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Bakgrund  
 

I traditionell tvåspråkighetsforskning har tvåspråkiga individers språk ofta 

betraktats som två autonoma system som fungerar oberoende av och åtskilda 

från varandra. Tvåspråkighet har av några forskare betraktats till och med 

som en sorts defekt eller en bristfällig språkförmåga, så kallad halv-
språkighet eller dubbel halvspråkighet då den tvåspråkiga inte har ansetts 

kunna något av sina språk fullständigt (Hansegård 1968:58; Skutnabb-

Kangas 1981:258–260). Den tvåspråkiga talarens språkkunskaper i bägge 

språken har då ofta jämförts med den enspråkiga talarens dito och idealet för 

en tvåspråkig talare har varit en abstraktion av en person som använder sina 

båda språk som en enspråkig individ (Li Wei 2000:17).  

Synen på tvåspråkighet, de tvåspråkigas lingvistiska resurser och kom-

munikation har dock förändrats så mycket under de två senaste decennierna 

i och med nya internationella forskningsströmningar att denna förändring 

skulle kunna kallas för ett paradigmskifte (t.ex. Blommaert & Rampton 

2011:3; Canagarajah 2013:6; Lainio 2013:287; Blackledge m.fl. 2014; 

Pennycook 2016:207). Enligt de nya synsätten ska den tvåspråkigas språk-

resurser inte behandlas som helt separata språkliga system utan som en 

integrerad och ständigt tillgänglig helhet, en språkrepertoar, ur vilken 

talaren kan välja drag allt efter sina kommunikativa behov (García & Wei 

2014:15). De tvåspråkiga gör således val mellan olika lingvistiska drag och 

inte mellan olika separata språk, när de till exempel väljer mellan olika ord 

ur sitt gemensamma ordförråd.  

Min doktorsavhandling bygger på det tämligen nya teoretiska perspekti-

vet translanguaging som fokuserar på tvåspråkiga ungdomars menings-

skapande processer snarare än på enskilda språk som separata system 

(Otheguy m.fl. 2015). Ursprungligen uppstod translanguaging som en 

pedagogisk metod i undervisning där två- och flerspråkigas språkresurser 

systematiskt utnyttjas i undervisningen i flerspråkiga klassrum, men idag har 

                                                 
1 Detta är en svensk översättning av lectio praecursoria som traditionellt hålls på finska 

vid Jyväskylä universitet. 
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begreppet utvidgats att omfatta allt två- och flerspråkigt språkbruk, även 

utanför den pedagogiska kontexten (Lewis m.fl. 2012:667; García & Li Wei 

2014:19; Pennycook 2016:203). 

Enligt translanguaging har de tvåspråkiga inte så skarpa gränser mellan 

sina olika språkresurser. Tidigare studier visar att det finns ett socialt 

utrymme för de olika språkresurserna i olika situationer när de tvåspråkiga 

kommunicerar med varandra (t.ex. García 2009:78–79; Gynne 2016:116–

118). I stället för olika språk talar forskarna inom translanguaging om trans-

språkande, korsspråkande eller språkande (languaging). Tvåspråkighet och 

de tvåspråkigas kommunikation ses som en dynamisk företeelse: Använd-

ning av språkresurser är en aktiv och interaktionell process mellan talarna 

som skapar mening och bygger upp gemensam förståelse med hjälp av sitt 

språkande. 

I föreliggande avhandling undersöktes hur 13–15-åriga tvåspråkiga 

Haparandaungdomar utnyttjar sin språkrepertoar i vardaglig interaktion 

utanför klassrummet och lektionerna i skolan. Dessutom jämfördes de två-

språkiga Haparandaungdomarnas språkbruk med två- och flerspråkiga hög-

stadieungdomar i Stockholm och Helsingfors för att utreda hur den språkliga 

och kulturella miljön kan antas påverka ungdomarnas användning av sina 

språkresurser. Svenska och finska har olika status som majoritets- eller 

minoritetsspråk på undersökningsorterna och genom att jämföra de två-

språkiga ungdomarnas interaktion och användning av finska och svenska 

resurser på orterna ville jag kartlägga om det finns skillnader i ungdomarnas 

språkbruk som kan antas bero på de olika språkliga och kulturella förhållan-

dena.  

 
 

Undersökningsorter och material 
 
Huvudorten i min undersökning utgörs av Haparanda, en kommun som 

ligger i Tornedalen vid gränsen mellan Sverige och Finland. Över femtio 

procent av de 10 000 invånarna har en utländsk bakgrund och år 2017 

placerade sig Haparanda på andra plats på listan över kommuner med högst 

andel utrikes födda2. Majoriteten av invånarna har en finsk bakgrund och 

finska och meänkieli har en ställning som minoritetsspråk. En stor del av 

eleverna i grundskolorna i Haparanda har finska som sitt första språk. Finska 

språket har nu för första gången gått förbi svenskan som elevernas vanlig-

                                                 
2 Statistiska centralbyrån i Sverige (SCB) http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-

diagram/topplistor-kommuner/andel-utrikes-fodda/ 
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aste modersmål. I de tre högstadieskolorna är svenska dock det huvud-

sakliga undervisningsspråket med undantag av Språkskolan där hälften av 

eleverna kommer från den finska sidan, dvs. från Torneå. De ungdomar som 

deltog i min undersökning har deltagit i den svenskspråkiga undervisningen, 

men många av dem läser svenska som andraspråk. Jämförelsematerialet har 

samlats in i två sverigefinska skolor i Stockholms län och i en svenskspråkig 

skola i Helsingfors. Av Stockholms cirka 900 000 invånare är cirka 70 000 

sverigefinnar och 5 000 tornedalingar, dvs. ungefär 8 procent. Finska språ-

ket har status som minoritetsspråk i Stockholm, medan Helsingfors är 

officiellt tvåspråkigt. Den relativa andelen svenskspråkiga i invånarantalet i 

Helsingfors har sjunkit, i synnerhet för att antalet invandrare ständigt ökar. 

Helsingfors har cirka 36 000 svenskspråkiga invånare, vilket innebär cirka 5 

procent av invånarantalet som är ungefär 635 000.  

Undersökningsmaterialet utgörs av vardagliga samtal som spelats in med 

video och mp3-spelare i sex olika högstadieskolor under åren 2014–2016. I 

samtalen deltog 57 mer eller mindre tvåspråkiga 13–15-åriga ungdomar. Det 

inspelade materialet på sammanlagt 25 timmar omfattar 35 inspelade par- 

och gruppsamtal. Inspelningarna gjordes under rasterna och lektionerna 

utanför klassrummet så att ungdomarna fick tala fritt om de samtalsämnen 

som de själva ville tala om. De fick uppmaningen att försöka tala såsom de 

vanligen brukar tala med varandra och använda det språk eller de språk de 

även annars använder med varandra. Jag var inte själv närvarande i inspel-

ningarna, eftersom jag ville göra samtalssituationen så avspänd och naturlig 

som möjligt. 

 
 
De dubbla lexikala och grammatiska resurserna  

 
De viktigaste tvåspråkiga lingvistiska resurserna i samtalen utgörs av ord-

förråd, grammatiska konstruktioner och de språkandepraktiker som ung-

domarna använder för att skapa mening i interaktionen med varandra. En av 

de centrala praktikerna är kodväxling, dvs. växling mellan de olika språk-

resurserna. Med hjälp av denna växling kan talarna smidigt hänvisa t.ex. till 

olika kulturella företeelser i skolan och samhället samt återge det sagda på 

originalspråket.   

Till skillnad från enspråkiga talare kan tvåspråkiga exempelvis välja ord 

från sina båda språkresurser, finska och svenska, och böja orden antingen 

enligt finskans eller svenskans grammatik eller blanda grammatiska drag 

från båda språken.  

I Haparanda är huvudspråket vanligen finska där talarna bäddar in 

svenska ord, oftast med hjälp av finskans grammatik. Över hälften av de 
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enstaka inbäddade orden utgörs av substantiv som följer finskt böjnings-

mönster i olika kasus: jä:garstu:ganilla ’på jägarstugan’ och föräldra-
mö:testä ’från föräldramötet’. Även verben som utgör cirka 15 procent av 

alla de inbäddade svenska orden följer finsk grammatik: palla:n ’jag pallar’, 

lämna:n ’jag lämnar’, hänga:n på ’jag hänger på’. t.ex. ”pluggasin”, ’jag 

pluggade, olit ringannu in” ’hade du ringat in’ och skolk:aisit ’du skulle 

skolka’. Däremot böjs alla adjektiv och adverb, som utgör över 10 procent 

av de inbäddade orden, enligt svenskt böjningsmönster, t.ex. ”ne halus kaks 
seriö:sa” ’de ville ha två seriösa’, ”mää en oo tehny fä:rdigt sitä” ’jag har 

inte gjort färdigt det’, (jfr fi. valmiiksi, translativ). Dessa exempel visar att 

de tvåspråkiga talarna i Haparanda använder både sitt tvåspråkiga ordförråd 

och sin tvåspråkiga grammatik smidigt och kreativt och väljer olika 

lingvistiska drag allt efter sina kommunikativa behov. Varken deras ord-

förråd eller grammatik tycks följa ett enspråkigt mönster.  

I Stockholm använder ungdomarna i de två sverigefinska skolorna huvud-

sakligen svenska och då förekommer det väldigt lite kodväxling till finska. 

Däremot sker det mycket kodväxling när de använder finska med varandra. 

När Stockholmsungdomarna talar finska med varandra, bäddar de in svenska 

ord i sin finska på samma sätt som i Haparanda, t.ex. ”ja sit sulle tulee 

trä:ningsvärk:iä” ’och då får du träningsvärk’. Det tycks ändå vara mer 

svenskt inflytande i Stockholmsungdomarnas finska. De böjer inte lika ofta 

de inbäddade svenska orden enligt finsk grammatik utan använder orden i 

sin svenska grundform: ”mää en halua tulla författare” ’jag vill inte bli 
författare’ (jfr fi. kirjailijaksi, translativ). 

I den svenskspråkiga skolan i Helsingfors utgör svenska matrisspråket i 

de tvåspråkiga ungdomarnas samtal, men det finns skäl att tro att finska 

språket ständigt är tillgängligt vid sidan av svenska, eftersom de inbäddade 

finska orden i svenskan ändå följer finskans grammatik som om yttrandena 

parallellt skulle realiseras på båda språken. Annars är det svårt att förklara 

varför de finska orden i svenskan böjs enligt finskans grammatiska mönster, 

t.ex. ”jag har aldrig slått nåt annat än liksom nyrkkeilysäkkiä” ’boxnings-

säck’ (jfr fi. en ole koskaan lyönyt muuta kuin nyrkkeilysäkkiä’), ”han sku 

ha sulanu” ’han skulle ha smält’ (jfr fi. ’hän olis(i) sulanu(t)’) och ”förhören 

for så kakasti” ’förhören gick så skitigt/dåligt’ (jfr fi. ’kuulustelut meni(vät) 

huonosti/kakasti’). 

Sammantaget använder de tvåspråkiga talarna sina lingvistiska resurser 

smidigt och kreativt. Det verkar som om de tvåspråkiga inte alltid använder 

sig av grammatik från huvudspråket eller endast ett språk som helhet, utan i 

likhet med ordförrådet bildar även de grammatiska strukturerna en gemen-

sam underliggande resurs ur vilken talarna väljer drag och byggmaterial i 

interaktionen med varandra. Det är ofta omöjligt att dra en skarp gräns 
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mellan språken och bestämma var det ena språket tar slut och det andra 

börjar. Trots detta kommer finskans rika kasussystem fram i alla tre del-

materialen. 

Av forskningsresultaten att döma har de tvåspråkiga olika strategier när 

de kombinerar drag och strukturer från sina lingvistiska resurser. Ett sätt att 

integrera språkliga element är att använda tvåspråkiga partiklar som typ och 

niinku i anslutning till växlingen, t.ex. jos se olis typ gått några steg ’om det 

hade typ gått några steg (ett marsvin)’ och ”kauanko se on niinku öppet-
tider?” ’hur länge är det liksom öppettider?’. Både typ och niinku fungerar 

som bryggor mellan de finska och svenska elementen.  Ungdomarna kan 

även bilda hybrider, dvs. ord där det finns element från båda språken, t.ex. 

reklamhomma ’reklamgrej’ eller plastjutut ’plastgrejer’. 

 
 
Tvåspråkiga språkandepraktiker och strategier i interaktionen   

 
På alla de tre orterna uppstod även situationer där någon av samtals-

deltagarna inte förstod något i samtalet eller där talarna hade olika åsikter 

om hur något betydelseinnehåll skulle uttryckas. I sådana här situationer 

uppstod ofta en förhandlingsprocess där alla samtalsdeltagarnas lingvistiska 

och kommunikativa resurser kom till ett kollektivt bruk. Talarna använde 

inte enbart finska och svenska, utan även engelska, meänkieli, slang och 

dialektala uttryck. I exempel (1) talar de tre Haparandaungdomarna om 

hemmafester och under samtalets gång föreslår samtalsdeltagarna tre olika 

ord för betydelsen ’fest’.  
 

(1) Haparanda: festarit festarit festival  

 

1 Emil:   

 

2 

 

3 Janne: 

 

4 Minna: 

5 Janne: 

 

6 Emil: 

sitten siellä on- niillä on festarit siellä 

’sedan har de- de har festarit där’ 

niin isä on mukana 

’så pappan är med’ 

isä on mukana 

’pappan är med’ 

festarit festarit festival ((ironiskt)) 

niillä on festit siellä niin sen isä on mukana 

’de har festit där så hans pappa också är där’ 

dom har party där så hans pappa är också där  

 

I exempel (1) talar ungdomarna om hemmafester. På rad 1 inleder Emil på 

finska och berättar om en kamrat vars pappa brukar delta i sonens hemma-

fester. Han använder det finska vardagliga ordet festarit i stället för ’fest’. I 

vardagligt språk används ordet festarit i finskan i betydelsen ’festival’, men i 
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Haparandaslang kan ordet även betyda ’fest’. Ordet påminner också om det 

svenska ordet fest. Minna godkänner dock inte ordet festarit i denna kontext 

utan hänvisar till ordets betydelse som ’festival’ på rad 4. Janne upprepar 

samma budskap på finska men använder det tornedalsfinska ordet festit i 

stället för ’fest’. Till slut byter Emil till svenska och säger samma yttrande 

på svenska och denna gång använder han det etablerade slangordet party 

som lånats in i svenskan från engelska. Detta tycks godkännas av alla 

samtalsdeltagarna, eftersom talarna efter detta byter samtalsämne.   

I exempel 2 diskuterar Helsingforsungdomarna varifrån den kända finska 

hiphopartisten Cheek fått sitt smeknamn.  
 

(2) Helsingfors: jag vet inte om man säger så cheekbones 

 

1 Maria:   

2 Nora: 

3 Maria: 

4 

5 Tea 

6 Maria: 

7 Tea: 

 

8 Maria: 

9  

 

vet du vem det är 

cheek den där- 

poski poski ((pekar på sina egna kinder)) cheek det är ju 

poski alltså cheek 

menmenmenmen 

han fick namnet- 

han har stora leuat int posket 

’han har stora käkar inte kinder’ 

han har bra kindmuskler inte kindmuskler utan ben kindben 

jag vet inte om man säger så cheekbones 

 

På rad 1 frågar Maria om Nora vet vem Cheek är. Innan Nora hinner svara 

färdigt, upprepar Maria finskans ord poski ’kind’ och pekar samtidigt på sina 

egna kinder. Hon förklarar att poski heter cheek på engelska. Tea signalerar 

dock en avvikande åsikt genom att upprepa ordet men på rad 5. På rad 7 

påpekar Tea: ”han har stora leuat int posket ’han har stora käkar och inte 

kinder’. På rad 8 fortsätter Maria på svenska: ”han har bra kindmuskler inte 

kindmuskler utan ben kindben”. Till slut uttrycker hon fortfarande sin 

osäkerhet genom att säga ”jag vet inte om man säger så” och som om hon 

ville bli helt säker säger hon ännu ordet på engelska cheekbones ’kindben’. 

Hela samtalet pågår i övrigt på svenska, men de sju olika substantiven i 

förhandlingsprocessen posket, cheek, leuat, kindmuskler, ben, kindben eller 

cheekbones kommer från tre olika språk: finska, svenska och engelska. 

Sammantaget tycks det inte vara viktigt på vilket språk den gemensamma 

förståelsen nås utan det viktigaste är att den nås. I förhandlingen om 

betydelser utnyttjar talarna sina språkresurser effektivt och kreativt. 

Det uppstod även situationer där talarna inte alls kom på den svenska eller 

finska motsvarigheten till ett visst ord. I vissa fall kan detta ord helt saknas i 

det andra språket; det kan till exempel vara ett ord som tätt är förknippat 

med den kulturella och språkliga omgivningen i samhället, t.ex. ripari 
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’konfirmationsläger’ i Finland eller sovmorgon i skolan i Sverige. Ofta tyr 

sig talarna dock till motsvarande ord på det andra språket om de inte 

kommer på vad det heter på samtalets huvudspråk. Det brukar således inte 

bli några luckor i kommunikationen. I exempel (3) ur ett Stockholmssamtal 

uppstår en situation där en av samtalsdeltagarna (Hanna) råkar använda ”fel” 

ord på finska i kontexten, nämligen ordet tunnus ’symbol’ i stället för tunne 

’känsla’ (rad 2) vilket får de två andra samtalsdeltagarna, Karoliina och 

Stina, att brista ut i skratt. Hanna byter dock ut ordet till svenskans känsla 

som motsvarar det finska ordet tunne. Alla tycks vara nöjda med lösningen, 

även om finskans tunne inte nämns i situationen. 
 

(3) Stockholm: tulee ihan erilainen tunnus  

 

1 Hanna:           mun iho tulee ihan semmonen kuivaks ja (( ))-  

        ’min hy blir helt sån där torr och (( ))  

2        tulee ihan erilainen tunnus tai- 

        ’det blir en helt annan symbol eller-’ 

3 Karolina:     [↑*tunnus* ((skratt)) 

        ’symbol’ 

4 Stina:       [↑*tunnus* ((skratt)) 

5 Hanna:           erilainen känsla ja niinku (.) 

        ’en annorlunda känsla och liksom’ 

6        en mä tiedä 

        ’jag vet inte’  

 

De tvåspråkiga använder sina dubbla språkresurser även när de återger vad 

någon har sagt på originalspråket. I Haparanda citerar ungdomarna vad de 

hört på svenska, medan Helsingforsungdomarna gör detsamma på finska. 

Antagligen kommer språkens olika dominansförhållanden som majoritets- 

och minoritetsspråk fram i synnerhet i återgivande av det hörda eller lästa på 

originalspråket. Även de sverigefinska ungdomarna i Stockholm refererar 

till den svenskspråkiga omgivningen på svenska, när de talar finska. 

De tvåspråkigas kommunikation och språkbruk är en dynamisk företeelse 

och i varje interaktion förhandlas positionerna på nytt mellan samtalsdel-

tagarna. Vilka resurser som tas i bruk påverkas förutom av talarna själva, 

också av samtalsämnena och den språkliga och kulturella miljön. 

På de tre orterna använder talarna likadana tvåspråkiga kommunikations-

praktiker och strategier för att nå och maximera den gemensamma förstå-

elsen i interaktionen. Haparandaungdomarna omformulerar ofta samma 

meningsinnehåll två eller flera gånger på båda språken för att förtydliga 

budskapet, t.ex. ”se oli niinkö i snitt pätkitty” ’det var liksom i snitt’. Även i 

Stockholm och Helsingfors förekommer samma fenomen, t.ex. ”mää en 

pystyis elään landella tai siis på landet” ’jag skulle inte kunna leva på landet 
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eller alltså…’ (Stockholm) och ”e du där när du har liksom koulua på 
sko:lmorgon” ’skola’ (Helsingfors). Även metaspråk, dvs. språk om sitt eget 

eller samtalspartners språk är en viktig praktik, när talarna förhandlar om 

olika betydelser. 

De tvåspråkiga ungdomarna tycks använda likadana språkandepraktiker 

och strategier i interaktionen på de tre orterna, men det finns skillnader i 

språkens dominansförhållanden och språkresursernas funktioner. I Haparan-

da hänvisar samtalsdeltagarna till de olika företeelserna i skolan på svenska. 

Även tidsangivelser anger ungdomarna på svenska, även om de annars talar 

finska. Däremot förekommer det nästan ingen växling mellan språkresurser-

na i samband med skolteman i Helsingfors. Detta är inte oväntat då ung-

domarna använder svenska som huvudspråk i den svenskspråkiga skolan. I 

Stockholmsmaterialet kodväxlar ungdomarna på samma sätt som i 

Haparanda, när de talar finska och skolan kommer på tal. Språken har dock 

motsatta roller i Haparanda och Stockholm gentemot Helsingfors, när ung-

domarna hänvisar till kulturella företeelser i samhället utanför skolan. 

Av forskningsresultaten att döma har både finska och svenska en viktig 

roll i de tvåspråkiga ungdomarnas interaktion i Haparanda, Stockholm och 

Helsingfors. Språken används inte som åtskilda autonoma system, utan båda 

språken verkar fylla vissa kommunikativa behov i den vardagliga kommuni-

kationen. De tider från slutet av 1950-talet då skoleleverna i Tornedalen 

förbjöds att använda finska på skolgården i Tornedalen känns som en tid 

långt borta i det förflutna. I dag anses det vara helt naturligt och ändamåls-

enligt att de tvåspråkiga utnyttjar hela sin språkrepertoar när de förhandlar 

om betydelser och bygger upp en gemensam förståelse med varandra.  
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Transkriptionsnyckel 
 
nå   betonad stavelse och emfas markeras med understrykning  

jå:   förlängt ljud 

*nå*   sägs med skrattande röst 

↑nå   ordet sägs med högre ton än omgivande tal 

mins-  ett avbrott av ett ord eller yttrande 

[   överlappande tal 

((skrattar)) transkriberarens kommentarer 

 


