
Tvåspråkighet som ett språk 
Om några ungdomars förhållningssätt till språk i 

en mångkulturell miljö i Sverige 

RIIKKA NORRBACKA 

Tanken i följande artikel är att försöka ge en bild av hur några ungdomar resonc-

rar om och använder finska respektive svenska språket. Artikeln bygger på en stu-

die' av tvåspråkiga ungdomar i en hemspråksklass 2  och deras förhållningssätt till 

språk. 1 olika sociala miljöer - som hemspråksklassen, skolan, bostadsområdet och 

staden - får språken skilda innebörder och fungerar som markör för grupptillhö-

righet, som neutralt samtalsspråk eller som en tonårsstrategi. Men innan jag utför-

ligare presenterar ungdomarnas språkbruk ska jag introducera miljön där mina in-

formanter och jag befann oss. 

Under en termin träffade jag fyra pojkar och tolv flickor 1 13-ksåldern, som 

gick en hemspråksklass där alla hadc finska som modersmål. Ilemspråksklassen 

är en del av ett högstadium mcd 1 övrigt "svenska klasser" och skiljer sig från de 

andra klasserna genom att ha en tvåspråkig undervisningsmodell och tvåspråkig-

het som mksättning. Modellerna för tvåspråkig undervisning varicrar från skola 

I Under cn termin genomforde jag ett fältarbec på en skola bland en grupp elever som går i 

hernspråksklass. lag arbetade med deltagandc obscrvation och intervjuerhamtal Jag traffade 

eleverna på lektioner, raster och skolutflykter samt i grupper eller enskilt, 3.6 gånger per dcv. 

Samtalsgrupperna beatod av två titt fem personer, deverna fick vilja själva om de onskadc 

komma med någon kompis. Vid två fillfällen träffade jag några clever på fritiden i samband 

med deras friddsaktiviteter. Samtalen fördes på finska och bandadcs. I min Atergivning 3V sam-

talen Ar de län redigerade och översatta från finska till svcnska. Namnen Ar fingerade. 

2 1 lineraturen som nämns i artikeln Fir hernspråksklass cn allmän tenn. Infonnamerna i sko-

lan anvande uttryck som finsk, ivilspråkig och hemspråksklass. 1 artikeln skriver jag hem-

språksklass eller endast klass. 
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till skola (jfr Bergman 1993). I klassen som jag följde år undervisningsspråket 
fmska i teoretiska ihnnen uch svenska i praktiska ämnen. 1 samtliga ämnen år dc 
flesta laromedlen på svenska. Man har gemensamma lektioner med "svenska 
klasser" i tillvalsämnen, som leds av både finsk- och svensktalande lärare. 3  

Klassen kändes välbekant i den meningen att både jag och mina informanter 
är uppväxta i Sverige och har finska sum modenmål. Till skillnad från ungdo-
marna 1 min studie, har dock jag inte gått i hemspråksklass eller växt upp i en 
förort till Stockholm, utan endast haft finska som itemspråk ett par timmar i veck-
an undcr min skoltid i andra delar av landet. Självfallet påverkade min finska och 
tvåspräkiga bakgrund mitt möte med ungdomarna i klassen, den gav mig bland 
annat en båttre möjlighet att komma in i deras gemenskap. Studien i dess helhet 
har också fått mig att fimdera på min egen upplevelse och erfitrenhet av att vara 
tvåspräkig. 

Språk som Meologiskt idN 
Det var en okänd vårld som öppnade sig för mig: det finska språkets värdeladd-
ning i ett samhällsklimat där språk överhuvudtaget är ett dcbatterat ämne. Såväl 
politiker som forskare, lärare och journalister talar om svenska språkets och mo-
dersmålets betydelse för tvåspråkiga barn. Språken betonas ur olika perspektiv; 
önisom som eu medel för integration och Omsom som grund Mr grupptillhorig-
het. I den litteratur jag låst om finländare° i Sverige SCS språk som ctt verktyg 
bland annat Rir att höja själykänslan, skapa en grupptillhörighet och underlätta 
inlårningen av både finska och svenska språket (Anderung 1995; Eriksson 1994; 
Suikkala 1974; Skutnabh-Kangas 1981; Virta 1994). I min studie har jag funnit 
att språket hanteras olika beroende på utgångspunkten: ungdomarna i klassen ut-

går från sin vardag medan Iårarna och de som skrivit om den finsks 
språkfrågan,"de vuxna", förhåller sig utifrån ett samhålleligt sammanhang och 

3 Med teoretiska Aumen avses hår finskft. svenska, engelska. matcmatik, natur- och sam-

hällsorienterade Aumen. Pnoltiska ämnen omfintar idrott och bild. Tillvalsämnen Ar språk som 

tyska, spanslat, franska och svedgefinska (dvs eleverna ska lAnt sig att hantera sveuska uch fin-

ska, till exanpel att översätta texter från finska til1 svenska och vice versa). Tillvalsämnet In-

kluderar också eleveus fria aktiviteter som kan vara i princip vilket ämne som helst. 

4 Då batämningen "finne° kau uppfituas som negativ och benämningen "sverigefinnc" 

sa saunnanhang kan ha en politisk innebörd, har jag i artikeln valt att använda "finländare" 

som neutralt, Aven om det är en smula problcmatiskt eftersom det också kan beteckna fiuska 

medborgare i Finhutd (Rosengren 1988: 257). 
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Over ett längre tidsperspektiv. Bland de finskpråkiga lärarna 1 skolan framhävs 
språkets betydelse i både i klassrummet och i de intervjuer jag gjort s, man påpe-
kar hur viktigt det är att herika elevernas modersmål och förbereda dem för en 
tvåspråkig framtid. Nägra av dem menar också att grundförutsättningen för en 
framgångsrik skolgång och därmed framtid är att det finns ett modersmål att byg-
ga vidare på6. 

Under min egen skoltid niötte jag inte dessa positiva tankar om modersmålets 
betydelse fOr tvåspräkiga clever, men å andra sidan inte heller den ifrägasättande 
ton mot hemspråksklasscr som jag stötte på under mitt fältarbete. En ton som 
antydde att hemspråksklasser leder till isolation och försvårar andraspråksinlär-
ningen. Dessa två motsatta förhållningssätt till elevernas modersmål speglar en 
laddning kring tvåspråkighet, som även återfinns i litteratur som behandlar den 
finska språkfrågan 1 Sverigc (Sc Janulf 1994; Municio 1993; Peura & Skutnabb-
Kangas 1995; Savolainen 1987; Skutnabb-Kangas 1981). Spänningen mellan för-
hållningssätten kan liknas vid en kamp niellan olika ideologier oni hur mångfald-
ens Sverige ska formas (Bratt Paulston 1983; Ronström, Runfors &Wahlström 
1995; Runfors 1993, 1996). 1 kampen hamnar språkfrågan i fokus och språk ses 
som ett vapen för att uppnå olika målsättningar ur ett minoritets-, invandrar- eller 
politiskt perspektiv. 

Genom min studie klev jag rakt in i en diskussion om hur man skapar den 
bästa framtiden för två- och flerspråkiga barn i Sverige. Denna diskussion gör 
begrepp och uttalanden om språk svkhanterliga, eftersom de bär på en egen hiN-
toria och rymmer politiska dimensioner (jfr Cummins 1986; Hyltenstam 1982) 
som försätter mig i ett ständigt dilemma i mitt skrivande, eftersom mina utsagor 
om ungdomarna lätt kan tolkas som ett ställningstagande i någon riktning. 

Min intention är inte att gå närmarc in på hur språk brukas politiskt, fram-
tids- och samhällsorienterat av "dc vuxna". Den laddadc språkfrågan behandlar 

5 Jag intervjuade fem finfictalande lärare, varav en också är utbildningsledare, uch deltug i 

deras lektioner. Jag intervjuade också en svensktalande rektor. 

6 Enligt rektorn och tobIldningsledaren på skolan väljer de fiesta finsktalande föräldrar i 

området hemspråksklass för sina harn (jfr Janulf 1994). 1 ett frågeformulår sum jag skickade 

hem till föråldrarna motiverade de vatet av hemspråksklass mcd att barnen inte skall glömma 

finska språket och med att duanser att goda kunskaper I modersmålet underlättar inlärningen 

av svenska. 

7 Lås mer om jämlikhetsideologin i skolan i Ann Runfors artIkel i denna antologi (se även 

Runfors 1993, 1996). 
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jag istMlet som en del av den kontext som omger ungdomarnas agerande och ställ-

ningstaganden i förhållande till kinska och svenska språket. 

Vi som talar finska 
Det finska språket visadc sig ha en stor betydelse för ungdomarnas självuppfatt-

ning. De kallar sig själva och andra fInskspråkiga för "suomalainen" när de be-

rättar vilka de träffat eller beskriver episoder de varit med om. Benämningen "su-
omakinen" förekommer ofta i relation till andra grupper som inte talar finska, 

och som benämns "svenskar" respektive "utlänningar". 

Hur översätts "suornalainen" till sveoska? Många i klassen svarar trevande 

och förslagen år många. Heli vill till exempel använda ordet "flnländare" medan 

hennes kompis lbija helst rör sig med begreppen "flnska" eller "finne". Johanna 

däreinot anser att "finne" kan ge negativa associationer: "det bcror på hur man 

säger 'finne". Johanna menar att hon själva kan säga "finne", men föredrar att 

andra inte kallar henne så. 

Min uppfattning år att ungdomarnas benämning "flnländare" inte år ett fristä-

ende begrepp utan att det formas i samspel med den sociala miljön. Det blir på-

tagligt i derds sått att röra sig med begreppet. Så hår kan det låta: skolkören 

finns två 'flnländare', det är Heli och laija från vår klass, de flesta andra fir 'ut-

länningar" eller:"Vi år trettio stycken i vårt gäng, alla är linländare' förutom 

två 'svenslcar". Bland ungdomarna horde jag kategoriseringen "finländare" ofta-

re än till exempel beteekningar som tonåringar, högstadieelever eller stadsbor. 

Vem år då "finländare"? I ungdomarnas resonemang är det framför allt det 

flnska språket som förknippas med au vara "fmländare", vilket illustreras av 

Mika och Marko som tycker att deras storasystrar inte längre år "finländare", ef-

tersom de inte kan tala tinska. De menar att systrarna har glömt sitt modersmål I 

samband med att de flyttat hemifrån och inte långre har kontakt med finska språ-

ket i lika hög grad som tidigare: 

Marko: Min syster år inte "finländare" för hon talar inte finska längre, hon 
läser ingen finska heller. Hon kunde tala finska när hon bodde hemma. Ikn 
har lämnar finskan helt, hon har en swnsk pojkvän. Men det år klurt att 
hon borde prata finska. Der år svårt att tula finska med henne när hon 
smarar på swnsku. 

8 På finska år grupperhigen: suomalainen , "tinlåndaro", ruomalainen , "sveusk" ueh utko-
maalainen, "unituning". 
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Mika: Min stomsyster pratar inte heller någon finska. hon har glämt bort 
det. Jag tycker inte att hon år 'finlåndaret för att hon Mandar det finska 
och menska språket. 

1 citatet läggs tonvikten på modersmMets betydelse för att upprätthålla en grupp-

tillhörighet som "flnländare". Men begreppet "finländare" hör inte omtkkterat 

likställas med en nationell käusla för föräldrarnas hentland Fintand. "Finländare" 

fmmstår snarare solll ett sätt att bilda gemenskap i den egna gruppen och då i re-

lation till andra människor i förorten och skolan. Däremot år inte nationen Fin-

land lika aktuell i ungdomarnas vardagsliv i Sverige. Erkki Virta skriver i sin av-

handling (1994) att finskspråkiga barn uppväxta i Sverige ofta har ett mer känslo-

mässigt band till Finland än ett nationalistisk, detta då i jämförelse mcd barn upp-

växta i Finland. Bland ungdomarna i min studie har många släkt och stuga i 

Sverige såväl som i Finland, men det år få som drömmer om att Ilytta till Finland 

och kunskapen om Finland tycks heller inte vara sårskilt viktig: 

Riikka: Pratar ni om Fbdand i skolan? 
Johanna: Nej, inte specieht mycket, det är inte heller viktigt för mig an Mra 
mig något sårskilt om Finland, för jag tänker inte fiytta till Finland. 
Jaana: net är språket jag vill lära mig, behälla min modersmål och vara 
finsk. Fintand hetyder inget stirskilt för mig. 

Finland har en större betydelse i meningen att vara "finländare" i Sverige, så som 

Jaana formulerar det: "... att behålla mitt modersmM och vara finsk". Det viktiga 

är att tillhöra gruppen "finländare". Förutom språket nämns ett finskt medborgar-

skap som markör. Nåstan alla vet vilka i klassen som är finska medborgare (vilket 

de flesta är), eller födda i FInland. Medborgarskapets vikt betonas av Minna som 

kallar sina släktingar för lieens-Svenssons" eftersom de bytt till svenskt medbor-

garskap. Minnas kompis Pauliina påpekar att det inte går att tro att man år svensk 

bara för att man bytt medborgarskap eller lärt sig svenska. 

Det är intressant hur och når ungdomarna sätter dessa gränser för grupptill-

hörighet och vad dessa gränser uttrycker och betyder för dem själva. 1 Billy Ehns 

(1991,1996) och Oscar Pripps (1991) studier av ungdomar 1 ett mångkulturellt 

bostadsområde betonas hur gränser för samhörighet mellan ungdomar sätts bero-

ende på situationen. Den etniska tillhörigheten kan användas strategiskt i vissa 

situationer samtidigt som den kan förlora sin betydelse i andra. 1 följande citat har 

varken den egna eller andras etniska tillhörighet en avgörande betydclsc: 
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Pauliina: Jag tycker ont tre personer i klassen, jag menar i skolan. 
/alla skrattar högt/ 

Minna: Jag vet minsann wm hon tycker om! 
Anneli: Jag känner till minst två av dem. 
Minna: Jag minns inte vem svensken år, men "finländaten" känner jag 

I vissa sammanhang betonas grupperingen mellan "finländare", "svenskar" och 

"utlänningar", till exempel när limma berättar om det bostadsområde hennes fa-

milj tlytta till. Hon beskriver vilka som bor där och har lagt märke till att det 

fmns mest svenska namn i trapphuset, men däremot få finska och "utländska" 

namn, vilket hon tycker år positivt. En annan gång får bcgreppen "finländare" 

och "utlänningar" en skepnad av ett "vi och de", når några i klassen sitter och 

samtalar om fritidssysselsähningar: 

Katja: Man tänkte bygga en sportanläggning 1 bostadsområdet. 
Marko: De hörs hela tiden. 
Katja: Han menar kyrkklockorna, för det byggdes en kyrka istället. Det Wir 

en folkomrösming 1 området, och eftersom det bor fier syrianer där sa blev 
det cii kyrka. 
Riikka: Kan det inte byggas en sportanläggning ackså? 
Marko: Det finns inga pengar. 
Emma: Det finns fler "utlänningar" än "finländaren. 
Pauliina: "Utlänningarna" har mer nöjen hät: 

"Finländare", "utlänning" och "svcnsk" används frekvent i klassen men dåremot 

hör jag deni sällan använda begreppet invandrare 9. Det visar sig att de associerar 

invandrare med flyktingar. det vill såga månniskor som varit med om krig och 

flytt sitt land. Det förefaller som om hegreppct invandrare är oklart eller att det 

mcd tiden har ändrat sin betydelse för ungdomarna. A cna sidan ser de sig inte 

som invandrare eftersom varken de eller deras föräldiar flytt undan från krig, å 

andra sidan har många känt sig som invandrare. 

Jesper: När någon frågade vår lärare förra åtet mrför det kom imundrare 
hit, sa vår lärare att "finlöndare också är imändrare. Jag tycker att vi nog 
år lite imandrare, eller så har vi wirit det tidigare. 

9 Invandrare översäns på funka: dirtolainen eller manhantnunitaja. 
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Bland några av ungdomarna i min studie är termer som "de ljusa uch "de 

mörka" vanligare ån termen "invandrare". "De mörka" ges en betydelsen "utlän-

ningar" medan "de ljusa" syftar på nordbor E. Dessa termer brukas i samband 

med berättelser um vilka ungdomarna träffat eller umgåtts med, som Mr  Marjo 

förklarar att hon och hennes väninnor mött några mörka pojkar som intresserade 

sig för dem för att de var ljusa. Vid ett annat samtalstillfälle förklarar Jaana och 

Johanna termerna på följande vis: 

Jaana: Om vi talar om en mörkperson så kallar vi honom jör "ullänning". 
Men visst kan en svensk person ockvå mra märk, så man vet inte 
Johanna: Om en förähler är svensk så könns det inte som en utländsk 
person. Ja, som Jane hon har ju en svenskfur oph en ntländsk mot: 
Riikka: "linländare" då 7 
Jaana: Nej,"finländare" är inte "utlänningar" för att de kan finska och 
smnska, de är ju liusa och bor nära mrandra. 

Jaana talar här om eit närhet mellan människor som bygger på bädc geograll, 

språkgcmcnskap och utseende. l ungdomarnas beskrivningar av "finländarc", 

"svenskar" och "utlänningar" framhålls ett samförstånd mellan de nordiska län-

derna. Anneli menar att i Norden fmns en samhörighet, speciellt nu når både 

Sverige och Finland gått med i EU. Marko och Mika tycker att månniskor från 

lånder utanför Norden utgör en egen gemenskap utifrån en annan geografisk en-

het på liknande sätt som människorna i de nordiska länderna. 

Att ungdomarna framhåller en samhörighet mellan länderna i Notden uppha-

ver Inte grånsen mellan "finländare" och "svenskar". Det exemplifieras av Johan-

na som berättar om en konflikt mellan några elever i skolan: 

Om en 'utlänning' skriker finne ät mig, då kan man skrika tillbaka. Men 
vad säger man till en 'svensk'? Det gar ju inte att säga någonting - det är 
ju deras landl 

10 Ungdomarna är inte CllSRI111118 om att använda ordet mörk för "utlänningar". "Tununa" 

eller mörk kan förckomma bland finländare i Finland och i Sverige om "utlänningar" (Samtal 

med Veli Ibomela, Centrum för tvåspråkighetsforskuing. Stockholms universitet). Ljus och 

mörk används också av finska zigenam, ibland kallar dc sig själva för mörka, "tamma", och 

andra som inte år zigcnarc benämns ljusa, "irtalea" (Samtal mcd Ecro Nortbacka, psykolog. 

Kalix lasarett). 
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Sammanfattningsvis kan man säga att ungdomarna betonar språkets betydelse för 

en gemensam grupptillhörighet som "finländare" i Sverige och språket kan därför 

tolkas som en markör som bildar en gemenskap i den egna gruppen, men som 

också ibland stånger utc andra grupper. "Pinländate" formas i relation till den 

omgivande miljön, gansdragningen uppstår i interaktionen mellan grupperna och 

gränserna år rörliga och föränderliga hemende på syfte och sammanhang. 

Finska språket som självklarhet 
Det finska språket har cn självklar roll för ungdomarna intc bara i tbrm av grupp-

tillhörighet utan ilven som kommunikationsmedel. Att konununicera sinsemellan 

och med lärare på finska verkar vara naturligt för dent. De berättar även att de 

mestadels talar linska med föräldrar och med vänner på fritiden. Pörhållningssät-

tet känns igen från lingvisten Veli Tuomelas studie (Tuomela 1993:40(f) om 

språkval bland funkspråkiga elever i hemspråksklasser och "svenska klasser". 1 

studie år det vanligare för elever i hemspråksklasser, att välja att använ-

da finskt språket i skolan och i vardagssituationer. Vid min fråga om val av sam-

talsspråk i skolan och hemmet, lägger ungdomarna i klassen tonvikten på att det 

är självklart, enkelt och fritt att tala finska. Sonn Niina uttrycker det: 

Niina: Vi är 'finlåndare" och mna att tala finska med mrandra i skolan 
och i hemmet. 
Riikka: Pd alla lektioner? 
Niina: På svenskatimmen viskar vi till mmndm på finska. 

Ungdomarnas språkval kan diskuteras utifrån många faktorer. Ur till exempel ett 

samhälleligt perspektiv, kan man fråga hur språkens status i skolan, i samhället 

och i arbetslivct påverkar elevens språkinlarning och språkval. Ilur bemöter sko-

lan och samhället elevens två- eller flerspråkighet? Uppfattas det som en resurs 

att tala flera språk eller ses det som ett ekonomiskt och pedagogiskt problem? 

Vårdcras alla språk lika eller varicrar språkets status efler gruppens position 

samhället beroende på klasstillhörighet, härkomst, samt historiska och politiska 

relationer mellan gruppen och majoritetssamhället? (Genesce 1994; Cummins 

1996; Ogbu 1991). Ibir nöjer jag mig med att beskriva ungdomarnas förhållnings-

sätt till språken utan att diskutera dc olika faktorer som påverkar språkvalet. 

I klasscn fliuts ett outtalat gemensamt förhållningssätt till dct finska spräket 

som det självklara samtalsspråket i skolan och hemmet. Detta blir påtagligt när 

finska språket ifrågasåtts av någon, som i denna dialog mellan Emma och Minna. 
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Emmas pappa är svensk men har bott i Finland där han lärde sig finska. Emma 
och hennes pappa talade tidigare finska med varandra, men har mer och mer 
övergått till att prata svenska hemma. Hon får inget stöd av de andra i sitt val att 
tala svenslra. 

Emma: Tidigare talade vi alltid finska hemma, men idag pratar jag och min 
pappa svenska med varandra. 
Minna: Det är inte värt det, din pappa kommer an glömma det finska 
wråket. 
Emma: Men jag lär mig svenska och min pappa behöver inte kunna sä bra 
finska för att vi bor 1 Sverige och vi tänker inte flytta tillbaka till Fintand. 
Det är klart att hans finska har blivit sämre, han talar bara finska med oss 
och han har inga finska vänner. 
Minna: När jag trede din pappa första gdngen hade jag ingen aning om 
att han var svensk. Om du lyssnar på honom idag, så kan du hönt att han 
är svensk. Jag märkte det när jag var och hälsade på hos er. 

1 ovanstående dialog kan möjligen bilden av Emmas pappa ses som en metafor for 
vad som kan hända om man slutar tala finska; det finska språket gloms bort och 
Nvenskan får ctt övertag. Metaforen rättPardigar klasskamraternas betoning av det 
finska språkets betydelse i vardagen. Vid ett annat tillmIle hamnar flickorna i en 
diskussion om svenskspråkig skolgång. Emma, Katja och Minna kommer in på 
frågor om skolschema och Ifirare i svenskspråkiga klasscr, och Minna säger: 

Minna: Jag har en kompis som går på just den skolan. Hon får inte säga en 
ord på finska för då bfir Mraren arg. 
Riikka: Jaha, hur så? 
Minna: 1.4mren säger att det är en svensk skola och om man säger ett enda 
ord på finska så Mir han jättearg. 

I den cgna skolan tydliggörs ungdomarnas förhållande till finska språket särskilt 
på just svcnskspråkiga lektioner. Under dessa lektioner förväntar sig läraren att 
eleverna skall tala svenska, men det visar sig att de flesta i klassen föredrar au 
prata finska med varandra. I sådana fall händer det att Iåraren påminncr dem om 
att tala svenska, vilket eleverna gOr genom att förklara vad dc sagt, för att därefler 
snart återgå till att igen prata finska sinsemellan. Katja, Pauliina och Minna kom-
menterar situationen: 
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Katja: Når jag vet att 	lum finska kan jak inte tala strnska. fskrate 

Pauliina: Det kanns dumt. 
Minna: Man kan inte prata svenska med en "finländate 	gång ville min 
kusin 1 Finland att jag skulle låra honom svenska, men efter ett par ord sa 
jag till Itmwm, att jog inte kunde fortsätta, för det kändes konstigi att 
prata strnska med honom. 

Möjligtvis år det så att många i klassen har ett distanserat förhållande till de 

svensktalande Iårarna och inte är tillräckligt motivcrade att skifta språk på deras 

lektioner. Men oviljan att tala svenska behöver naturligtvis inte betyda att ungdo-

marna inte heharskar svenskan". Kanske upplcvs det konstlat att tala svenska i en 

miljö dar finska språket har en självklar status. Det finska språket är det naturliga 

sannalsspråket med klasskompisar och lärare, och även mcd föräldrar och vänner 

utanför skolan. 

Svenska språket som nytta och strategi 
Ungdomarna förhåller sig till språken i ett jämfbrandc perspektiv. Finska språkets 

naturliga utrymme får svenska språket att framstå som något speciellt. Svenskan 

används vid valda Ofifällen för vissa ändamål. Då ungdomarna i klassen talar 

svenska är det i ett mcdvetet syfte. Svenskan får en praktisk roll och är bra att ha 

när man skall länt känna pojIcar och flickor, tala med ingifta släktingar, den till-

skrivs stor hetydelsc för framtida jobb och den behövs när man skall översätta åt 

föräldrarna, som belyses i följande samtal: 

Minna: Jag Oversätter åt mamma når han ska 1111 doktorn. Min mamma vill 
inte tala sienska fast jag har sagt till henne. Iknnes svenska tir ime så bra 
men den har blivit btatre. 
Paulfina: Jag brukar Idälpa min mamma att ringa till bostathförtnItaren. 
Katja: Min mamma kan flytande smska. 
Emma: Det kan min mamma ockvå. Konuner du 	Minna, när vi rättade 
och hjälpte din mamma med skrivuppgifter når hon gick i skolan. 
Minna: Ja, /skrate hon vände alltid på ordfäljden. 

11 Eftersom humet k kinsligt vill jag påpeka alt dc finsktalande eleverna har goda studicrc • 

sultat och klarar sig bra på de ceneala prov som gcnnenförs 1 hela Sverigo.(Kålla: rcktor nch 

Iåraze på skolan.) 
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ungdomarnas förhållningssätt till språk beskrivs även i dc uppsatser om tvåsprå-

kighet som de för mitt projekts rilkning skrev i skulann. 1 uppsatserna, precis som 

i många samtal, framläggs fiktiva och verklighetsrelatemdc cpisoder om hur det 

svenska språket skapar förståelse mellan människor och ger en chans att knyta 

kontakter med andra. Några flickor skriver till exempel om hur sycnskan fungerar 

som cn bro mellan "finländare" och "svenskar. En av fliekorna, Johanna, skild-

rar det med en påhittad berättelse om en flicka och hennes pappas nya svenska 

fru: De blir vänner när tlickan tar kontakt mcd henne på svenska. Svenska språ-

ket framställs också som vägen till ett bra arbete i framtiden, till excmpclav Niina 

som skriver om en kvinna som håller på att förlora ett bra johh på grund av att 

hon inte förstår vad som crbjuds. •äck vare tolk får kvinnan johhet och hon lovar 

att gå en intensivkurs i svenska. 1 likhet med Niina anscr de flesta i klassen att 

svenska språket är viktigt för ett framtida arhete. Anneli menar att: "När man ska 

söka jobb behöver man ju svcoskan och inte finskan." 

Några gånger under mitt tältarbete talade ungdomarna svenska i skolan och 

då i medvetet valda situationer: Eveliina till exempel, pratade vid ett tillfälle 

svenska högt och till synes för sig sjMv, hon svängde sig flott mcd ord på "stock-

holmsdialekt" och tittade sig omkring tör att se om hon skulle t uppinarksamhet, 

vilket hon inte fick. 1 en annan situation användes svenska språket för att retas. 

•vå pojkitr, Janne och Jesper, stod och skojade och knuffades med varandra. 

talade finska. Plötsligt använder Janne ett svenskt ord för att retas mcd Jesper. 

lanne säger att Jesper inte kan säga det svenska ordet "dubbel" med d utan påstår 

att Jesper uttalar det "tubbel". Jesper rodnar uch svarar att det gör han inte alls. 

Episoden med Janne och Jesper belyser även hur känsligt det kan vara att få 

kommentarer av klasskompisarna når man talar svenska. Som jag nämnde tidiga-

rc upplcver många av ungdomarna det som onaturligt och pinsamt att prata svens-

ka når finsktalande kompisar hör på. Men dct är inte genant att tala svenska om 

dc talar med en svensktalande kompis eller förälder: 

Emma: Jag skäms Oter au tala svenska när alla kompisar lyssnar. 
Marko: Om man säger fel så harmar de andm oth om jag använder fel ord. 
så skäms jag. 

12 Ungdomamn skrev var sin uppsats på finska om tvåspråkigbet under en lektion, detta på 

uppdrag av mig 1 samråd med länuen. 131everna fick skriva fritt cller utlfrån några teman som 

Iåraren föralagit: en berMtelse um en funk/svensk pojke/flieka. en rolig situation, tånk omjag 

into kunde faskaisvenska, det bilnde på Finlandsbåten, språket råddade henne/bonom ur en 

svår situation. Uppsatserna anviinder jag som ett kompletterande kallmaterial. 
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Pauliina: Jag får tunghafta när jag ska prata swarka. 
Emma: Om jag vet au alla andra är finsktalande är det pinsamt att tala 
stenska. Däremot skams jag inte för au tala svenska om det finns någon 
svensktalande med. 

Ungdomarnas relation till det svenska språket år kontextbunden; det år genant att 

tala svenska bland sina finsktalande vånner i skolan medan svenska språket i an-

dra sammanhang uppfattas mer som en positiv strategi. Ett sådant sammanhang 

beskrivs i samband med bcrättelser om fritiden utanför förorten. Dessa berättel-

ser handlar om flickornas möte med pojkar. Om det visar sig vara fördelaktigt i 

mötet med pojkar att tala svcnska så tonar ffickorna ner sin grupptillhörighet som 

"finländarc" genom att tala Nvenska mcd varandra istället för finska. Svenska 

språket ses som en strategi i Nociala miljöer som till exempel på kryssningsbåten 

mellan Pinland och Sverigc: 

Marjo: På båten är det ndigare au tala stenska och trilffa svenska pojkar. 
När vi tråjfar finska pojkar säger vi att vi inte kan finska så bra för att bli 
av med dem. 
Ewliina; Vi säger au vi bara kan 	finska. 

Marjo och Eveliina talar till en början svenska med varandra och med pojkarna, 

men när de val Mr kontakt vcrkar det inte spela någon större roll om dct fram-

kommer att de år "finländare": 

Marjo: Vi träffade två pojkar som var Oorron och femton dr på båten. Vi 
udade svenska, de kanske trodde att vi var stenskar. Men efier ett tag 
började vi pata finska och talade om för dem att vi är 'finländare" solla 
bor i Sverige. 

En annan rcsa mellan olika miljöer år fånlen mellan förorten och centrala Stock-

holm. Vid en klassuttlykt in till Stockholm bytcr några flickor om till korta kjolar 

och sminkar sig lina strax förc avfärd. Vål inne i staden vill de gärna gå för sig 

själva och dc stannar kvar på stan när utflykten är slut. Efteråt beråttar de att de 

försöker prata svenska med varandra inne i centrum: 

Emma: När vi stannade på stan bestämde vi oss fär att tala svenska. 
Paubina: För att ingen skulle upptacka att vi är -finlandare". 
Marko: Det gör man ju ändå. 
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Katja: Ja, för 	inte kan låta bli ati tala finska med wtrandra. 

Det är möjligen låttare att spela med språken i staden och på båtresan. Det kan 

hända att svcnska språket inte ges samma strategiska roll i skolan och bostadsom-

rådet där det finska språket associeras med en grupptillhörighet och uppfattas 

som det självklara sannalsspråket. Kanske tillskrivs ungdomarna en grupptillhö-

righet som "finlåndarc" av både sig själva och andra i skolan och bostadsområ-

det. Emma tycker att: "Det år ingen ide att tala svenska. Alla känner en och vet 

att man år Hon tillägger att det inte alltid scs soni något positivt att 

tala finska och uppfattas som "finländare", vilket Marko håller med om: 

Emma: De ropar en massa saker om de vet au man år 'finlåndare: 
Marko: De brukar ropa finnjävet 
Riikka: Varfår? 
Marko: För att man år 'finländare" förstås. 
Emma: Vet du inte au 'finlåndare' år dåliga? W tycker inte au W år 
dåliga, men andra tycker det. 

Att i den egna närmiljön ses som och uppfatta sig själva som "finländare" betyder 

inte att det inte finns en önskan om gemenskap med andra ungdomar. Johanna 

och Jaana vill gärna lära känna andra elever 1 skolan: 

Jaana: De andm klasserna känner varandra, men W känner inte dem. Vi är 
ensamma och lite utagför, de andra hejar på iumndm men vi könner ingen. 
Johanna: Ristån de andni sjuorna går i olika klasser så år de med varandm 
på rasterna, wnfor år det inte så för oss? 

Några avslutancle ord 
Johannas och Jaanas repliker visar hur språket, samtidigt som dct skapar gemen-

skap, i vissa situationer kan upplevas distansera. Under arbetets gång har jag 

kommit att tolka tvåspråkighet som ett språk, dår svenska och finska språket fyl-

ler ollka funktioner och ges olika betydelser i skilda miljöer och sammanhang. 

Tidvis framstår språken som motsatspar, tidvis som varandras nödvändiga kom-

plement. Men för varje individ kommer förmodligen positionerna att förändras 

under hela livet i samspel mcd olika miljöer och med den egna livssituationen. 

Finska språket år det naturliga kommunikationsmedlet i skolan, men också ett 

verktyg i skapandet av grupptillhörighet som "finlåndatt". Ungdomarna våljer att 

hetona "tinländare" 1 förhållande till ickc finsktalande personer, som dc benam- 
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ner "svenskar" eller "utlänningar". 	så vis kan en etnisk tillhörighet "finlända- 

re" tolkas som en social identitet som formas i relation till den omgivande 

Den sättcr gräuser och forstärker en samhörighet mellan klasskamrater utifrån cn 

gemcnsam vardag. Samhörigheten betonas, eller nertonas, med hjälp av finska 

och svenska språket. 1 skolan och i förorten verkar grupptillhörigheten som "fin-

ländare" vara mer given, medan den utanför den lokala miljön förefaller mer för-

handlingsbar och möjlig an spcla mcd. 

I inledningen talade jag om "dc vuxnas" laddade språkfält, där språket var ett 

medel för att uppnå politiska och framtidsorienterade målsMtningar. Var befinner 

sig ungdomarna på detta falt? De har ett mer simationellt "här- och nuorienterat" 

förhållningssätt till språken. De utgår från olika situationer i sin vardag och det är 

kanske därför finska och svenska språket inte får samma politiska och framtids-

orienterade klang som på "dc vuxnas" språkliga fält. Men även om ungdomarna 

inte direkt talar om det ideologiska språkfältet så inkluderas de i en debatt, som 

handlar om hur dct mångkulturella Sverige ska organiseras, genom att vara två-

språkiga och gå i en hemspråksklass. Och frågan om det går att vara olik men 

ändå jämlik berör i högsta grad dcras vardag. Kanske blir dcssa ungdomar med-

vetna om detta senare i livet, och för diskussionerna vidare utifrån sina egna 

språldiga erfatenheter. Men del är en annan fråga. 
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