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1. INLEDNING, SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Vart vi än går kommer frågan om vilka vi är och var vi hör till alltid att beröra oss. Att ha sina 

rötter i grannlandet gör svaret på frågan mer komplext, eller är det faktiskt så? Språk är starkt 

kopplat till identitet, men hur kommer det sig att man kan känna sig hemma någonstans utan 

att kunna språket? Det finns inget allomfattande svar på dessa frågor, men åtminstone kan man 

säga att identitetsbegreppet är mer centralt i de tvåspråkigas liv jämfört med de enspråkiga 

(Edwards 2009). Identitetsutveckling är en process som fortgår under hela livet. Det är en 

process som påverkas av det som händer i omvärlden. För de flesta barn är tiden som tillbringas 

i skolan flera timmar dagligen och då är det självklart att skolmiljön, vid sidan av hemmet, kan 

både främja och bromsa barns identitetsutveckling (Teiss 2007: 16-19). Likaså, blir tvåspråkiga 

barn påverkade av hur människor i deras närmaste omgivning resonerar kring tvåspråkigheten. 

Barn är alltså inte helt fria att skapa sin egen identitet utan omgivningen spelar en stor roll i den 

processen. 

 

I denna undersökning utreder vi dagens sverigefinska barns förhållande till sin tvåspråkiga 

bakgrund och identitet. I detta studiesammanhang syftar vi med termen sverigefinnar på de barn 

som bor i Sverige och vars föräldrar har finsk bakgrund. Med termen tvåspråkig syftar vi 

däremot på de barn som kan och använder regelbundet både finska och svenska i sitt liv. Till 

skillnad från enspråkiga, kan tvåspråkiga ha det svårare att identifiera sig endast med ett språk 

och ofta kan de ha två- eller flerspråkig identitet (Duo 2015: 4). Identitet definieras i denna 

avhandling som individuellt och socialt sätt att se sig själv och uppleva hur man är samt vart 

man hör till. Vi betraktar identitet speciellt ur språkligt och kulturellt perspektiv. Vi vill 

undersöka hur de sverigefinska barnen själva upplever sin tvåspråkighet och hur identiteten 

uppträder i deras vardagliga handlingar. 

 

Nuförtiden är det rätt vanligt att använda två eller flera språk i ens vardag. Vår undersökning 

gäller tvåspråkiga barn som är bosatta i Sverige och enligt Eurostat är flerspråkighet vanligast 

i Sverige jämfört med andra EU:s medlemsländer (Eurostat 2018). Flerspråkighet är dock inget 

nytt fenomen, det har till exempel redan länge funnits ett antal länder där det talas flera olika 

språk utan att något av dem har en officiell status i landet (Grosjean 2010). En ökande grad av 
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rörlighet och invandring mellan länder har idag tagit upp nya frågor om flerspråkighet samt 

väckt människor att fundera över sin identitet. Förutom att identitet och tvåspråkighet är 

aktuella fenomen i det mångkulturella samhället valdes ämnet för avhandlingen delvis också på 

grund av vårt arbetsmässiga intresse; vi kan tänka oss att arbeta som lärare i Sverige, och 

sverigefinskhet samt sverigefinska skolan kändes som ett naturligt sätt att lära känna den 

svenska skolmiljön. 

 

Syftet med vår magisteravhandling är att ta reda på sverigefinska barns upplevelser av 

sverigefinskhet och tvåspråkighet. Vi vill kartlägga och sammanställa de upplevelser som 

barnen har gällande sina två språk och två kulturer. De sverigefinska barn som lever i dag i det 

svenska samhället kommer att påverka finska språkets och finskhetens status i Sverige i 

framtiden (Andersson & Kangassalo 2003: 32). Därför kan det anses vara relevant att undersöka 

unga sverigefinnar och deras identitet. Samtidigt tycker vi att det är speciellt intressant att 

kartlägga hurdan språklig och kulturell tradition barnen har ärvt från sina föräldrar. 

 

Våra forskningsfrågor är: 

• Hur är den sverigefinska identiteten betecknad i sverigefinska barnens teckningar 

och intervjuer? 

• Vilka aspekter förknippar de sverigefinska barnen med sina olika språk?	

• Hurdana tankar har de sverigefinska barnen om sin tvåspråkighet? 

 
Med hjälp av dessa frågor kan vi närma oss hur tvåspråkighet och identitet upplevs av barnen i 

denna undersökning. Vi anser att forskningsfrågorna kompletterar varandra och genom olika 

materialinsamlingsmetoder (enkät, teckning och intervju) är det möjligt att få svar på dessa 

frågor. Vi antar att resultaten kan vara varierande och oförutsägbara. Informanterna i 

undersökningen har rätt olika bakgrunder och därför kan också deras upplevelser och tankar 

om tvåspråkighet och identitet variera mycket. I analysen lägger vi vikt vid hur barnen själva 

reflekterar kring dessa teman och eftersom undersökningens fokus ligger på något så subjektivt 

som ens egna uppfattningar kommer naturligtvis också resultaten att bestå av subjektiva 

upplevelser. Allt går inte att generalisera men vi siktar på att hitta gemensamma nämnare i 

barnens berättelser och teckningar. 
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I vår undersökning betraktas forskningsfrågan om identitet hos sverigefinska barn ur ett 

språkligt och kulturellt perspektiv. På basis av barnens kännedom av finskhet och svenskhet 

samt deras tankar om sin sverigefinska bakgrund kommer vi att dra slutsatser om kulturell 

identitet hos barnen i vår undersökning. Ytterligare betraktas barnens identitet ur kulturellt 

perspektiv när vi kartlägger vilka drag av finskhet som finns kvar i deras vardagliga handlingar. 

Språklig identitet däremot granskas bland annat genom att utreda hur barnen föreställer deras 

nutida och framtida språkbruk. Utöver detta avgör vi betydelsen av skolan och hemmet för 

barnens språkliga identitet. 

 

Då vi närmar oss forskningsfrågan om de aspekterna som barnen förknippar med sina olika 

språk är tanken att först lista ut alla synliga detaljer från teckningarna samt markera alla 

relevanta företeelser som kommer upp i intervjuerna. På detta sätt identifierar vi det som är 

anmärkningsvärt och undgår att vara för teoristyrda. Vi förväntar oss att se barnens skol- och 

hemmiljö framställd i teckningar av deras språk. När vi beaktar informanternas åldersgrupp och 

har bekantat oss med sverigefinnarnas historia antar vi att barnen ofta förknippar sina 

familjemedlemmar, speciellt far- och morföräldrar, med finska språket. Mot samma bakgrund 

förväntar vi oss att en del av familjemedlemmarna kopplas till svenska språket. 

Fritidsaktiviteter som med stor sannolikhet spenderas i svenskspråkigt umgänge i ett 

svenskspråkigt majoritetssamhälle där dessa barn lever kopplas förmodligen till svenska 

språket. Det återstår att se till vilken utsträckning andra språk än finska och svenska 

förekommer i vårt material. 

 

När vi studerar barnens tankar om sin tvåspråkighet kommer vi att lägga märke till hur våra 

informanter förhåller sig till de olika språken de kan och vilka konkreta funktioner dessa språk 

har i barnens liv. Vi antar att barnen kan särskilja olika språkanvändningssituationer för sina 

två språk. Det kan förväntas att barnen förhåller sig neutralt eller positivt till sin tvåspråkighet 

men det är möjligt att de tar upp sådana för- och nackdelar som tvåspråkigheten har för deras 

vardagliga handlingar. 

 

Denna avhandling inleds med en presentation av temat, syftet och forskningsfrågorna i kapitel 

1. Den teoretiska bakgrunden i avhandlingen består av kapitlen identitet (2), tvåspråkighet (3) 

och sverigefinskhet (4). I kapitel 4 presenterar vi ytterligare tidigare studier i sverigefinskhet. I 
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kapitel 5 tar vi en närmare titt på materialet och metoden genom att introducera informanterna 

samt presentera metoden. Analysen av undersökningsmaterialet introduceras i resultatkapitel 6. 

I kapitel 7 gås en diskussion om resultaten samt om undersökningens validitet och reliabilitet. 

I det kapitel återkommer vi till våra forskningsfrågor och reflekterar över hur resultatet 

återspeglar syftet med undersökningen.  
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2. IDENTITET 

I detta kapitel diskuterar vi begreppet identitet ur olika synvinklar. Först gör vi oss bekanta med 

begreppet identitet samt presenterar hur vi i denna studie förstår den (avsnitt 2.1.). I avsnitt 2.2. 

diskuteras identitet ur socialt och kulturellt perspektiv samt sambandet mellan den personliga 

och sociala identiteten. Därefter går vi över till att definiera nationell och etnisk identitet och 

hur dessa två skiljer sig från varandra. Avsnitt 2.3. handlar om identitet och dess anknytning 

till språk.  

     2.1. Definition av begreppet identitet 

Identitet är ett brett och komplext begrepp och det finns inte en enda heltäckande och detaljerad 

definition vad det egentligen är (Fielding 2011: 13). Edwards (2009: 20) påminner att identitet 

är ett centralt begrepp i all human- och samhällsvetenskap. Kännetecknande för identiteteten är 

en överensstämmelse som betecknar likhet hos individen i alla omständigheter över tiden. Med 

andra ord är identiteten de egenskaper som gör att individen är sig själv och inte någon annan. 

Enligt Edwards (2009) är det klart att identiteten ligger i hjärtat av en person och en grupp, båda 

tätt kopplade till varandra. Han påpekar att det är sällan identiteten existerar enskild utan vi alla 

har flera identiteter eller så kan man alternativt tänka att det finns en formbar identitet som 

ändras beroende av omständigheter och sammanhanget (Edwards 2009: 2).  

 

Varghese m.fl. (2005) har delat in identiteten i två kategorier enligt perspektivet man betraktar 

den från. Den första kategorin är	claimed identity	och står för den identiteten individen själv 

anser sig äga. Assigned identity å sin sida syftar på identitet som andra upplever en att ha. Det 

finns mycket likheter bland olika identitetsbegrepp och ofta överlappar de också varandra. I 

detta studiesammanhang har vi valt att betrakta identitet speciellt ur kulturellt och språkligt 

perspektiv, både på personlig och social nivå. Tolkningar som vi gör av informanternas identitet 

baserar sig på deras egna personliga upplevelser och tankar. Det är ändå värt att notera att de 

tolkningar som vi gör av deras identitet kan skilja sig från deras egna uppfattningar. 
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     2.2. Identitet ur socialt och kulturellt perspektiv  

Den personliga identiteten innebär alla våra individuella karaktärsdrag samt förmågor som gör 

oss unika (Edwards, 2009: 19). Deschamps och Devos (1998: 3) poängterar att känslan av 

olikhet kan bara upplevas i relation med andra. Med andra ord, den personliga identiteten 

beskriver inte bara hur unika vi är med avseende på oss själva. Enligt Aroseus (2016) handlar 

det om hur vi skiljer oss från andra individer i de grupper som vi hör till. Aroseus (2016) 

konstaterar att social identitet beskrivs genom grupper vi identifierar oss med och distanserar 

oss från. Kulturell identitet däremot är en del av den sociala.  

 

Trots att det finns ett samband mellan den personliga och den sociala identiteten förnekar 

Edwards (2009: 2) att dessa två skulle omfatta varandra. Ändå är det svårt att särskilja den 

personliga och den sociala identiteten. Edwards (2009: 20) konstaterar att vår karaktär formas 

av socialisation som sker i grupper som vi hör till. På grund av detta kommer den personliga 

identiteten alltid att återspegla den sociala samt vara en del av den. Craib (1998: 4) är av den 

åsikten att sociala identiteter växlar men den personliga identiteten är oförändrad. Med detta 

syftar han på den personliga identitetens tendens att stå över samt forma den sociala identiteten. 

Craib (1998: 4) anser alltså identiteten att vara relativt stabil och oföränderlig. Nin´o-Murcia 

and Rothman (2008: 15) beskriver identitet att vara en ständig process som är både socialt 

konstruerad och framställd och däremot är hennes syn på identitet mer dynamisk. 

 

Anttila (2007: 33) introducerar kultur som en social enhet som förenar individer och styr deras 

handlingsmönster och tolkningar av verkligheten. Kultur kan således spela en stor roll i 

utvecklingen av individens identitet. Stier (2004) menar att kulturell identitet kan ses som 

resultat av socialisationsprocessen mellan både människor och samhällen och därför är den 

föränderlig till sin natur. I den sociala identiteten ingår också nationell och etnisk identitet. 

Enligt Bloom (1990) består nationell identitet av de egenskaper som gäller en viss stat och dess 

struktur. Dessa egenskaper kan bli identifierade både på individnivå och på kollektiv nivå, som 

har att göra med hela samhället. Vanligtvis används begreppet nationell identitet i sin vidaste 

mening som syftar till hela nationen och till de symboler och meningar som bildar en 

uppfattning om en kännetecknande identitet hos en viss nation (Anttila 2007: 8). 
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Med etnisk identitet syftar däremot Edwards (2009: 162) på lojalitet mot den egna gruppen. 

Sociala och kulturella mönster behöver, enligt honom, inte hålla sig likadana över tiden men 

någon slags anknytning till gruppen bör kvarstå, till exempel genom språk eller religion. Den 

etniska identiteten är alltså relativt oföränderlig och blir inte lika lätt påverkad av omgivningen 

jämfört med den språkliga och den kulturella identiteten. Den etniska identitetens beständighet 

omfattar egenskaper som rör till exempel utseendet och hudfärgen. (Kaikkonen 2004) I denna 

studie diskuteras inte sverigefinska barns identitet endast i en svensk kontext utan även i finsk. 

Magnusson (2010: 80) introducerar tanken om dubbel marginalisering i samband med sin 

studie gällande assyriska/syrianska grundskolelever i Sverige. Eleverna i hennes studie hade 

tillägnat sig normer och värderingar som är utmärkande för den etniska gruppen de tillhör. 

Samtidigt klassificerar den svenska majoriteten dem som en etnisk och språklig 

minoritetsgrupp. Om eleven avviker från de normer som råder i gruppen, kan hen bli utelämnad 

av andra gruppmedlemmar, trots att hen enligt majoritetssamhällets norm fortfarande hör till 

den etniska gruppen (Magnusson 2010: 80). Magnusson framhäver att identitet skapas utifrån 

de förväntningar den etniska gruppen ställer för dess medlemmar samt i de pågående situationer 

där man kan tillämpa olika identiteter enligt det vem man umgås med (2010: 80). Etnicitet 

fungerar här som en gränsmarkör (Magnusson 2010: 80) inom identitet, på samma sätt som till 

exempel språk och nationalitet kan göra.  
 

Enligt Eriksen (2004) är gemenskapen och därmed också identiteten mer markerad bland 

minoritetsmedlemmar än bland majoriteten. Eriksen (2004: 56) konstaterar att som 

minoritetsmedlem är man jämnt medveten om sin identitet jämfört med en person som tillhör 

majoriteten. Detta synsätt föreslår att också sverigefinnar som nationell minoritet skulle 

möjligen ha en mer markerad identitet. Som vi redan i inledningen av denna avhandling 

konstaterade är språk starkt kopplat till identitet och därför är andra människors bemötande av 

det egna språket betydelsefullt för individen. Majoritetssamhällets attityder påverkar 

minoritetens självbild också i fråga om sverigefinnar. Andras bemötande av det egna 

modersmålet inverkar naturligtvis på hur individen uppfattar sitt eget språk och sin egen kultur 

men det har även ett märkbart intryck på den enskilda individens självuppfattning. 

Majoritetssamhällets positiva attityder kan öka den enskilda individens vilja att använda och 

bevara sitt språk och tvärtom kan nedvärdering av språket orsaka en vilja att gömma undan sitt 

ursprung.  (SOU 2006: 81-82) 
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     2.3. Språklig identitet 

I detta avsnitt belyses sambandet mellan språk och identitet. Som tidigare diskuterat i avsnitt 

2.2., skapas den sociala identiteten alltid i relation med andra människor och likaså formas den 

i interaktion med andra. Interaktion sker via kommunikation, det vill säga oftast via språk. Ur 

den här synvinkeln finns det en stark förbindelse mellan språk och identitet. Ciepiela (2011: 8) 

påstår till och med att språk och identitet är oskiljaktiga. Llamas och Watt (2010: 9) framhäver 

att språk spelar en avgörande roll när vi utvecklar vår förmåga att förstå vem vi är och vart vi 

hör till. Att kunna ett visst språk betyder att man hör till en viss språklig gemenskap (Edwards 

2009: 248). Skutnabb-Kangas (1984) argumenterar att utan att upprätthålla modersmålet finns 

det en risk för identitetskonflikt och en känsla av rotlöshet och utslagenhet från samhället. Även 

Miller (1983: 45) har dragit liknande slutsatser. 

 

Joseph (2004: 11) konstaterar att språk möjliggör abstraktion av det erfarenhetsmässiga, 

samtidigt som det hjälper oss att bilda en uppfattning om oss själva istället för att bara finnas. 

Enligt Llamas och Watt (2010: 1) återspeglar språk inte bara vem vi är utan i viss utsträckning 

är det vem vi är. Med andra ord definierar vår språkanvändning oss, både direkt och indirekt. 

Ett exempel på hur språk definierar oss direkt är när vi namnger människor samt beskriver deras 

utseende, beteende och bakgrund för att beteckna vem det är fråga om. Indirekt använder vi 

språk som identitetsmarkör när vi betecknar vem någon är baserat på sättet de talar. (Llamas & 

Watt 2010: 1) Musk (2010: 56) påstår däremot att identitet kan ses som en dynamisk process 

som utgörs av ett stort antal identitetsskapande handlingar. Språket reflekterar inte någon 

grundläggande intern identitet, i stället är språket ett verktyg som man kan utnyttja för att 

bearbeta och utveckla sig själv. Enligt Musk är identiteten alltså inte något som man har utan 

den borde hellre betraktas som ett resultat som uppkommer i socialt samspel med andra 

människor (Musk 2010: 56). Det hur man talar om sig själv eller hur man står i relation med 

andra i samtal utgör ens identitet.  

 

Llamas och Watt (2010: 1) utgår från en dynamisk syn framför allt på identitet men också på 

språk. Llamas och Watt (2010: 1) påpekar att variation i vår språkanvändning placerar oss till 

olika sociala grupper på samma sätt som variation i vårt utseende och beteende gör. Forskarna 

är eniga om ett starkt samband mellan språk och identitet (se t.ex. Ciepela 2011; Edwards 2009; 



13 

 

   

 

Llamas & Watt 2010). När man betraktar identitetens beständighet går det inte att förneka att 

när språkanvändningen ändras blir identiteten också påverkad. Detta är ett tecken på 

identitetens dynamiska karaktär. Ohlsson (2007: 157) belyser sambandet mellan identitet och 

språkbruk genom två olika tillvägagångsätt. Enligt henne har den tidigare uppfattningen varit 

att efter att man har börjat skapa och utveckla sig en viss identitet börjar denna identitet synas 

också i det sättet hur man talar. Det är också möjligt att närma sig förhållandet mellan identitet 

och språk genom de språkliga handlingar individen gör. Om man till exempel börjar använda 

ett nytt språkligt uttryckssätt, framträder också personen själv på ett nytt sätt. Alltid när man 

använder det nya språkliga uttryckssättet blir den nya identiteten starkare (Ohlsson 2007: 157). 

Förändringar i både språket som man använder och i identitet man har återspeglas således i 

båda riktningar.  
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3. TVÅSPRÅKIGHET  

I dagens mångkulturella samhälle är tvåspråkighet och flerspråkighet en synbar del av 

vardagen. Enligt Otterup (2005: 11) är flerspråkighet (även tvåspråkighet) speciellt 

karakteristisk för barn och ungdomar i multietniska förortsområden och följaktligen är 

tvåspråkighet och flerspråkighet centrala begrepp också i denna avhandling, som behandlar 

sverigefinskhet hos sverigefinska barn. 

 

I detta kapitel diskuterar vi olika definitioner av begreppen två- och flerspråkighet. Dessutom 

presenterar vi tidigare uppfattningar om tvåspråkighet, som även idag syns i samhällets attityder 

och beteende. Till sist beskriver vi hur identitetsfrågan rör de tvåspråkiga och hur 

tvåspråkigheten fungerar i praktiken. 

        3.1. Begreppen två- och flerspråkighet 

Att definiera begreppen tvåspråkighet och flerspråkighet på ett entydigt sätt är inte helt 

okomplicerat eftersom det finns flera syner på ämnet. Begreppen kan ha olika betydelser 

beroende på sammanhanget och ibland kan tvåspråkighet och flerspråkighet ses som en och 

samma företeelse (Musk & Wedin 2010: 11; Virta 1994b: 26).  Otterup (2005: 13) presenterar 

i sin avhandling termen flerspråkighet som allomfattande term medan han betraktar 

tvåspråkighet som en egen variant av flerspråkighet. I denna avhandling står sverigefinskhet 

med två språk och två kulturer i centrum och därför använder vi termen tvåspråkig.  

 

Skutnabb-Kangas bok Tvåspråkighet (1981) är en klassiker inom nordisk 

tvåspråkighetsforskning och därför utgår vi från den också i denna avhandling. Enligt 

Skutnabb-Kangas (1981: 83–84) kan olika forskningsområden ses som en orsak till varierande 

definitioner av begreppet tvåspråkighet; forskaren använder den definitionen som lämpar sig 

bäst i hens forskningsområde. De olika tvåspråkighetsdefinitionerna delar Skutnabb-Kangas in 

i fyra huvudgrupper beroende på vilken ställning definitionen tar till tvåspråkigheten. 

Kriterierna som dessa huvudgrupper baserar sig på är kompetens, funktion, attityd och ursprung 

(1981: 83–84). Med kompetenskriteriet beskrivs det hur väl man behärskar språken; skalan går 
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från fullständig behärskning till att kunna yttra sig rationellt på två eller flera språk. 

Funktionskriteriet fokuserar sig på det egentliga bruket av språken i vardagen. 

Språkanvändaren gör vissa språkliga val i enlighet med sina egna önskemål och omvärldens 

krav (Skutnabb-Kangas 1981: 94). Attitydkriteriet syftar på talarens egna uppfattningar av sin 

behärskning av språken samt på det hur talaren själv identifierar sig (Skutnabb-Kangas 1981: 

92). Samtidigt har också andras bedömningar av talaren ett värde. Om omgivningen identifierar 

talaren som tvåspråkig eller som nativ talare av sina två språk, kan talaren anses vara tvåspråkig 

(Skutnabb-Kangas 1981: 94).  

 

Som namnet antyder syftar ursprungkriteriet på talarens bakgrund. Om talaren har lärt sig två 

språk av nativa talare redan från födsel samt använt två språk jämnt i kommunikation, är talaren 

enligt Skutnabb-Kangas uppdelning tvåspråkig (1981: 94).  Enligt Arnberg (1988: 88) kan 

tvåspråkigheten delas in i två olika typer baserat på den ålder individen börjar tillägna sig sina 

två språk. Dessa kallas för simultan och successiv tvåspråkighet. När ett tvåspråkigt barn lär sig 

sina språk samtidigt och parallellt, som regel redan från födsel, talas det om simultan 

tvåspråkighet. I detta fall finns det vanligen två (eller flera) språk i barnets språkmiljö, som 

används relativt jämnt i kommunikationen med barnet. Till exempel pappan till barnet talar ett 

minoritetsspråk till barnet, medan mamman talar majoritetsspråket. Gränsen mellan simultan 

och successiv tvåspråkighet dras ofta vid treårsåldern; om barnet har tillägnat sig båda språken 

innan treårsåldern kallas hen för simultant tvåspråkig (Arnberg 1988: 88). När barnet lär sig det 

andra språket efter att ha fyllt tre år, kallas hen för successivt tvåspråkig. Den successiva 

tvåspråkigheten är ett typiskt fenomen speciellt i invandrar- och minoritetsgruppsfamiljer. 

(Arnberg 1988: 101) Även i vår studie finns det informanter som har lärt sig antingen finska 

eller svenska innan treårsålder och det andra språket under sina senare år.  

 

Det är inte ovanligt att man förknippar avancerade språkfärdigheter med tidig inlärning av två 

språk. Arnberg (1988: 88) framhäver ändå att yttre faktorer, som till exempel en förmånlig 

omgivning som upprätthåller båda språken, har sannolikt större betydelse för det hur bra ett 

tvåspråkigt barn tillägnar sig de två språken än den ålder barnet började lära sig sina språk. Det 

finns således ingen norm att barnet måste lära sig två språk redan från födseln för att uppnå 

avancerade färdigheter i sina två språk. Det är dock viktigt att notera att vid successiv 
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tvåspråkighet kan det finnas stora skillnader om en person har börjat tillägna sig det andra 

språket som till exempel fyraåring eller som tioåring (Arnberg 1988: 88). 

 

De ovan beskrivna tvåspråkighetskriterier fungerar som ett bra verktyg för att karakterisera 

tvåspråkighet. Skutnabb-Kangas (1981: 93) konstaterar dock att de fyra kriterierna inte bör 

betraktas som absoluta definitioner av tvåspråkighet. Kriterierna betonas olika mycket i olika 

sammanhang; till exempel attitydkriteriet kan tolkas annorlunda beroende på var individen 

befinner sig geografiskt (olika länder har olika syn på tvåspråkighet) och när det gäller 

kompetens är den individuella variationen tämligen stor. Eftersom det inte finns otvetydiga 

kriterier för tvåspråkighet är det nästan omöjligt att definiera begreppet entydigt. Därför 

påpekar Skutnabb-Kangas (1981: 93) att genom att kombinera de fyra kriterierna är det möjligt 

att formulera generella definitioner av tvåspråkighet som lämpar sig för olika kontexter. Enligt 

Skutnabb-Kangas kriterieindelning kan alla informanter, som deltog i vår undersökning, anses 

vara tvåspråkiga. De flesta av informanterna uppfyller alla fyra kriterier: alla deltar i tvåspråkig 

undervisning vilket tyder på att de behärskar båda språken (kompetenskriteriet), de använder 

dem regelbundet (funktionskriteriet), de har någon i deras omgivning som identifierar dem 

tvåspråkiga (attitydkriteriet) och de har någorlunda tvåspråkig bakgrund (ursprungskriteriet). 

Attityd- och ursprungskriteriet orsakar mest spridning mellan informanterna eftersom 

behärskning av språken och identifiering med dem är individuell. Dessutom skiljer 

informanternas bakgrund sig åt.  

 

Fitouri (1983: 214-215) anser att bikulturella tvåspråkiga är individer som kan utan 

ansträngning agera på båda språken och som uppskattar mångfalden hos de båda kulturerna. 

Grosjean (2010) håller med Fitouris perspektiv på tvåspråkighet när det gäller kompetens och 

funktion; enligt Grosjean är tvåspråkig den som kan två språk och använder dem regelbundet 

och inte strävar efter att nå en identisk färdighet i dem båda. Vi föredrar en slags blandning av 

Fitouris och Grosjeans synsätt till tvåspråkighet och anser att tvåspråkiga är de som kan och 

använder sina språk regelbundet i sin vardag. Sålunda betraktar vi alla informanter i denna 

studie som tvåspråkiga. 

 

Tvåspråkigheten kan betraktas också genom sociokulturella villkor som karaktäriserar 

tvåspråkiga barns språkutveckling. Lambert (1977) har redan på 1970-talet tagit upp termerna 
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additiv och subtraktiv tvåspråkighet. Då barnet har fått tillägna sig sina språk parallellt med en 

ständig utveckling av de båda språken i en gynnsam omgivning, där båda språken betraktas som 

värdefulla och ses till exempel i skolmiljön som resurser, kallas tvåspråkigheten för additiv 

(Baker 2001: 194; Lindberg 2002). I detta fall har språken kompletterande och berikande effekt 

för varandra (Lindberg 2002). Med subtraktiv tvåspråkighet menas däremot en situation där det 

ena språket lärs på bekostnad av det andra (Baker 2001: 194). Ett vardagligt exempel är att 

minoritetsspråksbarn förväntas överge sitt modersmål för att enbart satsa på att tillägna sig 

majoritetsspråket (Lindberg 2002). Samhällets och skolans värderingar av minoriteters språk 

och kultur kan slutligen leda till att barnet inte längre behärskar sitt modersmål lika bra som 

tidigare.  

      3.2. Uppfattningar om tvåspråkighetens inverkan 

Musk och Wedin (2010: 14) konstaterar att det är möjligt att upptäcka en omvärdering av 

flerspråkighetens betydelse både på individ- och samhällsnivå. Dessutom leder det att man 

erkänner de positiva intryck som flerspråkigheten har för lärandet till att också den 

mångkulturella identiteten och dess utveckling börjar få mer positiv synlighet i den offentliga 

diskursen (Musk & Wedin 2010: 14). Tidigare fokuserade tvåspråkighetsforskningen mest på 

de negativa konsekvenserna av att växa upp med två språk. Att vara enspråkig var en norm och 

tvåspråkigheten ansågs vara ett undantag. Baetens Beardsmore (2003) har redogjort för rädslor 

angående tvåspråkighet. Trots att utgångspunkten i forskningen har ändrats mot en mer positiv 

inriktning efter 1950-talet och forskningsresultaten har visat positiva konsekvenser av 

tvåspråkighet, har attitydförändringen inte skett lika snabbt i samhället.  Det som står i vägen 

för förändringen är den enkla anledningen att forskningsresultaten inte har nått ut till bred 

publik och till de rätta målgrupperna. Tvåspråkighet kan väcka olika typer av rädslor och 

forskningen syftar på att utreda vad allt dessa rädslor omfattar. Det som redan är klart är att 

rädslorna angående tvåspråkighet återspeglar oftast samhällets fördomar eller individens egna 

rädslor och dessa är i någon mån bundna till varandra. (Baetens Beardsmore 2003: 10) 

 

Enligt den traditionella språkuppfattningen har olika språk betraktats som skilda språksystem 

där varje språk har en egen separat grammatik och vokabulär (Dufva & Nikula 2010). Denna 
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föreställning har varit framträdande också inom tvåspråkighet. Eftersom uppfattningen var att 

de båda språken hos en tvåspråkig utgör två olika system var idealen att hålla isär dessa språk. 

Tvåspråkighet ansågs som lyckad om individen hade uppnått en förstaspråksnivå i båda 

språken, det vill säga att hen behärskade språken lika bra oavsett sammanhanget (Otterup 2018: 

2). Däremot sågs språkblandning som ett tecken på misslyckad tvåspråkighet och enligt Lainio 

(2007: 285, 300) har begreppet blandspråk därför haft en nedvärderande klang. Över tiden har 

uppfattningen av en idealisk förstaspråksnivå samt språkets korrekthet blivit ifrågasatt. 

Cummins (1984: 271) betonar att det är mindre betydelsefullt att kommunikationen sker på ett 

visst språk än att betrakta den aktuella kvalitén och mängden av kommunikation. 

 

Det har också gåtts diskussioner om tvåspråkighetens effekter på barnets kognitiva samt 

språkliga utveckling (Arnberg 1988: 38-46). Enligt Musk och Wedin (2010: 13) baserade dessa 

diskussioner sig på tanken om en begränsad kognitiv förmåga hos tvåspråkiga barn. Med två 

språk skulle hjärnan behöva dubbelt så mycket utrymme för att få tänkandet att fungera normalt 

(Musk & Wedin 2010: 13). Det finns ändå inga bevis att tvåspråkigheten inverkar negativt på 

barnets kognitiva utveckling (Bruck 1984; Cummins 1984: 44) Enligt en modern uppfattning 

har tvåspråkighet alltså ingen negativ inverkan på individens intelligens. Tvärtemot har 

forskningen visat att utvidgning av individens språkliga repertoar sammanhänger med en högre 

observationsförmåga, bättre kulturförståelse samt ökad kognitiv flexibilitet. (Edwards 2009: 

248) 

 

Enligt Baker och Sienkewicz (2000: 46) är det viktigt att beakta att en tvåspråkig inte är två 

enspråkiga i en enskild person när man betraktar den språkliga utvecklingen. Det händer sällan 

att tvåspråkiga når samma kunskapsnivå med enspråkiga i båda av deras språk och på grund av 

mindre kontakt med båda språken kan det ta längre tid för att uppnå samma kunskapsnivå som 

ett enspråkigt barn har (Arnberg 1988: 41). Oftast har tvåspråkiga barn ett dominant språk som 

de är bättre på och som de använder mer, dock kan detta språk växlas under livet. Om 

språkexponeringen inte är optimerad och jämlik utvecklas ett språk snabbare än det andra. I 

fråga om vuxna tvåspråkiga, når de oftast inte de enspråkigas språkliga kompetens med ingen 

av de två språk som de kan och det beror på att man helt enkelt använder språk i olika kontext 

och för olika avsikter. Som tidigare diskuterats om tvåspråkig kompetens är det inte en 

målsättning att en tvåspråkig ska vara som en enspråkig (Grosjean 2010). Detta gäller också 
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barn, de kan till exempel behärska skolrelaterat språk bättre på ett av sina språk och 

fritidsrelaterat språk bättre på det andra språket. De tvåspråkigas, både barns och vuxnas, 

ordförråd är generellt mer begränsad i ett enstaka språk jämfört med enspråkiga men det bör 

uppmärksammas att det totala ordförrådet ofta är större hos de tvåspråkiga. (Baker & 

Sienkewicz 2000: 46-47.) Sammanfattningsvis ska man inte ställa krav på ett tvåspråkigt barn 

att utvecklas på samma sätt i sina språk som ett enspråkigt barn gör i ett språk.  

 

Som Baker och Sienkewicz (2000: 47) betonar borde tvåspråkigheten inte ses svartvitt som 

framgång eller misslyckande utan varje grad av tvåspråkighet är värdefull och den språkliga 

kompetensen hos en tvåspråkig går att utvecklas genom att utöka mängden och kvalitén av 

språkexponering på samma sätt som hos enspråkiga. Det finns inget utrymme för rädslor för 

tvåspråkighetens negativa inverkan på barnets utveckling om familjens inställning till de språk 

som ett barn har i sin omgivning är positiv, lugn och balanserad. Beroende på mängden av input 

kan inlärning av ett språk ibland ta lite längre tid för ett tvåspråkigt barn än för ett enspråkigt 

barn. Här är det värt att nämna att de tvåspråkiga ofta genom tiden når eller till och med passerar 

de jämnåriga enspråkiga i språklig kompetens med ett av de språken som de kan. (Baetens 

Beardsmore 2003: 22) 

 

I Sverige råder det fortfarande en enspråkig norm inom skolvärlden (Björkvall & Engblom 

2010: 211; Otterup 2018: 14). Även om skolorna kan försöka minska skillnader mellan eleverna 

genom att upprätthålla den enspråkiga normen, kan det leda till att flerspråkiga elevers 

lärandepotential förblir outnyttjad (Björkvall & Engblom 2010: 195). Ännu fler elever kommer 

från två- eller flerspråkig bakgrund och det krävs nya förhållningssätt och undervisningsformer 

för att kunna utnyttja och stötta flerspråkiga elevers språkliga mångfald (Otterup 2018). Det 

additiva perspektivet som diskuterades i avsnitt 3.1. har blivit aktuellt nu när man försöker finna 

nya sätt att dra nytta av elevers två- och flerspråkighet istället för att hålla elevers eget 

modersmål och skolspråket isär. 
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    3.3. Identitet hos tvåspråkiga individer 

Det som sägs om språklig identitet i avsnitt 2.3 kan tillämpas att omfatta också tvåspråkig 

identitet. Forskningen i tvåspråkighet riktar sig mest på barns tvåspråkiga utveckling och den 

språkliga förmågan, sällan på identitet. Men som nämnt tidigare i avsnitt 2.3 hör språk och 

identitet tätt samman. Edwards (2009: 254) betonar att begreppen kultur och identitet är mer 

närvarande för två- och flerspråkiga jämfört med enspråkiga, därav ska vi ta en närmare titt på 

identiteten hos tvåspråkiga individer. Edwards (2009: 255) konstaterar att betydelsen i att vara 

tvåspråkig är mer social och psykologisk än lingvistisk. Han belyser tvåspråkighetens djupaste 

essens enligt följande: The heart of bilingualism is belonging (Edwards 2009: 255). Med andra 

ord menar han att när man granskar individens tvåspråkighet är en känsla av tillhörighet 

viktigare än hur bra man till exempel behärskar sina språk. 

 

Enligt Rampton (2006) består den sociala identiteten hos en tvåspråkig individ av tre 

sammanhängande faktorer: 1) individens språkkunskaper 2) identifikation och förhållandet till 

språken och 3) härkomst, det vill säga den bakgrund som har gjort individen tvåspråkig. 

Känslan av att man har en anknytning till sin bakgrund är en av de viktigaste aspekter när man 

betraktar identitetsutvecklingen hos unga tvåspråkiga individer (Fielding 2011: 13). Ur detta 

perspektiv påverkar födelselandet samt språket som används med familjemedlemmar mest i 

skapandet av en tvåspråkig identitet (Fielding 2011: 20). Med språklig identitet hos tvåspråkiga 

individer avser Virta (1994a: 24) att man är sig själv och känner sig bekväm i båda av sina språk 

utan att bli förvirrad över sin identitet. Känslorna som väcks av tvåspråkighet kan senare synas 

i vilket av sina språk individen bedömer som mer värdefullt. Virta (1994a: 24) konstaterar att 

dessa känslor och värderingar såväl som ens egen uppfattning av sina språkfärdigheter är en del 

av den språkliga identiteten hos de tvåspråkiga. 

 

I vissa fall utvecklas tvåspråkigheten så djupt så tidigt att det inte går helt entydigt att avgöra 

den primära tillhörigheten i en kultur. När ursprungen till tvåspråkigheten ligger i föräldrarna 

är det oftast så att man antingen 1) känner att ens hem ligger i två kulturer samtidigt eller 2) att 

det primära hemmet finns i en kultur men består av bitar från olika kulturer. (Edwards 2009: 

252-253) Burck (2011: 362) har föreslagit att en tvåspråkig individ skulle höra till olika kulturer 

eftersom språk och kultur inte går att avskiljas och språk i sig är något som alltid innehåller 
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kulturkunskap. Med detta tankesätt uppträder identiteten som ett resultat av olika medlemskap. 

Grosjean (1982) har rapporterat om att tvåspråkiga ibland upplever att olika språk lyfter fram 

olika egenskaper hos dem och till och med gömmer vissa. Olika språk innehåller olika 

betydelser för individen vilket kan skapa små variationer i identitet eller känslan av två eller 

flera olika identiteter (Edwards 2009: 248). Baker och Sienkewicz (2000: 20-21) har upptäckt 

att med en tillräcklig mängd och kvalité av exponering kan två kulturer ledas till en integrerad 

identitet hos ett tvåspråkigt barn. En integrerad identitet fungerar som brygga mellan olika 

kulturer. Det är omgivningen som gör det möjligt för tvåspråkiga barn att utveckla sig en 

identitet där två kulturer lever i en harmonisk samexistens med varandra utan att skapa 

identitetskonflikter. (Baker & Sienkewicz 2000: 20-21) 

 

Teiss (2007: 17) konstaterar att grunden till den språkliga identiteten skapas redan innan 

skolåldern men ändå hör lärarna till de vuxna vars agerande påverkar barnets tvåspråkiga 

identitetsutveckling. Även om omgivningen inte direkt skulle förbjuda barnen att använda ett 

språk påpekar Teiss (2007: 17-18) att barnen samlar in feedback om situationer där 

användningen av ett språk är mer eller mindre acceptabel. Det går inte att förneka att 

föräldrarnas val av barnets språk i skolan och i hemmet har en avgörande roll för den 

tvåspråkiga identitetens utveckling. Det som är synd är att dessa val ofta görs enligt föråldrade 

uppfattningar och sådant som valet av ett skolspråk påverkar barnets liv framöver (Martin 

2016). Enligt Lojander-Visapää (2001: 180) är det viktigt för en stark tvåspråkig identitet att 

individen själv värdesätter sina språk högt och tycker att de är likvärdiga. Barnen tillägnar sig 

värden genom vuxna som sina förebilder och därför är det väsentligt för föräldrarna att tänka 

på hur stor vikt de sätter på de olika språk i familjen. Följaktligen kommer detta att påverka hur 

starkt eller svagt den språkliga identiteten uppträds hos barnen. (Lojander-Visapää 2001: 180) 
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4. SVERIGEFINNAR OCH SVERIGEFINSKA SKOLAN 

I detta kapitel tar vi först en kort tillbakablick på sverigefinnarnas historia samt presenterar de 

väsentliga begreppen i relation till sverigefinskhet som vi använder i denna undersökning. 

Därefter behandlar vi kort sverigefinnarnas ställning som nationell minoritet och deras nuläge 

i Sverige. Dessutom introducerar vi den sverigefinska skolverksamheten samt presenterar 

tidigare studier i sverigefinskhet. 

4.1. Historisk tillbakablick 

Finska är ett av de fem officiellt erkända minoritetsspråken i Sverige tillsammans med jiddisch, 

meänkieli (tornedalsfinska), romska och samiska (Språklagen 2009: 600, 7§). Finskans 

ställning som minoritetsspråk har sitt ursprung i 1960- och 70-talets stora utflyttningsvåg från 

Finland till Sverige (Weckström 2011: 8). Efter att många finländare reste till Sverige för att 

arbeta och för att förändra sin ekonomiska ställning till det bättre, bildades det många 

finskspråkiga befolkningsgrupper i närheten av städerna och industriområdena. Dessa 

hundratusentals finländare och deras barn samt barnbarn, både finsk- och svenskspråkiga, kallas 

idag för sverigefinländare. (Minoritet 2016) Begreppet sverigefinnar syftar däremot till de 

finskspråkiga finnar i Sverige som talar finska som sitt modersmål (Andersson och Kangassalo 

2003: 64–65). De sverigefinnar som är ursprungligen födda i Finland och som har flyttat till 

Sverige av olika skäl, anses som första generationens sverigefinnar och deras sentida ättlingar 

beskrivs som andra, tredje eller även fjärde generationens sverigefinnar (Vuonokari 2017). 

 

Även om fokusen i denna avhandling ligger på de personer och deras ättlingar som flyttade från 

Finland till Sverige efter andra världskriget, är det skäl att påpeka här att Sveriges historia med 

finländare och finska språket är mycket längre. Finland var till och med en del av Sverige från 

1100-talet till år 1809 och trafiken mellan länderna var en självklarhet (Bruun 2018). Utöver 

att många finländare flyttade under många sekel till Sverige för att arbeta i svenska skogar och 

i gruvorna i Falun och Bergslagen, fanns det också så kallade skogsfinnar som bosatte sig i 

skogarna i Norrland, Bergslagen och Värmland för att försörja sig med svedjebruk under slutet 

av 1500-talet (Björklund 2012: 11). Ännu idag finns det orter och platser i dessa områden som 
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har finska namn eller som kallas till exempel för finnskogar. Även tornedalingar som idag är 

en av Sveriges nationella minoriteter har ursprungligen en finsktalande bakgrund (Svenska 

Tornedalingars riksförbund 2020). När Sverige och Finland skildes år 1809 blev Torne älv en 

gräns mellan länderna. På den svenska sidan av Tornedalen blev befolkningen minoritet med 

meänkieli som modersmål. Ännu idag är tornedalingar främst bosatta i de nordliga 

kommunerna Kiruna, Pajala, Övertårneå, Haparanda och Gällivare. (Nordiska Museet 2010; 

Svenska Tornedalingars riksförbund 2020) Ett specialfall angående finländarnas inflyttning till 

Sverige är de finländska krigsbarnen som skickades till Sverige under andra världskriget. Under 

vinterkriget 1939–1940 och fortsättningskriget 1941–1944 skickades det ungefär 70 000 barn 

till Sverige för att försäkra dem bättre levnadsvillkor (Kavén 2010: 18). Majoriteten av dessa 

barn återvände till Finland efter kriget, men cirka 7 100 barn stannade i sin nya fosterfamilj i 

Sverige (Kavén 2010: 240). Sverige har alltså haft ett tätt samband med finnar och deras språk 

genom tiderna. Härnäst kommer vi att koncentrera oss till de finnar som flyttade till Sverige på 

1960-talet och framåt. 

 

Livet som arbetskraftsinvandrare i det nya hemlandet var inte problemfritt för alla. Många 

finländare klarade inte att vänja sig in i det svenska samhället och hemlängtan samt bristfälliga 

språkkunskaper gjorde livet tungt (Weckström 2011: 10). Efter andra världskriget hade Finland 

ekonomiskt en dålig situation; staten var tvungen att betala krigsskadestånd till Sovjetunionen 

vilket för sin del fördröjde landets ekonomiska utveckling (Minoritet 2016). I Sverige fanns det 

däremot arbete även för utländska arbetare vilket lockade finländare att flytta till grannlandet. 

Efter den finska inflyttningen uppstod det ändå en klasskillnad av de lågutbildade finska 

arbetarna (Minoritet 2016). Denna lägre socioekonomiska position samt bristfälliga 

svenskkunskaper bidrog till det att finländare blev isolerade från majoritetsbefolkningen och 

ofta stämplade med fördomsfulla kulturella stereotypier med sociala problem (Björklund 2012: 

17). Eftersom en stor del av de finländare som flyttade till Sverige inte hade särskilt goda 

svenskkunskaper var det nödvändigt att organisera finskspråkiga tjänster till dem. För många 

var flytten till Sverige bara tillfällig, men en framstående del blev permanent kvar i Sverige. 

Det var ändå först på 1990-talet då myndigheterna började ställa sig till finskan i Sverige som 

minoritetsspråk. Fram till dess hade finskan behandlats främst som ett invandrarspråk, det vill 

säga som ett språk utan skyddad ställning. (Ehrnebo 2000) Sverigefinnarna, det vill säga de 
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finländare som har finska som modersmål, fick en officiell minoritetsstatus år 2000 (Bruun 

2018).  

4.2. Nationell minoritet 

Det finns fyra villkor som ska uppfyllas för att en grupp kan betraktas som en nationell minoritet 

i Sverige. För det första ska gruppen ha en uttalad samhörighet och den ska inte ingå i 

majoritetsbefolkningen. För det andra ska gruppen ha en religiös, språklig, traditionell 

och/eller kulturell tillhörighet. För det tredje ska gruppen ha en tydlig vilja att behålla sin 

identitet. För det fjärde ska gruppen ha historiska eller långvariga band med Sverige. 

(Folkhälsomyndigheten 2020) Sverigefinnar, samer, tornedalingar, judar och romer uppfyller 

dessa villkor och de erkändes som nationella minoriteter samtidigt då svenska regeringen 

bekräftade Europarådets konvention för skydd av nationella minoriteter och 

minoritetsspråkskonventionen år 2000 (Folkhälsomyndigheten 2020; Länsstyrelsen Stockholm 

2019). Så som i många andra europeiska länder finns det också i Sverige en språklig mångfald. 

Debatten angående nya nationella minoriteter är ständig och till exempel finlandssvenskarnas 

riksförbund i Sverige (FRIS) har försökt att få minoritetsstatus även för finlandssvenskar, 

mestadels på grund av gruppens kulturella särdrag (Sjövall 2018).  

 

Ändamålet för den svenska minoritetspolitiken har sedan år 2000 varit att skydda de nationella 

minoriteterna, främja deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska 

minoritetsspråken så att de hålls levande (Minoritet 2020). Under åren har politiken blivit 

uppdaterad och förbättrad, bland annat med hjälp av en reformerad språklag angående 

nationella minoriteter och minoritetsspråk (Språklagen 2009: 724). Enligt Språklagen (2009: 

724) är kommunerna i de finska förvaltningsområdena skyldiga att ordna förskola och 

äldreomsorg på finska. Kontakten med kommunen samt med andra myndigheter ska också vara 

möjligt på finska. I den senaste revideringen från 2019 stärktes minoriteternas rättigheter och 

skyldigheter ytterligare. Numera är till exempel kommuner skyldiga att framföra konkreta 

målsättningar och riktlinjer inom minoritetspolitik så att lagen faktiskt blir efterlevd 

(Länsstyrelsen Stockholm 2019).  
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Tillsammans med meänkieli och samiskan är finskan ett territoriellt språk som kan knytas till 

vissa geografiska områden i Sverige (Minoritet 2019). Dessa språk har en starkare ställning än 

de andra minoritetsspråken och de har också särskilda förvaltningsområde som omfattar flera 

kommuner. År 2019 fanns det 66 kommuner i Sverige som ingår i det finska 

förvaltningsområdet (Minoritet 2020). De kommuner som tillhör ett förvaltningsområde skall 

erbjuda tjänster som myndighetsservice, förskolor och skolor samt äldreomsorg helt eller delvis 

på minoritetsspråket (Institutet för språk och folkminnen 2019). I Språklagen (2009: 600) anges 

att personer med finländskt påbrå bör ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt språk. 

Oavsett om språket används hemma eller inte, ska modersmålsundervisning erbjudas till en elev 

som tillhör någon av de nationella minoriteterna och har goda kunskaper i språket (Skollag 

2010: 800). Läroplan för grundskolan innehåller en detaljerad kursplan för undervisningen i 

finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål: 

 

Undervisningen (...) ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om språket 

samt kunskaper om minoritetens kultur. Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla flerspråkighet, sin förståelse av omvärlden och sin identitet. 

(Skolverket 2019) 

 

Läroplan för grundskolan ställer speciella mål för årskurs 1-3 om inlärning av sverigefinnarnas 

kulturliv i form av musik och andra estetiska uttryck och om sverigefinnarnas liv i dag med 

utgångspunkt i deras historia och kultur. (Skolverket 2019) Hösten 2010 hade drygt 8 500 elever 

rätten till modersmålsundervisning i finska men bara 44,4 procent av dem deltog i 

undervisningen (Björklund 2012: 41). 

      4.3. Dagens sverigefinnar 

Första generationens sverigefinnar utgjorde länge majoriteten av befolkningen med finskt 

ursprung i Sverige. Från och med 2010-talet utgör den tredje generationen den största gruppen 

av sverigefinnarna, fler än 302 000 personer (Karlsson m.fl. 2017). Anmärkningsvärt är att 

antalet personer med finskt påbrå har ständigt ökat från 2012 trots att antalet första 

generationens sverigefinnar har minskat, för det mesta på grund av åldrande. Statistiken varierar 

beroende på kategoriseringsgrund (bland annat födelseland eller medborgarskap), men om man 
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redovisar de som är antingen födda i Finland, har minst en förälder som är född i Finland eller 

minst en far- eller morförälder som är född i Finland, fanns det drygt 719 000 personer med 

finsk bakgrund i Sverige år 2016 (Karlsson m.fl. 2017). Dessa personer utgör 7,2 procent av 

Sveriges hela befolkning och fortfarande idag är sverigefinnar den största minoritetsgruppen i 

Sverige (Bruun 2018). Eftersom Sverige inte för statistik över invandrarnas modersmål är det 

värt att notera att det inte framgår i den ovan presenterade statistiken vilket modersmål de som 

kategoriserats som sverigefinnar har (Karlsson m.fl. 2017). Dessutom är sverigefinskhet 

framförallt en identitetsfråga (Björklund 2012: 21) och de personer som räknas i statistiken som 

sverigefinnar kan ha varierande upplevelser av sin identitet. 

 

Det flesta av dagens sverigefinnar är bosatta i det så kallade industribältet mellan Stockholm 

och Göteborg samt på de mindre industriorter i Dalarna, Västmanland, Norrbotten och 

Lappland. (Vuonokari 2017) Enligt befolkningsstatistiken som Sisuradio beställde från 

Statistikmyndigheten 2016 fanns det mest invånare med finsk bakgrund i Haparanda, där 74,6 

procent av hela befolkningen hade någon finsk anknytning (SCB 2016). 34,9 procent av dessa 

personer var födda i Finland, 27,2 procent var inte födda i Finland men hade minst en förälder 

född i Finland och 12,6 procent hade minst en far- eller morförälder född i Finland (SCB 2016). 

Också de i storleksordningen följande finska koncentrationerna efter Haparanda ligger i 

Norrbottens län; 54,9 procent av invånarna i Övertorneå och 36,6 procent av invånarna i Pajala 

har finsk anknytning (SCB 2016).  

       4.4. Den sverigefinska skolan 

Variationen inom tvåspråkiga språksamhällen kan vara stor. Den sverigefinska skolmiljön som 

omger våra informanter i Sverige ser tämligen annorlunda ut än till exempel den 

finlandssvenska skolmiljön i det tvåspråkiga Finland. För att få en situationell skildring av 

tvåspråkighet är det väsentligt att iaktta den kontexten där tvåspråkigheten äger rum (Baker 

2001: 12). Eftersom vi valde att inte avslöja namnet på den undersökta skolan i vår avhandling 

gäller det här kapitlet de gemensamma nämnarna i sverigefinsk skolverksamhet. Det finns totalt 

fem sverigefinska skolor i Sverige och år 2018 gick det omkring 860 elever i dessa skolor (SVT 

2018). Skolorna är centrerade till Stockholmsområdet och de ligger i Botkyrka, Eskilstuna, 
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Kista, Stockholm och Upplands Väsby. Sverigefinska skolor fungerar som friskolor, det vill 

säga att de inte ägs av offentliga sektorn. Skolorna finansieras ändå av skattemedel och inga 

elevavgifter tas ut. (Skolvalet 2020) Undervisningen i en sverigefinsk skola följer den svenska 

läroplanen för grundskolan och har svenska kursplaner (Utbildningsinfo 2018). 

Modersmålsundervisningen i skolorna ges enligt läroplanen både på finska och på svenska. 

Undervisningen i andra ämnen sker parallellt i båda språken men finskan prioriteras i början av 

skolgången i några av skolorna. Skolorna har som ett gemensamt mål att eleverna kan använda 

och utnyttja båda språken samt bli bekanta med den finska, den svenska och den sverigefinska 

kulturen. (se t.ex. Sverigefinska skolan i Stockholm 2007) Enligt läroplanen ska varje skola, 

vare sig den var svensk eller sverigefinsk, se till att eleverna får kunskaper om de nationella 

minoriteternas kultur, språk, religion och historia (Skolverket 2019). Det som har ändrats sedan 

1960-talet är att den finska skolan inte finns för att barnen inte skulle klara sig i den svenska 

skolan. Skolan finns numera mer för att barnen ska kunna upprätthålla och lära sig finska. 

 

Eftersom det är frivilligt att ha sitt barn i en sverigefinsk skola, kan valet av skola för sitt barn 

ses som ett familjepolitiskt beslut som rör barnets identitetsutveckling och tvåspråkighet 

(Saarinen m.fl. 2019). Resultaten i Rönnholms (1998: 251-252) longitudinella studie om 

sverigefinska barn och ungdomar visar att en skolklass med undervisning på barnens egna språk 

gynnar utvecklingen mot en stabil självuppfattning. Det finns också bevis på att sverigefinska 

barn som går i en svensk skola och har deltagit i undervisningen i finska brukar använda finska 

eller finska och svenska senare med sina barn, samtidigt som de som inte har deltagit 

undervisningen i finska använder mest svenska (Janulf 1998: 158-161, 284).  

 

Det finns skillnader mellan sverigefinska skolor och hur de klarar sig i nationella jämförelser, 

men i genomsnitt går det resultatmässigt bra för skolorna och elevantalet har stigit under de 

senaste åren. År 2009 hade 64 procent av föräldrarna till barnen i den sverigefinska skolan i 

Stockholm studerat vidare efter gymnasiet samtidigt som 18 procent av föräldrarna hade en 

motsvarande utbildningsnivå i Eskilstuna (Björklund 2012: 42). Trots att historien har lämnat 

sina spår finns det inte längre så uppenbara socioekonomiska skillnader mellan sverigefinnar 

och majoritetsbefolkningen (Björklund 2012). 
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Gemensamt för alla informanter i denna studie är att både finskan och svenskan är 

representerade i deras språkliga närmiljö i hem och skola. Informanterna har sina individuella 

situationer och platser där de använder sina språk. Den sverigefinska skolan utgör ett offentligt 

rum där finska och svenska används parallellt och kan anses vara likvärdiga (se t.ex. 

Sverigefinska skolan i Stockholm 2007). Barnen kan fritt använda det språket som de själv 

önskar och mitt i samtalen kan det också förekomma kodväxling, det vill säga språkbyte mellan 

finska och svenska (se t.ex. Berglund 2008: 24). Även om barnen väljer först och främst själva 

det språket de vill tala kan läraren agera som en språklig auktoritet genom att styra barnen, 

implicit eller explicit, att använda ett visst språk (Lilja m.fl. 2019: 179). Samtidigt kan läraren 

upprätthålla tvåspråkigheten i skolmiljön. 

 

I mer privata sammanhang kan det finnas större variation gällande språkbruk och språkinflöde, 

det vill säga hur rikligt barnen hör språken i sin omgivning. En del använder språken parallellt 

även hemma med familjen och i sina hobbyer, medan andra kanske har mer begränsade 

möjligheter att använda båda språken utanför skolan. Sammansättningen av samtalsdeltagare i 

talsituationerna varierar och det är möjligt att ett barn använder endast ett språk i 

kommunikationssituationer på sin fritid (Berglund 2008: 53). Speciellt när det gäller familjen, 

spelar ursprung en stor roll för barnens tvåspråkighet. Om den föräldern som talar ett 

minoritetsspråk har nära kontakt till språket och dess kultur samt använder språket med barnet, 

är det naturligt också för barnet att använda minoritetsspråket (Arnberg 1988: 112). 

Forskningen visar att tvåspråkiga barn kommunicerar tvåspråkigt med äldre generationer men 

brukar använda mer enspråkigt språk i sin egen åldersgrupp (Ó Giollagáin 2007). 

       4.5. Tidigare studier 

Det har genomförts ett antal studier i sverigefinskhet under flera decennier. Studierna har ofta 

återspeglat de dåvarande aktuella händelserna i samhället; från och med 1960-talet låg 

invandring samt sociala förhållanden i fokus, på 1980-talet togs identitetsfrågorna upp och på 

2000-talet började den andra och den tredje generationen få mer synlighet i forskningen 

(Björklund 2012: 26). Identitetforskningen har mestadels koncentrerat sig på den första och den 

andra generationens sverigefinnar (Björklund 2012: 26). Därför kan det anses vara relevant och 

beaktansvärt att ta reda på identiteten hos en nyare generation. 
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Bland annat Rosenberg och Toukomaa (1991) har studerat identiteten hos första generationens 

sverigefinnar. I forskningsmaterialet fanns det enstaka individer med en tvåkulturell identitet 

men mestadels bestod informanternas identitet av finskhet. Också Virta (1994b) har genomfört 

flera studier av första generationens sverigefinnar. Hans studie Hur är det att vara finländare? 

(1989, reviderad 1994) fokuserade på att beskriva hurdan identitet de återflyttade och 

finländska ungdomar har. Även om temat i studien inte går hand i hand med vår studie fanns 

det några intressanta slutsatser gällande identitet i studien som kan anses vara intressanta med 

tanke på vår studie. Virta betraktade identitet speciellt ur etniskt perspektiv och de kognitiva 

och emotionella drag som ungdomars identitet kan bestå av. Enligt studien var de sverigefinska 

elevers finländska identitet framför allt en kulturidentitet och i mindre grad en nationell 

identitet. Eleverna saknade en identifikation med Finland som nation och samhälle. Slutsatsen 

var att eleverna var dels finnar, men dels var Sverige den platsen där de trivdes bäst och ville 

leva. (Virta 1994b: 44) 

 

Suikkaris (2004) doktorsavhandling fokuserar mest på sverigefinsk samtalsstil men behandlar 

också sverigefinska ungdomarnas identitetsuppfattningar. De undersökta ungdomarna var 

födda i Sverige och hade lärt sig svenskan redan som småbarn. Därtill upplevde de sig själva 

som svenskar. Ytterligare har andra generationens sverigefinnars språkliga identitet granskats i 

Tuononens (2002) magisteravhandling. Resultaten visar att identitet var tydligt kopplad till 

språkkunskaper; goda kunskaper i finska korrelerade med en finsk identitet och tvärtemot lyftes 

svenskhet fram hos de informanterna som hade brist på kunskaper i finska. I sin 

doktorsavhandling har Weckström (2008) intervjuat andra generationens sverigefinnar om 

deras identitetsuppfattningar. Identiteten framställdes som något flexibelt; både finskhet och 

svenskhet hade sin plats i den och dessa två ansågs inte utesluta varandra. Informanterna tycktes 

bygga upp sin finskhet med dess jämförelse med svenskar eller andra nationaliteter och ofta var 

dessa föreställningar rätt förenklade (Weckström 2008: 116). Utöver detta upplevde de 

informanterna som oftast besökte Finland att deras identitet var situationell och beroende på 

många andra faktorer enligt det vem man vistades med. Till exempel i Sverige kände de sig 

som finländare men i Finland fick svenskheten en större roll. (Weckström 2008: 126-127) 
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Latvalehto (2018) har nyligen rapporterat en studie i sin doktorsavhandling Finnish Blood, 

Swedish Heart? som handlar om andra generationens sverigefinnar. Syftet med studien var att 

definiera den aktuella mångtydigheten i sverigefinnarnas kulturella identitet. Han ville 

kartlägga olika nivåer på identitet och betrakta den i de ramar som utbildning, politik, historia 

och psykologi ställer till sverigefinskhet. Latvalehto ville också få svar på varför 

sverigefinskheten har varit en relativt osynlig företeelse jämfört till exempel med 

finlandssvenskhet. I sin intervjustudie hade han 20 vuxna informanter som hade redan tidigare 

bearbetat sin sverigefinskhet. Sammanfattningsvis upplevde informanterna i Latvalehtos studie 

den finska bakgrunden att ha en betydelsefull men problematisk roll i deras liv. I studien väckte 

också begreppet sverigefinne motstridiga känslor bland informanterna. Känslorna som förekom 

var allt mellan skam och stolthet. Informanternas identitet var vidare präglad av omgivningen 

och majoritetssamhället. Kollektiv identitet upplevdes existera sällan bland sverigefinnarna i 

denna studie och identiteten uppfattades mer individuellt genom subjektiva upplevelser. 

Latvalehto har även själv sverigefinsk bakgrund och hans egna erfarenheter av sverigefinskhet 

spelade en central roll i den prisbelönta dokumentär Ingen riktig finne (f. Laulu Koti-ikävästä). 

Dokumentären berättar om en vuxen man och hans pappa som återvänder till Sverige där de 

bodde en gång på 1970-talet. Dokumentären kan tänkas återspegla allmänt de sverigefinnarnas 

historia och mentala landskap. (Yle 2017) 

 

Den tredje generationens sverigefinnars identitet har inte undersökts i samma utsträckning som 

de tidigare generationerna. Dels kan detta bero på att man inte ännu har hunnit forska i de nyare 

generationerna, dels kan det tänkas att de senare generationernas sverigefinnar redan har blivit 

en enhetlig del med resten av den svenska befolkningen. Sverigefinska ungdomars 

uppfattningar om tvåspråkig undervisning och innebörd av finsk bakgrund behandlas i Laurilas 

(2013) magisteravhandling. Enligt studien fanns det en koppling mellan grundskoleelevernas 

ålder och det hur betydelsefull de upplevde deras finska bakgrund vara. Äldre elever tycktes ha 

starkare relation till sin finskhet än yngre elever. Dessutom fanns det stor variation i elevernas 

identitetsuppfattningar; eftersom eleverna ofta hade minst en förälder från en annan kultur än 

finsk var deras bakgrunder rätt heterogena och följaktligen också deras identitetsuppfattningar.  

(Laurila 2013) 
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5. MATERIAL OCH METOD 

I detta kapitel presenterar vi undersökningens material och metoder. I avsnitt 5.1. motiverar vi 

valet av skolan samt introducerar informanterna. I avsnitt 5.2. beskriver vi genomförandet av 

materialinsamlingen och till sist i avsnitt 5.3. presenterar vi metoden som vi använder i 

analysen. 

     5.1. Den undersökta skolan och informanterna 

Vi inledde vår studie hösten 2019. Eftersom vi ville ha relativt många informanter med 

sverigefinsk bakgrund i vår studie upplevde vi att genom att kontakta en sverigefinska skola i 

Sverige kan vi nå tillräckligt många informanter på samma gång. Den undersökta skolan valdes 

mest på grund av dess placering; en betydande del av befolkningen i kommunen där skolan 

ligger har finländskt ursprung. Följaktligen kan man förvänta sig att det finns en stor chans att 

finskan har någon funktion också i informanternas liv utanför skolan. Vi valde att inte avslöja 

namnet på den undersökta skolan för att försäkra informanternas anonymitet. Vi kontaktade 

skolan via e-post och presenterade vårt tema samt beskrev hur förverkligandet av 

undersökningen skulle ske i praktiken. Skolan gav grönt ljus för undersökningen och vi 

skickade samtyckesblanketten (se bilaga 1) till skolan via e-post så att läraren fick dela ut 

blanketten till barnens vårdnadshavare. För att ta hänsyn till skolans och barnens språkmiljö, 

var blanketten skriven på skolans båda undervisningsspråk, finska och svenska.  

 

Själva materialinsamlingen i skolan ägde rum i november 2019. Vi besökte skolan personligen 

och genomförde insamlingen under två skoldagar, vid sidan av barnens vanliga lektioner. Vi 

anser att vår närvaro i skolan var nödvändig för att denna undersökning skulle förverkligas på 

det bästa möjliga sättet. För det första kunde vi introducera och genomföra uppgifterna med 

informanterna enligt våra tankar och planer. Om endast skolpersonalen hade varit ansvarig för 

materialinsamlingen, hade det funnits en risk att vi inte kunnat förklara vårt syfte tillräckligt 

noggrant för informanterna. För det andra tycker vi att det var gynnsamt att träffa informanterna 

och se hur de agerar med språken i verkligheten. Genom att besöka den sverigefinska 

skolmiljön fick vi observera och lära oss hur den sverigefinska skolan ser ut i praktiken.  
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Vårdnadshavaren måste ge sitt samtycke till att barnen får delta i en inspelad intervju 

(Alasuutari 2005). 12 barn fick detta samtycke och dessa barn är informanter i undersökningen. 

I denna undersökning koncentrerar vi oss på att beskriva och sammanställa de upplevelser som 

barnen har gällande tvåspråkighet och sverigefinskhet. För att kunna få en enhetlig bild av temat 

och för att samtidigt hålla materialets omfång meningsfull, kan antalet informanter anses vara 

lämpligt. Majoriteten av informanterna gick i årskurs 2 men också några barn från årskurs 3 

deltog i undersökningen. Barnens egentliga ålder har ingen väsentlig roll i avhandlingen och 

därför har vi inte utforskat den heller. Lågstadieelevernas ålder i årskurs 2 och 3 är oftast 

omkring åtta och tio år (Skolverket 2020) Eftersom det inte finns någon uppenbar åldersskillnad 

mellan barnen, kommer vi att hantera dem som en grupp. Den undersökta åldersgruppen blev 

vald med tanke på att barn i de lägsta årskurserna i grundskolan möjligen har närmare kontakt 

till sitt finska påbrå än äldre barn, som antagligen har börjat i större utsträckning bilda sociala 

kontakter utanför familj och skola. Enligt informanternas svar på enkäten är de flesta födda i 

Sverige (figur 1). De barn som är födda i Finland har flyttat till Sverige i olika åldrar och därför 

går det inte att dra enhetliga slutsatser av informanterna enligt deras födelseland.   

 

 

       
Figur 1.  Informanternas födelseland                          Figur 2. Informanternas kön 
 
I figur 2 ovan presenteras hur könsfördelningen ser ut bland informanterna. Av 12 barn är 7 

flickor och 5 pojkar och följaktligen är båda kön rätt jämnt representerade i studien. Eftersom 

informanterna som deltog i undersökningen går i en sverigefinsk skola antar vi att alla har någon 

slags koppling åtminstone med det finska språket och kanske även med Finland. Därför 

bestämde vi oss att hänvisa till informanterna som sverigefinska barn. Dessutom finns det 
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variation gällande informanternas ursprung. Barnen som deltog i studien tillhör olika 

generationer och därför betraktas generationsfrågan inte i denna avhandling.  

     5.2. Insamlingsinstrument 

Materialet som vi analyserar i undersökningen utgörs av barnens enkätsvar gällande deras 

bakgrund, deras teckningar samt inspelade intervjuer där barnen fritt berättar om sina 

teckningar och svarar på våra frågor. För att få en allmän bild av informanternas bakgrund fick 

informanterna fylla in ett kort formulär (se bilaga 2) där de svarade på frågor gällande deras 

språkbruk samt deras språkliga och kulturella bakgrund. Den huvudsakliga tanken med enkäten 

var att kartlägga informanternas bakgrund, men samtidigt fungerade enkäten som stöd under 

intervjuerna då vi kunde anpassa intervjun enligt det som barnen hade svarat på enkätfrågorna 

(Huttunen 2010). Som bakgrundsinformation efterfrågades informanternas årskurs, kön, 

födelseland, födelseort, föräldrarnas ursprungsländer samt barnens språkbruk i familjen, i 

skolan och på fritiden. Frågorna var formulerade med tanke på barnens ålder; de skulle vara så 

enkla att informanterna kan besvara dem självständigt. Vid behov hjälpte vi och skolpersonalen 

barnen. 

 

I teckningsuppgiften ritade barnen sig själva som användare av de språk som förekommer i 

deras vardag. Vi läste uppgiftsgivningen exakt så som den är skriven i bild 1 nedanför; vi 

nämnde att barnen kan fritt välja vilket eller vilka språk de tecknar i bilderna. För att 

informanterna skulle komma igång med teckningen visade vi några stödord på tavlan gällande 

platser, människor och tillfällen där man skulle kunna använda olika språk. Dessa stödord 

presenteras också i bild 1. När vi läste uppgiftsgivningen muntligt betonade vi vikten av att 

barnen ska tänka utifrån sitt eget perspektiv och dessutom framhävde vi att bubblorna på tavlan 

innehöll bara några exempel på vad man kunde tänka på. Vi betonade till barnen att orden är 

där bara för att hjälpa till och att man kan lika gärna teckna med sådant som inte stod på tavlan 

men som man upplevde höra till användning av olika språk i deras liv. 
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Bild 1. Uppgiftsgivningen för teckningsuppgiften. 

 

Det kändes nödvändigt med exemplen i uppgiftsgivningen för att underlätta barnens förståelse 

av den och för att göra den konkret för barn i tidig skolålder. Vi försökte ändå undvika att styra 

barnen för mycket så att teckningen skulle basera sig på barnens egna erfarenheter och 

upplevelser. Vi läste uppgiftsgivningen också på finska. Däremot visades den skriftliga 

versionen bara på svenska och den var på tavlan hela tiden under arbetets gång. Kress m.fl. 

(2001: 15) påpekar att teckningarna kan berätta en aning annorlunda historia än vad en verbal 

intervju gör. Emellertid har varje form av framställning likadana kulturella gränser. Ibland 

undersöker man ett tema som är väsentligt för barnen men som de inte berättar i vardagliga 

diskussioner (Eder & Fingerson 2001: 182). Identitet är ett tämligen abstrakt begrepp och den 

kan anses vara sällsynt företeelse i barnens vardagliga interaktion. Med barn kan det vara viktigt 

att använda flera olika metoder som stöd till intervjuer för att skapa en sanningsenlig helhetsbild 

(Eder & Fingerson 2001: 183, 189). Därför valde vi att använda en teckningsuppgift vid sidan 

av en intervju. Vi förhåller oss nyfikna till att se om det finns några likheter och skillnader i hur 

identiteten uppträder i bilderna jämfört med intervjuerna. 

 

Resten av besökstiden använde vi till att intervjua informanterna enligt det de hade tecknat och 

svarat på formuläret. Även om vissa forskare (se t.ex. Corsaro 1997; Weisner 1996) 

rekommenderar observation som datainsamlingsmetod när man undersöker barn, är det i vissa 

fall befogat att också använda intervjuer. Eder och Fingersson (2001: 182) konstaterar att 

intervjun är mest användbar med barn i förskoleåldern och äldre. Intervjuerna i vår studie var 
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halvstrukturerade temaintervjuer, det vill säga att vi ställde huvudsakligen samma frågor om 

temat till alla informanter och de kunde svara fritt med egna ord (Hirsjärvi & Hurme 2015: 47). 

Enligt Eder och Fingersson (2001: 182) är det viktigt att man skapar en naturlig kontext där det 

lämnas plats för barnets egen tolkning och tänkande. Som förberedelse för intervjuerna hade vi 

gjort bakgrundsarbete och listat ut teman som vi tyckte vara väsentliga för att få svar gällande 

identitet i en tvåspråkig kontext (Tuomi & Sarajärvi 2018). Dessa teman var syn på framtid, 

kännedom av sitt ursprung, språkets situationella variation och kontext. Teman fungerade som 

röd tråd i intervjuerna och genom att ställa öppna frågor förväntade vi oss informativa svar från 

barnen. Under intervjuns gång ställde vi följdfrågor samt bad informanterna att förklara eller 

motivera sina svar (Ruusuvuori m.fl. 2010). Man ska speciellt tänka på frågeställning och 

ordval när man intervjuar barn (Alasuutari 2005). Tillräckligt öppna frågor får barnen att berätta 

om saker som de är bekanta med, ledande frågor leder till det motsatta (Alasuutari 2005). Det 

är inte alltid en självklarhet att barnen känner sig bekväma och jämlika i intervjusituationen 

med en vuxen intervjuare. Ett centralt begrepp att nämna här är maktdynamik (eng. power 

dynamics) som enligt Eder och Fingersson (2001: 185) i synnerhet syftar på balansen mellan 

en vuxen som intervjuar och ett barn som informant. Vi tog hänsyn till detta genom att vi var 

närvarande redan under teckningsuppgiften så att barnen fick lära känna oss bättre redan då. På 

det här sättet var intervjun möjligen mindre spännande. Utöver detta försökte vi ge plats åt 

barnens egna tankar och funderingar samt diskuterade om sådana företeelser som barnen kan 

känna igen i deras eget liv.  

 

Vi började varje intervju med att låta barnen fritt berätta vad de hade tecknat och vilka språk 

teckningarna gällde. Vi båda deltog i alla intervjuer för att hålla objektiviteten på en hög nivå 

men också för att genomförandet av inspelningarna skulle ske flytande. Informanterna var 

medvetna om att deltagandet i intervjun var frivilligt och att det gick avbryta intervjun när som 

helst om de ville. Detta betonades också i samtyckesblanketten som vårdnadshavarna hade fått 

redan i förväg. Vi genomförde alla intervjuer på biblioteket för att undvika en vanlig 

klassrumsatmosfär där man ska “veta svaret”. Informanterna fick också själva välja det språk 

de ville använda i intervjun. Utöver detta intervjuade vi vissa barn parvis om de själva önskade 

så. Av praktiska skäl valde vi att ljudinspela intervjuerna istället för att filma dem. På det sättet 

låg vårt fokus fullt på intervjuerna och möjligen kände också barnen sig bekvämare. 
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Sammanlagt gjorde vi 8 intervjuer med barnen varav 4 var individuella och 4 gjordes parvis. 

Den kortaste intervjuinspelningen varar 15 minuter och den längsta 40 minuter. 

5.3. Analysmetoder  

I denna undersökning används kvalitativa analysmetoder. De transkriberade temaintervjuerna, 

teckningarna och enkätsvaren analyseras kvalitativt och innehållsligt med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys (Tuomi & Sarajärvi 2018). Avsikten är att det insamlade materialet beskriver 

det undersökta temat och med hjälp av innehållsanalys kan man producera en tydlig skriftlig 

skildring av temat (Tuomi & Sarajärvi 2018). Den informationen som enkätsvaren, intervjuerna 

och teckningarna ger är inte statistiskt generaliserbar (Alasuutari 2011). Däremot är tanken att 

kunna ge en teoretiskt meningsfull tolkning av fenomenet (Tuomi & Sarajärvi 2018), i det här 

fallet av barnens upplevelser av sverigefinskhet och tvåspråkighet. 

 

Efter att ha besökt skolan och genomfört materialinsamlingen transkriberade vi de inspelade 

intervjuerna. Trots att antalet informanter är relativt litet var inspelningsmaterialet rätt 

omfattande och lyssnandet samt transkriberingen av talet var ett tidskrävande arbete. För att få 

arbetet att fungera smidigt, delade vi upp inspelningsmaterialet i två delar och transkriberade 

det självständigt. Inspelningarna blev transkriberade i samma ordning som vi hade intervjuat 

barnen. Vi använder inte barnens riktiga namn i avhandlingen utan barn blev omdöpta och 

anonymiserade redan under transkriberingen (Kuula & Tiitinen 2010). I intervjuerna användes 

det både svenska och finska och vi transkriberade talet så som det hade blivit uttalat. I figur 3 

illustreras de faser som utgör vår analys. 
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Figur 3. Analysens olika faser i denna studie. Figuren baserar sig på Tuomi och Sarajärvi 2018.  

 

Den egentliga analysen gjorde vi tillsammans. Vi markerade sådana detaljer och uttryck i 

intervju- och enkätmaterialet som skulle hjälpa oss att svara på forskningsfrågorna (Ruusuvuori 

m.fl. 2010). Till exempel när vi ville få svar angående barnens upplevelser om deras 

tvåspråkighet markerade vi alla detaljer och delar i transkriptet som handlade om tvåspråkighet. 

Informanterna berättar om sina teckningar i intervjuerna och därför baserar också analysen av 

teckningarna på deras beskrivningar. Efter att ha markerat alla relevanta och nyttiga uttryck i 

materialet formade vi en tabell dit vi placerade varje markerat uttryck. Därefter grupperade och 

kategoriserade vi dessa uttryck enligt deras egenskaper med hjälp av olika färgkoder. Till sist 

namngav vi dessa kategorier som presenteras senare i resultatkapitlet, i tabell 2.  
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6. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten i denna studie. Först lägger vi fram en sammanfattning av 

enkätsvaren i avsnitt 6.1. För att tydliggöra våra resultat gjorde vi en formell uppdelning mellan 

iakttagelser gällande identitet (avsnitt 6.2.) och tvåspråkighet (avsnitt 6.3.). Språk är starkt 

relaterat till identitet och följaktligen är tvåspråkighet och identitet begrepp som också 

överlappar varandra och därför skulle vissa delar av analysen kunna presenteras under båda 

avsnitten. 

       6.1. Sammanfattning av enkätsvaren 

För att kunna visa generella tendenser om informanternas språkliga och kulturella bakgrund, 

har vi sammanfattat deras enkätsvar i tabell 1. Som man kan se i tabell 1 är både finskan och 

svenskan jämnt representerade i informanternas vardag. De namn som i denna avhandling 

används om informanterna är påhittade. 

 

Tabell 1. Informanternas bakgrundsuppgifter baserade på deras enkätsvar. 

informant födelseland språket 
med 
mamman 

språket 
med  
pappan 

 språket 
med 
kompisarna 
på fritiden 

Språket 
med 
kompisarna 
i skolan 

Språket 
med 
lärarna i 
skolan 

Rasmus Sverige båda båda  svenska båda båda 
Elsa Sverige båda båda  finska svenska finska 
Stina Sverige  båda svenska  svenska svenska båda 
Frida Sverige båda svenska  svenska båda finska 
Måns Sverige svenska svenska  svenska svenska finska 
Iris Sverige svenska svenska  svenska svenska båda 
Maja Sverige svenska båda  finska svenska finska 
Hedda Sverige finska svenska 

+ett 3:e 
språk 

 båda  båda båda 

Isak Sverige finska finska  svenska svenska svenska 
Simon  Sverige finska finska  svenska svenska svenska 
Anton  Finland finska båda  svenska svenska svenska 
Klara Finland finska finska  båda finska finska 
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En stor majoritet av informanterna var födda i Sverige och alla hade någon slags koppling till 

de båda språken. Oftast var det hemma med föräldrarna där barnen använde båda språken. På 

basis av tabellen kopplade Måns och Iris det finska språket endast till lärarna i skolan. Svenskan 

dominerade i kommunikation med familjen, trots att båda nämnde i intervjun att deras föräldrar 

har familjemedlemmar som ursprungligen kommer från Finland. I synnerhet om barnet använde 

båda språken eller endast svenska med mamman, använde det aldrig endast finska med pappan. 

De som använde finska med mamman, använde finska med pappan också (förutom Hedda som 

i tillägg till svenskan använde ett tredje språk med sin pappa). Alla barnen använde svenska 

(vid sidan av finska) och hälften endast svenska när de umgås med kompisar. Enligt tabellen 

verkade svenskan ha en större roll än finskan i kommunikation med de jämnåriga. Vi kommer 

att hänvisa till denna tabell när vi diskuterar och resonerar om det informanterna har tecknat 

eller sagt under intervjun. Med termen språkprofil syftar vi på i vilken utsträckning barnet 

använder sina språk. Till exempel Iris hade en mycket svensk språkprofil medan Klaras 

språkprofil var tämligen finsk (se tabell 1). 

      6.2. Den sverigefinska identiteten betecknad i teckningar och intervjuer 

För att besvara den första forskningsfrågan betraktade vi de detaljer i materialet som vi ansåg 

som relevanta gällande identitet, speciellt ur ett språkligt och kulturellt perspektiv. Till detta 

hör barnens kommentarer om sin kännedom av finskhet och svenskhet, deras tankar om sin 

sverigefinska bakgrund och dragen av finskhet som finns kvar i deras kulturella identitet. 

 

I exempel 1 nedan diskuterade vi med Iris och Frida hurdana tankar deras sverigefinska 

bakgrund väcker hos dem och hur de upplever sig själva. Tanken med denna fråga var att 

kartlägga om det finns någon kollektiv identitet hos sverigefinska barn och också vilka drag av 

finskhet som finns i deras sverigefinska identitet. 

 
Exempel 1 

Intervjuaren: Hur svenska eller finska känner ni er om ni tänker att svenskhet 

ligger här och finskhet där på andra sidan? (belyser frågan med att peka på 

bordet intill) 
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Iris: Jag är egentligen hundra procent finsk för båda mina föräldrar är helt 

finska. Men jag känner mig typ tjugo procent finsk och åttio procent svensk. När 

jag var liten så trodde jag att jag var halvfinsk men sen fick jag reda på att jag är 

helt finsk. 

Frida: Jag har helt tvärtom. Det där som är svenskt är typ min pappa, han kan 

ingenting finska. 

 

Av exempel 1 framgår att den sverigefinska identitetens struktur upplevdes mycket individuellt. 

Iris konstaterade att trots att hon är genetiskt sett “hundra procent finsk” upplever hon sig ändå 

rätt svensk. Det verkade vara så att hon redan som liten hade varit omgiven av synnerligen 

svensk miljö. Möjligen hade till exempel språket i omgivningen varit mestadels svenska vilket 

kan ha fortsättningsvis lett till att hon ännu idag använder mest svenska i kommunikation med 

andra. Av samma anledning kan det vara att hon tidigare ansåg sig själv som “halvfinsk” 

eftersom finskan inte hade så synlig ställning i hennes liv. Däremot upplevde Frida sig själv 

tvärtom, åttio procent finsk och tjugo procent svensk. Vi ställde en likadan fråga till alla barn 

och svaren på frågan angående finskhet och svenskhet varierade från små skillnader till helt 

motsatta upplevelser. Det som var intressant är att den egna sverigefinskheten aldrig upplevdes 

att ligga i mitten av skalan utan alla barn identifierade sig mer som finska eller mer som svenska. 

Iris’ och Fridas svar är ett exempel på helt motsatta upplevelser och illustrerar tydligt att det 

inte finns någon enhetlig sverigefinskhet utan den egna tillhörigheten formas av olika aspekter 

och företeelser hos olika individer och är därmed en subjektiv upplevelse. Dessa aspekter och 

företeelser kommer vi att behandla mer i slutet av detta avsnitt.  

 

Som sagt upptäckte vi skillnader i vilken utsträckning den finska identiteten framträdde bland 

barnen. Alla informanter verkade ha omfattande och mångsidiga tankar om vad svenskhet kan 

innebära. Däremot fanns det mer variation i de detaljer som kännedomen av finskhet bestod av. 

De detaljer som informanterna upplevde ha göra med finskhet var ofta enskilda och rätt 

personliga. Svenskheten lyftes fram av de barn som kopplade sin egen finskhet mest till 

skolvärlden och inte kände till finska traditioner (maträtter och högtider osv.). Dessa barn hade 

en starkare svensk språkprofil. Vi diskuterade med Måns och Isak om hur de brukar fira finska 

högtider hemma och i skolan (se exempel 2). 
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Exempel 2 

Intervjuaren: Vet ni vad som sker den sjätte december i Finland? 

Måns: Nej. 

Isak: Jo, jag har hört om det. Det är Finlands självständighetsdag. 

Intervjuaren: Precis. Firar ni det hemma? 

Isak: Nej, inte alls. 

Måns: Jag visste inte ens om det. Kanske inte mina föräldrar gör det heller. 

 
 

Den finska självständighetsdagen var aktuell då vi besökte skolan och vi antog att det är 

någonting som lärarna tar upp med eleverna i en sverigefinsk skola. När vi diskuterade om 

ämnet med Måns och Isak, visade det sig att Måns inte var så bekant med den finska högtiden 

(se exempel 2). Vi diskuterade också om andra svenska och finska traditioner med barnen och 

det visade sig att Måns hade betydligt mycket mer att säga om svenska traditioner och vanor, 

vilket för sin del var en gemensam nämnare hos barnen med mycket svensk språkprofil. Barnen 

som hade betydligt mer tvåspråkig språkprofil (se tabell 1, t.ex. Rasmus, Elsa och Frida), kunde 

alla nämna minst en finsk högtid.  

 

Vi ville också kartlägga hur informanterna föreställer sig själva som vuxna språkanvändare och 

hur de identifierar sig språkligt i framtiden. Språket kommer också i framtiden att koppla 

informanterna till en viss språklig gemenskap och vi ville kartlägga hur de ser sig själva som 

framtidens språkanvändare. En intressant observation var att alla informanter nämnde endast 

ett språk som det språk de skulle använda i framtiden. Detta trots att intervjuaren syftade på 

språk i plural i sin fråga (se exempel 3-4). Svensk översättning ges efter originalspråket. 

 

Exempel 3 

Haastattelija: Minkälainen kielenkäyttäjä sä voisit kuvitella olevasi isona? Mitä 

kieliä sä sitten vanhempana uskoisit käyttäväsi? 

Elsa: Suomea enemmän.  

 

Intervjuaren: Hurdan språkanvändare kan du tänka dig att vara när du blir stor? 

Vilka språk tror du att du använder då? 

Elsa: Mer finska. 
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Exempel 4 

Intervjuaren: Vad tror ni när ni blir så här stora som vi är, så vilka språk pratar 

ni då? 

Måns: Jag tror jag kommer till å prata svenska mest. 

Isak: Jag kommer till å ha svensk. 

 

Elsa som för tillfället använder båda språken relativt jämnt antog att hon använder mer finska i 

framtiden (se exempel 3). Isak hade en mycket speciell språkprofil och vi kunde inte helt 

fastställa hans språkliga beteende med det han berättade i intervjun. Enligt honom själv talar 

han finska hemma (tabell 1) och han verkade också ha en mycket omfattande kunskap av de 

företeelser som kan anses vara finska, som till exempel firandet av självständighetsdagen (se 

exempel 2). Ändå verkade dagen inte väcka något större intresse hos honom. Vidare i exempel 

4 konstaterade han att i framtiden talar han svenska. Orden som “mer” och “mest” i exemplen 

3-4 antyder att båda (eller flera) språken kommer att finnas kvar i barnens liv, men att den ena 

används mer än den andra i framtiden. Barnen kommer möjligen förbli tvåspråkiga men det ena 

språket används mer än det andra när de är vuxna. Enligt tabell 1 ovan använder Måns mest 

svenska i sin vardag redan nu och därför var hans svar också förväntat. I Isaks språkprofil finns 

det däremot mer variation. Trots att han använder finska med sina föräldrar, verkade han ha rätt 

svenskspråkig verksamhet utanför hemmet. Följaktligen är det naturligt att han tänkte sig att 

använda svenska också i framtiden, om hans språk redan har sina etablerade platser i hans liv. 

När vi fortsatte samtalet med Simon gällande det framtida språkbruket, hade han lite mer 

praktisk synvinkel till sin språkanvändning (se exempel 5). 

 
Exempel 5 

Intervjuaren: Då ni har blivit lika stora som vi är, och är vuxna, vilka språk 

skulle ni använda då? 

Simon: Sedan när jag blir stor så jag ska spela i finska hockeylaget. Och då 

pratar jag finska. 

 

För att kunna arbeta som professionell ishockeyspelare i Finland, behöver man enligt Simon 

finskkunskaper. Uttrycket “då pratar jag finska” tolkar vi som att han har gjort ett medvetet val 

att använda endast finska som vuxen. Simon är född i Sverige men han talar finska med sina 
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föräldrar och hade således redan mycket goda språkfärdigheter i finska, vilket också kom fram 

under intervjun. Simon valde ändå att huvudsakligen tala svenska i intervjun vilket kan tyda på 

att han för tillfället kände sig säkrare med att kommunicera på svenska än på finska. Samma 

fenomen uppstod också i andra samtal med barnen. Barnen hade positiva tankar om deras två 

språk, men de visade sig ofta förhålla sig till sina finskkunskaper som om de var något speciella. 

Detta illustreras i Fridas svar i exempel 6 nedan: 

 
Exempel 6 

Intervjuaren: Vad tror ni när ni blir stora, vilka språk pratar ni då? 

Frida: Jag kommer bara prata finska. 

Intervjuaren: Varför det? 

Frida: Jag älskar finska, men jag tycker det är jobbigt när vi ska ha finska 

lektioner. 

Iris: Det är det värsta jag vet. Men det är för att jag sitter själv. Jag sitter själv i 

ett hörn och baklänges så jag måste titta ner i min egna bok. 

 

Frida uttryckte tydligt att hon tror sig tala endast finska i framtiden. Hon kompletterade sitt svar 

med ett starkt känslouttryck “älska”, vilket kan tolkas så att hon underströk finskan vara något 

ytterst positivt. Frida var den enda som hade tecknat ett hjärta i sin teckning, och den var i 

hennes finska bild. Också på det sättet framställdes finskan som det var något speciellt 

underbart jämfört med svenskan. Under intervjun talade Frida ändå både svenska och finska, 

och båda språken syns i hennes språkprofil i tabell 1. Emellertid verkade det vara särskilt 

finskan som lyfts fram som något speciellt under intervjun samt också i hennes teckningar. 

 

Annars blev både finska och svenska representerade i informanternas svar när det gällde deras 

möjliga framtida språkbruk. Således verkade informanterna förhålla sig jämlikt till båda 

språken. Det finns en relation mellan barnens bakgrund och språket de tänker sig att använda 

som vuxna. Majoriteten av de barn som hade i enkäten svarat att de använder endast svenska 

med föräldrarna, med kompisar eller i skolan, tänkte tala svenska också i framtiden. Dessutom 

barnen med stark svensk språkprofil var de enda som nämnde också något tredje språk under 

intervjuerna. Till exempel Iris, som hade en mycket svensk språkprofil, nämnde i intervjun att 

hon skulle vilja bo i Finland i framtiden, men hon trodde inte att hon skulle behöva kunna finska 

för att bo där. Däremot tänkte hon klara sig med engelskan. 
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I tabell 2 har vi listat alla de aspekter som informanterna förknippade med sina olika språk. 

Dessa aspekter har informanterna antingen tecknat eller nämnt under intervjun och vi anser att 

de framställer egenskaper i barnens språkliga och kulturella identitet. De huvudkategorier som 

vi hittade och utformade i innehållsanalysen är platser, fritid och hobbyer, familj, släktingar, 

stereotypier och symboler. 

 
Tabell 2. Aspekter och företeelser som informanterna förknippar med sina olika språk. Tabellen baserar 
på barnens teckningar och intervjusvar. 
 
informanter finska språket svenska språket övriga språk 
Rasmus mormor, flagga, 

mamma och pappa, 
skola 

skolan, fotboll, storebror, 
flagga, mamma och 
pappa 

 

Anton hemma, jag, lillebror, 
katten, hemmiljön, 
med några barn i 
hobby, finska mest 
hemma,villa, med 
mamma samt med 
flesta av släktingar, 
lärare i skolan 

kampsport som hobby, 
lite med pappan, i skolan, 
hemma endast med 
storasyster, på fritid när 
man spelar med 
kompisar, ute med 
kompisar  

 

Elsa fritid, flagga, syskon, 
mamma och pappa, 
lärare, jag, 
farföräldrar 
 

hemma, flagga, mamma 
och pappa, skolan, 
hobbyer, gymnastik, judo, 
kusiner 

 

Stina mamma kan finska, 
släktingar,skola, äldre 
syskon 
 

lillebror  

Hedda flagga, far- eller 
morföräldrar, skolan 
 

flagga, mamma från 
Sverige 

Schweiz: flagga, berg, 
pappa 

Måns skolan, att basta, en 
gammal skolkompis i 
Finland (talar 
svenska), 
släktingar,flagga 
 

hemmet, syskon, 
hobby,flagga 

engelska: hobby, flagga 
stockholmska: 
Stockholm 

Isak korvsoppa, förståelse 
av finskan i Finland 
t.ex. trafikskyltar, 
hemmet, skola 

skola, pappa 
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Simon berg, regnbåge, 
flagga,sommarstuga 
föräldrarna, skola, 
korv  

hemmet, med mamma, 
hobby 
 

 

Maja fritid, glass stuga 
flagga, pappa, 
skola,fjäril 

hemmet, syskon, hobby, 
mamma 
 

 

Klara klasskompis, jag, 
lärare, hemmet 

lärde svenskan ute i 
trädgården, fisksås 

 

Iris skolan, lärare, flagga, 
jag 

mamma, flagga, hemma, 
fritid 
 

engelska: flagga, 
mikrofon (sjunger), tv 
(serie), palm 
(utomlands), engelska 
på engelsklektioner, 
svär på engelska, talar 
engelska med sin bror 

Frida mamma, lärarna, 
hjärta finsk 
korvsoppa, potatismos 

pappa, fritid, syskon  

 
De flesta informanter nämnde endast finskan och svenskan som de språk de använde i sin 

vardag. Några informanter hade också ett tredje språk som de använde till exempel med 

familjen eller i en hobby. De språk som informanterna använde är starkt kopplade till olika 

platser och situationer. I följande avsnitt presenterar vi de ovanstående aspekterna och 

företeelserna med hjälp av illustrerande exempel. 

 

     6.2.1. Platser 

Skolans betydelse för barnens identitet kom tydligt fram i teckningarna och intervjuerna. Finska 

språket har en speciell roll som undervisnings- och kommunikationsspråk i skolan och till 

exempel de barn som inte annars använder så mycket finska i sitt liv, använde finska i skolan. 

Även de barn som sade att de inte talar finska i skolan förknippade finskan ändå med skolan. 

Skolan och lärarna verkar främja och upprätthålla bruket av finska språket bland barnen och 

sålunda också deras tvåspråkighet. I exempel 7 berättar Iris och Frida om deras språkbruk i 

skolmiljön.  
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Exempel 7 

Intervjuaren: Vilket eller vilka språk pratar du med kompisarna här i skolan? 

(frågar Iris) 

Iris: Nog svenska också. Så jag pratar inte sååå mycket finska. 

Frida: Det är väl litelitelite finska du pratar med mig.  

Iris: Ja, lite. 

Intervjuaren: Mitä kieliä sä puhut yleensä opettajille täällä koulussa? [Vilka 

språk pratar du oftast här i skolan?] (frågar Frida) 

Frida: Sillon mä puhun suomea enemmän. [Då pratar jag mer finska.]  

Intervjuaren: Vilket språk talar du mest med lärarna i skolan? (frågar Iris) 

Iris: Det är både och. Det är nog finska och svenska. De brukar prata finska till 

mig och sen svarar jag på svenska typ. Men ibland säger jag på finska. 

 

Iris, som hade rätt svensk språkprofil, använde mest svenska också i skolmiljön. Hon nämnde 

ändå att ibland, inspirerad av det språk som läraren använder, väljer hon också att tala finska. 

Frida däremot använde mest finska i skolan och dessutom talade hon aktivt båda språken med 

kompisarna i skolan, vilket också framkom i exempel 7. Också i Stinas och Heddas berättelser 

i exempel 8 framhävs finskans roll som ett gemensamt språk med lärarna: 

 

Exempel 8 

Haastattelija: Mites sitten, mitä kieliä te käytätte koulussa opettajien ja 

kavereiden kanssa? 

Stina: Mä opin suomea ja sitten minä puhuin niin kauan kunnes mä olin kaks 

vuotta. Ja sitten mun iskä se opetteli mulle paljon ruotsia. Ja siks mä puhun 

ruotsia kavereille ja opelle vähän molempii. 

Hedda: Molempia mulla kans. Mut open kans yleensä suomee. 

 

Intervjuaren: Hur är det med er, vilka språk pratar ni med lärarna och 

kompisarna i skolan? 

Stina: Jag lärde mig finska och sedan pratade jag så länge tills jag var två år. 

Sen lärde pappa mig mycket svenska. Och därför pratar jag svenska med 

kompisar och med läraren lite båda.  

Hedda: Jag pratar också båda. Men med läraren vanligtvis mer finska.  
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Först upplyste Stina hur hennes tvåspråkighet har utvecklat sig och i vilken takt hon har börjat 

behärska språken. Hon verkade tänka att eftersom hon har lärt sig två språk är det naturligt att 

hon också använder dem båda fortfarande. Svenskan används med kompisar men läraren 

verkade vara ett specialfall, med henne användes de båda språken. Hedda nämnde också att hon 

talar båda språken med läraren, men här igen är det finska som användes speciellt med läraren. 

Vid sidan av skolan var hemmet en plats som blev ofta ritat och nämnt under intervjun. När det 

gäller teckningar förekom skolan och hemmet aldrig i en och samma bild utan de kopplades 

jämnt med ett utav språken. Istället uppträds speciellt hemmet mer varierande i intervjuer och 

där var kopplingen till båda språken rätt vanligt. 

 

      6.2.2. Fritid och hobbyer 

Hobbyer som barnen gjorde på fritiden utanför den finska skolmiljön dominerades av svenskan. 

Om man utesluter de få situationer där barnen använde finska med sina svenska kompisar (se 

exemplen 7 & 8) var användningen av båda språken klart situationsbundet. Barnen verkade 

anpassa sin språkanvändning mycket smidigt efter vad som gällde i en viss situation och de 

hade förståelse för att människor man möter utanför skolmiljön kan oftast ingen finska. Bortsett 

från några undantag kan man säga att svenskans roll var större i fritidsaktiviteter. Om 

informanterna använde finska på fritiden eller i hobbyer var det med kompisar från skolan. De 

två platser som kom upp i nästan varje teckning var skolan och hemmet.  

 

Bild 2 återspeglar aspekter som Rasmus tänkte att har med hans svenska sida att göra. Här hade 

Rasmus förtydligat budskapet av teckningen med texten “min hobby är fotboll, här spelar jag 

med min storebror”. 
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 Bild 2. Rasmus’ teckning av sig själv som användare av svenska. 
 

I intervjun berättade Rasmus att i bilden är de han skolgården med sin bror som också går i 

samma skola. Iris’ teckning nedan (bild 3) stöttar det som hon hade svarat på enkäten och 

berättat i intervjun. I den finska bilden hade hon tecknat de saker som hon förknippar med 

skolvärlden. I den svenska bilden däremot uppträder hennes mamma och Iris berättade att hon 

skulle ha tecknat också resten av familjen på den svenska bilden, men hon hann bara inte göra 

det. I den engelska bilden syns däremot saker som hon kopplade ihop med engelskan, till 

exempel resor, tv-serier och sjungande. 

 
                       Bild 3. Iris’ teckning 
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Iris förknippade alltså engelskan med sina hobbyer. Intressant var att även Måns som också 

hade en mycket svensk språkprofil, berättade att han använder engelska i sin hobby. Bland våra 

informanter visade det sig att vara så att de barn som använde mest svenska i sitt liv använde 

ofta också andra språk i sina hobbyer.  

 

 

     6.2.3. Familj och släktingar 

 

Familjemedlemmar och andra närstående människor hade naturligtvis en stor betydelse i 

informanternas liv och följaktligen kan de inverka på vilka språk informanterna använder och 

hurdan ställning dessa språk har i deras liv. I teckningar samt under intervjuernas gång blev 

särskilt familjemedlemmarnas centrala roll framhävd. Vi kategoriserade dessa 

familjemedlemmar till familj och släktingar. Familjen består här av föräldrarna och syskonen. 

Vi antar att enligt det informanterna berättade, hade de en speciellt nära relation med sina 

föräldrar samt syskon som de ofta också bor tillsammans med. Som släktingar kategoriserades 

däremot alla övriga familjemedlemmar som till exempel far- och morföräldrar och kusiner. 

Andra personer har vi kategoriserat utgående från i vilken kontext de uppträder i barnens liv. 

Exempelvis kompisar har vi placerat i kategorin skola eller hobby beroende på sammanhanget. 

Det finns en del variation i informanternas ursprung och speciellt i det vilka språk de talar med 

sina föräldrar och syskon. Därför är både svenska och finska jämnt representerade i de språken 

som barnen använder med sin familj. I bild 4 nedan har Rasmus tecknat saker han associerar 

med finska.  
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Bild 4. Rasmus’ teckning. 

 

I bilden har Rasmus tecknat ett hus och skrivit “Suomi” för att påpeka att händelserna i 

teckningen placerar sig i Finland. Han har klargjort husets betydelse med hjälp av den finska 

texten “minun äidin mummi” vilket betyder hans mammas mormor på svenska. På intervjun 

berättade Rasmus ändå att han menar med mammas mormor hans egen mormor som bor i 

Finland. Under intervjun visade det sig att också Rasmus mamma är med i bilden inne i huset. 

Rasmus förknippade alltså sin mormor och mamma med finska språket.  

 

Anton valde att teckna saker kopplade med endast finska språket (bild 5), vilket kan syfta på 

det att finskan har en mer betydande ställning i hans liv än svenska språket. Anton berättade att 

hemma han talar mest finska och han har också ritat sin hemmiljö i sin teckning. I bilden kan 

man se också honom själv med sin syster. När vi gick igenom informanternas teckningar, 

märkte vi att de barn som ritade sig själva i bilden ritade sig själva förknippad endast med ett 

språk. Eventuellt kan det vara så att teckningarna beskriver barnens identitetsuppfattning. 

Barnen kan ha tyckt att det är lättare att identifiera sig endast med ett språk, trots att de hade 

flera språk i sitt liv. 
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                      Bild 5. Antons teckning 

 

Som de flesta informanter hade också Anton lärt sig finska först och hans båda föräldrar är 

finskspråkiga. Anton berättade ändå att han talar svenska med sina kompisar samt också i 

skolan, det vill säga att båda språken har en funktion i hans liv. På grund av teckningen och det 

språk han talar med sin familj, kan man emellertid tolka att det språk som han förknippade mest 

med sin familj kan utforma också hans identitet.  

 

     6.2.4. Stereotypier och symboler 

Under intervjuns gång dök det i barnens berättelser upp olika förenklade föreställningar 

angående speciellt om finskhet. När vi kartlade informanternas kännedom om finska 

specialiteter gällande mat, högtider och traditioner nämnde barnen ofta saker och företeelser 

som kan anses vara stereotypiska. I exempel 9 diskuterar vi med Måns och Isak om finska 

maträtter.  
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Exempel 9 

Intervjuaren: Vet ni några finska maträtter eller? Har ni någon koll om det? 

Måns: Nej, jag har inte.  

Isak: Jo ett. 

Måns: Va då? 

Isak: Makkarasoppa. [Korvsoppa] 

Intrevjuaren: (skrattar) makkarasoppa! Äter ni det hemma eller? 

Isak: Jo, ibland. 

Måns: Korv! Korv!  

Isak: Korvsoppa! 

Måns: Pappa äter korv i bastun och dricker öl. (skrattar) 

Intervjuaren: (skrattar) ja det kan vara finskt. 

Intervjuaren: Vad är det mest finskt ni vet? 

Måns: Basta. Det är det vi brukar göra på kvällarna. 

Isak: Jag med. 

Intervjuaren: Så ni har en egen bastu hemma? 

Båda barn: Ja, ja. 

 

Till en början verkade ämnet vara någorlunda obekant för barnen. Efter en kort eftertanke 

nämnde Isak korvsoppa på finska, vilket väckte också Måns intresse och fick honom att fortsätta 

tanken om korv vidare till pappans öldrickande i bastun. Korv, bastu och öl i detta sammanhang 

kan ses som rätt stereotypiska saker som förknippades särskilt med den finska bakgrunden och 

de fungerade samtidigt som gränsmarkörer mellan sverigefinnar och övriga svenskar. 

Förekomsten av stereotypier kan tolkas så att barnen inte helt kände det ämnet som talas om 

och de räknade upp vanliga stereotypier som alla redan känner till och som kan upplevas att 

vara roliga. Samtidigt kan dessa saker, som här tolkas som stereotypier, ha en verklig 

anknytning till barnets eget liv. Enligt Måns var bastubadandet det mest finska han visste och 

på samma gång definierade han sig själv som finsk när han konstaterade att han brukar göra det 

på kvällarna. Korvsoppan förekom också i andra intervjuer. Till exempel Frida tog upp finsk 

korvsoppa och korv med potatismos som ett typfall av finska maträtter. Iris däremot ifrågasatte 

om korv är något finskt.  
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För övrigt verkade olika maträtter ofta ha också symboliska betydelser för informanterna. Vissa 

maträtter symboliserade antingen svenskhet eller finskhet, beroende på informantens eget 

synssätt. Till exempel Klara ansåg att fiskbullar och en speciell typ av fisksås är något säreget 

för Sverige. Klara hade en ansenlig finsk språkprofil och hon hade också bott i Finland en stor 

del av sitt liv. Möjligen hade hon upplevt att man äter mer fisk i Sverige jämfört med Finland 

och därför uppträdde fiskmaträtter som något svenskt för henne.  

 

Flaggan är en symbol som förekom nästan i alla teckningar. Om man inte ritade den egentliga 

rektangulära flaggan, fanns det vanligtvis åtminstone de färger i teckningen som man kan direkt 

förknippa med olika nationers flaggor. En flagga agerade förmodligen som ett enkelt och 

självklart kännetecken för det språket informanterna använder i en viss situation. Samtidigt kan 

teckningarna tolkas så att informanterna upplevde, trots sin egen tvåspråkighet, att i varje nation 

gäller endast ett språk. Undantag från detta var Måns’ och Majas teckningar. Måns hade i sin 

teckning nedan (bild 9) slagit ihop flera flaggor, vilka hänvisade till svenska, finska och 

engelska flaggor. Maja hade däremot kombinerat den finska flaggan med den teckning (bild 6) 

som beskrev henne som användare av svenska språket.  

 

 
                        Bild 6. Majas teckning. 
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Maja svarade i enkäten (se tabell 1 ovan) att hon talar både svenska och finska hemma. Detta 

framgick också i hennes teckning där den svenska flaggan verkade härska över hela bilden 

samtidigt som fönsterrutorna i hemmet formades av finska flaggor. Anmärkningsvärt var att 

den sverigefinska flaggan inte förekom i teckningarna. Dock är den sverigefinska flaggan en 

rätt ny symbol, som lanserades officiellt först år 2014 (ISOF 2020) och det är fullt möjligt att 

informanterna inte hade lärt känna den ännu. Utöver flaggor var det många informanter som 

ritade sig själva med i sin teckning. Eftersom alla informanter förknippade sig själva enbart 

med ett språk i sina teckningar, betraktar vi detta självporträtt också som en symbol. Man kan 

tolka teckningarna så att de barn som ritade sig själva i kontakt med ett visst språk identifierade 

sig själva mer som en användare av just det språket. 

 

Ett hjärta är en symbol som kan tänkas ha rätt tydlig positiv innebörd. Frida hade tecknat hjärtat 

i sin finska bild, vilket för sin del förstärkte det hon berättade i intervjun (se exempel 6 ovan). 

Utöver ovanstående fanns det också andra subjektiva upplevelser i informanternas berättelser 

som kan tolkas att ha en symbolisk innebörd. Maja ritade i en av sina teckningar (bild 7) en 

“glasstuga” (jäätelömökki), vilket hon förknippade med finska språket.  

 

   
                          Bild 7. Majas teckning.                                         
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När vi frågade henne vad hon egentligen menade med sin teckning och vad är glasstugans 

betydelse för henne, svarade hon att när hon och hennes familj har rest i Finland har de ofta 

köpt glass i en kiosk eller i en motsvarande byggnad. Den somriga stämningen i bilden och 

Majas berättelser tyder på att hon har rest i Finland speciellt på sommartid och därför 

symboliserade glasstugan och sommaren henne saker som har med finska språket och Finland 

att göra. Även andra barn berättade om enskilda ställen som hade en tydlig symbolisk betydelse. 

Exempelvis när vi frågade Anton vad som är det mest finska han vet svarade han att en viss 

villa i en viss adress vid en sjö i Finland.  

 

Teckningarna var i många fall lätta att tolka och de användes mestadels som stödmaterial i 

intervjuerna. Ytterligare fanns det en del teckningar vars betydelse för barnet vi inte hade 

förstått utan en förklaring som gavs under intervjun. I exempel 10 berättar Simon närmare om 

sin teckning som syns på bild 8 nedanför exemplet.  

 

Exempel 10 

Intervjuaren: Vad är den här grejen här? (pekar på teckningen) 

Simon: En regnbåge. 

Intervjuaren: På finska sidan, inte på svenska sidan. 

Simon:  Ja, för jag gillar Finland mest! 

Intervjuaren: Varför det? 

Simon: (skrattar) För att det finns roligare leksaker där. Och för att det finns 

mer djurparker och sånt. 

 

 
Bild 8. Simons teckning. 
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En regnbåge för Simon var något positivt som symboliserade Finland (se exempel 10). Hans 

förklaring var ett exempel på hur de olika kulturer jämförs och värderas genom egenskaper och 

betydelser som de har för barnen. När man jämför den svenska och finska sidan av Simons 

teckning kan man se att miljön i den svenska sidan är urban medan det finns höga berg och en 

sommarstuga i den finska bilden. Svaret på varför Simon gillade just Finland mest var en 

subjektiv preferens då hans intresse till djur och natur blev självklar tidigare under intervjuns 

gång. En likadan värdering mellan Finland och Sverige var frekvent förekommande i vårt 

material och den grundade sig alltid på något konkret som ansågs vara bättre eller sämre i det 

ena landet.  

  6.3. Tankar om tvåspråkighet 

En stor majoritet av barnen var av den åsikten att det är mycket speciellt att de kan två språk. 

Jämförelsen gjordes ofta med det enspråkiga majoritetssamhället, det vill säga med “de andra 

som inte kan”. Generellt var barnen stolta över sin tvåspråkighet och den upplevdes vara nyttig 

för livet i nuet, men också i framtiden (se exempel 5). I exempel 11 nedan berättar Elsa hur hon 

utnyttjar sina språkkunskaper i finska och hur hon förhåller sig till sin tvåspråkighet. 

 

Exempel 11 

Haastattelija: Mites oliko sulla jotain harrastuksia? 

Elsa: Joo mä käyn kahta harrastusta, [harrastusten nimet poistettu]. 

Haastattelija: Mitä kieltä te siellä yleensä puhutte? 

Elsa: Ruotsia kummassaki. Joskus mä tykkään opettaa mun [toisen harrastuksen 

nimi] kavereille suomea. Ne haluu oppii laskemaan suomeksi, monet osaa jo 

“yks, kaks, kolme”. Sit mä oon opettanu kans parille mun serkulle suomea, 

hedelmien nimiä. 

Haastattelija: Noniin, sehän onki hyvä alku. Mitä sä ajattelet siitä, että sä osaat 

puhua kahta kieltä? 

Elsa: Se on kivaa ja sit mä osaan puhua vähän kaikkea, mitä äiti osaa, mutta ei 

kaikkea. Se osaa monta, monta kieltä. 
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Intervjuaren: Hur är det med dig, har du några hobbyer? 

Elsa: Jo jag går till två hobbyer, [hobbynamn raderade]. 

Intervjuaren: Vilket språk brukar ni prata där? 

Elsa: Svenska i båda. Ibland gillar jag att lära mina [namnet på den andra 

hobbyn] kompisar finska. De vill lära sig att räkna på finska, många av dem kan 

redan  “yks, kaks, kolme”. Jag har också lärt mina två kusiner finska, fruktnamn. 

Intervjuaren: Ja så, det är ju en bra början. Vad tycker du om det att du kan 

prata två språk? 

Elsa: Det är roligt och sen kan jag prata lite allt, som min mamma kan, men inte 

allt. Hon kan många, många språk. 

 

Elsa berättade att hon ibland tycker om att lära finska till sina svenskspråkiga kompisar och 

kusiner (se exempel 11). Av intervjun framgår att de svenskspråkiga som hon umgås med också 

förhåller sig positivt till hennes tvåspråkighet och är villiga att lära sig finska. I allmänhet kom 

det inte fram i någon av intervjuerna att familjens inställning till olika språk skulle vara ojämn. 

När vi frågade Elsas syn på sin tvåspråkighet fick vi ett svar där hon jämförde sin tvåspråkighet 

med en allmän språkkunskap. Elsa tyckte att tvåspråkighet är kul, men att kunna många språk 

verkar vara ännu mer framstående. Intressant nog hade många barn en likadan syn på sin 

tvåspråkighet; Stina kallade sig som yhdeksänkielinen (sv. niospråkig) och Måns berättade att 

han talar stockholmska då han är i Stockholm. Det visade sig att tvåspråkigheten är en naturlig 

del av informanternas liv och inte någonting som de dagligen tänker på. Den bara finns där, lika 

som alla andra språk och dialekter. 

 

 
                      Bild 9. Måns’ teckning. 
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Tvåspråkighet (i detta fall flerspråkighet) och dess naturlighet syns också i Måns’ teckning (bild 

9) där han har inkluderat flera flaggor som symboliserade hans språkanvändning, på samma 

bild. De sittande figurerna i den finska bilden hänvisar till skolbänken, hemma är det svenskan 

som gäller och i hobbyer används det engelska. Varje språk hade alltså en tydlig funktion i hans 

liv och han var också själv väl medveten om dessa funktioner. Följande exempel belyser att det 

finska språket hade en mycket konkret funktion i barnens vardag. 

 

Exempel 12 
Intervjuaren: Vad är det bästa med att kunna två språk? 

Frida: Att man kan säga hemligheter till sina syskon så att kompisarna inte 

fattar. 

 

För Frida var finskan praktisk då hon ville säga hemligheter så att inte alla förstår (se exempel 

12). Flera tog upp att finskan fungerar utmärkt som ett språk för hemligheter. De var till och 

med en som påpekade att “För ingen annan förstår, vi kan säga fula ord till dom”. Det kändes 

som att barnen litade ganska mycket på att andra personer inte skulle förstå finska även om 

många i deras närmsta omgivning gjorde det. 

 

Då vi frågade efter informanternas upplevelser av att kunna två språk hade de flesta 

informanterna en positiv inställning till tvåspråkighet. Svaren var ofta rätt direkta uttalande som 

“två är bättre” eller “det är roligare att kunna ha två språk”. När vi bad informanterna att 

motivera sina svar fick vi höra exempel på enstaka situationer där tvåspråkigheten varit nyttig. 

Situationer som oftast blev nämnda var bland annat möten med finsktalande släktingar: “Då 

man träffar sina släktingar i Finland och kan prata med dom”. Tvåspråkigheten sågs som en 

fördel också då de reste i Finland och “förstår finska trafikskyltar“ samt “fattar vad finnarna 

säger”. Informanterna verkade associera det finska språket starkt med just Finland trots att de 

själva använder både finska och svenska i sin vardag i Sverige. Eventuellt kan informanternas 

svar återspegla den enspråkiga normen där varje land uppfattas ha ett språk, och därför kan det 

vara enklare att relatera det finska språket endast med Finland i stället för både Finland och 

Sverige. De flesta informanter beskrev tvåspråkigheten på ganska praktisk nivå. Anton däremot 

hade ett litet mer komplext perspektiv till tvåspråkighet. Han tog tid att formulera sitt svar och 

till slut fick vi ett tämligen genomtänkt svar (se exempel 13). 
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Exempel 13 

Haastattelija: Millasta sun mielestä on osata kahta kieltä? 

Anton: Se on hyvä et sitä ymmärtää koska sillon sitä tietää. Koska sen on 

vaikeinta sanoa suomeksi jotain mitä ei edes hyvin osaa ruotsiksi. Niin se on 

vähän vaikeeta puhua molempia. 

 

                      Intervjuaren: Vad tycker du, hur är det att kunna två språk?  

Anton: Det är bra att man förstår det för då vet man det. Eftersom det är svårast 

att säga någonting sådant på finska som man inte ens kan på svenska. Så det är 

lite svårt att prata bägge.  

 

Antons svar i exempel 13 kan anses vara nästan filosofisk och det bevisar att tvåspråkigheten 

inte alltid är entydigt positiv eller negativ. Det är möjligt att Anton har själv varit med i 

situationer där hans tvåspråkighet har visat både sina nyttiga och mindre nyttiga sidor, och 

därför upplever han tvåspråkigheten i någon mån ambivalent. Hans utsaga “Eftersom det är 

svårast att säga någonting sådant på finska som man inte ens kan på svenska” kan tolkas att 

reflektera det rådande resursperspektivet där språken anses komplettera varandra (Lindberg 

2002). Samtidigt kan svaret reflektera de utmaningar som tvåspråkiga individer kan möta. Om 

man upplever att man inte behärskar något av sina två språk tillräckligt väl, kan man känna sig 

halvspråkig på ett negativt sätt. Som nämnts i avsnitt 3.2. kan det hända att tvåspråkiga barn 

behöver mer tid för språkinlärning än enspråkiga barn. Också denna företeelse kan ha någonting 

att göra med Antons fundering. 
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7. DISKUSSION  

I detta kapitel diskuterar vi våra resultat och drar slutsatser av analysen. Vi betraktar resultaten 

i ljuset av de teoretiska utgångspunkterna som vi har presenterat i kapitlen 2-4. Dessutom 

diskuterar vi undersökningens validitet och reliabilitet. Syftet med vår studie var att ta reda på 

sverigefinska barns upplevelser av sverigefinskhet och tvåspråkighet. Vi ville reda ut hur den 

sverigefinska identiteten var betecknad i barnens teckningar och intervjuer, hurdana tankar 

barnen hade om sin tvåspråkighet samt vilka företeelser barnen förknippade med sina olika 

språk.  

 

Vi har uppdelat sverigefinskheten i svenskhet och finskhet eftersom vi upplevde enligt barnens 

beskrivningar, att dessa två skilda delar utgjorde deras sverigefinska identitet. Även om 

sverigefinskheten kan enkelt definieras på begreppsnivån, beaktar kategoriseringen enligt 

släktskap inte den upplevda samhörigheten till sverigefinskhet. Vi kom fram till att den 

sverigefinska identiteten upplevdes mycket individuellt hos barnen i vår undersökning. Det 

visade sig att de två olika kulturerna (den finska och den svenska) var balanserade i barnens liv 

och att de sällan krockade med varandra. Migrationsinstitutets undersökning mellan åren 2005–

2007 visade att finskheten var en naturlig del av ungdomarnas vardagliga identitet hos andra 

generationens sverigefinnar (Björklund 2012: 78). Också i vår studie framträdde finskheten 

obestridligt i barnens identitet.  

 

Barnen var mycket kompetenta att skildra särskilda funktioner som finskheten och svenskheten 

hade i deras liv och det verkade inte finnas några märkbara identitetskonflikter. I sin studie 

upptäckte Weckström (2008) likadana situationsbundna drag i sverigefinnarnas 

språkanvändning. Ytterligare uteslöt svenskheten och finskheten inte varandra i 

sverigefinnarnas identitet. Så som nämnts i kapitel 4 om sverigefinskhet har det länge funnits 

en viss negativ skugga över den finska befolkningen i Sverige. Barnen i vår undersökning var 

stolta över sitt finska ursprung och den tidigare skammen som invandrargenerationen har 

upplevt för sin finskhet syntes inte. Alla barn identifierade sig antingen mer finska eller mer 

svenska och olika barn kunde ha nästan motsatta upplevelser av sin tillhörighet. Också tidigare 

studier har visat på likadan subjektivitet i identitetsupplevelserna (se t.ex. Latvalehto 2018; 



61 

 

   

 

Virta 1994b). Identifiering med endast ett språk framgick i barnens teckningar i denna studie, 

det vill säga alla hade ritat sig själva i bilden endast med ett av sina språk.  

 

När vi betraktar sverigefinskheten som en helhet som består både av svensk- och finskhet, 

varierar mängden och kvaliteten av dessa delar hos barnen som deltog i studien. Barnen kan 

beskrivas som individer med starkare och svagare svensk eller finsk identitet på grund av deras 

dagliga språkanvändning. De barn som använde mestadels svenska i sin vardag verkade känna 

mer tillhörighet med svenskheten och med de detaljer och företeelser de förknippade med det 

svenska språket. Följaktligen verkade dessa barn ha starkare svensk identitet. Däremot de barn 

som hade en mycket finsk språkprofil, tecknade eller berättade också mest om de företeelser de 

tänkte att har med finskan och Finland att göra. Alla barn förknippade vissa företeelser och 

egenskaper med sina olika språk som kan tolkas att ha symboliska eller stereotypiska 

betydelser. Dessa var mestadels rätt subjektiva och personliga upplevelser och de varierade från 

barn till barn. 

 

Det fanns en stark förbindelse mellan det språk barnen använde hemma och deras språkliga 

identitet. Om hemspråket var endast svenska var den finska kulturkunskapen mest byggd upp i 

skolan och bestod av stereotypiska aspekter. Dessutom antog dessa barn ofta att de skulle tala 

mer svenska i framtiden. Individens språkanvändning ändras ofta över tid och våra resultat 

stödjer teorin om den språkliga identitetens dynamiska karaktär (Baker & Sienkewicz 2000; 

Llamas och Watt 2010). Barnen i vår undersökning hade huvudsakligen lärt sig finska språket 

först även om flera upplevde svenskan att dominera i deras liv för tillfället. Barnen föreställde 

sig själva som tvåspråkiga också i framtiden men det ena språket upplevdes dominera även då. 

Det fanns variation i deras språkanvändning över tiden vilket syntes också som variation i de 

språkliga och kulturella gemenskaper som de identifierade sig med.  

 

Enligt barnens berättelser upplevdes det finska ursprunget i en svensk omgivning som något 

säreget trots att de själva verkade tycka att de båda kulturerna har sin plats i deras personlighet. 

Fortsättningsvis förknippades finska språket starkt med just Finland trots att språket användes 

dagligen i barnens egen vardag i Sverige. Som väntat var skolan och hemmet de platser som 

alla barn nämnde under intervjun eller tecknade angående deras språkbruk. Skolan verkade ha 

en speciellt stor roll med att upprätthålla användningen av det finska språket. För vissa barn var 
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skolan den enda närmiljön där de hör eller använder finska. Finska språket och dess användning 

förknippades med skolan också då, när barnet självt talade endast svenska i skolan. 

Överhuvudtaget hade språken sina egna tydliga platser i barnens liv och barnen var skickliga 

på att beskriva och karaktärisera språkens funktioner i deras liv. Detta går hand i hand med 

Weckströms (2008) slutsatser i sin doktorsavhandling. Det flesta barn använde mer finska eller 

både finska och svenska med sina föräldrar, far- och morföräldrar eller med lärarna i skolan. 

Däremot var språket ofta huvudsakligen svenska med de jämnåriga både i skolan och på 

fritiden. Detta är i linje med en tidigare tvåspråkighetstudie av Ó Giollagáin (2007) där det visat 

sig att tvåspråkiga barn kommunicerar mer tvåspråkigt med äldre generationer men brukar 

använda mer enspråkigt språk i sin egen åldersgrupp. 

 
Varje språk visade sig att ha en stabil ställning i barnens liv och beroende på plats och sällskap 

använder barnen ett visst språk. Tvåspråkigheten tycktes vara en avgjort positiv egenskap och 

behärskning och användning av två språk upplevdes gynnsammare än att endast behärska och 

använda ett språk. Barnen som deltog i studien framhöll främst de möjligheter och fördelar som 

tvåspråkigheten har att erbjuda. I barnens berättelser nämndes dock att behärskning av två språk 

inte alltid är så okomplicerad och lineär. Omgivningen hade en stor roll med att stötta ett barn 

och dess tvåspråkighet, men för att växa upp tvåspråkigt behövs också barnets eget 

engagemang. Utgående från barnens berättelser uppmuntrade familjen och den övriga 

omgivningen dem att använda deras alla språk. Trots att det fanns variation bland informanterna 

gällande i vilken mån och i vilka situationer de använde deras olika språk ansåg de att språken 

är jämställda i deras liv. Tvåspråkigheten framträdde som en naturlig del av barnens liv. Den 

får ingen betonad ställning och den framhävs inte. Barnen underströk inte tvåspråkigheten i sina 

handlingar heller, men de var ändå mycket medvetna om de betydelser som språken hade och 

om de omständigheterna där språken framträdde.  

 
Vi anser att validiteten i vår studie är hög. De analysmetoder som vi har valt att använda i 

studien är lämpliga med tanke på våra forskningsfrågor och vårt material. Enkäten, 

teckningarna och intervjun kompletterar varandra som materialinsamlingsmetoder i denna 

kvalitativa studie och de är passande för att undersöka barn. Kvalitativ innehållsanalys som 

analysmetod lämpar sig väl för studien.  
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När vi tänker på reliabiliteten i studien, anser vi att det finns en del faktorer som kan påverka 

negativt på studiens pålitlighet. För det första granskade vi inte barnens historiska rötter 

tillräckligt grundligt för att kunna kalla dem för tredje generationens sverigefinnar. Även om 

det under intervjuerna ofta kom fram att barnen förknippar finskan med deras far- och 

morföräldrar kan vi inte med säkerhet veta om varje informant representerar exakt den tredje 

generationen. Det går alltså inte direkt att jämföra resultaten i denna studie med andra studier 

som fokuserar på att beskriva tredje generationens sverigefinnar och deras identitet.  

 

För det andra genomförde vi inte intervjuerna systematiskt med endast ett barn i taget utan vissa 

barn intervjuades parvis. Trots att barnen fick själva välja språket under intervjun kan det hända 

att i parintervjuerna styrde det ena barnets val av språk också det andra barnets språkval under 

intervjun. Det är möjligt att några barn hade kunnat uttrycka sig bättre med ett annat språk än 

det som de faktiskt använde. Resultaten kan ha påverkats också av barnens inkorrekta svar på 

enkäten. Trots att enkäten var formulerad så att barnen skulle kunna svara självständigt på den, 

kan det ha hänt att barnen inte helt enkelt visste det korrekta svaret på alla frågor som ställdes 

i enkäten. I denna undersökning studerar vi endast ett litet urval elever i en enstaka skola och 

därför kan vi inte dra för generaliserade slutsatser om de resultat vi har fått. Vi anser ändå att 

antalet informanter är relevant med tanke på att studien är kvalitativ, och för att kunna utreda 

barnens upplevelser på en djupare nivå. Med hänsyn till dessa faktorer anser vi att reliabiliteten 

i studien är god.  

 

Den finska skolmiljön gör det möjligt för barnen i vår undersökning att upprätthålla det finska 

språket och lära sig om finskheten på ett annat sätt än de barn som inte får denna möjlighet. Det 

bör uppmärksammas att det finns sverigefinska barn som går i en svenskspråkig skola och är 

möjligen mer integrerade i det svenska majoritetssamhället. Dessa barn kunde också ha 

annorlunda upplevelser om sin språkliga och kulturella identitet. Barnen i vår undersökning 

behärskar svenskan modersmålslikt och de skulle förmodligen klara sig också i en 

svenskspråkig skola. Valet av den finska skolan berättar om föräldrarnas positiva inställning 

till tvåspråkighet och framförallt om deras vilja att bevara det finska språket och kulturarvet 

hos sina barn. 
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Vi har nu undersökt en liten bit av sverigefinska barnens tvåspråkighet och identitet. Det var 

intressant att upptäcka hur barnen kunde reflektera över sin sverigefinskhet och tvåspråkighet. 

Trots deras unga ålder hade de mångsidiga synpunkter och erfarenheter som de också ville 

aktivt dela med oss. Även om urvalet är litet tycker vi ändå att denna undersökning är ett bidrag 

till vidare forskning i sverigefinskhet i dagens samhälle. Vi anser att identitet är ett ämne som 

alltid kommer att vara aktuellt. Förhoppningsvis fortsätter individens personliga upplevelser att 

få mer plats och synlighet i även det offentliga samtalet. Det hur man känner sig och tänker om 

sin tillhörighet bör betraktas som mer värdefullt än att definiera en person i enlighet med 

förutbestämda egenskaper.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Föräldrarnas samtycke 

JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET  

Bästa föräldrar, 

Vi är två lärarstuderande i ämnet svenska vid Jyväskylä universitet. Just nu jobbar vi med vår 
magisteravhandling med arbetsrubrik De sverigefinska barnens språkliga och kulturella 
identitet. Vi kommer att samla in material till vår undersökning i ert barns skola och detta är en 
förfrågan om ni ger tillåtelse till ert barn att få delta i undersökningen. Det som gäller är en kort 
skriftlig självbedömning och en uppgift där barnen ska rita en bild av sig själva som 
språkanvändare. Därefter ska barnet delta i en temaintervju där de kan själva berätta vad de har 
ritat. Intervjuerna inspelas på så sätt att bara teckningen syns på bild och ansiktet lämnas 
utanför. Undersökningen genomförs vecka 47 och materialinsamlingen sker under lektionerna. 

Deltagandet är frivilligt och det går att avbryta när som helst. All data hanteras anonymt och 
videoinspelningarna raderas när avhandlingen har blivit färdig. Den färdiga undersökningen 
publiceras i Jyväskylä universitets elektroniska databas (https://jyx.jyu.fi) i maj 2020. Har ni 
frågor får ni gärna kontakta oss via e-post.  

Vi ber er att fylla i denna samtyckesblankett och återlämna den till klassläraren senast torsdag 
den 14 november 2019. 

 

Information om dataskydd 

Syftet med denna magisteravhandling är att undersöka sverigefinska barns språkliga och 
kulturella identitet. Undersökningen genomförs vid Jyväskylä universitet av Emilia Myllykoski 
och Marianne Kölhi. Undersökningen består av en kort skriftlig självbedömning, en 
teckningsuppgift samt en temaintervju. Intervjun filmas, men ansiktet syns inte på videon. 

All insamlade data behandlas konfidentiellt och anonymt. Inspelningarna blir inte överlämnade 
till utomstående och de raderas efter avhandlingen har blivit färdig. Den färdiga avhandlingen 
publiceras i Jyväskylä universitets elektroniska databas (https://jyx.jyu.fi). Vi ber 
vårnadshavarnas tillstånd för deltagandet. 
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Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Ni behöver inte förklara, om ni inte vill 
att barnet ska delta. Om ni har mera frågor om rättigheter kan ni kontakta universitets 
datasäkerhet tietosuoja@jyu.fi, +358 408053297. Forskningsansvariga kan ni kontakta när som 
helst under undersökningens gång.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Emilia Myllykoski & Marianne Kölhi 

Jyväskylä universitet, Institutionen för språk- och kommunikationsstudier  

emilia.h.m.myllykoski@student.jyu.fi 									marianne.c.c.kolhi@student.jyu.fi  

  

Mitt barn har blivit förfrågat till att delta i undersökningen De sverigefinska barnens språkliga 
och kulturella identitet. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Ni behöver inte 
förklara om ni inte vill att barnet ska delta i undersökningen. Intervjun eller en bild på det som 
mitt barn har ritat kan publiceras anonymt i den färdiga avhandlingen.  

Jag har fått tillräckligt med information om undersökningen och hanteringen av 
personuppgifter. Jag har förstått informationen ovanför och ger mitt barn tillstånd till att delta i 
undersökningen. 

Barnets namn: _____________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift _____________________________________________ 
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Bilaga 2: Enkät 

 

1. Årskurs:  ____	

 
2. Jag är:  ____ tjej  ____ kille	

 
3. Jag är född: ____ i Finland ____ i Sverige ____ i något annat land, var?  

_______________	

 
4. Födelseort:  _______________	

 
5. Vilket land kommer dina föräldrar ifrån?	

Mamma:  _______________  
Pappa:  _______________ 

 
 

6. Vilket språk talar du med din 	

Mamma:  _______________ 
Pappa:  _______________ 

 
 

7. Vilket språk talar du mest med dina syskon?  _______________	

 
 

8. Vilket språk talar du mest med dina kompisar i skolan?  _______________	

 
 

9. Vilket språk talar du mest med dina kompisar på fritiden?  _______________	

 
 

10.  Vilket språk talar du mest med lärarna i skolan?  _______________ 


