
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stance i barns samtal om språk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingfors universitet 
Pro gradu-avhandling 36 sp 
Allmän och vuxenpedagogik 
November 2019 
Christina Öström 
 
Handledare: Anna Slotte och Gunilla 
Holm 
 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 

Pedagogiska fakulteten 

Tekijä - Författare - Author 

Christina Öström 

Työn nimi - Arbetets titel 

Stance i barns samtal om språk 

Title 

Stance in children’s conversations about language 

Oppiaine - Ämne - Subject 

Allmän och vuxenpedagogik 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - 
Level/Instructor 

Pro gradu-avhandling / Anna Slotte, 
Gunilla Holm 

Aika - Datum - Month and 
year 

November 2019 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 

60 s. +  10 s. bilagor 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 

Barn i Finland lever numera i en mångfacetterad språklig omgivning, vilket erbjuder intressanta 
möjligheter att studera hur de uppfattar och diskuterar sin egen och andras språkanvändning. 
Syftet med denna studie är att analysera och tolka barns sätt att uttrycka stance (Du Bois, 2007; 
Jaffe, 2009) i förhållande till språkanvändning och språkkunnande i kontexten av en 
gruppintervju. Ur ett stance-perspektiv betraktas interaktion som den centrala processen för 
meningsskapande och identitetskonstruktion. 
 
Studien baserar sig på kvalitativa, tematiska fokusgruppintervjuer kring språkanvändning, 
språklärande och språkkunnande med elever i årskurs två i en tvåspråkig kommun i Finland. I 
studien deltog totalt 15 elever, varav nio var från en skola med svenska och sex från en skola 
med finska som undervisningsspråk. Barnens interaktion analyseras ur ett stance-perspektiv, 
som strävar till att demonstrera hur barnen utnyttjar tillgängliga resurser för att positionera sig 
själva och andra som språkanvändare, och hur deras stances kan tolkas i den sociokulturella 
kontexten. 
 
Resultaten illustrerar hur barn både implicit och explicit positionerar sig själva och andra som 
språkanvändare med hjälp av sociala kategorier, genom att topikalisera eller inte topikalisera 
språkkunskaper samt genom att förhandla om epistemisk auktoritet. I intervjuerna 
positionerade sig barnen i relation till varandra och till sina gemensamt konstruerade 
uppfattningar om språklig identitet, språkanvändning och språkkunnande. Studien bidrar till det 
växande forskningsområdet som tillämpar stance för att studera hur kulturella och språkliga 
identiteter tar sig uttryck i interaktion, och exemplifierar hur stance kan användas för att 
analysera barns interaktion. Studien anknyter även till en större diskussion om hur enskilda 
samtal fungerar som tillfällen för stancetaking och meningsskapande och hur de kan bidra till 
konstruktionen av mer bestående identiteter och uppfattningar. 

Avainsanat - Nyckelord 

stance, barn, fokusgruppdiskussion, språklig identitet 

Keywords 

stance, children, focus group discussion, language identity 

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 

Helsingfors universitets bibliotek – Helda/E-thesis (examensarbeten) 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 

 



 

 3 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 

Educational Sciences 

Tekijä - Författare - Author 

Christina Öström 

Työn nimi - Arbetets titel 

Stance i barns samtal om språk 

Title 

Stance in children’s conversations about language 

Oppiaine - Ämne - Subject 

General and adult education 

Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 

Master’s Thesis / Anna Slotte, Gunilla Holm 

Aika - Datum - Month and 
year 

November 2019 

Sivumäärä - Sidantal - Number 
of pages 

60 pp. + 10 
appendices 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 

Today, children in Finland live in a complex linguistic environment, which offers interesting 
opportunities for studying how they perceive and discuss their own and others’ language use. 
The objective of this study is to analyse and interpret how children express stance (Du Bois, 
2007; Jaffe, 2009) in relation to language use and language skills in the context of a group 
interview. From the perspective of stance, interaction is viewed as the central process of 
meaning-making and identity construction. 
 
The study is based on qualitative, thematic focus group interviews on language use, language 
learning and language skills with students in second grade in a bilingual municipality in Finland. 
A total of 15 students participated in the study, of which 9 students attended a school with 
Finnish and 6 students a school with Swedish as the language of instruction. The interaction of 
the children is analysed from a stance perspective, aiming to demonstrate how the children use 
available resources to position themselves and others as language users, and how their 
stances can be interpreted in the sociocultural context. 
 
The results illustrate how children both implicitly and explicitly position themselves and others 
as language users by using social categories, topicalizing and not topicalizing language skills 
and by negotiating epistemic authority. In the interviews, the children positioned themselves in 
relation to each other and to their collectively constructed ideas about language identities, 
language use and language skills. The study adds to the growing body of research that applies 
stance theory to study how cultural and language identities are expressed in interaction, and 
exemplifies how stance can be used to analyse the interactions of children. It also relates to the 
larger discussion on how individual interactions serve as opportunities for stancetaking and 
meaning-making, and how they can contribute to the construction of more enduring identities 
and ideas. 

Avainsanat - Nyckelord 

stance, barn, fokusgruppdiskussion, språklig identitet 

Keywords 

stance, children, focus group discussion, language identity 

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 

Helsinki University Library – Helda/E-thesis (theses) 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 

 



 

 4 

Innehåll 

1 INLEDNING .............................................................................................................. 1 

2 BAKGRUND .............................................................................................................. 3 

2.1 Språklig mångfald och språkliga rättigheter i Finland ...................................... 3 

2.2 Utbildningsspråk och språkundervisning.......................................................... 5 

2.3 Svenskan och finskan i Finland ........................................................................ 8 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER..................................................................... 12 

3.1 Språket som verktyg för meningsskapande och interaktion .......................... 12 

3.2 Uppfattningar om flerspråkighet och språkanvändning ................................. 15 

3.3 Stance och stancetaking ................................................................................ 19 

4 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR................................................................... 24 

5 GENOMFÖRANDE AV STUDIEN .......................................................................... 25 

5.1 Rekrytering ...................................................................................................... 25 

5.2 Forskningsetiska principer .............................................................................. 26 

5.3 Genomförande av intervjuer ........................................................................... 26 

5.4 Transkribering och bearbetning av data......................................................... 28 

6 ANALYS .................................................................................................................. 29 

6.1 Stancetaking i fokusgruppintervjuer ............................................................... 29 

6.2 Bearbetning och kategorisering av data......................................................... 32 

6.3 Tillförlitlighet och trovärdighet ......................................................................... 33 

7 RESULTAT OCH TOLKNING AV RESULTATEN ................................................. 36 

7.1 Självpositionering genom hemspråk .............................................................. 36 

7.2 Språkanvändning och sociala kategorier ....................................................... 41 

7.3 Topikalisering av språkkunskaper .................................................................. 46 

7.4 Förhandlande av epistemisk auktoritet .......................................................... 49 

7.5 Sammanfattning av resultat ............................................................................ 52 

8 DISKUSSION .......................................................................................................... 54 

REFERENSER ............................................................................................................... 61 

BILAGOR ........................................................................................................................ 67 

BILAGA 1 Förfrågan om tillstånd till forskning på svenska .................................... 67 

BILAGA 2 Förfrågan om tillstånd till forskning på finska ........................................ 69 

BILAGA 3 Intervjumatris på svenska...................................................................... 71 

BILAGA 4 Intervjumatris på finska ......................................................................... 73 

BILAGA 5 Transkriptionsnyckel .............................................................................. 76 



 

 1 

1 Inledning 

 

Under de senaste årtiondena har Finland blivit allt flerspråkigare, och barn i Finland lever 

numera i en mångfacetterad språklig omgivning. Den ökande internationella mobiliteten, 

globaliseringen och digitaliseringen bidrar till att olika språk är närvarande i människors 

liv på många olika sätt såväl i närkretsen, näromgivningen som på internet, sociala 

medier och TV. Samtidigt som vi kommer i kontakt med allt fler språk har också 

engelskans dominanta roll som allmänt språk för internationell kommunikation blivit 

starkare, vilket också i Finland påverkar användningen av nationalspråken finska och 

svenska. Det allt mer komplexa språklandskapet erbjuder en intressant kontext för att 

studera hur barn uppfattar och diskuterar språkrelaterade fenomen. 

 

Den föränderliga språkmiljön har också utmanat tidigare uppfattningar om 

språkanvändning och flerspråkighet. Modern språkforskning tar allt mer avstånd från den 

traditionella synen på språk som statiska, abstrakta system som kopplar ord till 

verklighet. Det dialogiska perspektiv på språk som bland annat Mikhail Bakhtin 

inspirerade betonar i stället språkets meningsbärande funktion och dess konstanta 

förändlighet och variation som centrala principer för språkanvändning. Språket är 

människans sätt att tala om och förstå den omgivande världen, och vi söker kunskap och 

mening genom interaktion med varandra. 

 

Många nutida språkforskare anser också att traditionella indelningar i en-, två- och 

flerspråkighet är baserade på en föråldrad uppfattning av språk som avskilda system. 

Exempelvis Blackledge, Creese & Kaur Takhi (2013) argumenterar i stället att alla 

människor i en viss bemärkelse är ”flerspråkiga” och har tillgång till ett brett urval av sätt 

att använda språk. För att bättre beskriva de flexibla språkpraktiker som kännetecknar 

flerspråkiga personer används termen translanguaging, transspråkande (t.ex. Garcia & 

Wei, 2014). Translanguaging syftar till språkanvändning som utnyttjar hela den språkliga 

repertoaren, utan att styras av konventionella uppfattningar och normer kring 

språkanvändning. 

 

Våra uppfattningar om språk konstrueras i många olika kontexter och i samtal med andra 

människor. I olika sammanhang kommer vi ständigt i kontakt med nya sätt att uppfatta 

språk som påverkar, utvecklar och omformar våra existerande uppfattningar. Dessa 

medvetna och omedvetna uppfattningar och teorier om språkens natur påverkar och 

återspeglas i hur vi resonerar och talar om språk. 
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I denna studie tillämpas stance (Du Bois, 2007; Jaffe, 2009) för att analysera hur barn 

positionerar sig själva och andra som språkanvändare i en interaktion. Stance grundar 

sig på att uttalanden aldrig kan vara neutrala, utan representerar alltid talarens 

perspektiv eller förhållningssätt. Genom sitt beteende och sina uttalanden tar människor 

konstant ställning till olika påståenden och positionerar på så sätt sig själva i förhållande 

till världen och andra människor. Från ett stance-perspektiv betraktas interaktion också 

som en central process för identitetskonstruktion, genom att se sociala identiteter som 

socialt konstruerade, dynamiska och föränderliga kategorier som blir synliga i 

interaktionen mellan människor. 

 

Studiens syfte är att analysera och tolka barns sätt att uttrycka stance i förhållande till 

språkanvändning och språkkunnande i interaktion med varandra i kontexten av en 

gruppintervju. Stance fungerar som ett verktyg för att analysera olika språkliga 

positioneringar som barnen gör av sig själva och andra, och hur språkanvändning, 

språkkunskaper, språkliga kategorier eller andra språkrelaterade element används för 

att uttrycka språkliga positioner i barnens interaktion. Med hjälp av sociolingvistiska 

perspektiv på stance (Jaffe, 2009) relateras barnens stancetaking också till den 

språkliga, sociala och kulturella kontext de befinner sig i. 

 

Studien baserar sig på kvalitativa, tematiska fokusgruppintervjuer om språkanvändning, 

språklärande och språkkunnande med elever i årskurs två i en tvåspråkig kommun i 

Finland. Studien bidrar till det växande forskningsområdet som tillämpar stance för att 

studera hur kulturella och språkliga identiteter tar sig uttryck i interaktion, och 

exemplifierar hur stance kan användas för att analysera barns interaktion. Den anknyter 

även till en större diskussion om hur enskilda samtal fungerar som tillfällen för 

stancetaking och meningsskapande och hur temporära stances kan bidra till 

konstruktionen av mer bestående identiteter och uppfattningar. 

 

Studien anknyter till forsknings- och utvecklingsprojektet DIDIA (Flerspråkig didaktik och 

språköverskridande dialoger) vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. 

Inom DIDIA utvecklas flerspråkiga pedagogiska verksamheter som analyseras med 

fokus på attityder och språkanvändning. 
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2 Bakgrund 

 

Under de senaste årtiondena har språkförhållandena i Finland genomgått stora 

förändringar. Med den stadigt ökade invandringen sedan 1970-talet har den språkliga 

mångfalden ökat avsevärt (Karlsson, 2017). Samtidigt dominerar engelskan allt mer i 

medier och internationell kommunikation, vilket också har påverkat och framför allt 

minskat användningen av de inhemska språken (Undervisnings- och kulturministeriet, 

2017). Den föränderliga språkmiljön har beaktats och svarats till på många olika sätt 

exempelvis i lagstiftning, nationella strategiska riktlinjer och grunderna för läroplanen. 

För att få en helhetsuppfattning av språkförhållandena behöver man beakta de 

mångfacetterade faktorerna som inverkar på dem, däribland landets demografiska 

historia och utveckling, lagstiftning och språkliga rättigheter samt användningen av och 

undervisningen i olika språk inom utbildningssystemet. I detta kapitel presenterar jag de 

nuvarande språkförhållandena i Finland för att klarlägga kontexten för den aktuella 

studien. 

 

2.1 Språklig mångfald och språkliga rättigheter i Finland 

 

Under de senaste hundra åren har Finlands folkmängd fördubblats, vilket inneburit både 

en ökning i antalet finskspråkiga och personer med främmande språk som modersmål 

(Nuolijärvi, 2013). Nationalspråken finska och svenska utgör fortfarande de största 

språkgrupperna i landet med 4 835 778 finskspråkiga (87,6% av hela befolkningen) och 

288 400 svenskspråkiga (5,2% av hela befolkningen) invånare i slutet av år 2018. 

Andelen personer med annat än svenska, finska eller samiska som modersmål var 7,1%, 

eller sammanlagt 391 746 personer i slutet av år 2018 (Finlands officiella statistik, u.å.). 

 

Antalet personer med främmande språk som modersmål har ökat stadigt under de 

senaste årtiondena. År 2008 utgjorde denna grupp 3,6% av befolkningen med 

sammanlagt 190 538 personer (Finlands officiella statistik, 2009), medan den år 2018 

hade vuxit till 7,1%, eller 391 746 personer (Finlands officiella statistik, u.å.). Ökningen 

kan kopplas till invandring samt det stigande antalet så kallade andra generationens 

invandrare, det vill säga personer med två utrikes födda föräldrar (Stadsrådets kansli, 

2017). Flyktingkrisen år 2015 bidrog också till den snabba ökningen särskilt i antalet 

arabisk- och persisktalande personer (Karlsson, 2017). 
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De största språkgrupperna efter finska och svenska är ryska och estniska. I slutet av år 

2018 fanns det 79 000 rysktalande och nästan 50 000 estnisktalande invånare i Finland. 

Under de senaste åren har också den arabisktalande minoriteten vuxit avsevärt, från 

cirka 13 000 år 2013 (Finlands officiella statistik, 2014) till över 29 000 år 2018. Stora 

språkminoriteter finns också inom somaliska, engelska, kurdiska, farsi och kinesiska. 

(Finlands officiella statistik, u.å.) 

 

Statistikcentralens uppgifter är baserade på det nationella befolkningsregistret och de 

registrerade uppgifterna om befolkningens modersmål.1 Eftersom det enbart är möjligt 

att registrera ett språk i befolkningsregistret reflekterar statistiken inte antalet två- och 

flerspråkiga, det verkliga antalet personer som behärskar språken eller i vilken 

utsträckning de olika språken används. 

 

Som Karlsson (2017) beskriver är en stor del av Finlands befolkning i verkligheten två- 

eller flerspråkig och använder i olika utsträckning flera språk i sin vardag. Dessutom 

poängterar Karlsson att enbart språk som har en kod enligt standarden ISO 639-1 

registreras i den officiella statistiken, medan andra språk registreras under den brokiga 

kategorin ”övriga språk”. Då man inkluderar språk registrerade i denna kategori, kan man 

numera räkna upp till över 500 olika språk registrerade som modersmål i Finland. 

(Karlsson, 2017.) 

 

De språkliga rättigheterna tryggas i den finska grundlagen. Enligt grundlagen 17 § 

(731/1999) har svenskan och finskan likvärdig ställning som nationalspråk i Finland. 

Personer med svenska och finska som modersmål har därmed samma grundläggande 

språkliga rättigheter som tryggas i grundlagen och som ska tillgodoses enligt lika 

grunder. Därtill tryggas andra språkgruppers rätt att bevara och utveckla sitt språk och 

sin kultur, samt rätt till tolknings- och översättningshjälp för teckenspråkiga och 

handikappade personer. 

 

Andra språk än svenska och finska har inte behandlats i den finska grundlagen innan 

den förnyades år 2000 (Karlsson, 2017). I lagen definieras inte vilka språk som är 

minoritetsspråk, men i olika lagar stiftas om bland annat de samiska ursprungsspråken 

(enaresamiska, nordsamiska och skoltsamiska), romani samt finlandssvenskt och finskt 

 
1 Som modersmål betraktas det språk som angetts som barnets modersmål i samband med 
registreringen, oftast av barnets förälder vid barnets födsel. I det nuvarande 
befolkningsdatasystemet är det endast möjligt att ange ett språk som modersmål och därtill finska 
eller svenska som kontaktspråk. (Statsrådets kansli, 2017) 
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teckenspråk. Dessa språk har en lång historia och etablerade roller i det finländska 

samhället. 

 

Utöver grundlagen specificeras de språkliga rättigheterna i andra lagar, exempelvis 

gällande rätten till undervisning på ens eget språk samt användningen av språk hos olika 

myndigheter och inom social- och hälsovården. Vissa lagar berör de språkliga 

rättigheterna av specifika språkgrupper, såsom samiska språklagen (1086/2003). Det 

finns också olika språkpolitiska program och utvecklingsprojekt för att stödja språken och 

arbetet kring de språkliga rättigheterna, exempelvis programmet för romsk politik som 

publicerades år 2009 och det språkpolitiska programmet för teckenspråken som 

publicerades år 2010. (Nuolijärvi, 2013.) 

 

Enligt språklagen 37 § (18/2014) bör statsrådet i samband med varje valperiod lämna in 

en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen och hur de språkliga rättigheterna 

förverkligats. I berättelsen ska utöver svenska och finska behandlas åtminstone 

samiska, romani och teckenspråk.  

 

2.2 Utbildningsspråk och språkundervisning 

 

Utbildningssystemet spelar en viktig roll i att stödja både de inhemska och övriga språken 

och i att förvekliga de språkliga rättigheterna. Det finska utbildningssystemet innefattar 

en nioårig grundläggande utbildning samt ett år förskoleundervisning, 

gymnasieutbildning och yrkesutbildning samt högskoleutbildning vid universitet och 

yrkeshögskolor. På alla stadier erbjuds utbildning på båda nationalspråken samt till viss 

mån på övriga språk. 

 

Enligt lagen om grundläggande utbildning 10 § (628/1998) är undervisningsspråket 

antingen finska eller svenska. Undervisningsspråket kan också vara samiska, romani 

eller teckenspråk; samisktalande elever ska huvudsakligen undervisas på samiska, och 

hörselskadade elever ska vid behov få undervisning på teckenspråk. I en särskild 

undervisningsgrupp eller skola kan det huvudsakliga undervisningsspråket vara något 

annat än de tidigare nämnda. Det huvudsakliga undervisningsspråket innebär att största 

delen av undervisningen vid anstalten genomförs på språket. 

 

Skolans officiella undervisningsspråk är också i regel det språk som undervisas i 

lärokursen modersmål och litteratur, alltså oftast finska, svenska, eller samiska. Enligt 
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lagen om grundläggande utbildning 10 § (628/1998) är det också möjligt att få 

modersmålsundervisning i romani, teckenspråk eller annat språk som är elevens 

modersmål. I undervisningen i elevens eget modersmål deltog över 18 000 elever i den 

grundläggande utbildningen år 2017 och det fanns totalt 60 olika modersmål varav mest 

lästes ryska, somaliska och arabiska (Utbildningsstyrelsen, 2019). I grunderna för 

läroplanen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014) finns även en specifik lärokurs avsedd för 

invandrare (svenska eller finska som andraspråk och litteratur) som invandrare helt eller 

delvis kan följa i stället för lärokursen i modersmål och litteratur. 

 

Utöver undervisningsspråket kan också andra språk inkorporeras i skolan och 

undervisningen på olika sätt. Enligt lagen om grundläggande utbildning 10 § (628/1998) 

kan andra språk än undervisningsspråket användas i undervisningen, om detta inte 

anses försämra elevens möjlighet att följa undervisningen. Enligt grunderna för 

läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014) kan undervisning på två språk genomföras med 

hjälp av olika modeller av språkbad och språkberikande undervisning, så som 

språkbadsundervisning i de inhemska språken eller andra språk, annan omfattande 

undervisning på två språk samt språkberikad undervisning. 

 

En utredning från år 2017 visar att språkbadsundervisning i de inhemska språken 

och/eller andra former av omfattande eller mindre omfattande undervisning på två språk 

erbjöds i sammanlagt 56 kommuner, alltså 18% av kommunerna i Finland. I dessa 

kommuner bodde år 2017 59,1% av Finlands befolkning. Utredningen gäller utbudet 

inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. 

Språkbadsundervisningen i kommunerna erbjuds oftast på svenska. En av kommunerna 

erbjöd språkbadsundervisning på finska, tre kommuner på både finska och svenska och 

fyra kommuner på samiska. Språkbadsundervisningen i de inhemska språken är främst 

koncentrerad till sydkusten och Huvudstadsregionen, medan språkbad i samiska erbjuds 

i Norra Finland. (Sjöberg, Mård-Miettinen, Peltoniemi & Skinnari, 2018.) 

 

De senaste grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

(Utbildningsstyrelsen, 2014) förpliktar också alla skolor att beakta och utveckla 

flerspråkigheten på olika sätt.  Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen ska elevernas språkliga färdigheter och kulturella bakgrund beaktas i den 

grundläggande utbildningen och deras språkliga och kulturella identitet ska stödjas på 

ett mångsidigt sätt. I skolarbetet kan också ingå flerspråkiga undervisningssituationer, 

där lärarna och eleverna använder alla de språk de kan. Flerspråkiga elever ska också 
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uppmuntras att använda de språk de kan på ett mångsidigt sätt under lektionerna och i 

övrig verksamhet i skolan. 

 

Främjandet av ”Kulturell och kommunikativ kompetens” utgör också ett av de centrala 

områdena för mångsidig kompetens som enligt läroplansgrunderna 

(Utbildningsstyrelsen, 2014) ska genomsyra all undervisning inom den grundläggande 

utbildningen. Enligt läroplansgrunderna fokuserar kulturell och kommunikativ kompetens 

på hållbara att leva i en värld som kännetecknas av kulturell och språklig mångfald. 

Undervisningen ska stödja elevernas kulturella identiteter, deras intresse för andra 

kulturer samt främja kulturell och interkulturell kommunikation. Eleverna ska också 

”stödjas så att de utvecklas till skickliga språkbrukare som använder både sitt modersmål 

och andra språk på ett mångsidigt sätt” och ”uppmuntras att kommunicera och uttrycka 

sig även med hjälp av ringa språkkunskaper” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 21). 

 

På alla utbildningsstadier har eleverna också möjlighet till omfattande språkstudier. 

Under de senaste årtiondena har ändå intresset för att läsa främmande språk minskat 

och blivit ensidigare bland finska elever, trots försök att motverka trenden 

(Undervisnings- och kulturministeriet, 2017; Utbildningsstyrelsen, 2019). 

Utbildningsstyrelsen (2019) rapporterar att cirka 80% av eleverna i grundskolan numera 

läser endast ett främmande språk förutom det andra inhemska språket. Bland de 

främmande språken är engelskan överlägset populärast. Utöver svenska, finska och 

engelska läses mest tyska, franska, ryska och spanska. (Utbildningsstyrelsen, 2019.) 

 

I svenskspråkiga skolor inleds finskan oftast som A1-språk senast på årskurs 3 medan 

engelskan oftast är det språk som inleds som A1 i finskspråkiga skolor. I finskspråkiga 

skolor brukar i stället den obligatoriska svenskan inledas som B1-språk, senast på 

årskurs 6. Över 90% av eleverna i grundskolan läser engelska som A1-språk. I de 

svenskspråkiga skolorna är finska det vanligaste A1-språket, medan engelskan 

vanligtvis inleds som A2-språk på årskurs 4 eller 5. (Utbildningsstyrelsen, 2019.) 

 

Enligt Utbildningsstyrelsens (2019) rapport kan bristen på intresse för språkstudier 

kopplas ihop med engelskans allt mer dominerande ställning inom den globala 

kommunikationen, vilken kan få elever att tänka att övriga språkkunskaper inte behövs. 

Dessutom finns många faktorer som påverkar kommunens förutsättningar att erbjuda 

språkundervisning, som har en direkt inverkan på elevernas möjligheter till språkstudier. 

Också de regionala skillnaderna gällande frivilliga språkstudier har ökat. 
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År 2018 beslöt statsrådet om att tidigarelägga språkundervisningen och att öka 

timantalet på årskurs 1–2 med två årsveckotimmar. Ändringen innebär att studierna i A1-

språket från och med 2020 inleds senast på vårterminen på årskurs 1, då de enligt den 

tidigare modellen inletts senast på årskurs 3. Beslutet strävar till långsiktiga mål att 

tidigarelägga språkstudierna och göra dem mångsidigare. I samband med denna 

förnyelse genomfördes under 2016–2018 ett nationellt försök med att tidigarelägga 

språkundervisningen. Engelska ingick i 80% av de lokalt genomförda projekten, tyska i 

ungefär hälften och ungefär en tredjedel tidigarelade svenska, franska eller ryska. 

(Undervisnings- och kulturministeriet, 2018.) 

 

2.3 Svenskan och finskan i Finland 

 

De största språkgrupperna i Finland utgörs av nationalspråken svenska och finska. Det 

bor finskspråkiga i alla delar av Finland och de flesta av dem bor i kommuner med finska 

som majoritetsspråk (Karlsson, 2017). Svenska talas i huvudsak på kustområdena i 

Nyland, Åboland och Österbotten, och en stor del bor i tvåspråkiga kommuner med 

svenska som majoritetsspråk (Språkbarometern, 2016). Större koncentrationer av 

svenskspråkiga invånare finns också på de så kallade svenska språköarna, det vill säga 

finskspråkiga orter med svenskspråkiga minoriteter som har stark kontinuitet och 

historiska rötter. Som svenska språköar räknas Uleåborg, Björneborg, Tammerfors, och 

Kotka. (Kovero, 2011.) 

 

En stor del av de svenskspråkiga i södra Finland är flerspråkiga. Över 40 procent av de 

finlandssvenska männen och över 30 procent av kvinnorna gifter sig med en finskspråkig 

person. I dessa familjer blir nästa generations barn oftast tvåspråkiga, och har i praktiken 

två förstaspråk. (Karlsson, 2017.) Enligt en kartläggning år 2013 (Ubildningsstyrelsen) 

kommer ungefär 40 procent av barnen i svenskspråkiga skolor från tvåspråkiga hem 

med svenska och finska som hemspråk. Ungefär hälften kom från enspråkigt svenska 

hem, fyra procent från enspråkigt finska hem och en liten men växande andel har andra 

hemspråk. Enligt Koveros (2012) studie finns det också stor variation gällande 

språkanvändningen inom tvåspråkiga familjer i Finland. I olika regioner och 

åldersgrupper kan språkbruket ta sig uttryck på många olika sätt i familjen - ofta används 

olika språk med föräldrarna och exempelvis med syskon och det är också vanligt att 

växla mellan olika språk. 
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Som Sundman (2013) sammanfattar, skiljer sig den svenskspråkiga minoriteten i Finland 

på många sätt från en typisk språkminoritet. Trots att de svenskspråkiga i Finland utgör 

enbart kring fem procent av befolkningen, har språket en stark social ställning i landet 

och de två nationalspråken kan betraktas som mycket jämställda i förhållande till 

språklig, kulturell och ekonomisk ställning. Finlands tid som del av det svenska 

kungariket bidrog till att ge svenskan hög status inom kultur, bildning och näringsliv. Det 

svenskspråkiga utbildningsverket spelar en central roll i upprätthållandet av det svenska 

språkets ställning. (Sundman, 2013.) 

 

Medan statliga myndigheter i Finland alltid är tvåspråkiga, styrs kommunala tjänsters 

språkutbud av de lokala språkförhållandena. Kommunernas verksamhet styrs av 

Språklagen (423/2003). Enligt språklagen 5 § räknas en kommun där minst 8 procent av 

invånarna eller sammanlagt 3000 invånare har minoritetsspråket som sitt modersmål 

som tvåspråkig, och ska betjäna invånarna på både svenska och finska. Av de 

nuvarande 311 kommunerna i Finland är 16 svenskspråkiga och 33 tvåspråkiga. Av de 

tvåspråkiga kommunerna har 15 svenska som majoritetsspråk och 18 finska 

(Kommunförbundet, u.å.). 

 

Språkförhållandena i tvåspråkiga kommuner har undersökts bland annat i 

Språkbarometern (Lindell, 2016). Den senaste utredningen från åren 2014–2016 visade 

att finskspråkiga invånare i tvåspråkiga kommuner med svenska som majoritetsspråk är 

betydligt nöjdare med den språkliga betjäningen vid kommunala tjänster (exempelvis 

nödcentralen, räddningsväsendet, polisen och social- och hälsovårdstjänster) än 

svenskspråkiga i tvåspråkiga kommuner med finska som majoritetsspråk är. Samma 

problem lyft fram i regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 

(Stadsrådets kansli, 2017), som lyfter fram bland annat att patienter har svårt att få 

betjäning på sitt språk i social- och hälsovården, och att myndigheter bättre kunde beakta 

språkliga minoriteter och känna till deras språkliga rättigheter. Enligt rapporten 

förverkligas i regel den finskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter i praktiken, 

medan det däremot finns en del brister och utmaningar i förverkligandet av den 

svenskspråkiga befolkningens och andra minoriteters språkliga rättigheter. 

 

Språkbarometern (2016) visade också att de svenskspråkiga upplever språkklimatet mer 

negativt än de finskspråkiga. De svenskspråkiga upplever att inställningen till andra 

språkgrupper har blivit sämre i Finland, att förhållandet mellan svensk- och finskspråkiga 

i kommunen försämrats och nästan hälften uppger sig ha blivit trakasserade och/eller 

diskriminerade på grund av sitt språk. Gällande relationerna mellan finsk- och 
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svenskspråkiga i hemkommunen är de finskspråkiga däremot mindre nöjda än de 

svenskspråkiga är. (Språkbarometern, 2016.) 

 

Ett av sätten att garantera de språkliga rättigheterna och att personalen vid statliga 

myndigheter har tillräckliga kunskaper i och kan betjäna kunder på nationalspråken är 

den obligatoriska undervisningen i svenska och finska. Som Nuolijärvi (2013) 

poängterar, förpliktar varken grundlagen eller språklagen till obligatorisk undervisning i 

nationalspråken. Att undervisningen i svenska och finska är obligatorisk för alla elever 

har däremot betraktats som det bästa sättet att garantera att i synnerhet den 

svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter uppfylls, trots att ämnet ofta väcker 

debatt. 

 

År 2019 publicerades en utvärdering av hur två- och flerspråkigheten hanteras i 

svenskspråkiga skolorna, då en stor del av eleverna har två eller flera hemspråk. 

Utvärderingen visade att det i allmänhet är de tvåspråkiga eleverna med finska och 

svenska som hemspråk skapar mest utmaningar för ordnandet av språkundervisningen. 

Speciellt då ett fåtal elever avviker från majoriteten på orten är det utmanande att ordna 

ändamålsenlig undervisning för dessa elever. Paradoxalt nog är det ofta lättare att ordna 

specialarrangemang då eleverna är flerän då det handlar om enstaka elever. På väldigt 

svenskspråkiga orter är det främst hanteringen av undervisningen i finska som är 

utmanande, medan skolor på finskspråkiga orter ofta kämpar med elevernas kunskaper 

i skolspråket svenska. Rapporten visar också att resurserna för att ordna förberedande 

undervisning och undervisning i svenska som andraspråk och litteratur ofta är 

otillräckliga, med följden att det finns flerspråkiga elever som deltar i 

modersmålsundervisningen i svenska trots att de kunde gynnas av att följa en annan 

lärokurs. (Hellgren, Silverström, Lepola, Forsman & Slotte, 2019.) 

 

Tryggandet av minoritetsspråkens fortlevnad och språkliga rättigheter har diskuterats en 

längre tid. Däremot har också finskans roll ändrats snabbt under 2000-talet. Institutet för 

de inhemska språken lyfter i sin publikation Suomen kielen tulevaisuus (2009) fram att 

användningen av finska till exempel inom naturvetenskaper, teknik och i internationella 

företag minskat avsevärt. Den ökande användningen av engelskan som gemensamt 

språk utgör en utmaning för såväl större som mindre språk: språkmajoriteter är nu 

tvungna att betrakta sitt språk och dess ställning på liknande sätt som minoritetsspråkiga 

alltid behövt göra, och överväga i vilka situationer och sammanhang språket kan 

användas. (Hakulinen, Kalliokoski, Kankaanpää, Kanner, Koskenniemi, Laitinen, 

Maamies & Nuolijärvi, 2009.) 
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Institutet för de inhemska språken har en längre tid uttryckt oro för speciellt 

nationalspråkens ställning. För att skapa strategiska målsättningar för att stödja både 

svenskan och finskan publicerades i december 2012 den första nationalspråksstrategin. 

I nationalspråksstrategin framförs både kort- och långsiktiga mål för att trygga både 

svenskan och finskan och fortlevnaden av två starka nationalspråk. Utöver detta är ett 

av strategins centrala mål att garantera den finskspråkiga och i synnerhet den 

svenskspråkiga befolkningens grundläggande språkliga rättigheter, och garantera att 

lagstiftningen angående dessa språk också i praktiken förvekligas på ett jämlikt sätt. 

Nationalspråksstrategin anspelar på såväl individens rättigheter att använda och 

utveckla sin språkrepertoar, som till de positiva följderna av tvåspråkighet på samhällelig 

nivå. Enligt nationalspråksstrategin har Finland stor nytta av sin tvåspråkighet och stöder 

också att alla finländare ska lära sig svenska även i fortsättningen med motiveringen att 

kunskaper i svenska underlättar nordiskt samarbete och ökar landets konkurrenskraft, 

möjliggör bättre kontakt till Sverige samt bättre arbets- och studiemöjligheter utomlands. 

(Nationalspråksstrategin, 2012.) 

 

I oktober 2018 publicerade Institutet för de inhemska språken ett nytt ställningstagande 

där de efterlyser ett nytt nationellt språkpolitiskt program för att trygga de inhemska 

språkens fortsatta användning och livskraft i en föränderlig språkmiljö. Enligt 

ställningstagandet har man inte lyckats svara tillräckligt effektivt på de utmaningar och 

förändringar som påverkat språkanvändningen i Finland. Institutets uttryckta oro 

besvarades i det senaste regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering, som 

publicerades 6.6.2019. I programmet förbinder sig regeringen till att utarbeta både en ny 

nationalspråksstrategi för att ”trygga allas rätt att få service på nationalspråken och 

förbättra språkklimatet” samt ett språkpolitiskt program som beaktar de andra språk i 

Finland, särskilt de samiska språken, romani, det karelska språket och teckenspråken. 

Förutom det nya språkpolitiska programmet planeras också en uppdatering av 

nationalspråksstrategin, för att stöda tryggandet av tjänster på nationalspråken och 

förbättra språkklimatet. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

 

Det föränderliga och allt mer komplexa språklandskapet i Finland erbjuder en intressant 

arena för att studera hur barn uppfattar och diskuterar språkrelaterade fenomen och sig 

själva som språkanvändare. Nutida språkforskning intresserar sig allt mer för att granska 

hur språket används i människors interaktion, och uppfattar språket som ett verktyg för 

människans meningsskapande i världen som ständigt konstrueras och rekonstrueras i 

samtal. I våra samtal medieras också olika uppfattningar om språkens natur och 

språkanvändning, som i sin tur påverkar våra sätt att använda och tala om språk. 

 

Stance (Du Bois, 2007; Jaffe, 2009) erbjuder ett verktyg för att analysera hur individers 

förhållningssätt tar sig uttryck i interaktion med varandra. Eftersom uttalanden aldrig kan 

vara affektivt neutrala (Jaffe, 2009) tar individer oundvikligen ställning till olika 

påståenden och uttalanden i interaktionen med varandra. Tidigare forskning har visat 

hur stances över en längre period ackumuleras och bidrar till skapandet av mer 

bestående identiteter. I denna studie tillämpar jag stance för att analysera barns 

positionering av sig själva och andra i förhållande till språk. 

 

3.1 Språket som verktyg för meningsskapande och interaktion 

 

Språket utgör en central förutsättning för människors kommunikation och 

handlingsmöjligheter i vardagen. Med hjälp av språket kan vi beskriva och benämna 

omgivningen och kommunicera våra tankar och åsikter till varandra. Språklig 

kommunikation kan ta sig uttryck på många olika sätt både verbalt och skriftligt. Inom 

språkforskningen har uppfattningar om språkets essens och relationen mellan språket 

och verkligheten debatterats ihärdigt och genomgått många förändringar inom det 

senaste seklet. 

 

En stor del av den tidiga språkforskningen under 1900-talet fokuserade på att analysera 

och beskriva språkets struktur och regelbundenheter (Dufva, 2006). En av de mest 

inflytelserika tidiga moderna lingvisterna Ferdinand de Saussure betraktade språket som 

en ett system av arbiträra tecken som representerar verkligheten. Saussure skiljde på 

langue, språkets abstrakta system av grammatik och regler, och parole, språkets 

manifestering i själva talet. Inspirerade av Saussures strukturalistiska forskning fortsatte 

många språkforskare att studera språket som ett abstrakt system av betydelser, separat 

från dess användning i verbal interaktion. (Garcia & Wei, 2014.) 
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I och med den språkliga vändningen som under 1900-talet fick språket en ny roll inom 

filosofi och samhällsvetenskaper, och även inom språkforskningen utvecklades 

uppfattningarna kring relationen mellan språk och verklighet. I stället för att betrakta 

språket framför allt som ett statiskt system av former och strukturer som är oberoende 

av kontexten och som språkforskningen strävar till att synliggöra, lyfte man nu allt mer 

fram att språkets betydelse ständigt förändras och är kopplad till den historiska och 

kulturella kontexten. (Bolander & Fejes, 2019.)  

 

Eftersom språket ständigt är i förändring finns ingen direkt och obestridlig koppling 

mellan orden eller tecknen och det de representerar. Språket är inte enbart ett sätt att 

representera verkligheten, utan bidrar också till att skapa verkligheten genom att styra 

våra sätt att tänka och uppfatta världen.  Samtidigt som människor ständigt utvecklar 

språket och nya sätt att tala, skapar språket den verklighet vi lever i, genom att den styr 

de sätt vi talar och benämner vår omgivning, och således även våra uppfattningar. Det 

är inte endast språket som konstrueras och rekonstrueras i samverkan, utan också våra 

sätt att tänka och uppfatta världen. (Boréus, 2015.) 

 

En av de banbrytande forskare som utmanade och erbjöd alternativa tankesätt till de 

tidigare teorierna kring språk var Mikhail Bakhtin. I stället för att separera språket från 

sin kontext, menade Bakhtin att språket alltid oundvikligen är kopplat till människors 

verbala interaktion och de kontexter där språket existerar, och att språk aldrig kan vara 

neutralt eftersom det uppkommer från talare som har specifika perspektiv och 

ideologiska positioner (Garcia & Wei, 2014). Språk kan inte beskrivas genom att filtrera 

och separera orden från språkanvändaren och kontexten, eftersom innebörden av orden 

skapas först i den situation där de uppkommer (Dufva, 2006). Eftersom alla yttranden får 

sin betydelse och innebörd i den omedelbara kontexten, kan alla yttranden betraktas 

som unika och kontextberoende (Aro, 2006). 

 

Språklig kommunikation förutsätter naturligtvis att det finns delade uppfattningar om av 

vad olika språkliga komponenter syftar till. Det dialogiska perspektiv som Bakhtin 

framlade lyfter ändå fram språkets meningsbärande funktion och språkets konstanta 

förändlighet och variation som två centrala principer för språkanvändning. Människan är 

bunden till omvärlden och till andra människor genom språket, och söker information 

genom interaktion. Ord och uttryck kan få olika betydelser beroende på hur de används, 

och det centrala i kommunikationen mellan människor är vilka budskap vi försöker 

förmedla med hjälp av orden och hur uttrycken tolkas och förstås av den andra parten. 
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Människor söker mening och kunskap genom interaktion med varandra. Språklig 

interaktion är ett kontinuerligt förhandlande av betydelser, där språket tjänar som ett 

verktyg att förmedla ett antal olika syften och behov. (Dufva, 2006.) 

 

I stället för ett antal olika språk som utgör skilda, avgränsade system talade Bakhtin om 

språket som en mångfacetterad (heteroglot) helhet av olika sociala och ideologiska sätt 

att tala. Den språkliga mångfalden inrymmer ett oändligt antal olika språk, dialekter, 

sociala talesätt och yrkesspråk. Då vi talar om olika språk talar vi egentligen om ett 

kluster av olika talesätt – och då vi lär oss ett språk lär vi oss egentligen en bestämd typ 

av språkanvändning som ingår i denna komplexa helhet. (Garcia & Wei, 2014.) Den 

variation och mångfald som kan betraktas i språkanvändningen kan ses som en av 

språkets grundläggande egenskaper (Dufva, 2006). 

 

Med språkets dialogiska element som grund betraktas språket som kärnan i människans 

tänkande, varande, interagerande och meningsskapande i världen. Samtidigt 

konstrueras och rekonstrueras språket ständigt i den sociala samverkan mellan 

människor, och nya sätt att använda språket uppkommer. I slutet av 1900-talet började 

termen languaging, språkande, användas allt mer för att framhäva talarnas roll i den 

kontinuerliga processen av meningsskapande i interaktion, där våra språkpraktiker och 

uppfattningar om världen och oss själva samtidigt utvecklas och blir till. (Garcia & Wei, 

2014.) 

 

I den postmoderna eran och har också språket börjat forskas allt med ur ett 

poststrukturalistiskt perspektiv, som lyfter fram språkets kopplingar till olika 

maktstrukturer och ideologier relaterade till nationalstater och koloniala tänkesätt. 

Poststrukturalistiska språkforskare strävar till att bryta statiska uppfattningar om språk 

som bibehåller makten hos en särskild grupp människor, med målet att värdesätta 

flytande och mångfacetterade sätt av språkanvändning hos alla människor. (Garcia & 

Wei, 2014.) Våra sätt att tala om olika företeelser och fenomen spelar en central roll för 

samhällsutvecklingen - hur vi med språkets hjälp delar in och tolkar omvärlden har 

konsekvenser för verkliga människor. Språkanvändning och andra sociala praktiker 

påverkar hur vi tolkar samhället och världen, medan världen påverkar hur vi agerar och 

använder språket. (Boréus, 2015.) 

 

Språket kan aldrig användas neutralt, utan i språket görs både omedvetet och medvetet, 

gränsdragningar och sociala grupperingar och bygger ständigt upp en bild av vad som 

är normalt, önskvärt, vad som tas för givet och vad som utesluts. Språket (både skrivet 
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och verbalt, etc.) ger en beskrivning av verkligheten, och skapar således en tanke om 

vad som är sanning. Varierande och föränderliga samhälleliga normer och praktiker 

bestämmer kriterier som styr gränsdragningar som görs, hur människor kategoriseras 

och vilka egenskaper som tillskrivs människor i olika grupper. Samtidigt som 

människorna ständigt utvecklar språket och nya sätt att tala, skapar språket den 

verklighet vi lever i, genom att den styr de sätt vi talar och benämner vår omgivning, och 

således även våra uppfattningar. Det är inte endast språket som konstrueras och 

rekonstrueras i samverkan, utan också våra sätt att tänka och uppfatta världen. (Boréus, 

2015.) 

 

Modern språkforskning tar allt mer avstånd från den traditionella synen på språk som 

statiska, abstrakta system som existerar utanför och oberoende av människorna som 

använder det. Som Garcia och Wei (2014) sammanfattar, är språket inte ett statiskt 

system eller en samling strukturer som är oberoende av människors handlande och 

varande med varandra. Språket kan betraktas som något vi gör snarare än något vi 

använder. Att studera språkets funktioner i människors interaktion möjliggör en djupare 

förståelse av hur språket är kopplat till vårt tänkande och vår förståelse av världen. 

 

3.2 Uppfattningar om flerspråkighet och språkanvändning 

 

Den teoretiska diskussionen om språkets natur kan kontrasteras till våra vardagliga 

uppfattningar kring språk och språkanvändning. Likaledes som vi har tankar och 

uppfattningar om allt annat i världen, har vi också uppfattningar om vad språk är, vad det 

innebär att kunna ett språk, att vara flerspråkig eller hur man lär sig ett språk. Dessa 

uppfattningar styr våra handlingar och sätt att tala om och använda språk. 

 

Som följd av nationalismen och nationalstaternas medvetna uppbyggande med att 

framhäva en nationell gemenskap genom språket lever myten om enspråkighet stark i 

Europa (Bailey, 2007). Den enspråkiga myten baserar sig på tanken om en nativ 

språkanvändare som behärskar språket felfritt. I verkligheten är det ändå omöjligt att 

fastställa tydliga kännetecken eller kriterier som alla personer i en viss språkgrupp skulle 

uppfylla, och således finns ingen sådan perfekt nativ språkanvändare. Personer med 

samma modersmål utgör ingen enhetlig, homogen grupp i avseende på språkkunskaper 

och sätt att använda språken. (Dufva, 2010.) 

 



 

 16 

Skutnabb-Kangas (1981) argumenterar att det finns flera olika sätt att definiera 

modersmål – olika personer uppfattar och definierar sitt modersmål på olika sätt och på 

olika villkor. Enligt vad som kallas ursprungskriteriet är modersmålet det språk personen 

lärt sig först, ofta i barndomen av de närmaste anhöriga. Enligt kompetenskriteriet är 

modersmålet däremot det språk personen behärskar bäst. Funktionskriteriet definierar 

modersmålet som det språk personen använder mest. Modersmålet kan också uppfattas 

som det språk personen föredrar och den språkgrupp hen identifierar sig med; detta 

kallas attitydkriteriet. (Skutnabb-Kangas, 1981.) Utifrån de olika kriterierna ovan kan 

tanken om ett stabilt och entydigt modersmål ifrågasättas. För vissa personer kan det 

vara lätt att definiera sitt modersmål, medan frågan för andra blir mer komplicerad. De 

personliga innebörderna av olika språk kan också ändra genom livet. Dessutom kan 

också individens och samhällets syn på dennas modersmål skilja sig. Tanken om ett 

entydigt modersmål är en förenkling och kännetecknar inte nödvändigtvis alla 

människors språkanvändning. 

 

Utöver detta använder allt fler människor två eller flera språk i sin vardag. Inom 

språkforskning talar man allt mer om människors individuella, unika språkrepertoar för 

att beskriva uppsättningen av kunskaper i olika språk som personer besitter (Pietikäinen, 

2010). Olika språk kan vara närvarande på många olika sätt i olika människors liv, 

beroende på vilka arenor för språkanvändning och språklärande som finns. Tanken om 

en, enhetlig språkrepertoar kan ge bättre uttryck för hur människor i verkligheten 

använder språken – som flexibla och mångsidiga språkbrukare som anpassar sin 

språkliga kommunikation enligt situationen och i förhållande till sina egna och andras 

kunskaper. (Garcia & Wei, 2014.) 

 

I enlighet med Bakhtins konceptualisering av heteroglossia, argumenterar Garcia och 

Wei (2014) att kunskaper i olika språk inte utvecklas som avskilda system, utan som ett 

enhetligt lingvistiskt system som kan ha komponenter av flera olika språk. Ur detta 

perspektiv är den allmänna indelningen i olika namngivna språk som ”svenska” eller 

”finska” i själva verket socialt konstruerad snarare än inbyggd i själva språket eller i de 

kognitiva funktionerna som styr vår språkanvändning. De flexibla språkpraktiker av 

flerspråkiga personer som inte styrs av de konventionella uppfattningarna och normerna 

kring språkanvändning beskrivs med termen translanguaging, transspråkande. Garcia & 

Wei, 2014.) Trots att indelningen i olika språk från ett translanguaging-perspektiv anses 

vara historiskt och ideologiskt fabricerad, betraktas den ändå verklig i att den har 

konsekvenser för och styr våra sätt att använda språk (Mazzaferro, 2018). 
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I kontrast till den enspråkiga normen har två- och flerspråkighet framstått som avvikande 

och en stor del av forskning i tvåspråkighet har fokuserat på att analysera tvåspråkiga 

personers förmåga att skilja mellan de olika språken som ett tecken på deras språkliga 

förmåga. Inom translanguaging betraktas flerspråkiga personers flexibla språkpraktiker 

och sätt att växla mellan språken i stället som uttryck av deras enhetliga språkrepertoar. 

(Garcia & Wei, 2014.) Blackledge, Creese & Kaur Takhi (2013) argumenterar att 

traditionella indelningar av personer i en-, två- och flerspråkiga individer är bristfälliga 

eftersom de baserar sig på den föråldrade tanken om att språk utgör enhetliga system, 

och att flerspråkighet utgår på behärskandet av flera sådana system. De framför i stället 

att alla människor i en viss bemärkelse är ”flerspråkiga” och har tillgång till ett brett urval 

av sätt att använda språk, oavsett om de enbart skriver och talar ett visst namngivet 

“språk”. Som Conteh (2018) konkluderar, förflyttar translanguaging-perspektivet fokus 

från att granska hur många språk individer har till sitt förfogande i stället till på vilka sätt 

de brukar alla sina språkresurser för att uppnå olika mål. 

 

Bailey (2007) demonstrerar hur sätten att granska flerspråkiga praktiker för 

språkanvändning är sammanlänkade till ideologiska uppfattningar och sociokulturella 

värderingar. Att betrakta flerspråkiga praktiker som avvikande eller bristfällig 

språkanvändning kan bidra till diskriminerande praktiker av redan marginaliserade 

individer. Språkliga minoriteter kan felaktigt stämplas som språkligt bristfälliga, trots att 

de i själva verket lever i en miljö som, till skillnad från majoriteten, inte är språkligt 

anpassad enligt just deras behov och kunskaper. Rättvisa och jämlikhet utgör centrala 

målsättningar för translanguaging, som strävar till att bryta ner hierarkier mellan olika 

sätt att använda språk och att lyfta fram och erkänna mer marginaliserade sätt att 

använda språk (Garcia & Wei, 2014). 

 

Som Dufva och Alanen (2005) beskriver, konstrueras våra uppfattningar om språk i 

många olika kontexter med olika människor. Vår språkliga medvetenhet och 

språkuppfattningar är således inte en bestående och oföränderlig kognitiv egenskap eller 

förmåga, utan ett socialt och interaktivt fenomen där uppfattningar om språk konstant 

medieras, konstrueras och rekonstrueras i interaktion. Våra uppfattningar om språk 

formas i interaktion med omgivningen och i möten med andra människor. Vi kommer 

ständigt i kontakt med nya sätt att uppfatta språk som stöder, utmanar, påverkar och 

omformar våra existerande uppfattningar. (Dufva & Alanen, 2005.) 

 

Våra uppfattningar och teorier om språkens natur (både medvetna och omedvetna) 

påverkar och återspeglas i hur vi tänker om och agerar med språk. Som Dufva (2006) 
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poängterar, är alla praktiker inom språkanvändning baserade på en tanke om vad språk 

är och hur vi lär oss språk. I våra språkpraktiker och i interaktionen mellan människor 

formas och förmedlas olika sätt att tala om och uppfatta språken. Dessa påverkar i sin 

tur vår användning av språken och våra uppfattningar av oss själva som 

språkanvändare. De olika uppfattningarna vi kommer i kontakt med bidrar sällan till en 

enhetlig, logisk helhet, utan omfattar även motstridigheter och bristande resonemang 

(Aro, 2006). 

 

Som ett centralt rum för språklärande utgör skolan en viktig miljö där speciellt barn och 

unga mottar och utvecklar uppfattningar om språk. Dufva och Alanen (2005) har studerat 

hur olika praktiker i finska skolor formar barns sätt att uppfatta språk, och menar att de 

institutionella diskurser som medieras i skolan under de tidiga skolåren har stort 

inflytande på barnens språkuppfattningar. De argumenterar att uppfattningar som 

förmedlas i skolmiljön, i läroböcker och -material eller lärarens prat bidrar till hur barnen 

konstruerar sina uppfattningar kring språk. Barnens egna spontana observationer kring 

språk riskerar att bli obemärkta och åsidosatta i fall de inte stärks och får utrymme i 

skolkontexten. 

 

Dufva och Alanen (2005) argumenterar att de traditionella praktikerna för 

språkundervisning och språklärande i skolan främjar formalistiska uppfattningar om 

språk. Dessa innebär till exempel ett fokus på skriftligt språk (till skillnad från muntligt) 

och att språket objektifieras och uppfattas som separat, dekontextualiserad information. 

Skolan lägger stort fokus på skrivet språk – de första skolåren fokuserar på att läsa och 

skriva, texter, bokstäver och böcker.  Som följd av detta kan barn börja uppfatta skrivet 

språk som det ”riktiga” språket, och uppfatta muntlig språkanvändning främst som en 

härledd form av språkets textform. I skolan betraktas språk också ofta som ett skolämne, 

och bryts ner i delar som kan mätas och räknas – så som böjningsformer, vokabulär, 

kapitel och uppgifter i läroboken. (Dufva och Alanen, 2005.) 

 

Man kan också identifiera olika pedagogiska modeller för användningen av språk i 

undervisning. Garcia (2009, i Mård-Miettinen & Palviainen, 2014) skiljer mellan flexibelt 

konvergenta, strikt särskiljande och flexibelt mångfaldiga tvåspråkiga arrangemang i 

undervisning. Utgående från den indelningen kan en stor del av undervisning 

klassificeras som strikt särskiljande, där användningen av ett specifikt språk avgränsas 

till en viss person, en viss tid eller ett visst skolämne. Translanguaging kan även ses 

som en utgångspunkt för alternativa undervisningsmetoder (Cenoz & Gorter, 2017) som 
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har en mer flexibel språksyn och som speciellt gynnar undervisningen av två- och 

flerspråkiga elever. 

 

Ett translanguaging-perspektiv på utbildning innebär att alla elever erbjuds möjligheter 

att utnyttja hela språkliga repertoar i sitt lärande. Translanguaging proponerar att 

användningen av alla språkresurser också stöder elevernas lärande av det dominanta 

språket. Eftersom språken är direkt kopplade till vårt tänkande, öppnar transspråkande 

upp nya möjligheter för eleverna att tänka och uttrycka sina tankar. På så sätt möjliggör 

translanguaging att blir alla elevers röster hörda på ett sätt som annars inte skulle vara 

möjligt. (Garcia & Wei, 2014.) 

 

I moderna samhällen lever olika språk allt mer jämsides, vilket har utmanat existerande 

tankesätt och praktiker angående språk och språkanvändning också i vardagen. Den 

ökande internationella mobiliteten har allt mer synliggjort att många i själva verket lever 

väldigt flerspråkigt, vilket väcker frågor om vad det egentligen innebär att behärska eller 

kunna ett språk och hur gränser mellan olika språk och språkgrupper kan urskiljas. 

Samtidigt som människor möter allt fler språk i sin omgivning, blir vi också mer medvetna 

om vår egna språkliga bakgrund och språkanvändning än tidigare. Individen bygger upp 

sin uppfattning om sig själv, sin språkliga omgivning och sina språkkunskaper i 

interaktion med andra, och påverkas av de sätt att tala som finns i omgivningen. 

 

3.3 Stance och stancetaking 

 

De tidigare kapitlen understryker interaktionens roll som en central kontext för 

meningsskapande. Stance är ett perspektiv på interaktion som strävar till att synliggöra 

hur evaluerande, affektiva och epistemiska inställningar manifesteras i samtal mellan 

människor (Bucholtz & Hall, 2010). I denna studie tillämpar jag stance för att analysera 

hur olika språkliga positioner och identiteter konstrueras och uttrycks i barns samtal. 

Eftersom begreppet stance tills vidare inte har en etablerad svensk översättning används 

termerna stance och stancetaking i denna studie. 

 

Stance grundar sig på att tal aldrig kan vara affektivt neutralt, eftersom alla yttranden kan 

kontrasteras till andra möjliga emotionella reaktioner (Jaffe, 2009). Yttranden 

representerar alltid talarens perspektiv, och därför är stance nära förknippat med 

subjektivitet (Kärkkäinen, 2006). Genom sitt beteende och sina yttranden tar människor 

konstant ställning till olika påståenden och positionerar (Davies & Harré, 1990) därmed 
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sig själva i förhållande till världen och andra människor. Med hjälp av stance är det möjligt 

att studera hur våra tankar och åsikter tar sig uttryck i interaktionen mellan människor 

och hur vi tillsammans konstruerar gemensamma uppfattningar om världen. (Du Bois, 

2007.) 

 

Stance bygger på den dialogiska uppfattning av kunskap och interaktion som 

presenterades tidigare. Det dialogiska elementet i stance innebär att ett yttrande eller 

ställningstagande alltid är bundet till både egna och andras tidigare yttranden och 

ställningstaganden (Kärkkäinen, 2006). Stance uppnås och uppkommer i interaktion och 

konstrueras i samarbete mellan interaktörerna (Jaffe, 2009). I en enskild interaktion kan 

detta synas då deltagare konstruerar sin egen stance i förhållande till andras exempelvis 

genom att upprepa varandras ord eller uttryckssätt och ta ställning till dem på olika sätt 

i stunden (ex. Du Bois, 2007, Kärkkäinen, 2006). 

 

Du Bois (2007) triangelmodell identifierar tre dimensioner inom stance och understryker 

förhållandet mellan föremålet för stance – det så kallade stance-objektet – och subjekten 

som tar ställning till det.  Enligt Du Bois syftar stance således till människors sätt att 

värdera olika objekt, positionera sig själv och andra i förhållande till dessa objekt och att 

vara till olika grad ense eller oense med andras ställningstaganden. I praktiken är de 

olika funktionerna av stance tätt sammanlänkade och samtidiga – att evaluera ett objekt 

är att samtidigt positionera sig själv i förhållande till det, vilket samtidigt uttrycker enighet 

eller oenighet med andras motsvarande stances. 

 

Förutom de yttranden som bidrar till stancetaking i den omedelbara kontexten, påverkas 

tolkningen av stance även av egna och andras tidigare ställningstaganden, som ständigt 

registreras i de interaktioner vi deltar i. Att tolka ett stance kräver kunskap om individuella 

historier om antagna (eller icke-antagna) stances. Dessutom uppmärksammar och 

noterar vi en mängd information om våra medmänniskor som påverkar hur vi tolkar deras 

ställningstaganden, så som talesätt, olika identitetsmarkörer som tillskrivs dem gällande 

ursprung, etnicitet eller kön eller information om deras förflutna. (Du Bois, 2007.) Som 

Damari (2010) poängterar, kan individer i sina stances också svara till personer som inte 

är närvarande i den aktuella interaktionen genom att lyfta dem fram i diskussionen, eller 

positionera sig själv i förhållande till sina egna tidigare stances tagna vid ett annat tillfälle 

och således själv fungera som målet för jämförelse. 

 

Språket och den sociokulturella kontexten skapar ramarna för hur stance tar sig uttryck 

och vilka betydelser ställningstaganden får. Sociolingvistiska perspektiv på stance (Jaffe, 
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2009) strävar till att fördjupa förståelsen för hur stancetaking relaterar till den 

sociokulturella arenan: hur olika stances associeras med särskilda sociala roller och 

identiteter och med olika sociala och maktrelationer. Sociolingvistisk stance framhåller 

hur interaktörer utnyttjar resurser och repertoarer med etablerade sociala betydelser för 

att signalera positionalitet. (Jaffe, 2009.) 

 

I en bredare bemärkelse är stance alltså kopplat till personens tidigare upplevelser och 

kunskaper, och således till de historiska och kulturella betydelser som förknippas med 

olika ställningstaganden. Tidigare texter och diskurser är både resurser för stancetaking 

och ramar för dess innebörd och tolkning. Individuella stance-akter är indirekt kopplade 

till större politiska, sociala, ideologiska och kulturella arenor vilket utgör kärnan i 

sociolingvistisk stance. (Jaffe, 2009.) Stance binder samman de sociala aktörerna som 

tillsammans skapar sina stance genom dialogiskhet och intersubjektivitet, genom att 

olika stances bygger på varandra i interaktionen, och i en bredare bemärkelse på den 

sociokulturella arenan som styr individernas stancetaking (Du Bois, 2007). Betydelser 

konstrueras i samarbete mellan interaktörerna, och är därmed sociala till sin natur 

(Kärkkäinen, 2006). 

 

Stance kan också betraktas som ett uttryck för identitetskonstruktion. Det 

sociolingvistiska perspektivet på stance ser på sociala identiteter som socialt 

konstruerade, dynamiska och föränderliga kategorier som blir synliga i interaktionen 

mellan människor. Social identitet kan således ses som en kumulation av stances tagna 

av individen över en längre tid. Trots att stance konstrueras i stundvisa möten mellan 

människor, är det inte begränsat till momentära eller temporära positioneringar. (Jaffe, 

2009.)  Som Damari (2010) poängterar, är den objektiva frågan om hur många gånger 

ett stance måste uttryckas av en person för att bli kopplad till hens identitet är sekundär 

till personens subjektiva uppfattning och upplevda koppling mellan sitt stance och sin 

identitet. 

 

Också Bucholtz och Hall (2010) poängterar kopplingen mellan verbal kommunikation 

och identitet, och argumenterar att vi borde betrakta identitet och som en produkt som 

blir till i språkliga sammanhang snarare än en redan befintlig utgångspunkt för dem, och 

således som ett socialt och kulturellt fenomen. Identitet kan observeras som både 

medvetet och omedvetet antagna eller tillskrivna positioner på flera nivåer – dels de 

breda sociologiska kategorier som traditionellt associeras till identitet, men också lokala 

kulturella identiteter och dessutom temporära positioner som antas i ett specifikt samtal: 
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Any given construction of identity may be in part deliberate and intentional, in part 
habitual and hence often less than fully conscious, in part an outcome of 
interactional negotiation and contestation, in part an outcome of others’ 
perceptions and representations, and in part an effect of larger ideological 
processes and material structures that may become relevant to interaction. It is 
therefore constantly shifting both as interaction unfolds and across discourse 
contexts. (Bucholtz och Hall, 2010, s. 25) 

 

I samtal görs olika markeringar för att signalera identiteter. Schegloff (2007) 

demonstrerar hur interaktörer i samtal använder olika kategoriseringar för att identifiera 

och beskriva personer, snarare än som ett neutralt sätt att syfta till personer. Ofta 

uttrycks identiteter också genom mer implicita positioneringar, sådana som kan studeras 

med hjälp av stance (Bucholtz och Hall, 2010). Som Jaffe (2009) sammanfattar, uppnås 

personliga stances alltid genom jämförelse och kontrastering med andra personer och 

kategorier. En stor del av stance uppkommer från tal om andra, där talare både explicit 

och implicit gör sociala kategoriseringar och evalueringar, attribuerar intentionalitet, 

affekt, kunskap och aktörskap till sig själva och andra, samtidigt som de antar olika 

sociala och morala identitieter. (Jaffe, 2009.) 

 

Betydelserna av individers stance kan vara mångtydiga och ett visst stance kan vara 

uttryck för många olika sociala identiteter (Jaffe, 2009). Stancetaking kan utgöra ett sätt 

för individen att fixera sociala kategoriseringar och positioner, och eftersträva att 

konstruera en enhetlig identitet. Ofta kan ändå flera olika identitetsuttryck vara en tillgång 

för individen och det kan vara av intresse att uppehålla olika, också motstridiga 

positioner. På detta sätt kan de utnyttja den inbyggda ambivalensen i stancetaking, för 

att bibehålla flexibilitet i sina egna positioneringar i andra sammanhang och sociala 

omgivningar. (Jaffe, 2009.) 

 

Stance i relation till språk har tidigare studerats av bland annat Takei & Burdelski (2018) 

som demonstrerar hur medlemmar i en flerspråkig invandrarfamilj antar positioner som 

experter och noviser i förhållande till de olika språken i sina samtal. Obojska (2017) 

argumenterar att stancetaking fungerar väl för att granska kopplingarna mellan språklig 

identitet och språkideologier, eftersom evalueringsaspekten i stance ofta bygger på 

ideologiska uppfattningar och fungerar samtidigt som ett sätt för individen att identifiera 

sig själv och andra. Genom sina stances kan interaktörer aktivera vissa språkliga 

ideologier, och på så sätt rekonstruera och upprätthålla dem. Evaldsson  och Sahlström 

(2014) visar hur barn utifrån sina språkresurser kan positioneras på olika sätt beroende 

på hur omgivningen orienterar sig till språket, och hur barnen själva utnyttjar detta för att 

uppnå olika positioner. 
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Utan att explicit tala om stance visar Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djeou, Pörn, 

Rusk & Slotte-Lüttge (2013) hur barn i svenskspråkiga skolor i Finland initierar och deltar 

i samtal kring språk och kultur, och hur dessa utgör viktiga sammanhang för deras 

identitetsbyggande. I sina interaktioner topikaliserar och orienterar sig barn också 

självmant sig mot språk och språklärande under skoltid även utanför 

undervisningssituationer. Också Cekaite, Blum-Kulka, Grøver och Teubal (2014) lyfter 

fram barns interaktion och aktivitet sinsemellan som en viktig gemenskap för deras 

socialisation. Paulsrud & Straszer (2018) illustrerar ur ett translanguaging-perspektiv hur 

ett barn i en flerspråkig familj uppfattar och resonerar kring familjens språkpraktiker. 

 

Sammanfattningsvis fungerar stance som ett sätt för människor att konstruera och 

uttrycka sina positioner i interaktion med varandra. Stances är således inte någon 

personlig, bestående eller inre psykisk komponent utan stances uppkommer och 

manifesteras enbart i enskilda interaktioner. Trots att stance manifesteras i enskilda 

interaktioner, är stance inte något isolerat, utan är avgörande och betydelsefullt i 

verkligheten för individerna som berörs av givna stances. Över en längre period kan 

stances ackumuleras och bidra till skapandet av mer fixerade och stabila identiteter. På 

så sätt kan individers stancetaking erbjuda insikter i de sociala och samhälleliga 

processer och strukturer som samspelar i en given kontext. 
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4 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att analysera och tolka barns sätt uttrycka stance i 

förhållande till språkanvändning och språkkunnande i interaktion med varandra i 

kontexten av en gruppintervju. 

 

Studien utgår ifrån följande forskningsfrågor: 

 

1) På vilka sätt uttrycker barnen stance i förhållande till 

språkanvändning och språkkunnande? 

2) Hur kan barnens stancetaking relateras till den aktuella språkliga, 

sociala och kulturella kontexten? 

 

Den första forskningsfrågan strävar till att identifiera olika sätt av stancetaking i barnens 

interaktion. Av intresse är speciellt de språkliga positioneringar barnen gör av sig själva 

och andra, samt hur tal om språkanvändning, språkkunskaper och språklig identitet 

fungerar som ett uttryck för dessa språkliga positioner i barnens interaktion. 

 

Den andra forskningsfrågan syftar till att relatera barnens stancetaking till den språkliga, 

sociala och kulturella kontexten genom att tolka deras stances från ett sociolingvistiskt 

perspektiv.   
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5 Genomförande av studien 

 

Studien baserar sig på kvalitativa, tematiska intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009) kring 

språkanvändning, språklärande och språkkunnande med grupper av elever i årskurs två 

i en tvåspråkig kommun i Finland. Totalt fem grupper intervjuades, varav tre består av 

barn från en svenskspråkig skola och två av barn från en finskspråkig skola. 

 

Studien anknyter till forsknings- och utvecklingsprojektet DIDIA (Flerspråkig didaktik och 

språköverskridande dialoger) vid Helsingfors universitet, där jag medverkat som 

forskningsassistent sedan hösten 2018. Inom DIDIA utvecklas och analyseras 

flerspråkiga pedagogiska verksamheter, med fokus på språkattityder och 

språkanvändning. Målet med verksamheterna inom projektet är att främja deltagarnas 

positiva attityder till flerspråkig samverkan och öka deras språkkompetens och 

språkmedvetenhet. 

 

5.1 Rekrytering 

 

I studien deltog sammanlagt 15 elever i årskurs 2 från två närliggande skolor, varav den 

ena har finska som undervisningsspråk och den andra svenska. Skolorna är små till 

storleken med färre än 100 elever i respektive skola, och befinner sig på mindre orter i 

en tvåspråkig kommun i Finland. Intervjuerna genomfördes hösten 2018 för att kartlägga 

elevernas språkbakgrund, språkuppfattningar och språkattityder i början av projektet. 

 

De intervjuade eleverna tillhör skolklasser som deltar i flerspråkig verksamhet med fokus 

på svenska och finska som ordnas av en samarbetspartner till forsknings- och 

utvecklingsprojektet DIDIA. En del av denna verksamhet dokumenteras i forskningssyfte 

av vår forskargrupp, vilket eleverna fick valfriheten att delta i. Intervjuerna som utgör 

materialet för denna studie samlades in innan själva verksamheten inom delprojektet 

hade inletts. Således anknyter denna studie inte till de normativa mål som styr 

verksamheten inom projektet. 

 

Med tanke på att barnen gick i skolor med olika undervisningsspråk, förväntade vi att det 

finns skillnader i deras språkmiljöer hemma och på fritiden. Både svenskan och finskan 

användes mycket på barnens hemorter, vilket även syntes i att finskan och svenskan till 

olika grad var närvarande i så gott som alla informanters vardag. De flesta uppgav sig 

också vara i kontakt med engelska exempelvis på internet, i datorspel och på TV. 
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Materialet består av fem fokusgruppintervjuer med tre elever i varje intervjugrupp. Tre 

av intervjuerna genomfördes med elever från den svenskspråkiga skolan och två med 

elever från den finskspråkiga skolan. 

 

5.2 Forskningsetiska principer 

 

Informanternas samtycke till deltagande i studien efterfrågades innan intervjuerna med 

en förfrågan om forskningstillstånd (bilagor 1 och 2) som elevernas vårdnadshavare fick 

fylla i tillsammans med dem. Särskilt i fråga om studier där barn fungerar som 

informanter är det av stor vikt att deltagandet sker på frivillig grund och att barnen kan 

ångra sitt deltagande när som helst, eftersom barn generellt har en begränsad förmåga 

att bedöma risker och konsekvenser då det gäller deltagande i forskning (Källström 

Cater, 2015). Eftersom studien genomfördes i skolor ansöktes även om ett forskningslov 

från kommunen, vilket beviljades i oktober 2018. 

 

Informanternas identitet skyddas genom att namn och övriga personliga detaljer fingeras 

i utskrifterna. Studien följer också övriga utgångspunkter för god vetenskaplig praxis som 

framställs av den nationella Forskningsetiska delegationen (2012) i avseende på 

öppenhet och omsorgsfullhet i dataanskaffnings- och undersökningsmetoder samt 

presentation av resultaten på ett rättvisande sätt. Analysen av materialet presenteras 

mer i detalj i kapitel 6. 

 

5.3 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes under lektionstid i respektive skola. I varje intervju deltog tre 

elever, en forskare som fungerade som gruppledare och ledde diskussionen, samt jag 

som assisterade. Min roll under intervjuerna var främst att iaktta diskussionen och aktivt 

lyssna till barnen, medan jag deltog i diskussionen enbart enstaka gånger. Intervjuerna 

genomfördes på skolans undervisningsspråk, det vill säga svenska eller finska. 

Intervjuerna spelades in på en diktafon. 

 

Intervjuerna var halvstrukturerade (Kvale & Brinkmann, 2009), och följde ledigt den 

intervjumatris som finns bifogad (bilagor 4 och 5). Intervjufrågorna planerades med det 

relaterade forskningsprojektet DIDIA som utgångspunkt, med syfte att kartlägga 

elevernas språkanvändning och språkkunskaper samt språkrelaterade attityder och 
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uppfattningar. Intervjuerna är därmed inte ursprungligen planerade med tanke på denna 

studies forskningssyften. Intervjuerna visade sig ändå erbjuda riktigt av exempel på 

språkliga positioneringar, kategoriseringar och självevalueringar från barnen, vilket 

väckte mitt intresse att studera dem ur ett stance-perspektiv. 

 

För en lyckad diskussion är det viktigt att ha en fungerande gruppsammansättning. I 

fokusgruppintervjuer är det viktigt att deltagarna upplever sig ha vissa gemensamma 

egenskaper och erfarenheter för att öppna upp för diskussion. Det bör ändå också finnas 

en del variation för att få fram olika perspektiv på ämnet i fråga (Dahlin-Ivanoff, 2015). I 

denna studie var barnen i varje intervjugrupp klasskamrater som bodde på samma ort. 

Deras olika familjer, hobbyer och fritidsintressen erbjöd ändå riklig variation i fråga om 

deras språkrelaterade erfarenheter och tankar, vilket möjliggjorde intressanta 

diskussioner och utbyten av erfarenheter. Med tanke på gruppsammansättningen under 

samtalen är det också relevant att nämna att eleverna i den svenskspråkiga klassen 

delades in i intervjugrupper enligt klasslärarens omdöme med tanke på elevernas 

interaktion tillsammans, medan eleverna i den finskspråkiga klassen delades in i 

intervjugrupper slumpmässigt. 

 

Att genomföra intervjuer i grupp kräver att intervjuaren tar en annorlunda roll än i 

individuella intervjuer. För att uppmuntra deltagarna att dela med sig av sina tankar och 

åsikter är det viktigt att skapa en avslappnad, trygg och icke-dömande intervjusituation. 

Gruppledaren behöver lyssna aktivt till deltagarna, fördjupa diskussionen med hjälp av 

att ställa frågor och engagera alla deltagare. (Dahlin-Ivanoff, 2015.) Det 

halvstrukturerade upplägget (Kvale & Brinkmann, 2009) av intervjun tillät diskussionen 

att flyta på ett naturligt sätt och för intervjuaren att anpassa sig till elevernas respons på 

frågorna genom att styra samtalet mot ämnen som barnen själva var ivriga att tala om. 

Också valet av att intervjua barnen i grupper bidrog till att skapa en mer familjär situation 

för dem att diskutera sinsemellan. 

 

Fördelen med fokusgruppintervjuer är att man kan få fram ett antal olika perspektiv och 

tankesätt, fångade i deltagarnas interaktion då de utmanar och svarar till varandra. 

Eftersom intervjuerna är interaktioner där deltagarna reagerar och svarar till varann, är 

det viktigt att interaktionen betraktas i sin helhet. Fokusgruppintervjun som data ska inte 

ses som en samling av enskilda personers uppfattningar, utan som en explorativ 

interaktion där deltagarna skapar en kollektiv bild av ämnet i fråga. (Dahlin-Ivanoff, 

2015.) Med detta i åtanke uppfattade jag fokusgruppintervjuer som en intressant grund 
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för analys av stancetaking, som också fokuserar på det interaktiva elementet i 

människors kunskapsskapande. 

 

I denna studie är det också av vikt att beakta barnens roll som informanter i en 

intervjusituation. Barns sätt att kommunicera och formulera sig kan skilja sig från vuxnas 

i många avseenden, vilket kräver andra intervjutekniker vid barnintervjuer. Barn kan tolka 

intervjusituationen som ett ”prov” och försöka tillmötesgå intervjuaren eller svara ”rätt” i 

stället för att fokusera på sina erfarenheter. Det är därför viktigt att poängtera att det inte 

finns några rätta svar och att man inte behöver svara på alla frågor. (Källström Cater, 

2015.) 

 

5.4 Transkribering och bearbetning av data 

 

Totalt spelades 156 minuter intervjumaterial in, bestående av cirka 30 minuter material 

per intervju. Jag transkriberade alla intervjuer i sin helhet i programmet InqScribe (se 

bilaga 5 för transkriptionsnyckel). De finskspråkiga utdragen som finns med i 

resultatredovisningen översattes också till svenska. Originaltexten är markerad med 

kursiv. 

 

I utskrifterna gjordes vissa ändringar för att skydda informanternas identitet. Alla namn 

som förekommer i utskrifterna har fingerats. Detsamma gäller ortnamn och vissa 

uppgifter som kunde underlätta identifieringen av de intervjuade. I vissa fall har också 

barnens talesätt, exempelvis dialektala uttryck, ändrats av samma orsak. Alla ändringar 

har gjorts med hänsyn till samtalet, så att innebörden i barnens uttalanden ändras 

möjligast lite och diskussionens innehåll och flyt bibehålls. 
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6 Analys 

 

Studiens syfte är att analysera och tolka barns sätt att uttrycka stance i förhållande till 

språkanvändning och språkkunnande i interaktion med varandra i kontexten av en 

halvstrukturerad gruppintervju. I fokus ligger därmed den interaktion och kollektiva 

förståelse kring dessa teman som barnen bygger upp i sina samtal, och hur de i samtalen 

positionerar sig själva och andra som språkanvändare. 

 

Som utgångspunkt för analysen av intervjumaterialet fungerar Du Bois (2007) 

teoretisering av de tre dimensionerna av stancetaking i interaktion samt sociolingvistiska 

perspektiv på stance (Jaffe, 2009) som strävar till att tolka barnens stance från ett 

bredare perspektiv utifrån de betydelser de får i den aktuella kulturella, sociala och 

kulturella kontexten. De olika perspektiven på stance diskuterades mer utförligt i kapitel 

3.3. I detta kapitel beskrivs själva analysprocessen och diskuteras mer i detalj hur 

stancetaking tillämpats i tolkningen av resultaten. 

 

6.1 Stancetaking i fokusgruppintervjuer 

 

Att analysera interaktion kräver ett annorlunda perspektiv från forskarens sida än att 

analysera individuella uttalanden. Diskussioner bör alltid ses i sin kontext, där ny 

kunskap byggs upp genom samspelet mellan deltagarna. Eftersom människor påverkas 

av varandra och varandras uttalanden, bör diskussioner betraktas som sociala 

företeelser. Eftersom det dialogiska perspektivet på kollektivt kunskapsskapande genom 

interaktion utgör grunden för stance, kan teorier om stance och stancetaking erbjuda 

användbara verktyg för analys av interaktion. 

 

Fokusgruppdiskussioner baserar sig på deltagarnas konstruktion av kollektiva, 

gemensamma erfarenheter, och fokuserar på variationen i den kollektiva förståelsen 

som växer fram ur dessa diskussioner. Fokusgruppdiskussionen som metod är också 

baserad på ett socialkonstruktivistiskt synsätt som utgår ifrån att människor skapar sin 

egen kunskap i samspel med andra och interaktion således är en lärandeprocess 

(Dahlin-Ivanoff, 2015). Stance fungerar som ett verktyg för att fånga, synliggöra och 

analysera olika strategier som människor utnyttjar för att konstruera och förhandla 

kunskap och betydelser i interaktion med varandra, och utgår således från ett perspektiv 

på språk och interaktion som liknar utgångspunkterna för fokusgruppdiskussionen som 

metod. 
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Då man använder intervjuer som forskningsdata uppfattas det viktigt att klargöra och 

beakta skillnaden mellan autentiska och icke-autentiska samtal (De Fina & Perrino, 

2011). I intervjusituationer finns en intervjuare, ofta forskaren själv, som styr samtalet 

genom att delta i samtalet och ställa frågor. Detta har oundvikligen en viss effekt på 

intervjudeltagarnas svar och hur interaktionen framskrider. Från perspektivet av 

stancetaking innebär detta att gruppledaren i praktiken ofta definierar målet för 

diskussionen (eller det så kallade stance-objektet) som deltagarna förväntas orientera 

sig till och utvärdera. 

 

Damari (2010) poängterar ändå att trots att autentiska samtal möjligtvis ger en mer 

verklighetstrogen bild av personernas normala stancetaking, fungerar intervjuer som ett 

effektivt sätt att uppmana stances kring ett särskilt tema. Trots att samtal i intervjukontext 

inte nödvändigtvis reflekterar vardagliga diskussioner, kan de berätta hur personer 

presenterar sig för en utomstående genom stance, vilket kan tolkas som en artikulering 

av hur de ser på sig själva. I sin studie utnyttjar hon intervjun för att framkalla stances i 

relation till kulturell och språklig identitet. De Fina & Perrino (2011) argumenterar på ett 

liknande sätt att man i användning av intervjudata i studier inte bör eftersträva att 

neutralisera intervjusituationen och få den att framstå som möjligast autentisk, utan 

snarare att synliggöra och beakta intervjun i analysen genom att betrakta den som en 

särskild typ av diskussion och ta hänsyn till deltagarnas roller (också intervjuarens) i 

samtalet. 

 

Fokusgruppintervjuerna visade sig erbjuda rikligt av exempel på barnens 

språkrelaterade stancetaking. För att identifiera och analysera barnens stances 

tillämpade jag Du Bois (2007) triangulära modell som presenterar stance utifrån tre 

centrala funktioner av stance: subjektets evalueringar av olika objekt, subjektets 

positionering av sig själv i förhållande till dessa objekt, samt subjektets positionering av 

sig själv i förhållande till andra stances. 

 

Enligt Du Bois syftar evaluering till subjektets stance gentemot olika stance-objekt. 

Genom evaluering orienterar sig subjektet till stance-objektet och tillskriver det någon 

form av värde. Positionering syftar till subjektets positionering av sig själv eller andra i 

förhållande till objektet. Positioneringen kan vara till exempel affektiv – att uttrycka 

gillande eller ogillande – eller epistemiskt – att ha eller inte ha kunskap om något. 

Affektiva stances berättar om talarens emotionella tillstånd, medan epistemisk stance 

berättar om talarens säkerhet i sitt uttalande (Jaffe, 2009). 
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Den tredje dimensionen av stance handlar om hur subjekten förhåller sig till andras 

ställningstaganden, alltså subjektens positionering av sig själva i förhållande till de andra 

interaktörernas stances. Det handlar inte enbart om entydigt instämmande eller 

opponering i en binär bemärkelse, utan utgör en skala av olika sätt att förhålla sig till 

andras ställningstaganden (Du Bois, 2007). Subjekten justerar sig själva i förhållande till 

andras ställningstaganden, och uttrycker således förhållandet mellan två olika 

ställningar. 

 

Som Du Bois (2007) sammanfattar, finns det tre centrala frågor vi behöver söka svar på 

i analys av stancetaking i en given interaktion. Dessa frågor har jag också utnyttjat som 

vägledande analysfrågor i databearbetningen och kodningen av utdragen:  

 

(1) Who is the stancetaker? 
 
(2) What is the object of stance? 
 
(3) What stance is the stancetaker responding to? 

 
Du Bois (2007, s. 146) 

 

Som Kärkkäinen (2006) demonstrerar, ger det ett mervärde till stance-analys att inte 

enbart granska enskilda yttranden från individuella talare, utan även hur stance 

uppkommer i dialogisk interaktion mellan människor i en särskild kontext. Stance formas 

av de andra interaktörernas yttrande i turtagandet i sekventiella diskussionen. I analys 

av stancetaking är det också relevant att granska vem som antar vilka stances i 

interaktionen. Genom att identifiera personen bakom ett visst stance kan man fördjupa 

uppfattningen om hur hens identitet och erfarenheter inverkar på de stances som finns 

tillgängliga i en given situation. 

 
Damari (2010) poängterar också att Du Bois modell inte direkt innefattar eller illustrerar 

de mer longitudinella effekterna av stance på identitetskonstruktion, och för att analysera 

dessa behöver Du Bois modell kombineras med teorier som beaktar större sociala 

processer och hur stance relaterar till med bestående identiteter. Däremot lyckas Du 

Bois modell kombinera och sammanfatta många olika element av stance, och fungerar 

därmed väl som utgångspunkt för att granska interaktion. 

 

För att få med denna aspekt av stancetaking utnyttjar jag även sociolingvistiska 

perspektiv på stance (ex. Jaffe, 2009) för att relatera barnens stancetaking till deras 
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språkliga och kulturella omgivning och till deras identitetsbyggande ur ett mer 

longitudinellt perspektiv. 

 

6.2 Bearbetning och kategorisering av data 

 

Bearbetningen av intervjumaterialet har skett enligt de grundläggande arbetssätten av 

sortering och reducering (Rennstam & Wästerfors, 2015) för att skapa ordning i 

materialet och lyfta fram det mest väsentliga med avseende för studiens 

problemställningar. Den primära bearbetningen av det råa ljuddata som spelades in 

beskrivs i kapitel 5.  

 

Det första steget i sorteringen av materialet kräver att fördjupa sig i materialet så att man 

känner till det väl. Detta skedde dels redan under transkriptionsprocessen, då jag 

lyssnade igenom intervjuerna åtskilliga gånger. Det är ändå viktigt att läsa igenom 

materialet på nytt, och anta den nya rollen som analytiker (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Sorteringsfasen inleddes därmed med åtskilliga genomläsningar av transkripten 

från intervjuerna. 

 

Databearbetningen genomfördes till en stor del med fysiska utskrifter i pappersformat. 

Sorteringen inleddes med att skilja ut de betydelsefulla delarna ur materialet och stycka 

utskrifterna i koncisa och begripliga utdrag. Ofta kunde detta innebära att ett utdrag 

inleddes med en intervjufråga på vilken ett eller flera barn svarade. I intervjuerna uppstod 

också ofta diskussioner, där barnen och gruppledaren reagerade på varandras 

uttalanden. Då kunde ett utdrag representera diskussionen kring en viss fråga eller ett 

visst ämne, tills diskussionen övergick till ett annat ämne. I detta skede eliminerades 

också utdrag som inte tolkades relatera till språkanvändning eller språkkunnande och på 

så sätt inte var av intresse för studiens frågeställningar. 

 

Nästa steg bestod av att identifiera och beskriva olika fall av stancetaking i utdragen.  

För att skapa ordning i materialet och identifiera likheter och olikheter i utdragen använde 

jag mig av öppen kodning (Kvale & Brinkmann, 2009), där jag markerade mina 

observationer om vad samtalet kretsade kring och hur barnen i samtalet uttryckte stance 

i relation till språkanvändning och sitt språkkunnande. Jag arbetade induktivt (Fejes & 

Thornberg, 2019) genom att låta det insamlade intervjumaterialet styra 

kodningsprocessen. 
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I materialet identifierade jag två mer märkbara typer av diskussioner kring språk – utdrag 

där språkkunskaper huvudsakligen inte topikaliserades eller lyftes upp till diskussion, 

utan förblev implicita genom att samtalet i stället kretsar kring exempelvis 

språkanvändning eller explicita sociala kategoriseringar. Den andra gruppen bestod av 

utdrag där språkkunskaper å andra sidan topikaliserades och lyftes fram för jämförelse, 

utvärdering och mätning. 

 

Min första observation gällande barnens stancetaking var alltså att de positionerade sig 

själva och andra både genom att topikalisera och att inte topikalisera språkkunskaper.  

Ur dessa två större kategorier valde jag ut fyra mer specifika typer av stancetaking som 

presenteras i resultatredovisningen: 1. barnens självpositionering genom hemspråk, 2. 

användning av sociala kategorier för att uttrycka och tillskriva positioner 3. topikalisering 

av språkkunskaper samt 4. förhandlande av epistemisk auktoritet i förhållande till 

språkkunskaper. 

 

Reducering syftar till processen av att välja och välja bort vilka utdrag som används för 

att representera materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). En viktig princip för valet av 

data är balansen mellan att välja de intressantaste utdragen men samtidigt återge 

materialet på ett representativt och sanningsenligt sätt. Det är viktigt att forskaren 

använder materialet på ett rättvisande sätt. 

 

Som Du Bois (2007) poängterar, kan stance ta sig uttryck på ett oändligt antal sätt. Inom 

ramarna för denna studie strävar jag inte till att redogöra uttömmande för alla fall eller 

typer av stancetaking i materialet. Mitt mål är snarare att lyfta fram, beskriva och 

analysera intressanta tendenser och på ett explorativt sätt undersöka olika former av 

stancetaking som förekommer i barnens samtal. 

 

6.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

För att garantera studiens tillförlitlighet och trovärdighet har jag strävat till att redogöra 

utförligt för de olika stegen av datainsamlingen och -bearbetningen, samt till transparens 

och öppenhet i analysen av intervjuerna. Studien följer också övriga utgångspunkter för 

god vetenskaplig praxis i avseende på tillförlitlighet i forskning som framställs av den 

nationella Forskningsetiska delegationen (2012). 
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Utdragen som presenteras i kapitel 7 illustrerar hur utdragen analyserats. Modellen som 

används i transkriptionen av intervjuerna har som mål att ge en möjligast detaljerad bild 

och förmedla barnens interaktion på ett verklighetstroget sätt. Läsaren har således 

möjlighet att granska och utvärdera tolkningen av interaktionerna som presenteras och 

analyseras i kapitel 7. 

 

Studien eftersträvar varken till att vara en uttömmande redogörelse för alla former av 

stancetaking, eller att generalisera resultaten från de analyserade intervjuerna. I stället 

är målet med studien att illustrera och exemplifiera användningen av stance för att 

konstruera språkliga positioner i barns samtal. 

 

Som redan tidigare nämndes, är det viktigt att i tolkningen av resultaten av denna studie 

beakta att materialet är insamlat i en intervjusituation. De diskussioner som uppstår 

mellan barnen och gruppledaren är således frammanade genom de frågor som ställs. 

Även själva situationen och närvaron av främmande vuxna kan påverka barnens sätt att 

uttrycka sig, trots att vi strävade till att skapa en avslappnad stämning under 

diskussionerna. Från ett stancetaking-perspektiv kan ändå även icke-autentiska samtal 

erbjuda intressanta exempel på olika stances. Dessutom fanns också i detta material 

rikligt av mer spontana utbyten mellan barnen som inte direkt var kopplade eller 

frammanades av intervjuarens frågor. Det är ändå viktigt att beakta i tolkningen att det 

ofta är intervjuaren som definierar stance-objektet som deltagarna förväntas orientera 

sig till i utdragen. 

 

En annan aspekt att överväga i detta sammanhang är att intervjuarens 

frågeformuleringar och de begrepp och uttryck hen använder dels kan styra barnens sätt 

att formulera sina svar. Med detta syftar jag till att också intervjuaren i vissa situationer 

använder sig exempelvis av sociala kategoriseringar som ”finsk” – begrepp som också 

lyfts upp och problematiseras i analysen. Denna begränsning hade främst att göra med 

att intervjumatrisen inte var planerad för just denna studie, utan studiens frågeställningar 

formulerades först senare utifrån materialet. Om man eftersträvar att granska noggrannt 

barnens egna, spontana ordval i förhållande till de olika temana bör man sträva till att 

använda mer neutrala uttryck. 

 

För att skapa en naturlig diskussion är det ändå nödvändigt att intervjuaren och barnen 

har ett gemensamt språk för de olika fenomenen. Det är omöjligt att skapa objektiva eller 

neutrala frågor, eftersom alla frågeställningar speciellt i förhållande till språk innefattar 

en mängd implicita antaganden. Som också grunder Eftersom det finns flera barn i 
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intervjugrupperna är min egen bedömning dock att det finns rikligt också av spontana 

interaktioner som uppstår mellan barnen, vilket jag också har försökt illustrera i 

resultatredovisningen. 
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7 Resultat och tolkning av resultaten 

 

I detta kapitel presenteras och tolkas studiens resultat. Ur mitt data lyfter jag fram fyra 

olika typer av stancetaking som barnen uttryckte i förhållande till språkanvändning och 

språkkunnande: 1. självpositionering genom hemspråk, 2. språkanvändning och sociala 

kategorier, 3. topikalisering av språkkunskaper samt 4. förhandlande av epistemisk 

auktoritet. I min analys av utdragen relaterar jag barnens stancetaking till den språkliga, 

sociala och kulturella kontexten för att besvara forskningsfråga 2. 

 

Som beskrevs i kapitel 6 kan dessa fyra typer av utdrag delas in i två större, övergripande 

kategorier: utdrag där språkkunskaper huvudsakligen inte topikaliseras eller lyfts upp till 

diskussion och utdrag där språkkunskaper topikaliseras och lyfts upp för jämförelse och 

mätning. De två första kategorierna exemplifierar samtal där språkkunskaper 

huvudsakligen inte topikaliseras, och de två senare samtal som kretsar kring 

topikalisering av språkkunskaper. 

 

7.1 Självpositionering genom hemspråk 

 

Hemmet utgör en viktig språklig omgivning i barnens liv, och också i barnens samtal 

utgjorde språkanvändningen i familjen en viktig utgångspunkt för deras positionering av 

sig själva som språkanvändare. De följande transkripten exemplifierar hur barnen 

positionerade sig som språkanvändare genom att beskriva sina språkpraktiker hemma 

och i förhållande till sina föräldrar och familj. Som utdragen illustrerar fungerar 

beskrivningar av språkanvändningen hemma som effektiva sätt för barnen att signalera 

språkkunskaper och språklig identitet. 

 

Transkript 1. Pappa övar fortfarande 

 

1. Gruppledare: talar ni svenska då själv 
   puhutteko ruotsia sitten itse 

   […] 
2. Stella:  jo (.) jag (.) jag talar egentligen inte svenska med pappa och mamma 
3.    men tyska talar jag som till exempel om pappa och mamma pratar så 
4.    talar jag liksom så att mamma också – för att om jag talar finska för 
5.    att (.) pappa övar fortfarande finska 

no (.) mä kyllä (.) mä en puhu oikeen isän ja äidin kaa ruotsii mut 
saksaa puhun kuten vaikka jos iskä ja äiti on niinku kahestaan 
juttelemassa ni (.) vaikka ne on eronnu öö ni sitte tota (.) ni sitte mä 
puhun öö et äitiki öm tai että jos mä puhun suomee koska (.) isä vielä 
opettelee suomea 

6. Gruppl.:  mm 
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7. Stella:  så ifall jag talade finska så då skulle han inte riktigt förstå (.) jag  
8.    måste- jag är alltid tvungen att tala tyska 
   niin jos mä puhuisin suomea niin sit se ei oikeen ymmärtäis (.) mun 
   pitää- mun on aina pakko puhua saksaa 
9. Gruppl.:  no nii 
10. Stella:  fast hos pa- mamma kunde jag på sätt och vis tala tyska med min  
11.    mamma men (.) men för att (.) men vår regel i mammas hem är att vi  
12.    talar liksom finska hos mamma och tyska hos pappa 
   paitsi is- äidin luona mä kyllä voisin puhua tavallaan mun äidinki kaa 
   saksaa paitsi (.) öm paitsi koska (.) paitsi koska meiän äidin kodin  
   sääntö on että on et me puhutaan niinku äidin luona suomee ja  
   isän luona saksaa 

 

I följande utdrag gör intervjuaren ett försök att definiera svensktalande som stance-objekt 

genom sin inledande fråga på rad 1. Stella reagerar på rad 2 till den inledande frågan 

om svenska, men styr ändå diskussionen i en annan riktning genom att lyfta fram sin 

användning av tyska som ett alternativt diskussionsämne. I sin reflektion över sina 

språkpraktiker med sina föräldrar positionerar hon sig som en tvåspråkig expert som 

anpassar sin språkanvändning enligt olika situationer och förväntningar. 

 

På rad 5 positionerar Stella sin pappa som en person som lär sig finska. I sitt uttalande 

på rad 7–8 gör hon det tydligt att hon talar tyska i närvaron av sina båda föräldrar för att 

göra det lättare för sin pappa att delta i interaktionen. På rad 5 understryker hon sin 

pappas kunskaper i finska genom att poängtera att han fortfarande övar finska. Stella 

uttrycker det som att hon måste tala tyska (rad 8), och får det således att framstå som 

att språkvalet inte är upp till henne utan något hon anpassar sin språkanvändning till. 

 

På rad 10 riktar hon i stället uppmärksamheten till sin språkanvändning med mamma. 

Hon konstaterar att hon i teorin också kunde använda tyska tillsammans med sin 

mamma, vilket implicit anspelar på att de båda kan kommunicera på tyska. Hon 

framhåller ändå sedan att hennes språkanvändning med mamma beror på deras ”regel” 

om att använda finska med mamma och tyska med pappa (rad 11–12). 

 

Stella betonar sin egen roll som tvåspråkig genom att beskriva hur hon anpassar sin 

egen språkanvändning enligt olika situationer. Hon reflekterar över sina språkval i 

förhållande till sina föräldrars språkkunskaper, och lyfter speciellt fram sin pappas 

bristande kunskaper i finska, och familjens överenskommelse om språkanvändningen 

med respektive förälder som faktorer som styr hennes språkval. Genom ordval som 

”måste” (rad 8) och ”regel” (rad 11) framställer hon de externa faktorerna som det 

avgörande för hennes språkval. Samtidigt positionerar hon sig själv som en språkkunnig, 

aslott
Highlight
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tvåspråkig individ som anpassar sig flexibelt enligt olika kontexter, förväntningar och 

krav. 

 
Transkript 2. Öva mera finska 

 

1. Anna:   och då undrar vi allra först vilka språk ni talar hemma 
2. Leo:   öö ja pratar både finska å svenska 
3. Anna:   mhm 
4. Oliver:   ja pratar också 
5. Livia:   ja 
6. Oliver:   svenska å finska 
7. Livia:   ja pratar bara svenska 
8. Gruppl.:   just det (.) jå (.) men du Oliver sa att du prata eller ni båda Leo å (.) 
9.    eller Leo å Oliver men Oliver först vem pratar du finska med vem  
10.    pratar du svenska med 
11. Oliver:  me mamma pratar ja svenska me pappa pratar ja finska 
12. Gruppl.:   mm jå (.) e de någå andra släktingar som du också pratar finska me  
13.    då 
14. Oliver:   m- m 
15. Gruppl.:   nä (.) å inga kusiner eller så du pratar finska med eller 
16. Leo:  ja pratar finska me (…) både mamma och min styvpappa å dom är  
17.    båda (.) dom är (.) min mamma är tvåspråkig (.) å (.) min styvpappa  
18.    kan mera svenska (.) men han kan ändå finska jättebra 
19. Gruppl.:  mm (.) just det (.) jå (.) pratar de finska med varandra då också 
20. Leo:  jo 
21. Anna:  jo 
22. Leo:  vi brukar vi- (.) vi har bestämt oss att vi sku öva mera finska  
23.    hemma 

 

För att få en djupare förståelse av en persons språkanvändning eller språkliga identitet 

är det inte enbart relevant vilka språk som används, utan också hur de används. Genom 

att uttrycka sin språkanvändning och sitt förhållande till språkanvändningen fördjupar 

barnen sin egen position i förhållande till de olika språken. I följande utdrag har både 

Oliver och Leo uttryckt att de använder både finska och svenska hemma och tillfrågas 

på rad 9–10 om vem de använder språken med. 

 
Oliver får svara först och inleder på rad 11 med att han talar svenska med sin ena och 

finska med sin andra förälder. Leo fortsätter på rad 16 med att uppge sig tala finska både 

med sin mamma och styvpappa.  

 

På rad 17 bygger han ändå på sin tidigare stance, först genom att positionera sin mamma 

med kategorin ”tvåspråkig”. Genom att inte positionera sin styvpappa som tvåspråkig 

och i stället topikalisera hans finskakunskaper, positionerar Leo honom som en 

ofullständig språkanvändare. Att tala om kunskaper låter antyda att personen orienterar 

sig till språket som något att studera och lära sig, i stället för något som man redan 

behärskar. Olivers enkla konstaterande på rad 11 antyder implicit att han behärskar de 



 

 39 

båda språken. Genom att orientera sig mot språkinlärning positionerar sig Leo som en 

person med ofullständiga kunskaper i finska. 

 

Hans uttalande på rad 22–23 markerar också användningen av finska som ett undantag 

i hemmet genom att beskriva det som en medveten överenskommelse till skillnad från 

ett spontant eller naturligt språkval. På så sätt positionerar han både sig själv och sin 

styvpappa som personer som medvetet orienterar sig till finskan som ett språk för 

inlärning. 

 

Transkript 3. Finska böcker och svenska böcker 

 

1. Gruppl.:   okej mm (.) läser nån högt för er hemma 
2. Matilda:  jå 
3. Max:   jå 
4. Elias:   jå 
5. Gruppl.:   mm (.) på vilket språk läser vem då 
6. Matilda:   svenska 
7. Gruppl.:   jå 
8. Matilda:   mamma (.) brukar 
9. Gruppl.:   jå (.) m-h 
10. Elias:   svenska mamma 
11. Gruppl.:   jå 
12. Max:   svenska och finska 
13. Gruppl.:   okej (.) jå 
14. Max:   jag har finska böcker och finska- (.) å svenska böcker 
15. Gruppl.:   jå 
16. Max:   och finska tidningar och svenska tidningar 
17. Gruppl.:  just det (.) jå (.) vilka slags tidningar 
18. Max:   Bamse och Kalle Anka (.) å sen böcker jag har Kalle Anka å Bamse  
19.    å alla möjliga miljarder böcker 
20. Gruppl.:   är det nån skillnad för dig om nån läser på svenska eller på finska 
21. Max:   nä 

 

I utdraget tillfrågas barnen om deras språkpraktiker hemma vid högläsning, och med 

specifikt om vilka språk deras föräldrar använder i dessa sammanhang. Matilda är den 

första att svara på frågan på rad 2 och hon kompletterar sitt svar på rad 6. Elias 

reproducerar hennes svar nästan ord för ord på rad 10. 

 

På rad 12 positionerar Max sig avvikande från både Matilda och Elias genom att 

poängtera sin användning av inte bara svenska men också finska. Till skillnad från Elias 

och Matilda kopplar han heller inte explicit språket till sina föräldrar, vilket frågan syftade 

till, utan till sig själv och de böcker och tidningar han har hemma. 
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På rad 14 utvecklar han vidare självmant sitt svar genom att ta upp att han har böcker 

på både svenska och finska, vilket han upprepar ännu på rad 16 om tidningar. Hans 

upprepning av orden ”svenska” och ”finska” understryker hans språkkunskaper i de två 

språken. I interaktionen går Max självmant utöver att enbart svarar på frågorna som ställs 

på rader 1 och 5. Han använder i stället tillfället till att positionera sig som tvåspråkig. I 

samtalet fungerar hans beskrivning av sina böcker och tidningar som ett bevis och en 

representation av hans tvåspråkighet. 

 

Det är värt att anmärka att både Matilda och Elias uppger sig i andra delar av intervjun 

tala både finska och svenska, och Max är således inte den enda i gruppen med 

kunskaper i de båda språken. Kontexten av högläsning hemma erbjöd ändå Max ett 

tillfälle att positionera sig på ett avvikande sätt från de andra barnen i samtalet, och 

således anta positionen av den ”tvåspråkiga” i gruppen. Medan Elias väljer att följa 

Matildas modell att svara på frågan, kopplar Max inte språken till sina föräldrar utan 

snarare till sig själv, genom att lyfta fram att han behärskar både finska och svenska och 

har böcker på båda språken hemma. 

 

Transkript 4. Jag talar inte svenska 

 

1. Gruppl.:  vilket språk eller vilka språk (.) talar ni  hemma 
   mitä kieltä tai mitä kieliä (.) puhutte kotona 

2. Anton:   finska 
   suomea 

3. Gruppl.:   mm 
4. Stella:   tyska och (.) fi- ty- tyska och finska min mamma är finsk och pappa  
5.    är tysk 

   saksaa ja (.) suo sa saksaa ja suomee mun äiti on suomalainen ja 
   iskä saksalainen 

6. Assistent:   okej 
   okei 

7. Juho:   bara finska 
   pelkkää suomea 

8. Gruppl.:   okei 
9. Anton:  och min syster är i en svenskspråkig skola och hon talar och min  
10.    mamma är också i en svenskspråkig skola (.) som lärare 

   ja mun sisko on ruotsinkielisessä koulussa ja se puhuu ja mun äiti on 
   kans ruotsinkielisessä koulussa (.) opettajana 

11. Gruppl.:   just det (.) så de talar svenska sinsemellan då eller 
just joo (.) et ne puhuu ruotsii keskenään sitten vai 

12. Anton:   jo (.) jag talar inte 
joo (.) mä en puhu 

13. Gruppl.:   okej men du förstår (.) jo jo mm 
   okei mut sä ymmärrät (.) joo joo mm 

[…] 
14. Gruppl.:  talar ni svenska själv då 

   puhuttekste ruotsia sitten itse 
15. Anton:  öh nej (.) fast mitt modersmål är svenska men jag vill inte att det är  
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16.    (.) jag vill att det är finska för jag talar inte svenska 
   öm en (.) vaik mun äidinkieli on ruotsi mut mä en haluu et se on (.) 
   mä haluun et se on suomi koska mä en puhu ruotsia 

 

I citatet ovan beskriver barnen sin språkanvändning i hemmet. Anton som kommer från 

ett hem där två språk används, är den första av barnen att svara på frågan om vilka 

språk de använder hemma på rad 2. 

 

Kanske som följd till Stellas uttalande om sin användning av två språk och sina föräldrars 

nationalitet tar också Anton upp att hans mamma och syster också använder svenska 

hemma (rad 9–10). Han tar ändå själv avstånd från språket och positionerar sig som 

icke-svensktalande genom att understryka att han inte talar svenska på rad 12, vilket 

han även upprepar på rad 16. 

 

Intressant i hans uttalande är hans kommentar på rad 15–16 om att hans modersmål är 

svenska men att han själv föredrar finska som sitt modersmål. Eftersom begreppet 

modersmål bär många kulturella betydelser (t.ex. Skutnabb-Kangas, 1981) och ofta 

fungerar som en stark identitetsmarkör kunde hans val att definiera svenska som sitt 

modersmål fungera som ett sätt att positionera sig som svenskspråkig eller 

svensktalande. Däremot tar han avstånd från språket genom att explicit säga att han inte 

vill att svenska ska vara hans modersmål på rad 16. 

 

Antons reflektion över sitt modersmål på rad 15–16 antyder att han ser modersmålet 

som något som definieras externt. Hans val av att ta avstånd från svenskan visar sig 

som en vilja att själv definiera sin identitet och göra motstånd mot andras (trots att det 

förblir öppet vems) vilja att definiera honom som svenskspråkig. I Antons fall får 

begreppet ”tala” en annan dimension då hans stance i förhållande till sin användning av 

svenska framför allt kopplas till hans motvilja att tala språket, medan han däremot inte 

topikaliserar sina kunskaper i språket. 

 

7.2 Språkanvändning och sociala kategorier 

 

I barnens samtal använde de också rikligt av olika sociala kategoriseringar för att 

tillskriva sig själv och andra språkliga positioner. Som utdragen demonstrerar, är det 

sällan entydigt vad tillhörighet av en särskild kategori innebär, utan kategoriseringarnas 

betydelser konstrueras och utvecklas under samtalets gång. 
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Transkript 5. Om dom är finska 

 

I följande utdrag tillfrågas barnen om sin språkanvändning med kompisar. Matilda 

använder upprepade gånger kategoriseringen ”finsk” för att förklara sin användning av 

finska med barnen. 

 

1. Gruppl.:   nå (.) hu det här har ni någå kompisar som (.) har ni både svensk å  
2.    finskspråkiga kompisar 
3. Max:   jå 
4. Gruppl.:   jå 
5. Matilda:  några mammas kompisars barn så dom pratar jag med fi- (.) me- 
6.    finska med 
7. Gruppl.:  okej jå (.) har du alltid (.) har du alltid  liksom (.) prata finska med en 
8.    del människor 
9. Matilda:  mm (.) om dom är finska 
10. Gruppl.:  jå (.) blir det så att ni då (...) öö (.) ni ha alltid att ni ha alltid prata  
11.    finska med varandra eller har ni ibland prata svenska eller kan de  
12.    också lite svenska eller 
13. Matilda:   mm (.) aj hemma då 
14. Gruppl.:   med de här kompisars barn som du tala om just  
15. Matilda:  så: (.) dom brukar mammas kompisars (.) barn brukar vara oftast  
16.    finska 
17. Gruppl.:  mm (.) jå jå (.) tänk vad bra att du kan finska då att du kan prata  
18.    med dom (.) jå (.) kan de nån svenska 
19. Matilda:  m (.) dom brukar va (.) ganska många år yngre (.) än va jag själv e  
20.    så dom kan bara ett språk 

 

På rad 7–8 gör gruppledaren ett försök att få henne att reflektera över sitt språkval. 

Matildas uttalande på rad 9 visar hur hon uppfattar en tydlig koppling mellan den sociala 

kategorin och språkvalet då hon konstaterar att hon talar finska med personer ”om de är 

finska”. 

 

Hon upprepar sitt resonemang på rad 15–16 då intervjuaren frågar henne ifall hon ibland 

använder svenska tillsammans med dessa barn. Hennes användning av 

kategoriseringen ”finsk” som förklaring antyder att hennes uppfattning av att vara finsk 

förknippas med användning av finska och innefattar att personen förmodligen inte 

använder eller kan kommunicera på svenska. 

 

Matildas interaktion med intervjuaren kan tolkas som en förhandling av betydelsen av 

begreppet ”finsk”. Då intervjuaren frågar ifall hon använder svenska med dessa ”finska” 

barn utmanar hon Matildas uppfattning och användning av kategorin ”finsk” i kontexten. 

På rad 17–18 gör intervjuaren ett ytterligare försök att topikalisera språkkunskaper 

genom att först synliggöra att Matilda ”kan” finska, vilket inte nämns tidigare i 

interaktionen, samt genom att upprepa frågan om de finska barnen ”kan” svenska. 
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På rad 19–20 ger Matilda en ytterligare förklaring till att barnen inte använder svenska, 

efter att intervjuaren upprepar sin fråga, och resonerar att barnen på grund av sin unga 

ålder inte ännu kan svenska. I sitt sista inlägg orienterar hon sig också mot 

språkkunskaper i stället för kategoriseringen av att vara ”finsk”. Genom sitt resonemang 

utvecklar hon också uppfattningen av vad det betyder att vara finsk – hon erkänner att 

finska personer också kan ha kunskaper i andra språk men skapar en koppling mellan 

språkkunskaper och ålder. 

 

Transkript 6. Fast dom är finskspråkiga 

 

I följande utdrag behandlas också barnens språkanvändning tillsammans med sina 

finsktalande kompisar. I utdraget visar barnen en mer mångfacetterad tolkning av 

tillhörighet till olika sociala kategorier i relation till språkanvändning än i det föregående 

utdraget med Matilda. 

 
1. Maja:  mina finska kompisar så dom (…) kan (.) dom (.) är finskspråkiga  
2.    men dom kan svenska ändå 
3. Gruppl.:   okej (.) så vad brukar du prat- vad pratar ni då 
4. Maja:   jag pratar lite fi- (.) finska och lite svenska 
5. Gruppl.:   jå (.) pratar dom också lite finska och lite svenska då 
6. Maja:   jå 
7. Gruppl.:   jå (.) m: (…) hur är det att prata så (.) på det sättet 
8. Maja:  mm (.) bra 
9. Gruppl.:   jå (.) mm 
10. Gruppl.:   hur är det med dig Oskar 
11. Oskar:   mm min kompis (.) eller mina kan också svenska (.) och finska fast  
12.    dom är finskspråkiga (.) och engelska (.) men (.) jag pratar  
13.    nog mest svenska och finska med dom 

 
Både Maja och Oskar kategoriserar sina finsktalande kompisar som ”finska” (rad 1) eller 

finskspråkiga (rad 1, rad 10). Båda uttrycker ändå att de inte enbart använder finska, 

utan också andra språk med dem. 

 

I Majas och Oskars uttalanden kontrasteras barnens grupptillhörighet med deras 

kunskaper i olika språk. Majas uttalande på rad 1–2 om att de ”är finskspråkiga men kan 

svenska” låter förstå att svenskkunskaperna ses som något avvikande för en person i 

kategorin ”finskspråkig”. På samma sätt skiljer Oskar (rad 10–13) på kompisarnas 

grupptillhörighet och deras kunskaper i svenska och engelska ”fast dom är 

finskspråkiga”. 
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Utdraget illustrerar hur explicita positioneringar som ”finska” eller ”finskspråkiga” kan 

fungera som en utgångspunkt för positioneringen av personen. Kunskaper och 

användning av andra språk topikaliseras och ställs i kontrast med deras tillhörighet i en 

viss kategori. 

 

Transkript 7. Mera finnar än svenskar 

 

I följande utdrag diskuterar Stella, Anton och Milo användningen av svenska i deras 

fritidshobbyer. Intervjuaren har inlett diskussionen med att fråga vilka språk som används 

i deras hobbyer. 

 

1. Stella:   finska i fotbollen och (.) där i konstgymnastiken lit- lite svenska för där  
2.    är en flicka som heter Ella så hon förstår inte riktigt ännu finska så  
3.    hon talar (.) med min lärare sv- (.) eller svenska med ledaren  

   suomea jalkapallossa ja (.) tota tuolla temppukoulussa väh- vähän 
   ruotsii ku siellä on p- öö yks tyttö nimeltä Ella ni se ei vielä oikeen  
   ymmärrä suomee niin se puhuu (.) mun opettajan kaa ru- (.) tai  
   tota ohjaajan kaa ruotsii 

4. Gruppl.:   just det 
  just joo 

5. Stella:   om hon inte förstår 
   jos se ei ymmärrä 
6. Gruppl.:  vem talar svenska där i er liksom- 

  kuka siellä puhuu ruotsii teiän niinku- 
7. Anton:   öö (.) tränaren dom där tränarna 

  öö (.) se valmentaja ne valmentajat 
8. Gruppl.:   okej (.) förstår du då när han talar svenska 

  okei (.) ymmärrätkö kun hän puhuu ruotsia 
9. Anton:   mm (.) men han talar finska med mig och där finns många finnar (.)  
10.    mera finnar än svenskar 

  mm (.) mut se puhuu mulle suomea ja siel on paljon suomalaisia (.) 
  enemmän suomalaisia ku ruotsalaisia 

11. Gruppl.:   jo 
  joo 

12. Stella:  och jag håller också på med keramik 
  ja mä harrastan myöskin keramiikkaa 

13. Gruppl.:   okej 
  okei 

14. Stella:   och där talas det också svenska för där finns (.) ett två tre tre som 
   talar svenska 

  ja sielläki puhutaan ruotsii ku siellä on (.) yy kaa koo kolme jotka  
  puhuu ruotsia 

15. Gruppl.:  just det (.) talar liksom barn svenska med er eller– med er också 
  just joo (.) puhuuko niinkun lapsia ruotsia teiän tai- (.) teiän kanssa 
  myös 

16. Anton:  nej 
  ei 

17. Gruppl.:   hur är det i din (.) i din klubb eller din 
  mitä on sun (.) miten sun kerhossa tai sun 

18. Milo:   nå där i (.) bollklubben så där (.) fanns några barn som talade  
19.    svenska så då talade läraren svenska till dem (…) fast finska till  
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20.    alla finnar 
  no siel (.) pallokerhossa ni siel (.) jotkut lapset puhu ruotsii ni sitte se  

   opettaja puhu siel niille ruotsii (…) vaiks kaikille suomalaisille  
   suomea 

 
Utdraget illustrerar barnens olika associationer i samband med språkliga 

kategoriseringar. Barnens uttalanden exemplifierar olika resonemang kring hur 

tvåspråkigheten tar sig uttryck i deras hobbyer och hur de ser barn som använder 

minoritetsspråket svenska. 

 

På rad 2–3 positionerar Stella det svensktalande barnet Ella genom hennes användning 

av svenska. Eftersom Ellas användning av svenska i kontexten av konstgymnastiken är 

avvikande i förhållande till resten av gruppen riktas Stellas uppmärksamhet till Ellas 

bristande kunskaper i finska. I denna kontext framstår svenskan som ett språk som 

undantagsvis används för att möjliggöra Ellas deltagande i verksamheten, på grund av 

hennes oförmåga att följa undervisningen på finska. Stellas förklaring om att Ella inte 

”ännu” (rad 2) kan finska visar också Stellas orientering till finskan som ett språk som 

Ella förväntas lära sig i framtiden. 

 

I Antons uttalanden kopplas däremot användningen av svenska inte explicit till barnens 

avsaknad av kunskaper i finska. På rad 7 associerar han däremot användningen av 

svenska med tränarna. Kopplingen till barnen uttrycks enbart genom vilka språk tränaren 

använder med barnen, genom att språkanvändningen kopplas till deras grupptillhörighet. 

Milo gör ett liknande resonemang på rad 18–20. 

 

Antons uttalanden visar hur språkliga kategoriseringar hänger ihop med språkval. Hans 

poängtering av att tränaren talar finska med honom på rad 9 illustrerar hur tränarens 

genom sina språkval kan bidra till att kategorisera deltagarna. För Anton är det viktigt att 

tränaren instruerar honom på finska trots att han förstår de svenska instruktionerna, 

eftersom han förmodligen vill identifiera sig som ”finsk”. Samtidigt skapar Milo och Anton 

i sina uttalanden en annan språkgrupp, de ”svenska” som instrueras på svenska av 

tränaren. 

 

Transkript 8. Är han engelsk 

 
1. Gruppl.:  hur e de riktigt vilka språk talar man i Finland (.) Livia va (.) tänker du 
2. Livia:   svenska å finska 
3. Gruppl.:  jå (.) talar nån något annat språk här i Finland 
4. Oliver:  eng- (…) engelska 
5. Gruppl.:  okej (.) vem talar engelska 
6. Leo:  jag 
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7. Oliver:  nå ja (.) kanske min mofa brukar lite 
8. Gruppl.:  aha (.) just det 
9. Leo:  är han engelsk (…) är han född i England (.) Amerika USA 
10. Oliver:  nä utan (.) han brukar prata med andra 

 

Kopplingen mellan att tala och att vara synliggörs väl i detta exempel där barnen frågas 

om vilka språk som talas i Finland. I sitt svar på rad 2 tolkar Livia förmodligen att frågan 

gäller språkanvändningen på en offentlig nivå, vilket leder henne att svara svenska och 

finska. 

 

På rad 3 specificerar gruppledaren sin fråga, och kopplar samtidigt frågan direkt till 

personer genom det mer personliga ”talar någon”. På rad 4 föreslår Oliver engelska som 

svar, vilket hans morfar ibland brukar tala. På rad 9 försöker Leo utreda Olivers morfars 

nationalitet, vilket tyder på att han härleder en koppling mellan att tala engelska och att 

ha ursprung i ett engelsktalande land. 

 

I exemplet syns flera tolkningar av vad det innebär att ”tala” ett språk – exempelvis Livias 

tolkning av frågan på rad 2 och senare Leos tolkning av Olivers svar på rad 9. Både 

Livias och Leos tolkningar är intressanta i och med att de kopplar språkanvändningen till 

nationalitet eller nationer. 

 

7.3 Topikalisering av språkkunskaper 

 

Som vissa av de tidigare utdragen demonstrerar, kan topikalisering av språkkunskaper 

fungera som ett sätt att ta avstånd från språken – att ”kunna” ett språk kan kontrasteras 

till att ”tala” ett språk eftersom det innebär en annorlunda orientering gentemot språket. 

Då språkkunskaper topikaliseras, orienterar sig barnen oftast till språken som föremål 

för inlärning snarare än naturlig språkanvändning. De följande utdragen exemplifierar 

samtal där barnen positionerar sig själva och andra genom att topikalisera, utvärdera 

och jämföra språkkunskaper. 

 
Transkript 9. Så där mellan 

 
1. Gruppl.:  mm (.) hu e de me vuxna då (.) e de nån skillnad om vuxna talar 
2.    finska med er 
3. Maja:  nä 
4. Oskar:   nä 
5. Maja:  nä (.) int- int mamma och pappa för dom (.) om jag frågar så brukar  
6.    dom säga vad det e  
7. Gruppl.:   men om nån i butiken eller så börjar prata finska 
8. Maja:   öö jag sku aldrig vilja fara till en butik om jag e ensam å sen sku dom  
9.    prata finska eller engelska 
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10. Gruppl.:   varför int då 
11. Maja:   för jag kan int så bra finska 
12. Gruppl.:   mm 
13. Maja:   så där (.) mellan 
14. Gruppl.:   mm 
15. Alice:   jag kan finska så om jag sku fara ti en butik så då sku ja kunna prata 

   fin- finska men int engelska 
 

I utdraget tillfrågas barnen om sin användning av finska med vuxna. Den inledande 

frågan på rad 1–2 om det ”har nån skillnad” kan tolkas som en fråga om barnen är 

bekväma med att vuxna talar finska till dem. Både Maja och Oskar positionerar sig först 

som självsäkra med användning av finska på rad 3–4. 

 

På rad 5–6 utvecklar Maja sitt svar och förklarar ytterligare att hon upplever sig vara 

bekväm att använda finska med sina föräldrar eftersom de kan hjälpa henne i fall att hon 

inte förstår. På rad 7 utvecklar gruppledaren ändå sin fråga med att presentera ett 

hypotetiskt fall av språkanvändning. I sitt svar på rad 8 antar Maja en olik position från 

sin tidigare. I sin förklaring topikaliserar hon sina finskakunskaper och positionerar sig 

nu som en person med begränsat kunnande. 

 

På rad 15 positionerar sig Alice direkt i förhållande till Maja genom sitt konstaterande om 

att hon ”kan” finska men inte engelska. Hon antar därmed det hypotetiska fallet av 

användning av finska i butiken till sig själv, och går dessutom vidare genom att tillämpa 

fallet också på att evaluera sina kunskaper i engelska. 

 

Majas ”så där mellan” kan tolkas som ett uttryck för hur svårt det kan vara att definiera 

kunnande. I Majas fall upplever hon en tydlig skillnad mellan att tala finska med sina 

föräldrar, som brukar hjälpa henne, och att tala med en främling i butiken speciellt om 

hon är ensam. I utdraget fungerar det hypotetiska butiksfallet som referensramen för 

kunnande, som både Maja och Alice orienterar sig mot. 

 
Transkript 10. Det enda jag inte kan 

 
1. Gruppl.:  vad är det du inte kan tycker du på finska då (.) eller gällande finskan 
2. Leo:   nå jag lite börja (.) vi har ett sånt program med femmorna (.) som 
3.    heter läromedel 
4. Gruppl.:  mm 
5. Leo:   å de ett sånt program att man- man kan fa in på läromedel (.) å sen  
6.    (.) kan  man (.) lära sej finska vilken del å vilket (.) vilket kapitel (.) 
7.    jag är mest på del ett och kapitel ett jag kan redan hela typ 
8. Gruppl.:  mm 
9. Leo:   det enda jag inte kan är en sån som heter ”verbit” 
10. Gruppl.:   okej 
11. Leo:   jag kan dom tre första (.) två första (.) vettu det är (.) stiga (.) och sen  
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12.    jag stiger och sen han eller hon stiger 
13. Gruppl.:   jå 
14. Leo:   jag kan alla tre 
15. Gruppl.:   jå (.) okej 

 

I utdraget tillfrågas Leo om sina kunskaper i finska, efter att han uttryckt sig kunna ”lite” 

finska. I sitt svar topikaliserar Leo sitt kunnande genom att ta upp det i kontexten av 

finskundervisningen i skolan. Hans sätt att uttrycka sina kunskaper genom kapitel och 

uppgifter återspeglar det formalistiska sättet att uppfatta språk som ofta kännetecknar 

språkundervisningen i skolor (Dufva & Alanen, 2005). 

 

Hans upprepningar och uttryckssätt på rad 7, 9 och 14 om att han ”kan hela typ”, ”kan 

alla” och det ”enda” han inte kan avslöjar hans vilja att positionera sig som en finskkunnig 

person. Det är möjligt att hans stance är ett uttryck för hans tillhörighet till den lokala 

tvåspråkiga miljön, och den långt tvåspråkiga gemenskapen som också många av hans 

klasskamrater tillhör. 

 

Transkript 11. Ändå ganska mycket med ändå ganska lite 

 

1. Gruppl.:  alltså engelska börja vi prata om nu då (.) kan du tala engelska Alice 
2. Alice:  bara lite 
3. Gruppl.:   mm 
4. Alice:   ändå ganska mycket men ändå ganska lite 
5. Gruppl.:   mm (.) hu är det med dig Maja 
6. Maja:   int alls 
7. Gruppl.:   nä 
8. Maja:   bara typ (.) två ord 

 

I utdraget tillfrågas barnen om sina kunskaper i engelska. Både Alice och Maja försöker 

positionera sig i förhållande till engelskkunskaper. Alice svarar först på rad 2 och 

utvecklar sitt svar på rad 4. 

 

Utdraget uttrycker två aspekter av att kunna språk. Kunnandet kan få väldigt olika 

betydelser i olika situationer – ens kunnande i ett språk synliggörs enbart i jämförelse 

med andra. Det är kanske det som Alice kämpar med när hon utvärderar sitt kunnande 

som ”ändå ganska mycket men ändå ganska lite” (rad 4). 

 

Den andra aspekten av kunnande är att språket ofta måste omvandlas till en mer 

begriplig form för att möjliggöra mätning eller jämförelse av kunnande, vilket Maja 

illustrerar på rad 8 då hon konkretiserar sitt tidigare svar. Som i det tidigare exemplet där 
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Leo utvärderar sina kunskaper i finska, illustrerar också Majas yttrande hur språket ofta 

konkretiseras som ord eller andra begripliga enheter. 

 

7.4 Förhandlande av epistemisk auktoritet 

 

Situationer där språkkunskaper kom upp till diskussion initierade också ofta jämförelser 

av kunnande. I de flesta sammanhangen tycktes barnen uppfatta kunskaper i olika språk 

som något att eftersträva, vilket tog sig uttryck i deras iver att demonstrera sina 

kunskaper. Detta fungerade också som sätt för barnen att positionera sig själv och 

varandra i förhållande till varandra och andra, icke-närvarande personer. 

 

Transkript 12. Det enda hon kan 

 
1. Alice:   ja (.) ja brukar liksom fråga (.) att kan du de här (.) å så (.) sä- säger  
2.    liksom (.) så säger dom jo elä nä å så säger de va (.) å om dom int  
3.    vet så då säger ja de (.) på va heter de (.) på finska 
4. Gruppl.:   jå 
5. Ida:   så (.) lär dom de (.) de sej 
6. Gruppl.:   jå 
7. Alice:   men de en kompis som ja har som e finsk som kan nå (.) mjölk å kex 
8.     (.) de det enda hon kan 
9. Gruppl.:   okej 
10. Maja:   aj på svenska 
11. Alice:   ja 
12. Maja:   VA 
13. Oskar:   kex å keksi e sama (.) å maito å mjölk e nästan samma 

 
I utdraget diskuterar barnen språklärande och Alice berättar om hur hon brukar lära sina 

kompisar svenska (rad 1–3). Genom att fungera som lärare antar hon i det återgivna 

fallet rollen av tvåspråkig expert, som i detta fall är den enda i situationen med tillgång 

till den finska översättningen till ordet. 

 

På rad 7–8 orienterar hon diskussionen till en bekants kunskaper i finska. Genom att 

uttrycka det som det ”enda” kompisen kan (rad 8) uttrycker hon att kunskaperna enligt 

henne är bristfälliga. Genom att uttrycka överraskning över kompisens okunskap (rad 

12) positionerar sig Maja med Alice, och uttrycker att hon också tycker att kompisens 

kunskaper i finska är otillräckliga. Oskar instämmer genom att demonstrera sin 

kännedom av översättningarna (rad 13). Genom att peka ut att orden på finska och 

svenska är ”nästan samma” visar han att han också känner till översättningarna, samt 

att kännedomen av dessa ord inte heller imponerar på honom. 
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Utdraget illustrerar hur utvärderingen av andras kunskap samtidigt kan fungera som ett 

sätt att demonstrera sitt eget kunnande och på så sätt anta epistemisk auktoritet i 

interaktionen. I utdraget antar barnen tillsammans en expertposition i svenska, genom 

att tillsammans utvärdera Alice kompis kunskaper (eller brist därav) i svenska. Utdraget 

är också ett exempel på hur en person som inte är närvarande i samtalet kan fungera 

som en referenspunkt för stance. 

 
Transkript 13. Jag kan nästan alla 

 

I följande citat ombeds Oliver berätta om sina engelskkunskaper, medan Leo upprepade 

gånger försöker inflika i diskussionen. 

 
1. Gruppl.:   vad brukar du Oliver (.) eller hu har du lärt dej engelska 
2. Oliver:  öö (.) min pappa lär mig 
3. Gruppl.:   okej 
4. Leo:   och jag (.) jag lär dej å lite 
5. Oliver:   men igår (.) lärde pappa mej 
6. Gruppl.:   vad lärde du dej igår 
7. Oliver:   nå (.) lite (.) frukter 
8. Gruppl.:   hm (.) mm 
9. Leo:   jag kan (.) nästan alla frukter på engelska 

 

På rad 1 riktar intervjuaren uppmärksamheten mot Oliver och hur han lärt sig engelska. 

Oliver inleder med att berätta att hans pappa lär honom på rad 2. 

 

Leo tar över frågan som är riktad till Oliver på rad 4 genom att påpeka att han också lär 

Oliver engelska. I utdraget försöker Leo anta positionen som lärare och därmed mera 

kunnig genom att påstå att Oliver lär sig engelska av honom. Oliver nekar inte Leos 

påstående utan styr i stället diskussionen tillbaka till sin pappa på rad 5. Leo försöker 

ändå fortsätta demonstrera sitt kunnande igen på rad 9 genom att påstå att han kan 

”nästan alla frukter” på engelska, och således också har de kunskaper i engelska som 

behövs för att fungera som lärare för Oliver. 

 

Utdraget illustrerar hur en eftersträvan till epistemisk auktoritet kan uttryckas i interaktion. 

Medan Oliver upprepade gånger positionerar sin pappa i expertpositionen i förhållande 

till engelska, försöker Leo genom att hävda sitt kunnande positionera sig likställt som 

expert i engelska och som mera kunnig än Oliver. 
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Transkript 14. Noob 

 
1. Gruppl.:   hur har du (.) lärt dig engelska 

  miten sä oot (.) oppinu englantia 
2. Milo:   jag minns inte 

emmä muista 
3. Gruppl.:   men nånting (.) några ord kan du i ändå 

   mut jotain (.) muutamia sanoja sä osaat kuitenki 
4. Anton:   säg något ((viskar)) 

   sano joku 
5. Milo:   nej 

   en 
6. Gruppl.:   okej 

okei 
7. Stella:   säg ”hello” eller 

   sano ”hello” tai 
8. Gruppl.:   ”hello” okej 

”hello” okei 
9. Stella:   säg ”hello” eller ”bye bye” 

   sano vaikka ”hello” tai ”bye bye” 
10. Milo:   jag vill inte berätta 

   en haluu kertoa 
11. Stella:   säg ”hello” eller ”bye bye” 

   sano vaikka ”hello” tai ”bye bye” 
12. Milo:   jag vill inte berätta 

   en haluu kertoa 
 

13. Stella:   säg ”hello” ens 
   sano ”hello” edes 

14. Milo:   jag säger inte jag vill inte 
   en sano en haluu 

15. Anton:   ”noob” 
16. Milo:   jag vill inte berätta 

   en haluu kertoa 
17. Anton:   nobo (.) ”noob” 
18. Stella:   Anto:n 
19. Anton:   vaddå (.) då han inte vågar berätta 

   mitä (.) noku se ei uskalla kertoa 
20. Milo:   nej utan jag vill inte 

   ei vaan mä en halua 
21. Gruppl.:   okej 

okei 

22. Stella:   det där är ett fult ord 
   toi on ruma sana  

23. Gruppl.:  nå sen- 
   no sit- 

24. Milo:   jag vill inte berätta 
en haluu kertoa 

 

Anton initierar en demonstration av engelskkunskaper då han ber Milo att säga något på 

engelska (rad 4). Milo visar sig ändå motvillig att demonstrera sitt kunnande i engelska, 

och upprepar sammanlagt sju gånger att han inte ”vill”. Genom detta stance positionerar 

Milo sig som ovillig att tala engelska, vilket Anton och Stella utmanar genom 

interaktionen på olika sätt. 



 

 52 

 

På rad 7 tar Stella över frågan som ursprungligen riktades till Milo. Hennes uppmaningar 

på rad 7–14 ser ut att vara riktade till Milo. Samtidigt demonstrerar Stella sin egen 

förmåga att svara på Antons utmaning, genom att upprepa de engelska uttrycken ”hello” 

och ”bye bye”. Stella förenar sig med Anton i försöket att uppmana Milo att demonstrera 

sin kunskap i engelska. 

 

På rad 17 använder Anton det engelska slangordet ”noob” i syftning till Milo. Ordet har 

sitt ursprung i kommunikation på internet speciellt inom spelkultur, för att syfta till 

nybörjare, ”newbies”, på ett nedvärderande sätt. På rad 19 förklarar Anton sin 

användning av ordet för Stella, och försöker antyda att Milo är osäker över att prata 

engelska. Milo motsätter sig på rad 20 genom att påpeka att det inte beror på mod utan 

på att han inte vill. På så sätt opponerar Milo den position som Anton försöker tillskriva 

honom och bibehålla sin position som kunnig i engelska. 

 

Stellas reaktion på rad 18 till Antons användning av ordet ”noob”, och hennes ytterligare 

påpekan om att det är ett ”fult ord” visar att hon känner till ordet och dess betydelse. Att 

hon säger att det är ett fult ord visar att hon är medveten om dess kulturella betydelse 

som ett skällsord. Samtidigt som hon klandrar Anton för hans användning av ett ”fult ord” 

fortsätter hon samtidigt att positionera sig tillsammans med honom som experter i 

engelska genom deras gemensamma kännedom av ordet. 

 

Eftersom engelskan numera har många kopplingar till exempelvis internet och tv 

associeras språket ofta med vissa popkulturella fenomen.  Engelskan blir ofta ett språk 

där barnen tävlar om att demonstrera sina kunskaper. Som Antons och Stellas 

användning av ordet ”noob” visar, kan användningen av språket inte bara fungera i en 

isolerad bemärkelse, utan fungerar ofta som ett sätt att delta i olika sociokulturella 

fenomen, och tillskriva sig vissa identiteter genom att visa sin tillhörighet till en viss grupp 

(t.ex. kännedom av internetkultur). 

 

7.5 Sammanfattning av resultat 

 

Studiens resultat illustrerar hur barnen utnyttjar varierande strategier för att positionera 

sig själva och andra som språkanvändare under fokusgruppdiskussionen. Genom sina 

stances uttrycker barnen olika språkfärdigheter och identiteter och således positionerar 

sig själva och andra som språkanvändare. En övergripande observation är att detta görs 
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både genom att topikalisera språkkunskaper och lyfta den upp till diskussion, och att inte 

topikalisera dem genom att i stället låta språkliga kategorier och språkpraktiker 

representera kunskaperna i olika språk. 

 

Studiens resultat fokuserar på fyra olika kategorier för att illustrera gemensamma drag i 

de olika exemplen: barnens självpositionering genom hemspråk, barnens användning 

av sociala kategoriseringar för att resonera kring språkval, språkkunskaper och 

språkanvändning, barnens topikalisering av och utvärdering av egna och andras 

språkkunskaper, samt barnens sätt att förhandla om epistemisk auktoritet och tillskriva 

eller eftersträva expertpositioner i förhållande till kunskaper i olika språk. 
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8 Diskussion 

 

Denna studie illustrerar hur barn uttrycker stance och både explicit och implicit 

positionerar sig själv och andra i samtal om språk. De typer av stancetaking jag valt att 

lyfta fram i studien är barns positionering av sig själva genom sin språkanvändning 

hemma, användningen av sociala kategorier för att positionera sig själv och andra, 

samtal där språkkunskaper topikaliseras samt förhandling om epistemisk auktoritet. 

Dessa ska inte betraktas som en uttömmande beskrivning av barns stancetaking, utan 

snarare som illustrerande exempel på hur stancetaking kan se ut i barns samtal om 

språk. 

 

Språkanvändningen hemma visade sig som en viktig utgångspunkt för barnens språkliga 

positionering, vilket stöder tidigare studier om hur kommunikation inom familjen och med 

nära anhöriga stöder utvecklandet av den egna språkliga identiteten (t.ex. Paulsrud & 

Staszer, 2018; Damari, 2010). Språkkunskaper uppkommer socialt och i barndomen 

fungerar ofta föräldrarna och den nära familjen som en viktig social gemenskap där språk 

används och lärs. Som resultaten av denna studie illustrerar, kan barnens identifiering 

sina hemspråk och sina föräldrars språkkunnande fungera som ett sätt för barnen att 

förankra sina språkkunskaper och sin språkliga identitet.  

 

Barnen positionerar sig ändå inte nödvändigtvis på samma sätt som sina föräldrar, utan 

snarare fungerar föräldrarnas språkanvändning som en utgångspunkt och en referens 

för barnens språkliga positionering av sig själva, vilket  till exempel Stellas fall visar i 

transkript 1. Hon skiljer på sina egna och föräldrarnas språkanvändning, och antyder sig 

vara väldigt medveten om att hon är tvåspråkig medan hennes föräldrar har mer 

begränsade kunskaper i de två språken hon själv behärskar. I transkript 4 positionerar 

Anton sig till och med emot användningen av svenska genom att ta avstånd från sin 

mammas och systers användning av språket. Resultaten stöder tidigare studier (ex. 

Sahlström et.al., 2013; Evaldsson & Sahlström, 2014; Paulsrud & Staszer, 2018) som 

demonstrerar hur barn är aktivt konstruerar sina egna uppfattningar och resonemang 

kring språkanvändning och konstruerar sina personliga identiteter. 

 

Familjens och föräldrarnas språkkunskaper skapar förutsättningarna för barnens 

språkanvändning och språklärande. De påverkar vilka språk som är närvarande i barnets 

omgivning, vilka språk hen identifierar sig med och upplever sig behärska. I barnens 

samtal kan hemspråken på olika sätt ta sig uttryck som en sorts resurs som barnet har 
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tillgång till. Barnen beskriver sina språkliga resurser främst som behärskande av olika 

namngivna språk (Garcia & Wei, 2014). Det finns en naturlig koppling mellan 

positioneringen av sig själv som språkanvändare och positioneringen av andra, 

exempelvis föräldrar. Förälderns nationalitet eller kulturella identitet kan fungera som ett 

enkelt sätt för barnet att placera sig själv som språkanvändare. 

 

Frågan om vad man talar är också starkt kopplad till vem, eller vad, man är – till exempel 

finskspråkig, svenskspråkig, tvåspråkig eller finlandssvensk. Resultaten stöder t.ex. 

Schegloffs (2007) argument om hur kategoriseringar i samtal används för att identifiera 

och beskriva personer, snarare än som ett neutralt sätt att syfta till personer. I barnens 

samtal sammankopplades frågor som berörde språk med element som nationalitet, 

kultur och identitet, vilket illustrerar de djupare betydelserna av språk i förhållande till 

större samhälleliga strukturer, som nationer och nationalitet (Mazzaferro, 2018). I 

barnens samtal fungerade språkliga kategoriseringar både som identitetsmarkörer och 

som sätt urskilja olika grupperingar och resonera kring språkkunskaper och 

språkanvändning. Sociala eller språkliga kategoriseringar utgjorde ett centralt sätt för 

barnen att positionera sig själv och andra. 

 

Som Sahlström et. al. (2013, s. 72) poängterar ”definierar vi oss själva och andra om och 

om igen tillsammans med dem som är omkring oss” med hjälp av sociala kategorier. En 

och samma person kan också tillskrivas många olika kategorier, och vilken eller vilka av 

dem som upplevs vara relevant varierar i olika situationer. Dessutom är det svårt att 

definiera de sociala kategoriseringar innebär, och var gränser mellan olika språkgrupper 

går. Studiens resultat illustrerar hur också uppfattningarna av dessa kategoriseringar 

byggs upp under interaktionen. Ett intressant exempel är hur barnens kategoriseringar 

av andra kan vara både resultat av deras egna språkanvändning, men också av andras 

språkanvändning med personen i fråga (se transkript 7). 

 

I positioneringar genom hemspråk och genom språkliga kategoriseringar topikaliseras 

sällan språkkunskaperna. I stället förblir språkkunskaperna implicita, genom 

underförstådda föreställningar om att personen behärskar språket. Kunskaper i olika 

språk förblir antingen otopikaliserade, eller också presenteras de i kontrast till 

exempelvis den sociala kategorin, som i transkript 6 där barnen anses kunna svenska 

”fast de är finskspråkiga”. 

 

Positioneringar där kunnandet inte topikaliseras upprätthåller i en större grad tanken om 

en nativ språkanvändare (Dufva, 2010) som behärskar språket felfritt. Då kan 
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uppfattningen om att kunna ett språk uttryckas som en binär skala där man antingen 

talar eller inte talar språket. På detta sätt bär begreppet tala eller prata konnotationer 

utöver den självklara betydelsen. Stances som uttrycks genom att man ”talar” eller inte 

talar ett språk kan kontrasteras mot stances om att ”kunna” ett språk, där 

språkkunskaperna på ett annat sätt lyfts upp till diskussion och utvärdering. 

 

Topikaliseringen av språkkunskaper bryter däremot ner språket till något jämförbart och 

ofta mätbart. Topikaliseringen av språkkunskaper bidrar till en mer komplex uppfattning 

av språket. Språkkunskaper uppfattas då inte längre bara i en binär bemärkelse där 

personer antingen kan eller inte kan ett namngivet språk, utan snarare en skala av olika 

nivåer av kunnande som gäller för olika delar och kontexter av språkanvändning. 

Snarare än den flexibla uppfattning av språk som exempelvis Mazzaferro (2018) 

beskriver, kan dessa diskussionen potentiellt kopplas till en orientering mot språken som 

mål för inlärning, där en mer formalistisk (Dufva & Alanen, 2005) syn på språk tenderar 

att dominera. 

 

Kunnandet beskrivs ofta med ytterligare ord – man kan ”lite”, ”mycket”, ”inte så bra”, och 

kunnande innefattar ett element av jämförelse och mätbarhet. För att mäta kunskap bryts 

språket ofta ner till begripligare delar, till exempel vokabulär, vilket åter kännetecknar 

formalistiska syner på språk. Eftersom det sällan finns någon given mätstock för vad 

kunnande innebär, kan kunnandet få olika betydelser beroende på olika situationer. Som 

t.ex. Kärkkäinen (2006) poängterar konstrueras betydelser i samarbete mellan 

interaktörerna i ett samtal, och också i denna studie konstruerar barnen tillsammans 

uppfattningar om språkanvändning och språkkunnande. De andra barnens uttryckta 

”kunnande” i språket i den givna interaktionen påverkar hur de andra positionerar sig i 

förhållande, vilket också demonstrerar hur interaktörer svarar och positionerar sig i 

förhållande till varandra i en given interaktion (Du Bois, 2007). 

 

Att språket bryts ner innebär ofta också att den bryts ner till begripligare delar som ord 

och vokabulär. Här kan man se att barnens uppfattningar om språkkunnande och 

språklärande innefattar ett fokus på översättningar och att man talar om språk som 

strukturer som exemplen i transkripten 10. och 13. visar, då barnen lär sig en tematisk 

helhet av frukter eller olika verbformer. Som Dufva och Alanen (2005) poängterar kan 

dessa sätt att tala om språk härstamma från traditionella sätt att undervisa och lära språk 

och har en stor prägel på hur vi tänker om språk. 
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Topikaliseringen av språkkunskaper möjliggör också en jämförelse av kunskaperna 

mellan de olika deltagarna i diskussionen. Diskussioner där kunskaper topikaliseras 

resulterar ofta till jämförelser där deltagarna kontrasterar sitt eget kunnande till andras 

och således kan anta olika positioner i kunskapshierarkin, som experter i olika språk eller 

orientera sig till språket som något att lära sig. 

 

Situationer där en person lär en annan förutsätter en skillnad i deras kunskapsnivå. Som 

Sahlström et al. (2013, s. 143–151) demonstrerar orienterar sig barn mot 

kunskapsasymmetrier mellan dem då de undervisar varandra i språk. Därför kan 

undervisningssituationer fungera som en arena för barnen att antingen visa sig som 

mindre kunniga än den som lär dem, eller att demonstrera sin kompetens genom att anta 

rollen som lärare. Skillnaden i kunskapsnivån kan te sig naturlig till exempel då det är en 

förälder eller ett äldre syskon som fungerar som lärare. Däremot då en jämnårig fungerar 

som lärare blir skillnaden i kunnande mer markerad, och kan framkalla en tävling om 

epistemisk auktoritet.  

 

Som Jaffe (2009) poängterar, relateras interaktörernas auktoritet till varandra genom 

epistemiska stances, samt i förhållande till en bredare sociokulturell kontext. Talare kan 

utnyttja epistemiskt stance för att tillskriva sig det sociala kapitalet som kopplas till riktig 

och auktoritär kunskap. Epistemiska stances är kulturellt bundna, eftersom hävdanden 

om att veta är sammankopplade med särskilda kunskaps- och auktoritetsregimer.  

 

Språkkunskaperna får sin betydelse och sitt värde som resurs i den sociala kontexten. 

Till exempel Evaldsson  och Sahlström (2014) visar hur individen med sina resurser kan 

positioneras på olika sätt beroende på hur omgivningen orienterar sig till språket – 

exempelvis som en språkexpert, eller som en person med bristande språkkunskaper. 

Samma principer kunde observeras för barnens positionering i denna studie, där barnen 

exempelvis strävade till att positionera sig som kunniga i det lokala majoritetsspråket 

finska. 

 

De olika typerna av stancetaking är också kopplade till samhälleliga diskurser, som styr 

hur man orienterar sig till olika språk. Enligt Evaldsson och Sahlström (2014) beror 

orienteringen till språken på kontexten – språkets status i miljön bestämmer hur man 

orienterar sig till det. Till exempel kan människor orientera sig till språket som något som 

förväntas att man redan kan eller bör lära sig. Detta har en koppling till de identiteter som 

flerspråkiga barn har möjlighet att anta. 
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Hur de olika språkliga resurserna organiseras är kopplat till en språkhierarki (Pietikäinen, 

2010), alltså ett historiskt och politiskt utvecklat skiftande värderingssystem för olika 

språk. I en typisk språkhierarki positioneras majoritetsspråket först, sedan språk som ger 

politisk och ekonomisk nytta,  till exempel engelskan, uppfattas som ett ”internationellt 

språk”. Näst placeras geografiskt eller historiskt betydelsefulla språk, medan 

minoritetsspråk ofta placeras sist i hierarkin eftersom de inte upplevs vara ”nyttiga”. 

Individuella språkhierarkier kan däremot ordnas på basis av helt andra, personliga 

kriterier som egna intressen, traditioner och kultur. I flerspråkiga situationer samspelar 

således många olika element av språkhierarkin: kulturella, ekonomiska, historiska och 

individuella faktorer. Varje språk och dess olika former har ett värde som varje 

språkanvändare själv bestämmer. Värdet bestäms dels av de personliga betydelser och 

innebörder som språket har, men också av samhälleliga faktorer och diskurser. 

(Pietikäinen, 2010.) 

 

I denna studie tog sig den lokala språkhierarkin uttryck till exempel i de svenskspråkiga 

barnens orientering till finskan, ett språk som barnen omringas av men har varierande 

kunskaper i. Det finns heller ingen självklar definition av vad det innebär att kunna ett 

språk, utan kunnandet är något som kan få väldigt olika betydelser beroende på 

kontexten. Hur kunnandet definieras kan också kopplats till den rådande språkhierarkin 

och språkets ställning i samhället, omgivningen och kulturen. Barnen bygger därmed 

upp en egen referens för vad det innebär att ”kunna” eller ”tala” finska och relaterar sina 

egna kunskaper till den. I en enskild interaktion kan denna referensram konstrueras på 

nytt och påverkas också av de olika stances som andra interaktörer uttrycker.  

 

Som Jaffe (2009) påpekar kan individer också uttrycka väldigt olika positioner till och 

med under en och samma diskussion. Till exempel Antons fall i transkript 4 visar att han 

vill ta avstånd från sin koppling till svenskan i en viss situation, till exempel i kontexten 

av sina fotbollsträningar där han själv vill identifiera sig som ett av de ”finska” barnen, 

medan han däremot i en diskussion om svensktimmarna i skolan i stället framhäver sina 

kunskaper i svenska och på så sätt kan anta positionen som en expert i jämförelse med 

sina klasskamrater. 

 

Språkanvändningen kan styras å ena sidan av medvetna val och överenskommelser, 

exempelvis om att använda ett visst språk i ett visst rum (till exempel den svenskspråkiga 

skolan uppfattas som ett rum där enbart svenska används), eller att vissa språk används 

med vissa personer. Olika praktiker för språkanvändning (se Mård-Miettinen & 

Palviainen, 2014) kännetecknar språkanvändningen speciellt i skolor och andra 
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offentliga utrymmen. Sådana överenskommelser kan förekomma också hemma, vilket 

illustreras till exempel i transkript 1 med Stellas överenskommelse med sina föräldrar om 

att tala finska med ena föräldern och tyska med andra, eller Leos överenskommelse om 

att öva mera finska tillsammans med sin styvpappa. 

 

Å andra sidan kommer barnen konstant i kontakt i olika kontexter där det inte på samma 

sätt finns vanor eller utskrivna regler för språkanvändningen. Då kan språkvalen styras 

av normativa språkpraktiker och den rådande språkhierarkin (Mazzaferro, 2018), och 

vilka uppfattningar interaktörerna har av varandras språkkunskaper och språkliga 

identitet. Hur barnen upplever dessa olika situationer beror på deras faktiska och 

upplevda språkkunskaper i olika språk, de faktiska och upplevda språkkunskaperna av 

andra i omgivningen och hur dessa värderas. 

 

Att befinna sig i en viss språklig miljö kan betyda att vissa typer av samtal är mer 

förekommande för individen än andra. Till exempel från ett minoritetsperspektiv kan det 

innebära att man ständigt hamnar i situationer där man talar sitt svagare språk. Sådana 

situationer erbjuder få möjligheter för personer från språkliga minoriteter att positionera 

sig som språkexperter. Detta stöder tidigare uppfattningar (t.ex. Takei & Burdelski) om 

hur flerspråkiga individer navigerar i miljöer där deras språkpraktiker på olika sätt avviker 

från normen. 

 

Resultaten av denna studie illustrerar hur barn antar stancepositioner i förhållande till 

språkanvändning och språkkunskaper, och med sina stances uttrycker olika 

språkfärdigheter och identiteter och således positionerar sig själva och andra som 

språkanvändare. Språkanvändare är ständigt tvungna att positionera sig själva på olika 

sätt i relation till sina texter och ord, sina diskussionskamrater och publiker, och i 

förhållande till den kontext de samtidigt svarar till och konstruerar (Jaffe, 2009). 

Diskussioner erbjuder olika möjligheter för interaktörer att navigera och anta olika 

identiteter och positioner. 

 

Utdragen illustrerar hur innebörden av att kunna ett språk ständigt förhandlas i 

interaktion, och det egna kunnandet ställs i kontrast till andras. Genom att tala om språk 

och kontrastera sina egna språkkunskaper till andras skapar barnen en uppfattning om 

sig själva, och samtidigt andra, som språkanvändare och kan anta olika epistemiska 

positioner, vilket stöder tidigare studier kring barns språkpraktiker sinsemellan (t.ex. 

Evaldsson & Sahlström, 2014; Sahlström et.al. 2013).  
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Som Damari (2010) demonstrerar, reagerar interaktörer inte bara till stances i den 

aktuella diskussionen, utan också till tidigare stances som uppkommit i relationen. Det 

antyder att långvariga relationer till andra, så som klasskamrater, kan spela en central 

roll i uppbyggandet av den egna identiteten genom stance. Gemenskaper som skola och 

hobbyer kan på så sätt ha ett mer långvarigt inflytande på barnens konstruktion av sina 

språkliga identiteter, genom att barnen under en längre tid konstruerar och förhandlar 

sina uppfattningar om varandras språkliga identiteter och språkkunskaper. 

 

Avslutningsvis visar intervjuerna också att barnen som deltagit i studien har en rik 

språkvärld och kommer i kontakt med olika språk i många kontexter. Deras erfarenheter 

och kunskaper erbjuder dem olika möjligheter att positionera sig språkligt i samtal med 

varandra. Som Aro (2006) poängterar, finns det ingen orsak att betrakta barnen som 

ointressanta i forskning om språkpraktiker och språkuppfattningar. Barn lever numera 

omringade av olika språk och har utvecklade och mångfacetterade uppfattningar om 

språk och språkanvändning. 

 

Studien bidrar till det växande forskningsområdet som tillämpar stance för att studera 

hur kulturella och språkliga identiteter tar sig uttryck i interaktion. Studiens metodologiska 

angrepp exemplifierar också hur stance kan användas för att analysera barns interaktion, 

i synnerhet i en intervjukontext. Studien anknyter även till en större diskussion om hur 

enskilda samtal fungerar som tillfällen för stancetaking och meningsskapande och hur 

temporära stances kan bidra till konstruktionen av mer bestående språkliga identiteter 

och uppfattningar kring språkanvändning och språkkunnande. 

 

Den föränderliga språkmiljön i Finland erbjuder en intressant kontext för att studera hur 

barn gemensamt konstruerar uppfattningar om språkrelaterade fenomen och sig själva 

som språkanvändare. Den nya generationens rika kontakt med olika språk kan erbjuda 

intressanta ämnen för att studera barnens konstruktion av allt mer komplexa språkliga 

identiteter. Studien demonstrerar också hur ett translanguaging-perspektiv kan erbjuda 

intressanta synvinklar till stancetaking i förhållande till språk, vilket med fördel kan 

utnyttjas i fortsatt forskning på området.  
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Bilagor 

 

BILAGA 1 Förfrågan om tillstånd till forskning på svenska 

 

TILLSTÅNDSFÖRFRÅGAN  

 

Kort om projektets forskningsetiska riktlinjer  

Forskningsprojektet genomförs i enlighet med de lagar för personskydd och 

forskningsetiska riktlinjer som gäller i Finland. Alla personupplysningar kommer att 

behandlas konfidentiellt och deltagarna kommer inte att kunna kännas igen i projektets 

publikationer. Datamaterialet lagras i enlighet med nationella regler för säker lagring av 

detta slags data.  

Resultatet av studien planerar vi att publicera i vetenskapliga tidskrifter och under 

konferenser.   

 

Användning av materialet 

Datamaterialet kommer att ingå i forskningsprojektet DIDIA vid Helsingfors universitet. 

Det innebär att de forskare, doktorander, magister- och kandidatskribenter som hör till 

projektgruppen kommer att ha möjligheter att analysera delar av materialet.  

 

För att till fullo kunna utnyttja materialet är det också av stort värde för oss som arbetar 

i projektet att kunna visa inspelningar i forsknings- och undervisningssammanhang. Det 

kan till exempel betyda att vi visar enstaka sekvenser av materialet vid konferenser, i 

undervisningen vid lärarutbildningen eller i fortbildningssammanhang.  

 

Alla berörda har rätt att vid behov ändra sig och därmed avbryta fortsatt deltagande i 

undersökningen.  

 

Vi är mycket tacksamma för möjligheten att samarbeta med er!   

 

Mer information om DIDIA finns här:   

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/diversity-multilingualism-and-social-justice-in-

education/projects/didia-multilingual-didactics-and-dialogs   

  

Ni kan också gärna kontakta oss direkt.   

 

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/diversity-multilingualism-and-social-justice-in-education/projects/didia-multilingual-didactics-and-dialogs
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/diversity-multilingualism-and-social-justice-in-education/projects/didia-multilingual-didactics-and-dialogs
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Vi ber er vänligen diskutera med ert barn, fylla i nedanstående blankett och 

returnera den till läraren senast 10.10. 

 

Med vänliga hälsningar,   

 

 

  

Tillstånd till en undersökning inom projektet DIDIA 

  

 Vårt barn kan delta i de samtal som hör till studien. 

 Vårt barn kan delta i de videoinspelningar som hör till studien. 

  

 Vi ger vårt tillstånd till att inspelningar där barnet är med får användas i projektet samt 

i forsknings- och undervisningssammanhang.  

  

  Vi ger vårt tillstånd till att inspelningar där barnet är med endast får användas inom 

projektet.  

  

 

 Vi önskar att vårt barn inte spelas in på video.  

 

 Vi önskar att vårt barn inte deltar i de samtal som hör till studien.  

 

  

Barnets namn 

_____________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift 

_____________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

_____________________________________________________________________  
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BILAGA 2 Förfrågan om tillstånd till forskning på finska 

 

TUTKIMUSLUPAPYYNTÖ 

 

Lyhyesti projektin tutkimuseettisistä periaatteista 

Tutkimushanke toteutetaan noudattaen Suomen tutkimuseettisiä periaatteita sekä 

henkilösuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Kaikkia henkilötietoja käsitellään 

luottamuksellisesti, eikä osallistujia voi tunnistaa hankkeeseen liittyvistä julkaisuista. 

Tutkimusaineistoa säilytetään kansallisia määräyksiä noudattaen. 

Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus julkaista tieteellisissä julkaisuissa ja konferensseissa. 

 

Tutkimusaineiston käyttö 

Tutkimusaineistoa käytetään Helsingin yliopiston DIDIA-hankkeen sisällä. Tämä 

tarkoittaa, että hankkeessa työskentelevät tutkijat sekä tohtori-, maisteri- tai 

kandidaattiopiskelijoilla on mahdollisuus analysoida osia aineistosta. 

 

Jotta materiaalista olisi mahdollisimman paljon hyötyä, on tärkeää, että me 

tutkimusryhmäläiset voisimme myös näyttää nauhoituksia tutkimus- ja 

opetusyhteyksissä. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. yksittäisten jaksojen näyttämistä 

tieteellisissä konferensseissa, opetuksen ohessa opettajankoulutuksessa tai 

jatkokoulutusyhteyksissä. 

 

Kaikilla, joita tutkimus koskee, on oikeus missä tahansa tutkimuksen vaiheessa muuttaa 

mieltään ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen.  

 

Olemme todella kiitollisia tästä mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä kanssanne! 

 

Lisää tietoa DIDIA-hankkeesta löytyy osoitteesta:  

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/diversity-multilingualism-and-social-justice-in-

education/projects/didia-multilingual-didactics-and-dialogs  

 

Voitte myös olla meihin suoraan yhteydessä. 

 

Pyydämme teitä ystävällisesti keskustelemaan lapsenne kanssa, täyttämään oheisen 

lomakkeen ja palauttamaan sen opettajalle 10.10 mennessä. 

 

Ystävällisin terveisin, 

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/diversity-multilingualism-and-social-justice-in-education/projects/didia-multilingual-didactics-and-dialogs
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/diversity-multilingualism-and-social-justice-in-education/projects/didia-multilingual-didactics-and-dialogs
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Suostumus DIDIA-hankkeen alaiseen tutkimukseen 

Lapsemme saa osallistua tutkimuskeskusteluihin. 

Lapsemme saa osallistua tutkimuksen videonauhoituksiin. 

 

Annamme suostumuksemme siihen, että nauhoituksia, joissa lapsemme on mukana 

saa käyttää hankkeessa sekä tutkimus- ja opetusyhteyksissä.   

Annamme suostumuksemme siihen, että nauhoituksia, joissa lapsemme on mukana, 

saa käyttää ainoastaan hankkeen sisällä. 

 

 

Toivomme, ettei lastamme kuvata.   

Toivomme, ettei lapsemme osallistu tutkimuskeskusteluihin.  

 

 

Lapsen nimi 

_____________________________________________________________________ 

  

Huoltajan allekirjoitus 

_____________________________________________________________________ 

 

Nimenselvennys 

_____________________________________________________________________ 
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BILAGA 3 Intervjumatris på svenska 

 

Intervjumatris 

 

• Kan ni berätta vad ni heter?  

• Vilket eller vilka språk pratar ni hemma? 

 

• Är det nån som pratar svenska med någon annan? 

o Nån släkting? Kompisar? Träningar? Hobbyn? På somrarna? Hur är det 

i de närliggande städerna, hör ni svenska där? 

• Vad pratar ni i skolan/på rasten? 

 

• Är det nån som pratar något annat språk än finska och svenska? 

o Med vem? När, i vilka situationer? 

• Kan ni kanske engelska? 

 

• Spelar ni dataspel? (vilka språk?) 

• Ser ni på TV eller filmer? Youtube? (vilka språk?) 

• Lyssnar ni på musik? (vilka språk?) 

• Läser ni böcker eller tidningar hemma? Är det någon som läser för er? (på vilka 

språk?) 

 

Jag tycker lika (GRÖNT), Kanske, ungefär, mittemellan. (GULT) . Jag tycker INTE så 

här (RÖTT) 

 

a. Jag är bra på språk  

b. Att lära sig nya språk är roligt/Det skulle vara roligt att lära sig ett nytt språk 

c. Det är viktigt att kunna flera språk 

d. Det räcker att man kan ett språk ordentligt  

e. Jag har svårt att lära mig nya språk / Jag tror att det är svårt att lära sig ett nytt 

språk 

f. Jag har lätt att lära mig ord på ett annat språk  

g. Jag tror att det är viktigt för mig att kunna många språk då jag blir vuxen. 

(Diskussion, Varför?) 

 

Följdfrågor: 
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o Ni sade att ni talade finska med….  

o Att ni aldrig talade finska…. 

o Inte känner nån finsk… 

 

• Skulle ni vilja tala mera? Lära känna någon…?  

• Talar finskspråkiga svenska med er? Hur är det? Varför inte? 

• Är det nån skillnad om en vuxen eller ett barn talar finska med er?  

 

• Är det likadant att tala finska som svenska? På vilket sätt? Vad är det som är 

svårt? 

• Vilket språk talar du t.ex. i butiken eller då du träffar nån du inte känner? 

 

• Kan man tala två språk samtidigt? 

o Blanda språk? Hur låter det? Vem gör det? Varför skulle man göra det?  

• Tycker ni att svenska och finska barn borde gå i samma skola? Eller i samma 

hobbyn?   

 

• Är det nån skillnad mellan att tala finska och engelska? 

• Hur har ni lärt er engelska?  

• Hur går det riktigt till då man lär sig ett språk?  Hur lär man sig egentligen ett 

nytt språk? 

• Hur funkar det att man börjar förstå ett nytt språk? 

• Varför behöver man alls kunna olika språk? Vad behöver man olika språk till då 

man är vuxen?  

 

 

• Här i skolan läser ni finska från … årskursen engelska från... årskursen 

o Är det passligt att börja med finska just...?  

• Berätta, vad gör ni riktigt på finskatimmarna? 

o Vad är roligt? Lätt? Svårt? Kunde ni hitta på något annat man kunde göra 

på finskatimmarna för att lära sig finska? 

• Tror ni att ni får lära er andra språk i skolan? 

o Vilka språk skulle ni vilja lära er? 

• Vilka språk talar man i Finland?  
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BILAGA 4 Intervjumatris på finska 

 

Haastattelurunko 

 

• Voitteko kertoa mitkä teidän nimet on? 

• Mitä kieltä tai kieliä puhutte kotona? 

 

• Puhuuko joku teistä ruotsia jonkun muun kanssa? 

o  Vaikka sukulaisen kanssa? Kavereiden? Harrastuksissa? Kesällä, 

kesälomalla, kesämökillä? Entä lähikaupungeissa, kuuletteko siellä 

ruotsia? 

• Mitä kieltä te puhutte koulussa/välitunnilla? 

 

• Puhuuko joku teistä jotain muuta kieltä kun suomea ja ruotsia? 

o Kenen kanssa? Milloin, missä tilanteissa? 

• Osaatteko te englantia? 

 

 

• Pelaatteko tietokoneella? (Minkä kielisiä pelejä?) 

• Katsotteko TV:tä tai elokuvia? Youtube-videoita? (Minkä kielisiä?) 

• Kuunteletteko musiikkia? (Minkä kielistä?) 

• Katsotteko ruotsinkielisiä elokuvia, pelaatteko pelejä jne.? Tai muilla kielillä? 

• Luetteko kirjoja tai lehtiä kotona? Entä lukeeko joku teille ääneen? (Millä 

kielillä?) 

 

 

Seuraavaksi käytetään värikortteja, eli saatte näyttää kortteja sen mukaan oletteko 

samaa mieltä vai ette. VIHREÄ kortti= Olen samaa mieltä, KELTAINEN = Ehkä, 

suunnilleen samaa mieltä, tai jos et ole ihan varma. PUNAINEN =  olen ERI mieltä 

 

b. Olen hyvä kielissä 

c. Uusien kielten oppiminen on hauskaa/Olisi hauskaa oppia uusia kieliä 

d. On tärkeää osata montaa eri kieltä 

e. Riittää, että osaa yhtä kieltä hyvin. 

f. Kielten oppiminen on minulle vaikeaa/Luulen, että on vaikeaa oppia uusia kieliä 

g. Opin helposti sanoja toisilla kielillä 
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h. Luulen, että on tärkeää että osaan montaa kieltä aikuisena. 

(Keskustelu: Miksi, tai miksi ei?) 

 

Jatkokysymyksiä 

o Sanoitte, että puhutte ruotsia… kanssa 

o Että ette koskaan puhu ruotsia… 

o Ette tunne ketään ruotsinkielistä 

 

• Haluaisitteko te puhua useammin ruotsia? Tai tutustua ruotsinkielisiin? 

• Puhuuko ruotsinkieliset suomea teidän kanssanne? Millaista se on? 

Miksi/miksi ei? 

• Onko erilaista jos lapsi tai aikuinen puhuu teille ruotsia? 

 

• Onko suomen ja ruotsin puhuminen samanlaista? Millä tavalla? 

• Mitä kieltä puhut kaupassa? Tai jos vaikka tapaat jonkun, jota et tunne?  

 

•  Voiko kahta kieltä puhua samaan aikaan? 

o Voiko kieliä sekoittaa? Miltä se kuulostaa? Kuka sitä tekee? Miksi luulette 

että jotkut sekoittaa kieliä? 

• Pitäisikö ruotsin- ja suomenkielisten lasten käydä teidän mielestänne samaa 

koulua? Entä samoissa harrastuksissa? 

 

 

• Onko erilaista puhua ruotsia kuin englantia? 

• Miten/missä te olette oppineet englantia? 

• Miten uuden kielen oppiminen oikein tapahtuu? Miten se tapahtuu, että oppii 

uutta kieltä? 

• Miten sitä uutta kieltä alkaa ymmärtämään? 

• Miksi muita/vieraita kieliä edes tarvitsee osata? Mihin eri kieliä tarvitsee 

aikuisena? 

 

 

• Täällä koulussa te alatte opiskelemaan/lukemaan ruotsia ekalla  luokalla, ja 

englantia X luokalla. 

o Onko teidän mielestä sopivaa aloittaa ruotsin opiskelu (silloin)? 

• Kertokaa, mitä te teette ruotsin tunneilla? 
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o Mikä on kivaa? Helppoa? Vaikeaa? Keksittekö te jotain muita tapoja, 

miten ruotsia voisi opetella ruotsin tunneilla? 

• Luuletteko että saatte oppia muita kieliä koulussa? 

o Mitä kieliä te haluaisitte oppia? 

• Mitä kieliä suomessa puhutaan? 
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BILAGA 5 Transkriptionsnyckel 

 

ord Betonad stavelse eller betonat 

ord. 

ORD Högljutt tal. 

o:rd Utdraget ljud; ju fler kolon, 

desto längre. 

or- Abrupt avbrott av tal. 

”word” Ord på engelska. 

 Samtidigt eller överlappande 

tal. 

(.) Paus, <1 sekund 

(…) Lång paus, 1 sekund eller 

längre. 

((ler)) Beskrivning av ytterligare 

relevant information. 

[…] Del av transkriptet utelämnad 
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