informanten hade valt samma gymnasium om det var
finskspråkigt och det enda på orten.

Språklig identitet
Daniel tycker att man är tvåspråkig om man talar båda språken hemma. Hans definition av
tvåspråkighet baserar sig på ursprung (se avsnitt 2.1.1). Han identifierar sig själv som svenskspråkig
därför att hans familj använder svenska hemma. Han håller sig till sin tvåspråkighetsdefinition när
han identifierar sig själv språkligt. Hans tankespråk och modersmål är svenska.

Inlärning av finska som andraspråk
Daniel kom i kontakt med finskan i förskolan då han var 6 år gammal. När han berättar om sina
första minnen om inlärningen av finska säger han att de sjöng finska sånger i förskolan och det var
lättare eftersom det var mera på lek. Finskundervisningen började på årskurs 1.
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Han tycker att hans skriftliga kunskaper i finska är bättre än de muntliga kunskaperna. Han bedömer
förmågan att skriva med vitsordet 8 och förmågan att förstå skriven text med vitsordet 9. Förmågan
att tala och förstå talad finska bedömer han med vitsordet 7. Kunskaperna i språkets alla
delområden i svenska tycker han vara värd vitsordet 10.

Språkanvändning
Daniel använder svenska med alla personer i sin omgivning och i alla platser med undantag av
några affärer där han ibland använder finska. Han följer massmedier mestadels på svenska men han
besöker också finskspråkiga internetsidor. Han lyssnar inte på finskspråkig musik och har installerat
språket i sin mobil på svenska. I hans liv finns det inte sådana situationer där han hellre vill använda
någotdera språket. Han berättar att han bor i så pass svenskspråkig miljö att han aldrig behöver tala
finska. När han talar finska känner han sig rädd för att inte förstå vad andra säger på finska. Han
tycker att hans kunskaper i finska inte är tillräckligt bra. Han klarar sig inte i en finskspråkig miljö.

Sammandrag
Daniel bor i en svenskdominerande miljö. Han baserar sin tvåspråkighetsdefinition på ursprung.
Hans språkliga identitet är svensk för att hemspråket är svenska. Medeltalet i finskkunskaperna är 8,
dvs. två vitsord lägre än i svenskkunskaperna. Han använder för det mesta svenska med olika
människor och i olika platser. Informanten var sexåring när han började lära sig finska. Han tycker
att hans kunskaper i finska inte är tillräckligt bra för han kan inte klara sig på finska.

5.5 Emma, 15
Emma är en 15-årig kvinna som bor i en språkmiljö som är tvåspråkig med en svenskspråkig
majoritet. Hon har alltid gått i en svenskspråkig skola men har fått språkbadsundervisning i finska i
grundskolan. Hon ska fortsätta sina studier på svenska på det andra stadiet. Hon valde en
svenspråkig skola för att det finns en i närheten och den är mest passande. Hon berättar inte på
vilket sätt språket påverkar valet av skolan. Möjligen är skolan passande just därför att den är
svenskspråkig.
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Språklig identitet
Enligt Emma är sådana personer tvåspråkiga som kan båda språken flytande. Hon identifierar sig
själv som svenskspråkig därför att båda hennes föräldrar är svenskspråkiga. Hon tänker på svenska.

Inlärning av finska som andraspråk
Informanten kom i kontakt med finska språket vid 7 års ålder i skolan. Hon säger att det var svårt
att lära sig finska. Hon bedömer sina svenskkunskaper med vitsordet 10. För finskans del tycker
hon att hennes förmåga att skriva, att förstå skriven text och att tala är värd vitsordet 8 men
förmågan att förstå talat språk är värd vitsordet 7.

Språkanvändning
Emma använder svenska med alla personer i sin omgivning och i alla platser utom i några affärer.
Hon lyssnar på radio och musik, tittar på TV och surfar på internet på båda språken men mera på
svenska. Böcker och tidningarna läser hon bara på svenska och telefonen är installerad på svenska.
Hon använder hellre alltid svenska därför att det är hennes modersmål. Hon berättar att det känns
ganska svårt när hon talar finska men samtidigt känns det roligt att tala på ett annat språk. Hon
tycker att hennes kunskaper i finska är ”helt okej” och fortsätter att det är ganska enkelt för henne
att lära sig finska. Informanten brukar inte blanda finska och svenska förutom några småord med
kompisarna.

Sammandrag
Emma bor i svenskdominerande språkmiljö. Hennes definition av tvåspråkighet grundar sig på
kompetens. Hennes språkliga identitet är svensk eftersom hennes föräldrar är svenskspråkiga.
Informantens kunskaper i finska är värd vitsordet 8 och de ligger två vitsord lägre än
svenskkunskaperna som hon ger vitsordet 10. Hon använder endast svenska med alla släktingar och
andra människor i sin närmiljö. Hon talar endast svenska i alla platser men i några affärer använder
hon också ibland finska. Hon var sjuåring när hon började lära sig finska. Hon tycker att hennes
finskkunskaper är tillräckliga för det är lätt för henne att lära sig finska.
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5.6 Felix, 16
Felix är en 16-årig man som kommer från enspråkigt finsk miljö. Han har gått i svenskspråkigt
daghem och han har gått i skolan på svenska. Han har inte fått språkbadsundervisning i finska. Han
vill fortsätta sina studier på svenska på det andra stadiet därför att det skulle vara svårt att studera på
finska när han hela livet studerat på svenska.

Språklig identitet
Enligt informanten är den tvåspråkig som talar svenska hemma och har också ett annat språk. Han
identifierar sig själv som tvåspråkig för han talar svenska hemma men med kompisarna talar han
finska. Han berättar att han tänker på båda språken men att hans modermål är svenska.

Inlärning av finska som andraspråk
Felix berättar att han kom i kontakt med finska språket vid 4 års ålder men han berättar inte om sina
första minnen gällande inlärningen av finska. Han har lärt sig finska i kommunikation mellan
vänner. Finskundervisningen började på årskurs 3 eller 4. Han ger vitsordet 10 för förmågan att
förstå skriven text och att tala. De andra två delområden som är förmåga att skriva och förmåga att
förstå talat språk bedömer han med vitsordet 9. För finskans del tycker han att alla språkets
delområden är värda vitsordet 9.

Språkanvändning
Informanten använder endast svenska med familjemedlemmar samt med mor- och farföräldrar.
Med övriga släktingar talar han båda språken lika mycket. När han samtalar med familjebekanta
eller skolkamraterna använder han mest finska men också ibland svenska. Med vänner talar han
endast på finska. Vad gäller språkanvändning i olika platser blir språket nästan endast finska.
Enbart i skolan använder han mest svenska men också ibland finska. Han tittar på både finsk- och
svenskspråkiga tv-program men mera på de finskspråkiga. Detsamma gäller när han läser böcker
och tidningar. Han lyssnar bara på finskspråkig musik, surfar på nätet på finskspråkiga sidor och
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telefonspråket är finska. Informanten berättar att det känns normalt när han talar finska. Han tycker
att hans språkkunskaper i finska är tillräckligt bra eftersom han kan tala och skriva bra.

Sammandrag
Felix bor i finskspråkig miljö. Hans definition av tvåspråkighet baserar sig på funktionskriteriet (se
avsnitt 2.1.1) men han har en ganska diglossisk syn på tvåspråkigheten dvs. att språken har olika
funktioner för honom; svenska används hemma och finska med kompisar. Hans språkliga identitet
är tvåspråkig. Medeltalet i hans självbedömda kunskaper i svenska är 10 och finskkunskaperna
bedömer med vitsordet 9. Han talar svenska mellan familj och far- och morföräldrar. Med vänner
och skolkamrater talar han mest finska. I olika ställen utom i skolan talar han bara finska. Han
började lära sig finska när han var fyraåring. Han är nöjd med sina finskkunskaper för han kan tala
och skriva.

5.7 Kasper, 18
Kasper är en 18-årig man som bor i enspråkigt finsk miljö. Ursprungligen kommer han från en
språkmiljö som är tvåspråkig med svenskspråkig majoritet. Han har bott i den nuvarande
boningsorten i ett år. Det måste tas i beaktande att det antagligen påverkat Kaspers svar på
frågeformuläret att han flyttat från en språkmiljö till en annan. Han har gått i ett svenskspråkigt
daghem, i en svenskspråkig förskola och grundskola. Han har inte deltagit i språkbadsundervisning
i finska. För närvarande studerar han på ett svenskspråkigt gymnasium. Informanten berättar att
språket inte spelade så stor roll när han valde utbildningen efter grundskolan. Emellertid har han
svarat att han vill studera på svenska i fortsättningen eftersom han vill föra fram finlandssvenskan.
Det verkar att språket har en stor betydelse för honom när han väljer studieplatsen efter gymnasiet
fast han påstår annat.

Språklig identitet
Kasper anser att den som kan tala två språk utan problem är tvåspråkig. Han identifierar sig själv
som svenskspråkig därför att han har svårigheter i det finska språket. Han tänker på svenska och
hans modersmål är svenska.
46

Inlärning av finska som andraspråk
Kasper kom i kontakt med finska språket vid 8 års ålder. Hans första minnen om inlärningen av
finska är att det var svårt. Mest svårigheter hade han med uttalet och olika böjningar. Han bedömer
sina kunskaper i finska ganska strängt. Han har lärt sig finska till största delen i skolan men också
på hobbyer. Finskundervisningen började på årskurs 2. Han ger vitsordet 6 för språkets produktiva
delområden dvs. förmågan att skriva och tala finska. Förmågan att förstå skriven text bedömer han
som med vitsordet 7 och förmågan att förstå talat språk med vitsordet 8. Han ger högre vitsord för
sina språkkunskaper i svenska. De produktiva delområdena bedömer han med vitsordet 8 och de
passiva delområdena med vitsordet 9.

Språkanvändning
Kasper använder svenska med alla familjemedlemmar, släktingar och familjebekanta. Språket med
skolkamraterna är mest svenska men ibland också finska. Med vänner använder han båda språken
lika mycket. Svenskan dominerar när det gäller olika människor i informantens omgivning men när
det gäller språkanvändning i olika platser blir situationen omvänd. Informanten använder mest
finska men också ibland svenska i affärer, i bibliotek, i hälsocentral, på restauranger och på
hobbyer. I skolan och på ungdomsgården använder han mest svenska men också ibland finska. Han
använder endast svenska i kyrkan och i församlingen. Han lyssnar på finskspråkig radio och tittar
på finskspråkiga radio och tv-program. Han läser varken finsk- eller svenskspråkiga böcker eller
tidningar. Han lyssnar på svenskspråkig musik och surfar på svenskspråkiga nätsidor.
Telefonspråket är installerat på svenska.
Informanten talar hellre svenska i skolan och tillsammans med sina vänner. Finskan använder han
hellre under träning och på tävlingar. Han känner sig ibland litet klumpig när han talar finska.
Informanten blandar ibland finska och svenska när han talar, till exempel när han kommer på ett ord
på finska men inte på svenska. Han berättar att hans kunskaper i finska inte är tillräckligt bra men
han lär sig hela tiden.
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Sammandrag
Kasper kommer från enspråkig finsk miljö. Han definierar tvåspråkigheten med hjälp av
kompetenskriteriet. Hans språkliga identitet är svensk eftersom han har problem med sina
finskkunskaper. Han ger vitsordet 7 för sina finskkunskaper och vitsordet 9 till svenskkunskaper.
Informanten använder svenska med familjen och släkten samt med familjebekanta. Med vänner
talar han båda språken lika mycket. Han umgås mestadels på svenska med skolkamraterna men
använder också ibland finska med dem. I olika platser dominerar finskan språkanvändningen. Han
började lära sig finska som åttaåring. Enligt honom är hans kunskaper i finska inte tillräckliga men
han gör ständigt framsteg.

5.8 Informanternas språkliga identifikation
I detta avsnitt beskriver jag hur informanterna som bor i olika språkliga miljöer uppfattar begreppet
tvåspråkig och hur de identifierar sig själva språkligt. Ytterligare behandlar jag informanternas syn
på sin språkförmåga i svenska och i finska samt deras attityt mot finska språket.

5.8.1 Tvåspråkighetsdefinitioner bland informanterna
Informanterna ombads att berätta sin syn på tvåspråkigheten. Jag granskar informanternas
definitioner av tvåspråkighet med hjälp av Skutnabb-Kangas tvåspråkighetsdefinitioner (se avsnitt
2.1.1). Informanternas definitioner av tvåspråkighet kan indelas i olika typer enligt ursprungs-,
kompetens-, funktions- och attitydkriterier. En definition är en kombination av två kriterier. Den
största gruppen av de ovannämnda typerna utgörs av definitioner som baserar sig på
kompetenskriteriet. Anna, Benjamin, Kim, Emma och Kasper bygger sin definition av tvåspråkighet
på kunskap. De säger alla att sådana personer som kan båda språken är tvåspråkiga. Ytterligare
lyfter de flesta av dem fram att kunskapen måste vara flytande.
Ex.1 Alla som talar två språk flytande (och tänker på båda språken – inte översätter sina tankar).
(Anna)
Ex. 2 Personer som kan båda språken flytande. (Emma)
Ex. 3 Den som kan tala två språk utan problem. (Kasper)
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I exempel 4 ges en definition som är en kombination av två kriterier, kunskap och attityd. Enligt
Benjamin är man tvåspråkig om man kan båda språken och identifierar sig med båda språken.
Ex. 4 En person som talar två språk flytande och identifierar sig starkt med båda språken
och ser sig själv som tvåspråkig. (Benjamin)
Ex. 5 Om man pratar båda språken hemma. (Daniel)
Ex. 6 Sådan som talar svenska hemma och har andra språket som finska. (Felix)

I exempel 5 är det ursprunget som avgör om personen är tvåspråkig eller inte. Felix har en sådan
uppfattning om tvåspråkigheten som är svår att kategorisera enligt Skutnabb-Kangas (1981)
definitioner. I exempel 6 bygger hans definition av tvåspråkighet på användning av två språk, dvs.
funktionskriteriet. Det kan ses att han betraktar tvåspråkigheten som om de två språken hade olika
uppgifter. Det finns en funktionell differentiering mellan de två språken fast han inte preciserar
språkens funktioner exakt. Användning av svenska är anknuten till hem och finska används utanför
hemmet.

5.8.2 Informanternas uppfattning av sin språkliga identitet
Efter att informanterna hade svarat på frågan om vad tvåspråkigheten egentligen betyder för dem
frågades de om hur de identifierar sig själva språkligt, och de ombads också att motivera sina svar.
Avsikten med denna fråga var att få reda på om informanterna kan identifiera sig som tvåspråkiga
och om de själva kan uppfylla sina egna kriterier för tvåspråkighet. Frågeformulärets svarsalternativ
var ”finskspråkig”, ”tvåspråkig” och ”svenskspråkig”. Jag valde att inte ge sådana svarsalternativ
som ”finlandssvensk” och ”finländare” för dessa alternativ har mer med etniciteten att göra och jag
vill åtskilja mellan den språkliga och den etniska identiteten. Fast begreppen överlappar varandra är
det inte fråga om samma sak (se avsnitt 3.4).
Antagandet var att de informanter som kommer från språkmiljöerna 1 och 3 mer sannolikt
identifierar sig som tvåspråkiga än de som kommer från språkmiljö 2. Resultaten visar att bara två
av informanterna, Anna från miljö 1 och Felix från miljö 3, identifierar sig som tvåspråkiga (se
tabell 5). I sina förklaringar håller sig både Anna och Felix till sina egna tvåspråkighetsdefinitioner
(se avsnitt 5.8.1) men Anna gör ett tillägg. Hon tycker att hon är tvåspråkig för hon har flytande
kunskaper i båda språken och hon använder båda lika mycket. Felix å sin sida motiverar sin
tvåspråkighet med att han använder svenska hemma och finska med vänner. Nu preciserar han mer
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exakt språkens funktioner i sitt liv. Det språk som används hemma är svenska och finska språket
talas vänner emellan.
De andra fem informanterna uppfattar sig som svenskspråkiga. Det är intressant att märka att fyra
informanter av de fem som identifierar sig som svenskspråkiga, använde kompetensen som
kriterium för tvåspråkigheten, men när det är fråga om deras egen språkliga identitet håller bara två
med det som de tidigare sagt. Kim och Emma, som definierade tvåspråkigheten så att den kräver
kunskap av båda språken, berättar att de är svenskspråkiga för att de har svenskspråkigt ursprung.
Det är också intresseväckande att de tre, dvs. Kim, Daniel och Emma, som identifierar sig som
svenskspråkiga och motiverar det med ursprung, är alla från miljö 3.
Tabell 5. Informanternas kriterier för tvåspråkighet, språkliga identitet och kriterier för egen
språklig identitet.
Kriterium för egen
Informant Språkmiljö Kriterium för tvåspråkighet Språklig identitet språklig identitet
Anna

1

kompetens

tvåspråkig

kompetens + funktion

Benjamin

1

kompetens + attityd

svenskspråkig

kompetens + attityd

Kim

2

kompetens

svenskspråkig

ursprung

Daniel

2

ursprung

svenskspråkig

ursprung

Emma

2

kompetens

svenskspråkig

ursprung

Felix

3

funktion

tvåspråkig

funktion

Kasper

3

kompetens

svenskspråkig

kompetens

Enligt Virta (1994) är den språkliga självförtroenden eller den språkliga självkänslan en del av den
språkliga jagidentiteten (se avsnitt 3.3). Om den språkliga självförtroenden är bra kan man lita på att
man klarar sig på ett visst språk. Med tanke på detta frågades informanterna om de tycker att deras
kunskaper i finska är tillräckligt bra. Både Anna och Felix som identifierar sig som tvåspråkiga har
ett bra språkligt självförtroende gällande kunskaper i finska:
Ex. 7 Ja, det tycker jag. Jag klarar av alla vardagssituationer och förstår det som sägs. (Anna)
Ex. 8 Ja. Jag kan tala och skriva bra. (Felix)

Jämfört med Anna och Felix litar de andra informanterna med svenskspråkig identitet inte på att de
klarar sig på finska eller är osäkra om det. Kim och Daniel tycker inte att deras finskkunskaper är
tillräckliga:
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Ex. 9 Nej, för jag kommer allt för sällan i kontakt med finska språket. (Kim)
Ex. 10 Nej, jag klarar mig inte i en finsk miljö. (Daniel)

Benjamin, Emma och Kasper är inte helt nöjda med sina kunskaper i finska men det är glädjande att
de inte ser det som ett problem utan de har alla en positiv syn på inlärningen av finska:
Ex. 11 Jag anser att de är nöjaktiga, men skulle väldigt gärna förbättra dem. (Benjamin)
Ex. 12 Helt okej, har ganska enkelt att lära mig finska så det går bra. (Emma)
Ex. 13 Nej, men jag lär mig hela tiden. (Kasper)

Den språkliga självkänslan innehåller också känslan av att vara sig själv när man talar ett visst språk
(se avsnitt 3.3). För att få svar på om informanterna känner att vara sig själva när de använder finska
frågades de att hur det känns när de talar finska. Igen finns det en klar skillnad mellan de som
identifierar sig som tvåspråkiga och de som identifierar sig som svenskspråkiga.
Ex. 14 Jag tänker inte så mycket på att jag talar finska, det känns helt naturligt. (Anna)
Ex. 15 Normalt. (Felix)
Ex. 16 Osäkert. Jag vet inte om jag talar rätt. (Kim)
Ex. 17 Ganska svårt, men det är på samma gång roligt att prata ett annat språk. (Emma)

På basis av exempel 14 och 15 kan man konstatera att både Anna och Felix upplever en känsla av
att vara sig själva när de talar finska. De andra känner sig osäkra när de talar finska. I exempel 17
kommer det fram att finskan är ”ett annat språk” för Emma. Det verkar som hon tycker att finskan
var ett främmande språk.

5.8.3 Informanternas självvärdering av sina språkkunskaper i svenska och finska
Den andra delen av språklig identitet är individens språkliga självuppfattning som omfattar bl.a.
individens uppfattningar, känslor och värderingar beträffande hans språkfärdighet (se avsnitt 3.3).
Informanterna ombads att bedöma med skolvitsord om sin uppfattning av sina språkkunskaper i
båda språken (se tabellerna 6 och 7). De har bedömt språkets fyra delområden skilt för sig. För
språkets olika delområden se avsnitt 2.1.1.
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Tabell 6. Informanternas självvärdering av sina språkkunskaper i finska enligt språkets delområden.
Informant 
Språkmiljö 

Anna Benjamin Kim Daniel Emma

Felix Kasper

1

1

2

2

2

3

3

a) förmåga att skriva:

9

8

7

8

8

9

6

b) förmåga att förstå skriven text:

9

10

8

9

8

9

7

c) förmåga att tala:

10

8

7

7

8

9

6

d) förmåga att förstå talat språk:

10

10

8

7

7

9

8

Tabell 6 visar att Anna och Benjamin kommer från språkmiljö 1 (tvåspråkig miljö med finskspråkig
majoritet), Kim, Daniel och Emma från språkmiljö 2 (tvåspråkig miljö med svenskspråkig
majoritet) och Felix och Kasper från språkmiljö 3 (enspråkigt finsk miljö med en liten
svenskspråkig minoritet). Kaspers självvärdering avviker från de andra informanternas svar. De
informanter som kommer från språkmiljöerna 1 och 3 bedömer sina kunskaper i finska med något
bättre vitsord än informanterna i språkmiljö 2 med undantag av Kasper (se tabell 6). Han ger de
sämsta vitsorden för sina finskkunskaper.
Skutnabb-Kangas (1981:194) förklarar att mängden av kontakt med andraspråket påverkar
bedömningen. Den som ofta kommer i kontakt med andraspråket och har möjligheter att använda
språket har en mer realistisk uppfattning om sin språkförmåga än den som sällan använder
andraspråket. I detta fall är det möjligt att Anna, Benjamin, Felix och Kasper har en mer realistisk
bild av sina språkkunskaper i finska än Kim, Daniel och Emma. Det är intressant att Kasper
bedömer sina finskkunskaper med lägre vitsord än Kim, Daniel och Emma. Kanhända att Kasper,
som ursprungligen inte kommer från enspråkigt finskt område utan från enspråkigt svenskt område,
har en mer realistisk bild av sina finskkunskaper nu när han bor i finskspråkig miljö och antagligen
använder språket mer än tidigare, än Kim, Daniel och Emma som bor i den svenskdominerande
miljön och ändå ger bättre betyg för sina kunskaper i finska. Detta kan vara orsaken till hans låga
vitsord i förhållande till andra. Skutnabb-Kangas (1981:194) poängterar också att när man
undersöker ungdomar i skolåldern och deras självvärderingar kan också deras skolbetyg i
ifrågavarande språk påverka deras självbedömning.
Det finns några skillnader mellan de olika delområdena i självvärderingar i språkkunskaperna i
finska. Tre av sju informanter, Benjamin, Kim och Kasper bedömer de produktiva
språkförmågorna, dvs. förmåga att skriva och att tala med sämre betyg än de perceptiva
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språkförmågorna. De kommer alla från olika språkmiljöer. I Benjamins svar finns det en möjlig
förklaring till det att han ger sämre vitsord för sin produktiva språkförmåga:
Ex. 18 Jag [---] kommer ihåg att inlärningen speciellt att själv kommunicera gick långsamt och jag
länge skydde situationer där jag måste använda aktiv finska. (Benjamin)

Det att Benjamin undvek användning av finska då han började lära sig språket kan påverka hans
produktiva språkförmåga ännu i dag.
Anna bedömer sin skriftliga språkförmåga med lägre vitsord än muntlig språkförmåga. Hon berättar
att hon började lära sig finska när hon började med gymnastik som hobby och gruppen var
finskspråkig. Anna var alltså tvungen att tala finska och att förstå talad finska. Det har antagligen
påverkat hennes muntliga språkförmåga positivt. Daniel däremot bedömer sin muntliga
språkförmåga med sämre vitsord än skriftlig förmåga. Orsaken till detta kan vara språkmiljön som
är svenskspråkig (se ex. 19).
Ex. 19 Jag bor i en så pass svenskspråkig miljö att jag aldrig behöver tala finska. (Daniel)

Självvärderingar av språkkunskaper i svenska (se tabell 7) ser mer homogena ut än självvärderingar
av finskkunskaperna. Majoriteten av informanterna har bedömt alla delområden med vitsordet 10.
Kaspers självbedömning avviker igen litet från de andras.
Tabell 7. Informanternas självvärdering av sina språkkunskaper i svenska enligt språkets
delområden.
Informant 
Språkmiljö 

Anna Benjamin Kim Daniel Emma

Felix Kasper

1

1

2

2

2

3

3

a) förmåga att skriva:

10

10

9

10

10

9

8

b) förmåga att förstå skriven text:

10

10

10

10

10

10

9

c) förmåga att tala:

10

10

10

10

10

10

8

d) förmåga att förstå talat språk:

10

10

10

10

10

9

9

Det är litet överraskande att de flesta av informanterna bedömt sina språkkunskaper i svenska med
vitsordet 10 dvs. att de tycker att de kan svenska språket fullständigt. Enligt Sundman (1998:48f.) är
det inte möjligt att ha fullständiga kunskaper i ett språk även om man var enspråkigt (jfr avsnitt
2.1.3). Anledningen till det att informanterna bedömt sina svenskkunskaper med det bästa vitsordet
kan vara skolbetyget.
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5.8.4 Finskans betydelse för informanterna
Informanternas värderingar och attityder mot andraspråket inverkar också på deras språkliga
identitet (Iskanius 2002:201). Detta hänger samman med den språkliga jagidentiteten: Kan man
vara stolt över eller skäms man för sitt eller sina språk? Men detta har också göra med den andra
delen av individens språkliga identitet, dvs. den språkliga självuppfattningen som innehåller bl.a.
uppfattningar, känslor och värderingar beträffande individens språkgrupper. (Virta 1994:24) (Se
avsnitten 3.3 och 3.4) För den skull frågade jag informanterna hur de förhåller sig till finskan. Jag
frågade inte om deras attityd mot svenska språket för jag antar att den är bra därför att de alla anger
svenskan som sitt modersmål.
Jag bad informanterna att uppskatta betydelsen av finska språket med hjälp av fem färdigt angivna
svarsalternativ: mycket viktig, viktig, ganska viktig, inte så viktig eller inte alls viktig. Jag bad dem
också att motivera sina svar. Det framgår av informanternas svar att finskan har en stor betydelse
för dem. Fem av sju informanter tycker att finskan är mycket viktig och en av dem tycker att
finskan är viktig.
Ex. 20 Jag tycker finskan är mycket viktig och jag är glad att jag fick möjligheten att lära mig det så
bra. Man klarar sig inte utan finska i huvudstadsregionen. (Anna)
Ex. 21 Jag tycker att finskan är mycket viktig, med tanke på att jag lever i ett samhälle där man
förväntas behärska språket och att inte göra det är en stor nackdel, både socialt, i arbetslivet
och i vardagen. (Benjamin)
Ex. 22 Jag tycker att finskan är mycket viktig. Om man inte kan finska klarar man sig inte långt i
Finland. (Kim)
Ex. 23 Jag tycker finskan är viktig. Eftersom vi bor i ett finsktalande land och inom de flesta jobb är
finskan väldigt viktig. (Emma)
Ex. 24 Den är mycket viktig för det är så få som talar svenska. (Felix)
Ex. 25 Väldigt viktig av praktiska skäl när man bor i Finland för att kunna ta sig fram enklare i
vardagen. (Kasper)

Daniel var den enda som inte motiverade sitt svar. Alla andra tar upp finska språkets
majoritetsställning i Finland i sina förklaringar. Två av dem riktar sina tankar mot framtiden och
nämner finskans betydelse i arbetslivet (se ex. 21 och 23).
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5.9 Informanternas språkliga beteende
Informanternas språkanvändning kan indelas i produktiva och perceptiva språkkontakter (jfr avsnitt
2.1.1). Med de produktiva språkkontakterna menas här sådana språkliga kontakter där
informanterna aktivt kan använda språk och i detta fall särskilt muntligt i olika
kommunikationssituationer. De perceptiva språkkontakterna betyder sådana situationer där
informanterna inte behöver själv producera antingen skrivet eller talat språk. I sådana kontakter är
deras roll att lyssna och läsa, dvs. fungera som mottagare och använda den passiva språkförmågan. I
avsnitten 5.3.1 och 5.3.3 där jag behandlar språkanvändningen med familj och släkt samt
språkanvändningen utanför hem och skola är det fråga om produktiva språkkontakter. Avsnitt 5.3.2
handlar om både de produktiva språkkontakter som t.ex. vänner och de perceptiva som t.ex. läsning
av böcker och tidningar. Ju mer informanterna använder båda språken desto sannolikt är det att de
identifierar sig med båda språkgrupperna. Således inverkar också språkanvändningen på
informanternas språkliga identifikation.

5.9.1 Språkanvändning med familjen och släkten
Informanternas språkanvändning med familj och släkt ser ganska enhetlig ut. Alla informanter
använder endast svenska med kärnfamiljen. Informanterna i språkmiljö 2 och Kasper talar endast
svenska också med mor- och farföräldrar, med övriga släktingar samt med familjebekanta. De andra
informanterna använder också finska med släktingar och bekanta utanför kärnfamiljen. Anna talar
endast finska med sin morfar men med sin mormor och sina farföräldrar använder hon endast
svenska. Med övriga släktingar och med familjebekanta talar hon mest svenska men också ibland
finska. Benjamin talar båda språken lika mycket med morföräldrar men med farföräldrar använder
han svenska. Med övriga släktingar och med familjebekanta är språkanvändningen likadant med
Annas; mest svenska men också ibland finska. Felix använder endast svenska med mor- och
farföräldrar men med övriga släktingar talar han båda språken lika mycket. Med familjebekanta
talar han mest finska men också ibland svenska.
Fast språkanvändning med familj och släkt är dominerad av svenskan hos alla informanter finns det
en skillnad mellan informanterna i olika språkmiljöer. Informanterna i språkmiljöerna 1 och 3, av
vilka den första är finskdominerande och den andra enspråkigt finsk, använder mer finska. Kasper
avviker från de andra informanterna som bor i språkmiljöerna 1 och 3 för han använder bara
svenska men ifrågavarande människor men det kan förklaras med hans ursprung. Antagligen är alla
55

hans släktingar och bekanta svenskspråkiga eftersom han är hemma från ett enspråkigt svenskt
område.

5.9.2 Språkanvändning i vänkretsen, i skolan och på fritiden
För ungdomarna är vänner, skolan, hobbyer och fritiden de viktigaste sakerna i livet och i detta
avsnitt koncentrerar jag mig på informanternas språkanvändning med vänner, i skolan och på
fritiden. Jag har fördelat språkanvändningen med vänner, i skolan och på fritiden i två delar. Först
betraktar jag informanternas språkanvändning i de produktiva språkkontakterna och därefter i de
perceptiva språkkontakterna.

Produktiva språkkontakter
Syftet är att få fram om informanterna har både finsk- och svenskspråkiga vänner och hobbyer på
sin fritid. Människan signalerar grupptillhörighet genom språket och därigenom fungerar språket
som en del av identitetsutveckling. I tonåren blir detta tydligt då det är typiskt för ungdomarna att
uttrycka sig på samma sätt som kamraterna. (Svensson 1998:12f.) Jag presenterar här också
informanternas språkanvändning i skolan och med skolkamraterna.
För att kartlägga om informanterna har möjligheter att använda aktivt både finska och svenska i sin
vänkrets bad jag dem ange vilket språk de använder med sina vänner. Svarsalternativen var endast
finska, mest finska men också ibland svenska, lika mycket båda språken, mest svenska men ibland
också finska och endast svenska.
Det framgår av informanternas svar att alla informanter i språkmiljöerna 1 och 3 har finskspråkiga
vänner medan ingen av informanterna i språkmiljö 2 har finskspråkiga vänner (se tabell 8). Anna
och Kasper berättar att de använder lika mycket finska och svenska med sina vänner. Felix å sin
sida använder endast finska med vänner. Benjamin talar mest svenska men också ibland finska med
sina vänner.
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Tabell 8. Produktiva språkkontakter: vänner, skola och hobbyer
Informant

Med vänner

I skolan

Med skolkamrater

På hobbyer

Anna

lika mycket båda

mest svenska

endast svenska

mest finska

Benjamin

mest svenska

mest svenska

lika mycket båda

mest svenska

Kim

endast svenska

endast svenska

endast svenska

endast svenska

Daniel

endast svenska

endast svenska

endast svenska

endast svenska

Emma

endast svenska

endast svenska

endast svenska

endast svenska

Felix

endast finska

mest svenska

mest finska

endast finska

Kasper

lika mycket båda

mest svenska

mest svenska

mest finska

I en närmare granskning av informanterna i den svenskspråkiga miljön kommer det fram att de talar
bara svenska också i skolan, med skolkamrater och på hobbyer. Ändå säger Kim som kommer från
den svenskspråkiga miljön att ”finska lektioner går på finska”. Antagligen måste de använda finska
på finsklektioner. Jag skilde mellan språkanvändningen i skolan och med skolkamraterna. I
språkanvändningen i skolan räknas språket med lärare och språket under lektioner. Alla informanter
i språkmiljöerna 1 och 3 använder mest svenska i skolan, dvs. med lärare och under lektioner. Mer
variation finns det i språkanvändning med skolkamraterna. Anna använder endast svenska med
skolkamrater. Benjamin använder finska och svenska lika mycket. Felix talar mest finska med
skolkamrater och Kasper mest svenska. På hobbyer använder Felix endast finska och Anna och
Kasper mest finska. På Benjamins hobbyer dominerar svenska språket.

Perceptiva språkkontakter
Informanternas perceptiva språkkontakter på fritiden kommer fram i de svar som de gett på frågorna
19–24 (se bilaga 1). Frågorna handlar om på vilket språk informanterna lyssnar på radio, tittar på
TV, läser böcker och tidningar, lyssnar på musik, surfar på nätet eller använder sin telefon.
Informanterna skulle ringa in det lämpligaste mellan fyra färdigt angivna alternativ.
Granskningen av informanternas perceptiva språkkontakter visar att det inte finns en lika klar
skillnad mellan de olika språkmiljöerna. Informanterna i språkmiljö 1, dvs. Anna och Benjamin
anger att de lyssnar på radio, tittar på tv, läser böcker och tidningar, surfar på nätet på båda språken.
Dessutom lyssnar Benjamin också musik på både finska och svenska. Men han använder sin telefon

57

varken på finska eller på svenska. Anna lyssnar bara svenskspråkig musik och telefonspråket är
svenska.
Informanterna i språkmiljö 2 är den svenskspråkigaste gruppen också angående perceptiva
språkkontakter. Men också mellan dem finns det mer skillnader än tidigare. Kim svarar på alla
frågor gällande perceptiva språkkontakter att han använder svenska. Daniel skiljer sig från Kim med
det att han surfar på nätet på båda språken. Av dessa tre informanter använder Emma mest finska.
Hon läser böcker och tidningar bara på svenska samt mobilen är installerad på svenska. Annars har
hon också finskspråkiga perceptiva språkkontakter.
Felix perceptiva språkkontakter är mest finskspråkiga. Han läser på finska, lyssnar på finskspråkig
musik, surfar på finskspråkiga nätsidor och använder telefon på finska. Men han ser på både finskoch svenskspråkiga tv-program. Kasper lyssnar på finskspråkig radio och tittar på finskspråkiga tvprogram. Annars dominerar svenskan i hans perceptiva språkkontakter. Han läser inte alls böcker
och tidningar.
En förenklad bild av situationen är att informanterna i språkmiljö 1 har perceptiva språkkontakter på
båda språken, informanterna i språkmiljö 2 har mera svenskspråkiga språkkontakter och den ena
informanten i språkmiljö 3, Felix, har mera finskspråkiga språkkontakter medan den andra, Kasper,
har i ungefär samma utsträckning språkkontakter på båda språken. Det att Kim, Daniel och Emma
har mera svenskspråkiga språkkontakter kan förklaras med utbudet, som är stort då de lever i en
miljö där svenska språket dominerar. Möjligen har de även tillgång till Sveriges TV och radio (se
avsnitt 2.2).

5.9.3 Uträttande av ärenden utanför hemmet och skolan
I detta avsnitt behandlar jag det använda språket med sådana produktiva språkkontakter som
informanterna möter utanför hem och skola och som är typiska för ungdomarna, t.ex. när de är ute
på staden och shoppar eller när de uträttar sina ärenden vid sjukhuset. Jag bad informanterna att
uppge vilket språk de använder i olika platser eller vilket språk de använder mera om de använder
båda. Svarsalternativen var ”endast finska”, ”mest finska men också ibland svenska”, ”lika mycket
finska som svenska”, ”mest svenska men också ibland finska” och ”endast svenska”. I tabell 8
används förkortningar av svarsalternativen, t.ex. det står i tabellen ”finska” i stället för ”endast
finska” osv.
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Tabell 9. Informanternas språkanvändning utanför hem och skola
Informant Matvaruaffärer Andra affärer

Bibliotek

Församling

Hälsocentral

Restaurang

Anna

finska

finska

finska

lika mycket båda

finska

finska

Benjamin

finska

finska

finska

svenska

mest finska

finska

Kim

svenska

mest svenska

svenska

svenska

svenska

svenska

Daniel

svenska

mest svenska

svenska

svenska

svenska

svenska

Emma

svenska

mest svenska

svenska

svenska

svenska

svenska

Felix

finska

finska

finska

finska

finska

finska

Kasper

mest finska

mest finska

mest finska

svenska

mest finska

mest finska

Tabell 9 visar att språkmiljön påverkar informanternas språkanvändning avsevärt när de uträttar
ärenden utanför hem och skola. Anna och Benjamin som kommer från språkmiljö 1 använder för
det mesta finska. Anna talar båda språken lika mycket i sin församling medan Benjamin använder
bara svenska i sin församling. Benjamin använder också litet svenska när han besöker
hälsocentralen. Kim, Daniel och Emma som kommer från språkmiljö 2 använder mestadels
svenska. De talar ibland finska i några affärer. Det kan konstateras att deras användning av finska är
obetydlig.
Av alla språkmiljöer finns det mest skillnader mellan informanterna i språkmiljö 3. Felix använder
bara finska i alla platser utanför hem och skola medan Kasper talar mest finska men också ibland
svenska i alla platser utom församling där han använder endast svenska. Antagligen har Kasper tagit
i beaktande det att han använder svenska i ifrågavarande platser när han besöker sin hemort som är
enspråkigt svensk.

5.10 Informanternas inlärning av finska
I detta avsnitt presenterar jag informanternas inlärning av finska och behandlar informanternas svar
på följande frågor: När har informanterna kommit i kontakt med finska språket? Hur har de lärt sig
finska? När började finskundervisningen i skolan? Med det hur de har lärt sig finska menar jag om
inlärningen av finska skett informellt eller formellt (se avsnitt 2.1.2).
Informanterna kom i kontakt med finskan i ungefär samma ålder med undantag av Felix som
berättar att den första kontakten med språket ägde rum när han var 4 år gammal. De andra kom i
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kontakt med finska som 6–8-åriga. Benjamin poängterar att han hört finska omkring sig hela sitt liv
men att han började lära sig finska när han var 6 eller 7 år gammal.
På basis av informanternas svar kan de sätt som inlärningen av finska gått till indelas i tre grupper
som är informell, formell och en kombination av dessa två. Anna och Felix har lärt sig finska
informellt, Anna genom sin hobby och Felix i kommunikation mellan vänner. Kim, Daniel och
Emma berättar att de lärde sig finska först i förskolan eller på lågstadiet. I Benjamins och Kaspers
svar kommer det fram att de lärt sig finska både informellt och formellt, dvs. semiformellt (se
avsnitt 4.1):
Ex. 26 Finskspråkiga släktingar och bekanta har talat finska med mig sedan jag föddes, även om jag
inte förstod särskilt mycket förrän jag började skolan. Från sex eller sju års ålder till slutet
av lågstadiet hade jag ett stort antal olika finska hobbyer, och dessa förbättrade mina
kunskaper i språket avsevärt. Finskaundervisningen [---] gjorde min inlärning mer
strukturerad och spelade en stor roll i utvecklingen av mina kunskaper. (Benjamin)
Ex. 27 Jag lärde mig största delen av finskan i skolan men lärde mig även finska på mina
fritidsaktiviteter där kompisar och tränare talade finska ibland. (Kasper)

Både Benjamin och Kasper tar upp hobbyernas och finskundervisningens betydelse för sin
språkinlärning. Dessutom nämner Benjamin också finskspråkiga släktingar och bekanta.
Kim, Daniel och Emma som kommer från svenskspråkig miljö (språkmiljö 2) berättar att
finskundervisningen började i årskurs 1 i grundskolan. Kim och Emma anger också att de deltog i
språkbadsundervisning i grundskolan. I språkmiljö 1 började Annas och Benjamins studier i finska
på årskurs 3. Kasper anger att finskundervisning började på årskurs 2 och då bodde han på en
svenskspråkig ort. Felix berättar att undervisning i finska började på årskurs 4.

5.11 Tankar och uppfattningar om informanternas språkliga identitet
I detta avsnitt reflekterar jag på informanternas språkliga identitet med hjälp av teori och tidigare
analys. Jag utnyttjar i synnerhet Skutnabb-Kangas definitioner av tvåspråkighet (se avsnitt 2.1.1)
och Virtas teorier om individens språkliga identitet (se avsnitt 3.3).
Enligt Skutnabb-Kangas (1981:93) borde man inte använda endast ett kriterium då man reflekterar
om en person är tvåspråkig eller inte. Därför använder jag Skutnabb-Kangas nedannämnda fyra
kriterier för att diskutera informanternas språkliga identitet. På basis av ursprungskriteriet är alla
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informanter enspråkigt svenska därför att de kommer alla från svenskspråkiga hem. Det är lätt att
definiera informanternas språkliga identitet med ursprungskriteriet men som Skutnabb-Kangas
(1981:93) påpekar går det inte att använda bara en av de fyra definitionerna.
Ur kompetenskriteriets synvinkel är informanternas tvåspråkighet en mer komplex sak för det finns
en stor variation i tvåspråkighetsdefinitioner som baserar sig på kompetenskriteriet (se tabell 1).
Enligt den strängaste kompetensdefinitionen som kräver fullständig kompetens i båda språken är
ingen av informanterna tvåspråkig. Fullständig kompetens i två språk är inte möjlig. Om man hade
fullständig kompetens i båda språken borde man kunna använda dem i alla tänkbara situationer.
Den mest toleranta varianten av kompetensdefinitionen innesluter alla informanter för de har alla
kommit i kontakt med finskan och har åtminstone någon kännedom om finska språket. (Jfr 2.1.3)
Ett sätt att definiera tvåspråkighet enligt kompetenskriteriet baserar sig på språkbrukarens ungefär
lika bra behärskning av två språk. Informanternas kompetens i svenska och finska kan betraktas
med hjälp av deras självvärderingar av sina språkkunskaper. Anna, Benjamin och Felix bedömer
sina kunskaper i finska och svenska med ungefär samma vitsord medan Kim, Daniel, Emma och
Kasper bedömer sina språkkunskaper i svenska med ett bättre vitsord än i finska. Om kriteriet för
tvåspråkighet förutsätter ungefär lika bra behärskning i finska och i svenska definieras Anna,
Benjamin och Felix som tvåspråkiga och Kim, Daniel, Emma och Kasper som svenskspråkiga.
Språkkunskap och därmed tvåspråkighet kan mätas också med kodväxling för det kräver skicklighet
i båda språken (se avsnitt 4.3). Informanterna frågades om de brukar blanda finska och svenska när
de pratar och hur ofta de gör det, med vem och i vilka situationer. Fem av sju informanter kodväxlar
men i olika utsträckning.
Ex. 28 Ja, med mina svenskspråkiga (tvåspråkiga) kompisar sätter vi ofta in finskspråkiga ord.
(Anna)
Ex. 29 Jag strävar efter att minimera blandandet och tala ett språk åt gången. Dock kan jag använda
vissa finska ord och uttryck om jag (informellt) talar svenska med någon som talar ett
väldigt starkt blandspråk. (Benjamin)
Ex. 30 Ja, med familjen nästan dagligen. (Felix)

Exemplen 28, 29 och 30 visar att Annas, Benjamins och Felix språkliga kompetens är stark i båda
språken för de är vana vid att kodväxla. Det är intressant att Anna nämner att hon kodväxlar med
tvåspråkiga människor och att Benjamin framhäver att han kodväxlar i informella samtalssituationer
då samtalspartnern också kodväxlar. Arnberg betonar i sin definition av kodväxling att tvåspråkiga
människor kodväxlar endast med andra tvåspråkiga och vanligen i informella sammanhang. Hon
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säger också att kodväxling kan fungera som uttryck för samhörighet. (Arnberg 2004:49) Det är
möjligt att Benjamin kodväxlar med andra tvåspråkiga som kodväxlar för att uttrycka
grupptillhörighet.
Ex. 31 Nej, i så fall bara små ord t.ex. med kompisarna. (Emma)
Ex. 32 Ibland när jag kommer på t.ex. ett ord på finska men inte på svenska. (Kasper)

Emma svarar nekande på frågan om kodväxling men ändå säger hon att hon och hennes kompisar
sätter in små ord på finska när de pratar (se ex. 31). Antagligen kodväxlar Emma så sällan att hon
inte räknar det som kodväxling. I exempel 32 är det egentligen fråga om lån och inte om
kodväxling. Exemplet visar att det finns brister i Kaspers språkkunskaper och han måste ibland låna
in ord. Kim och Daniel berättar att de inte alls kodväxlar. När kodväxling används som
mätinstrument för språklig kompetens och tvåspråkighet i både finska och svenska kan Anna,
Benjamin och Felix anses som tvåspråkiga.
Enligt funktionsdefinitionen är den som använder eller kan använda två språk vid behov tvåspråkig.
Informanternas språkanvändning behandlades i avsnitt 5.9. De som använder mest finska är Anna,
Benjamin, Felix och Kasper, dvs. de som bor i språkmiljöerna 1 och 3. Produktiv språkanvändning
och perceptiv språkanvändning behandlades skilt för sig. Det kom fram att Kims, Daniels och
Emmas produktiva användning av finska är minimalt medan Anna, Benjamin, Felix och Kasper
måste tala mycket finska på grund av språkmiljön men de använder finska också frivilligt; de talar
finska också med vänner, på hobbyer och i skolan.
När informanternas tvåspråkighet betraktas enligt den kompetensdefinition som anser att
tvåspråkighet kräver bara någon kännedom om ett annat språk och ibland använder det, skulle alla
informanter vara tvåspråkiga. Men om tvåspråkigheten definieras så att det förutsätter daglig eller
frekvent användning av två språk, skulle Anna, Benjamin, Felix och Kasper vara tvåspråkiga.
Enligt Skutnabb-Kangas (1981:92) är attityd det fjärde kriteriet för tvåspråkigheten. Man är
tvåspråkig antingen om man själv identifierar sig med två språk eller om man identifieras av andra
som tvåspråkig. Informanternas egen uppfattning om sin språkliga identitet behandlades i avsnitt
5.8.3 och där kom det fram att två av informanterna, Anna och Felix, identifierade sig själva som
tvåspråkiga. Min utgångspunkt för tvåspråkighet är både kunskap och funktion. Jag menar inte att
man måste kunna två språk som en infödd för att vara tvåspråkig utan att man har sådana kunskaper
i de två språk som man är tvåspråkig i att man kan klara sig i daglig kommunikation och att man
också använder båda språken ofta. På basis av undersökningsmaterialet identifierar jag Anna,
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Benjamin och Felix som tvåspråkiga för de alla har bra kunskaper i båda språken och de använder
båda språken frekvent.
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6 DISKUSSION
I denna avhandling har jag undersökt sådana finlandssvenska ungdomar som har enspråkigt svensk
bakgrund och som bor i olika språkmiljöer. Syftet var att beskriva hur dessa ungdomar identifierar
sig språkligt, hur de beter sig i olika kommunikationssituationer samt hur de har lärt sig finska.
Undersökningens informanter kommer från tre olika språkmiljöer. Språkmiljö 1 är en tvåspråkig
kommun med finskspråkig majoritet, språkmiljö 2 är tvåspråkig med svenskspråkig majoritet och
språkmiljö 3 är enspråkigt finsk. De informanter som kommer från språkmiljöerna 1 och 3, dvs.
Anna, Benjamin, Felix och Kasper representerar således en språklig minoritet i sin boendemiljö
medan de informanter som kommer från språkmiljö 2, dvs. Kim, Daniel och Emma hör till
majoriteten i sin boendemiljö. På riksnivå representerar de också en språklig minoritet.
Jag antog att de informanter som kommer från språkmiljöerna 1 och 3 använder mer finska än de
som kommer från språkmiljö 2 och att informanterna i språkmiljöerna 1 och 3 identifierar sig med
större sannolikhet med båda språken än informanterna i språkmiljö 2. Mina antaganden baserar sig
på Skutnabb-Kangas (1981, 1986) teorier om majoritets- och minoritetsbarnens olika
utgångspunkter för ett tvåspråkigt liv. Uppfattningen att informanterna i språkmiljöerna 1 och 3 mer
sannolikt har en tvåspråkig identitet än de som kommer från språkmiljö 2 förstärks av mina
undersökningsresultat som svarar på det första undersökningsproblemet: ingen av informanterna i
språkmiljö 2 identifierar sig som tvåspråkig medan hälften av informanterna i språkmiljöerna 1 och
3 anser att de är tvåspråkiga.
På basis av informanternas självvärdering av sina språkkunskaper i svenska och finska hade man
kunnat förvänta sig att fler informanter eller åtminstone de informanter som bor i språkmiljöerna 1
och 3 hade identifierat sig som tvåspråkiga. Den språkliga självuppfattningen hos de informanter
som identifierade sig som svenskspråkiga var mer positiv än negativ men den språkliga
jagidentiteten, dvs. språkliga självförtroenden och känslan av att vara sig själv på finska var dålig.
Undersökningsresultaten i Koveros (2012 [www]) studie visade att goda språkkunskaper i båda
språken nödvändigtvis inte sammanhänger med tvåspråkig identitet utan den språkliga
identifikationen har mer att göra med samhörighetskänslan mot den ena språkgruppen.
Också informanternas tvåspråkighetsdefinitioner ger anledning att anta att fler informanter hade
identifierat sig som tvåspråkiga. Hälften av de informanter som inte identifierade sig som
tvåspråkiga baserade sina tvåspråkighetsdefinitioner på kompetens (Jfr avsnitt 2.1.1). Enligt dessa
informanter är den som kan båda språken flytande tvåspråkig. Även om dessa informanter
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värderade sina kunskaper i finska till goda vitsord tycker de inte att de kan finska flytande och
således uppfyller de inte sina egna kriterier. Det var också intressant att två av informanterna som
angav kompetensen som kriterium för tvåspråkighet inte motiverade sin enspråkigt svenska identitet
med dåliga språkkunskaper i finska utan de bytte kriteriet för tvåspråkighet. De angav att de är
svenskspråkiga eftersom de har svenskspråkigt ursprung. Varför ställer de olika krav på sig själva?
Det var tre informanter som använde ursprungsdefinition när de motiverade sin svenskspråkiga
identitet och de var alla från språkmiljö 3. Har den svenskspråkiga härstamning större betydelse för
dem än för de andra?
Det att de flesta av informanterna identifierade sig som svenskspråkiga kan bero på det att
individens identitet har mycket att göra med känslor (Virta 1994:21). Det är möjligt att
informanterna har starkare känslor mot svenska språket som de tillägnat sig först. Alla informanter,
även de som hade en tvåspråkig identitet, angav att svenskan är deras modersmål.
Enligt Skutnabb-Kangas (1981:92f.) är individens identifikation aldrig en fråga om antingen – eller
utan det finns olika skalor. Identifikationen kan variera hos en och samma individ vid olika
tidpunkter beroende på t.ex. trötthet, motivation, vem man talar med eller diskussionsämne. Det är
svårt att veta om informanterna var trötta eller omotiverade när de svarade på enkäten. Det är också
möjligt att resultaten skulle kunna se annorlunda ut om de svarade på samma frågor på nytt.
Svarsalternativen för frågan om språkliga identitet var ”finskspråkig”, ”svenskspråkig” och
”tvåspråkig”. Om informanterna hade haft ytterligare svarsalternativ som ”ibland finskspråkig”,
”ibland tvåspråkig” och ”ibland svenskspråkig” skulle resultaten ha kunnat vara olika.
Informanterna i språkmiljöerna 1 och 2 svarade på frågeformuläret i slutet av år 2013 och på
tilläggsfrågorna svarade de i juni 2014. Det blev således ett halv års mellanrum mellan det egentliga
frågeformuläret och de ytterligare frågorna. Det kan också ha påverkat deras svar.
Det andra undersökningsproblemet handlade om informanternas språkanvändning i olika
situationer. Jag antog att informanterna i språkmiljöerna 1 och 3 använder mer finska än
informanterna i språkmiljö 2. Det är helt naturligt att informanterna i den finskdominerande och den
finskspråkiga miljön talar mer finska än de som kommer från den svenskdominerande miljön. Men
undersökningsresultatet som tyder på att informanterna i språkmiljö 2 nästan inte alls använder
finska var förvånande. Språkanvändning är en viktig faktor i individens skapande av sin språkliga
identitet (Lojander-Visapää 2001). Om man jämför resultaten om informanternas språkliga identitet
med deras språkanvändning kan man konstatera att de informanter som kommer från
språkmiljöerna 1 och 3 hade lättare att identifiera sig med båda språken därför att de använder både
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svenska och finska frekvent medan de informanter som kommer från språkmiljö 2 använder nästan
inte alls finska och därför identifierar sig starkt som svenskspråkiga.
På basis av undersökningsresultaten angående det tredje undersökningsproblemet som fokuserade
på bl.a. informanternas inlärning av finska förefaller det att inlärningssättet inverkar på deras
språkliga identitet. De informanter som identifierade sig som tvåspråkiga hade lärt sig finska
informellt medan de som kände sig som svenskspråkiga hade lärt sig finska antingen formellt eller
semiformellt. Enligt Viberg (1987:11) lärs andraspråket in antingen informellt eller semiformellt i
målspråksmiljön medan ett främmande språk lärs in formellt utanför målspråksmiljön. Är
språkmiljö 2 en målspråksmiljö för finska språket? Jag har börjat fundera på denna fråga även om
Hammarberg (2004:26) definierar andraspråket som ett språk som lärs in i ett land där språket talas.
Det tredje undersökningsproblemet handlade också om informanternas attityder mot finskan och det
kom fram att även om informanterna från språkmiljö 2 värderar finskan högt och berättar att det är
viktigt att kunna finska för att ha bättre möjligheter i arbetsmarknaden känns det ändå att de varken
har yttre eller inre krav att förbättra eller underhålla sin finska genom att använda språket.
Undersökningsresultaten tyder på att finska språket är ett främmande språk för informanterna i
språkmiljö 2.
Med tanke på fortsatt forskning skulle det vara intressant att genomföra samma undersökning med
samma informanter på nytt om några år och veta hur informanternas språkliga identitet och
språkanvändning ser ut då. Det skulle även vara intressant att göra en mer genomgripande
undersökning om finlandssvenska ungdomar med enspråkigt svensk bakgrund och deras språkliga
identitet och språkanvändning för att få en mer omfattande bild om svenskspråkiga ungdomarnas
språkliga identitet i olika språkmiljöer. Då skulle jag även inkludera frågor om den etniska
identiteten med i undersökningen men jag skulle ändå behandla den etniska och den språkliga
identiteten skilt för sig.
Denna undersökningsprocess har varit en lärorik erfarenhet för mig. Vid slutet av processen ser jag
att jag kunde ha gjort några saker annorlunda. Materialet för denna avhandling samlade jag in med
hjälp av frågeformuläret och det känns att det utarbetades och skickades till informanterna för tidigt.
Fast tvåspråkighet var ett bekant tema för mig hade jag inte hunnit sätta mig in i litteraturen
tillräckligt vid den tidpunkten då enkäten konstruerades som var före den teoretiska referensramen
var färdig. Därför ställde jag några tilläggsfrågor till informanterna (se bilaga 2). Å andra sidan var
det nyttigt att genomföra materialinsamlingen i en tidig fas annars hade jag inte haft tid att ställa
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ytterligare frågor. Om jag gjorde denna undersökning på nytt skulle jag använda intervju som
insamlingsmetod eller göra en skild enkät för informanternas föräldrar för att få mer information.
Resultaten i denna avhandling kan inte användas i generaliserande syfte eftersom det är fråga om en
fallstudie med en liten målgrupp. Undersökningsresultaten gäller bara de fall som studerats här, dvs.
de sju informanter som deltog i denna undersökning.
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7 SAMMANFATTNING
Syftet med denna avhandling var att redogöra för svenskspråkiga ungdomarnas språkliga identitet,
inlärning av finska och språkanvändning i olika språkmiljöer i Finland. Materialet utgörs av
informanternas svar på ett frågeformulär som kompletterades med sex tilläggsfrågor. Informanterna
fyllde i frågeformuläret i november 2013 och i maj 2014. Informanterna består av sju
finlandssvenska ungdomar som kommer från svenskspråkiga hem och som bor i tre olika språkliga
miljöer. Språkmiljö 1 är tvåspråkig med svenskspråkig minoritet, språkmiljö 2 är tvåspråkig med
svenskspråkig majoritet och språkmiljö 3 är finskspråkig med en liten svenskspråkig minoritet.
Denna avhandling är en kvalitativ fallstudie. Jag har i första hand beskrivit informanternas svar men
också jämfört dem med varandra.
I teoridelen redogjorde jag för begreppet tvåspråkighet både på individuell nivå och på
samhällsnivå, språklig identitet som en del av individens indentitet samt andraspråkinlärning. Jag
har först och främst utnyttjat Skutnabb-Kangas (1981) teorier om tvåspråkighet och Virtas (1994)
teorier om individens språkliga identitet i denna avhandling.
Undersökningens syfte indelades i tre delproblem som indelades vidare i underfrågor.
Forskningsfrågorna som besvarats i denna studie är:
1. Vad berättar materialet om målgruppens språkliga identifikation?
 Hur definierar ungdomarna en tvåspråkig individ?
 Identifierar de sig själva som tvåspråkiga eller enspråkiga?
 Hur utvärderar ungdomarna sina färdigheter i finska och svenska?
2. Vad berättar materialet om målgruppens språkliga beteende?
 Med vem och var använder de finska?
 Med vem och var använder de svenska?
 Hur påverkar boendemiljön ungdomarnas språkanvändning?
3. Vad berättar materialet om målgruppens inlärning och attityd mot finska språket?
 I vilken ålder har de börjat lära sig finska?
 Hur nöjda är informanterna med sina finskkunskaper?
 Tycker de att finskan är viktigt?
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De flesta av informanterna använder bra kompetens i två språk som kriterium för att en individ kan
kalla sig tvåspråkig. Resultaten om informanternas språkliga identifikation visar att även om de
bedömer sina språkkunskaper i båda språken med goda vitsord kan endast två av dem identifiera sig
som tvåspråkiga. Den ena kommer från språkmiljö 1 och den andra från språkmiljö 3. Jag antog att
informanterna i språkmiljöerna 1 och 3 identifierar sig mer sannolikt som tvåspråkiga för svenskan
har minoritetsställning i dessa miljöer och informanterna som bor där är tvungna att använda mer
finska än informanterna i språkmiljö 2.
Angående informanternas språkliga beteende i olika situationer kommer det fram tydliga skillnader
mellan informanterna i olika språkmiljöer. Informanterna i språkmiljöerna 1 och 3 använder
frekvent finska medan informanterna i språkmiljö 2 nästan inte alls får användning för finskan. Alla
informanter talar svenska med kärnfamiljen. Tre av fyra informanter i den finskdominerande
språkmiljö och den finskspråkiga miljön använder också finska med sina släktingar och bekanta.
Vad gäller den produktiva språkanvändningen med vänner, i skolan och på fritiden använder de
informanter som bor i språkmiljöerna 1 och 3 frekvent finska språket medan informanterna i
språkmiljö 2 anger att de talar endast svenska. Resultaten av informanternas perceptiva
språkkontakter visar att informanterna i språkmiljöerna 1 och 3 har ungefär lika mycket finska och
svenska språkkontakter. Mellan informanterna i språkmiljö 2 förekommer det mer variation. En av
dem har inga språkkontakter på sitt andraspråk medan en av dem har flera (TV, musik, nätet och
radio). Uträttande av ärenden utanför hem och skola sker endast eller mestadels på finska när det
gäller informanterna i språkmiljöerna 1 och 3. Informanterna i språkmiljö 2 använder finska ibland i
några affärer. Det kommer klart fram att boendemiljön påverkar informanternas språkanvändning
men det var oväntat att informanterna i språkmiljö 2 använder så litet finska.
Sex av sju informanter började lära sig finska i skolåldern. En av informanterna började lära sig
finska tidigare än de andra. Han var 4 år gammal. Resultaten visar att inlärningssättet har en större
betydelse för informanternas språkliga identitet än inlärningsålder. De informanter som
identifierade sig som tvåspråkiga var de enda som lärt sig finska informellt. Hos andra informanter
har inlärningen av finska skett semiformellt eller formellt. Resultaten visar också att informanterna
med tvåspråkig identitet tycker att deras finskkunskaper är tillräckliga. De andra anser att deras
finskkunskaper inte är tillräckligt bra. Alla informanter har emellertid en mycket positiv attityd mot
finska språket och de tycker att det är viktigt att kunna finska på grund av språkets
majoritetsställning i Finland.
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BILAGA 1
Bästa informant!
Jag heter Hanna-Mari Karjalainen och jag studerar svenska språket vid Uleåborgs universitet. Med
formuläret som finns i bilaga samlar jag material till min pro gradu -avhandling. Avhandlingen
kommer att behandla språklig identitet hos unga tvåspråkiga personer som har svenska som
hemspråk.
Formuläret omfattar sammanlagt 30 frågor som handlar om språklig identitet, finska som andra
språk och språkanvändning. Jag ber att du svarar på alla frågor. Jag ber också att du fyller i
formuläret gärna tillsammans med dina föräldrar om det behövs. Dina svar behandlas fullständigt
konfidentiellt. Det betyder att ingen annan än jag som forskare får se dina svar. Om du inte förstår
någon fråga, var vänlig och kontakta mig.
Tack på förhand!
Hanna-Mari Karjalainen
hanna-mari.karjalainen@student.oulu.fi
040-7154829
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FRÅGEFORMULÄR
Bakgrundsinformation
1.

Kön:

1 man

2 kvinna

3. Språket i daghem:

1 finska

2 svenska

4. Språket i förskolan:

1 finska

2 svenska

5. Språket i grundskolan:

1 finska

2 svenska

2. Ålder:

6. Har du fått språkbadsundervisning i finska? Ringa in lämpliga alternativ.
a) i daghem.
b) i förskolan.
c) i grundskolan.
d) inte alls.

Svara på frågorna 7 och 8 om du studerar på det andra stadiet. Om du går i grundskolan, gå över
till fråga nummer 9.
7. Språket på det andra stadiet:

1 finska

2 svenska

3 båda

8. Vilken roll spelade språket när du valde utbildningen efter grundskolan?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9. På vilket språk vill du studera efter grundskolan? Berätta på vilket sätt språket påverkar ditt val
av skolan på det andra stadiet (gymnasium, yrkesskola osv.).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Språklig identitet
10. Vem tycker du kan kalla sig tvåspråkig?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Är du

1 finskspråkig

2 svenskspråkig

3 tvåspråkig?

1 finska

2 svenska

Var vänlig och berätta med egna ord varför tycker du så:

12. På vilket språk tänker du?
Finska som andraspråk

13. I vilken ålder kom du i kontakt med finska språket?

år.

14. Berätta om dina första minnen när du lärde dig finska. Vad var lätt/svårt för dig?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15. Vilket vitsord skulle du ge dig när du bedömer dina språkkunskaper i finska? Ringa in vitsordet
för varje delområde.
språkets delområde:

vitsord:

a) förmåga att skriva:

4

5

6

7

8

9

10

b) förmåga att förstå skriven text:

4

5

6

7

8

9

10

c) förmåga att tala:

4

5

6

7

8

9

10

d) förmåga att förstå talad språk:

4

5

6

7

8

9

10
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16. Vilket vitsord skulle du ge dig när du bedömer dina språkkunskaper i svenska? Ringa in
vitsordet för varje delområde.
språkets delområde:

vitsord:

a) förmåga att skriva:

4

5

6

7

8

9

10

b) förmåga att förstå skriven text:

4

5

6

7

8

9

10

c) förmåga att tala:

4

5

6

7

8

9

10

d) förmåga att förstå talad språk:

4

5

6

7

8

9

10

Språkanvändning
17. Vilket språk använder du med nedan nämnda personer? Kryssa för lämpligt alternativ.

endast finska

mest finska

lika mycket

mest svenska

men också

finska som

men också

ibland svenska

svenska

ibland finska

endast svenska

Din mamma
Din pappa
Dina syskon
Dina morföräldrar
Dina farföräldrar
Dina övriga släktingar
Dina vänner
Familjebekanta
Skolkamrater

Om du vill kommentera tabellen, var vänlig och skriv här:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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18. Vilket språk använder du i nedan nämnda platser? Kryssa för lämpligt alternativ.

endast finska

mest finska

lika mycket

mest svenska

men också

finska som

men också

ibland svenska

svenska

ibland finska

endast svenska

Skolan
Matvaruaffärer
Andra affärer
Bibliotek
Kyrka/församling
Hälsocentral
Restaurang
På hobbyer
Ungdomsgård
Annanstans, var?

Om du vill kommentera tabellen, var vänlig och skriv här:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ringa in lämpligt alternativ i frågorna 19−24.
19. Jag lyssnar på
a) finskspråkig radio
b) svenskspråkig radio
c) både finsk- och svenskspråkig radio. Vilkendera mera?
d) Jag lyssnar inte på radio.
20. Jag tittar på
a) finskspråkiga tv-program
b) svenskspråkiga tv-program
c) både finsk- och svenskspråkiga tv-program. Vilka av dem mera?
d) Jag tittar inte på tv.
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21. Jag läser
a) finskspråkiga böcker, tidningar osv.
b) svenskspråkiga böcker, tidningar osv.
c) både finsk- och svenskspråkiga böcker. Vilka av dem mera?
d) varken finsk- eller svenskspråkiga böcker eller tidningar.
22. Jag lyssnar på
a) finskspråkig musik
b) svenskspråkig musik
c) både finsk- och svenskspråkig musik. Vilkendera mera?
d) Jag lyssnar på varken finsk- eller svenskspråkig musik.
23. Jag surfar på nätet (t.ex. Facebook)
a) på finskspråkiga sidor
b) på svenskspråkiga sidor
c) på både finsk- och svenskspråkiga sidor. Vilka av dem mera?
d) Jag surfar inte på nätet.
24. Telefonspråket i min mobil är:
a) finska
b) svenska
c) ingetdera språket.

25. När talar du hellre svenska? Ge exempel på platser, personer, situationer osv.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
26. När talar du hellre finska? Ge exempel på platser, personer, situationer osv.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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27. Hur känns det när du talar finska?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
28. Brukar du blanda finska och svenska när du pratar? I vilka situationer, hur ofta och med
vem/vilka?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
29. Tycker du att dina kunskaper i finska är tillräckligt bra? Var vänlig och motivera kort din åsikt.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
30. Får jag kontakta dig senare på våren 2014, om jag behöver tilläggsuppgifter om dina svar?
1 Ja

2 Nej

Om du har några åsikter, tankar eller frågor om frågeformuläret, var vänlig och skriv dem här.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tack för dina svar!
Hanna-Mari Karjalainen
040-7154829
hanna-mari.karjalainen@student.oulu.fi
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BILAGA 2
Tilläggsfrågor
1. Var bor du?
2. Har du alltid bott på samma ort? (Om du har bott någon annanstans var vänlig och berätta var
och hur länge.)
3. Du berättade tidigare att du kom i kontakt med finska språket vid 6 års ålder. Hur lärde du dig
finska? (i skolan, från vänner…)
4. I vilken klass började finsklektioner?
5. Tycker du att finskan är mycket viktig, viktig, ganska viktig, inte så viktig eller inte alls viktig?
Kommentera gärna.
6. Vad är ditt modersmål: finska, svenska eller båda? Kommentera gärna.
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