
 1 

Mitt språkträd 
- blivande lärare berättar om  
sin språkliga och kulturell identitet 
Anna-Lena Østern 
 
 
 
 
 
Den finlandsvenska lärarutbildningen är arena för en kraftfull finlandssvensk 
kulturyttring. Denna artikel handlar om de studerandes röster på denna 
kulturarena. Jag identifierar mönster i blivande lärares  tankar om sin 
språkliga och kulturella identitet med utgångspunkt i 370 teckningar av 
personliga språkträd. 
 
Inom utbildningen av  lärare har jag sedan 1994 arbetat med ett särskilt 
ansvar för att utveckla modersmålsdidaktiken, bl. a. genom planering och 
utformning av undervisning och forskning om det svenska språket och 
kulturen  samt om flerspråkighet. I samarbete med kolleger har nya 
kurshelheter utformats, nya biämnesstudier och valfria kurser formats.1  
 
Jag har mött första årets studerande inom ramen för en kurs om barnspråk 
och tvåspråkighet. För att lära känna de studerandes sätt att tänka om språk 
och kultur, samt få dem att byta perspektiv och försätta sig i de  framtida 
elevernas situation, formade jag år 1994 olika typer av arbetsuppgifter. Jag 
nämner här två, som följt kursen sen dess. Den första uppgiften var att 
observera och beskriva ett tvåspråkigt barns språk (Se Østern, 1998). Den 
andra uppgiften var att rita ett språkträd och att skriva en kort 
kommenterande text om språklig och kulturell identitet. 2 
 

                                                 
1 Exempel på biämnesstudier är drama och muntlig kommunikation sedan 1990 (15, 35 och 55 studieveckor) 
och flexibel språkdidaktik (15 studieveckor) sedan 1998. Exempel på  ett valfritt studieblock är 
Skrivpedagogik  (5 studieveckor). Inom cum laude i didaktisk ämnesteori ingår 5 studieveckor modersmål och 
litteratur, i detta block ingår en kurs i Barnspråk och tvåspråkighet. 
2  Arbetet med att  genom forskning beskriva den språkliga heterogeniteten i den finlandssvenska skolan har 
rapporterats bl. a. i  Brink & Eriksson (1997); Brunell, 1990; Grannabba, 1999; Nyberg, 2000; Sundman, 
1998; Tandefelt, 1996; West, 199; Östern (1991; 1997); Östern, Sjöholm & Smeds, 1999). 
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Jag har samlat språkträd under fem års tid och bett att få använda dem för 
forskning. Språkträden är analysmaterial i denna artikel. Med hjälp av 
språkträden vill jag ge en kvantitativ översikt över blivande lärares 
självrapporterade språkliga identitet. Med hjälp av texterna om språklig och 
kulturell identitet vill jag identifiera kvalitativa drag i de blivande lärarnas 
uppfattningar om språklig och kulturell identitet. 
 
Det longitudinella perspektivet omfattar perioden 1994-99,  varje årskurs ett 
inom det magisterprogram, som leder till behörighet för undervisning i 
årskurs ett till sex. Från läsåret 1998-99 har jag också språkträd från en 
grupp som studerar vid en extra klasslärarutbildning i Helsingfors; dessutom 
från 1998-99 också språkträd från en grupp specialpedagogikstuderande, en 
grupp specialbarnträdgårdslärarstuderande och en grupp blivande 
modersmålslärare. Samlingen  av språkträd och kommenterande texter består 
av 370 studerandes alster. 
 
 
 
Uppgiften ”språkträdet” 
 
Idén till uppgiften språkträdet är inspirerad av släktträdet, modifieringen 
genererades när jag funderade på hur jag skulle nå de studerande med en 
uppgift  som kunde utmana deras tänkande inom deras närmaste utvecklings-
zon. Den närmaste utvecklingszonen (ett begrepp myntat av Vygotsky) är ett 
begreppsmässigt område, som den studerande kan erövra med ett visst stöd.  
Samtidigt ville jag att uppgiften skulle träffa varje studerande där denna 
studerande befann sig just nu i eget liv. Jag ville att uppgiften skulle ta vara 
på deras vardagskunskap. Med hjälp av lärarutbildarens  ämneskunskap, 
samt genom byggande av byggnadsställningar för den studerandes kunskaps-
utveckling, önskade jag initiera ett didaktiskt tänkande.  
 
Vilka språk, språkvarianter har mina föräldrar hört? Vilka har de låtit mig få 
del av? När har olika språk tagit plats i mitt liv? Hur ser min språkkompetens 
ut i dag? Hur ser min blommande språkkrona ut? Finns där olika dialekter, 
på olika språk? Hur ser min språkkompetens ut rent visuellt? Vad kan jag 
bäst, mest?  
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Som en konsekvens av svaren på dessa frågor, ville jag att de studerande 
skulle tänka på situationen i ett lärarperspektiv: Vad kan jag som lärare i 
skolan göra för att bidra til att elevernas språk(träd) utvecklas? I Bilaga 1-4 
visas exempel på teckningar av språkträd. 
 
 
Det finländska samhället  vid  millenieskiftet 
 
I Finland bor ca 5.2 miljoner personer. Det finländska samhället interna-
tionaliseras just nu kraftigt. Genom att finländare rör sig och arbetar 
utomlands och kommer i kontakt med människor som talar andra språk och 
tillhör andra kulturer ökas den flerkulturella förståelsen i landet. Just nu 
finns dessutom  i Finland ungefär 100.000 invandrare som talar ungefär 120 
olika språk (Aikuiskoulutusneuvosto, 1999a och b). Den finländska 
samhället  håller på att förvandlas från en homogen monokultur till ett 
flerkulturellt samhälle. (Jfr.  Puurula 1999) 
 
Finland har officiellt två nationalspråk, finska och svenska. Ungefär 5,6% 
(294.000 personer) av befolkningen uppger svenska som modersmål. Antalet 
personer som talar svenska som ett av sina språk i Finland anslås till ungefär 
600.000. De personer som uppger svenska som modersmål är i allmänhet 
tvåspråkiga med åtminstone hyfsade kunskaper i finska, ofta är de trilinguala 
med engelska som det tredje språket.  I en beskrivning av regionalspråk i 
Europa beskrivs dagens situation i Finland på följande sätt: 
 
Finnish and Swedish are the official State languages. However Swedish 
(svenska) is a lesser used language and is spoken along the southern and 
western coasts and in the Åland islands. There is a Sami community which 
speaks Lapp (Sámegiella) in the north of the country and a community of 
Gypsies scattered throughout Finnish territory. There are two other 
autochthonous minorities, a russian language and a tatar language, spread 
throughout the country. (EBLUL, 1999). 
 
Åland fick svensk bosättning redan på 500-talet. Den svenska invandringen 
till Finland antas vara från korstågstiden och den tidiga medeltiden (1100- 
och 1200-talet). Det svenska språket i Finland har alltså rötter långt tillbaka i 
tiden, inte minst de sex hundra år Finland var en del av Sverige (fram till 
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1809). Grundlagen  med regeringsformen från år 1919 fastställer att finska 
och svenska är landets två nationalspråk.  I grundlagen fastslås landets två-
språkighet och medborgarnas språkliga grundrättigheter. (Folktinget, 1998) 
 
År 1880 bestod den svenskspråkiga befolkningen av 295.000 personer och 
utgjorde då 14,3 % av Finlands befolkning. Det är i absoluta tal inte fråga 
om någon stor nedgång av antalet svenskspråkiga sen dess. Sen 1950 har 
ungefär 60.000 finlandssvenskar emigrerat (för det mesta till Sverige). 
Finnäs (1996) konstaterar att den finlandssvenska befolkningen under de 
senaste åren minskat med en takt om drygt 400 personer per år. Enligt Finnäs 
föds det i dag flera barn i tvåspråkiga äktenskap än det föds i enspråkigt 
svenska familjer. Det innebär att språksituationen i den finlandssvenska 
skolan genomgår mycket kraftiga förändringar. 
 
Svenska Finlands folkting har aktivt genom olika broschyrer  informerat om 
tvåspråkiga familjers möjlighet att välja svenskspråkig skola. I en broschyr 
påpekas att föräldrarna inom två månader efter barnets födsel skall registrera 
barnets språk.  I  broschyren Vi har rätt att välja! (Folktinget) finns följande 
text: Varje medborgare i vårt land har rätt att själv besluta vilket språk som 
är hans eller hennes modersmål.  
 
I tvåspråkiga familjer registrerar, enligt Finnäs (1996), fortsättningsvis en 
ökande andel föräldrar sina barn som svenskspråkiga. Är modern 
svenskspråkig, överstiger andelen 70 % - och också där modern är 
finskspråkig är andelen omkring 50%. 
 
 
Skolans språkmijö allt heterogenare 
 
I en utredning över situationen i de finlandssvenska lågstadierna  1998-99 
konstaterar  Utbildningsstyrelsen (1999) att undervisningsgrupperna 
språkligt sett är mycket mer blandade än under åttiotalet. I utredningen 
kostateras att årsklassen elever i svenska skolor har ökat med nästan 30 
procent, från 3200 elever år 1980 till 4100 elever år 1998. Ökningen i 
årsklassen elever beror på en ökning av andelen elever från tvåspråkiga, 
finskspråkiga och invandrarfamiljer. 
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I utredningen konstateras att andelen elever från tvåspråkiga hem har ökat 
från en femtedel till nästan en tredjedel sedan åttiotalet. Andelen finska 
elever är ungefär 5 %. 
 
Fortfarande kommer enligt utredningen  två av tre elever i de svenskspråkiga 
skolorna från helt svenskspråkiga hem. Speciellt elever i högre årskurser från 
svenskspråkiga hem talar regelbundet finska. 
 
Utbildningsstyrelsen konstaterar att ungefär trettio procent av eleverna i den 
finlandssvenska skolan talar dialekt. Dessa elever finns nästan uteslutande i 
Österbotten. I alla regioner av Svenskfinland finns elever från familjer där 
man talar andra språk än svenska och finska (ungefär två procent av 
eleverna). Enligt lärarnas skattningar talar ungefär 19 % av eleverna i den 
svenskspråkiga skolan inte svenska flytande. Av de tvåspråkiga eleverna 
talar,  enligt lärarnas skattningar, 56 % svenska obehindrat.  
 
 
Enspråkighet och flerspråkighet 
 
I den finlandssvenska skolan kan man inte längre tala om att enspråkighet är 
det vanliga. Det är flerspråkighet som är det vanliga. Flerspråkighet gäller 
dels svenska och finska, dels standardsvenska och en lokal dialekt. Dialekten 
är  en ursprunglig svenska, standardspråket har utvecklats ur dialekterna. Det 
är endast skriftspråket som normerats. Inom det svenska språkområdet i 
Sverige och Finland finns stora uttalsvariationer (Jämför t. ex. skånska, 
gotländska). Finlandssvenskan skiljer sig från rikssvenskan genom 
intonationsmönstret. De dialekttalande eleverna har en stark svenska. De har 
i allmänhet inte problem med skriftlig färdighet, men har ofta en tröskel inför 
att använda standardsvenska muntligt. Denna elevgrupp utgör en stor resurs 
för den finlandssvenska skolan – i synnerhet genom deras hängivenhet inför 
sitt svenska språk (Se t. ex. Björkholm, 1998) 
 
Också andra språk än svenska och finska ingår  i den  heterogena, finlands-
svenska, flerspråkiga miljön. Den generation som växer upp i dag blir 
åtminstone trespråkig med svenska, finska och engelska i bagaget. 
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Det som jag skrivit om eleverna i den finlandssvenska skolan gäller i stor 
utsträckning också de lärare som utbildas nu, dvs. flerspråkighet är det van-
liga.  I ett kort perspektiv som omfattar fem år (från läsåret 1994-95 till 
läsåret 1998-99) visas följande bild av språklig identitet bland blivande 
lärare. Jag har fångat en bild, som visar studerande i början av sin utbildning. 
De har ännu kvar mellan fyra och fem år av sin utbildningstid. Deras ålder är 
i allmänhet  19 - 25 år, men enstaka studerande  är betydligt äldre. 
 
 
Blivande lärare rapporterar om språklig identitet 
 
Tabell 1 visar en översikt över lärarstuderandes självrapporteringar om 
språklig identitet. De har vid rapporteringstillfället en termins studier 
avklarade. I kommentartexten skriver de flesta om att de har en 
finlandssvensk identitet. En grupp har dessutom också en finsk identitet och 
karakteriserar sig som tvåspråkig. Några få studerande talar svenska 
flytande, men upplever att identiteten är finsk. De studerande grupperas 
inom tre kategorier, nämligen svenskspråkig, finskspråkig respektive 
tvåspråkig  identitet. 
 
Eftersom en årskurs vid pedagogiska fakultetens klasslärarutbildning i 
allmänhet omfattar  64 studerande, ges en god översikt av de studerandes 
självupplevda identitet under de fem år som rapporteras.  
 
Huvudmönstret för perioden som helhet är att sjuttioen procent av de 
studerande har svenskspråkig identitet, tjugosju procent av de studerande har 
tvåspråkig identitet och två procent  finskspråkig identitet. 
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Tabell 1. Språklig identitet hos lärarstuderande 1994-1999. 
 
Typ av stud./  Typ av identitet (antal/andel)  
Läsår N Svenskspråkig Tvåspråkig Finskspråkig 
  f % f % f % 
Klasslärare 
1994-95 (64) (46) 71,9 (17) 26,6 (1) 1,5 
 
1995-96 (59) (40) 67,8 (17) 28,8 (1) 1,7 
 
1996-97 (62) (42) 67,7 (18) 29,0 (2) 3,2 
 
1997-98 (64) (37) 57,8 (25) 39,0 (2) 3,1 
 
1998-99 (61) (48) 78,7 (12) 19,7 (1) 1,64 
 
Nylandsutb. 
1998-99 (30) (26) 87,0 (4) 13,0 - - 
 
Övriga 1998-99 
Spec.ped. (19) (13) 68,4 (6) 31,6 - - 
Spec. barntr. (5) (4) 80 (1) 20 - - 
Modersmålsl. (7) (7) 100 - - - - 
 
Sammanlagt (370) (263) 71,1 % (100) 27 % (7)
 1,9 % 
 
 
I Tabell 2 är gruppen ”Svenskspråkig identitet” indelad  i en undergrupp med 
svenskspråkig dialekt som modersmål och en undergrupp med standard-
svenska som modersmål. De studerande som uppgivit dialekten som moders-
mål, uppger alla att de också behärskar standardsvenskans kod. 
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Tabell 2. Studerande med svenskspråkig dialekt respektive standardsvenska 
som modersmål. (Andel av samtliga studerande i Tabell 1). 
 
Grupp/läsår Dialekt som modersmål Standardsvenska som modersmål 
  f %  f % 
Klasslärare 
1994-95  (20) 31,3  (26) 40,63 
1995-96  (24) 40,7  (16) 27,2 
1996-97  (24) 38,7  (18) 29 
1997-98  (23) 35,9  (14) 21,9 
1998-99  (31) 50,8  (17) 27,9 
Nylandsutb. 
1998-99  (5) 17  (21) 70 
 
Övriga 1998-99 
Spec.ped.  (9) 47,4  (4) 21 
Spec. btrg.  (-) -  (4) 80 
Modersm.l.  (3) 43  (4) 57 
 
 
Bland de studerande som uppger tvåspråkig identitet har de flesta standard-
svenska som sin svenska språkkod. Det betyder att standardsvenska 
dominerar något som  språkkod bland lärarstuderande, enligt deras egen 
rapportering. 
  
Det ser inte ut att finnas någon tydlig förändringstrend i rapporteringen, utan 
närmast en viss stabilitet om man låter t. ex. två år jämna ut resultaten. 
Genom kvalitativ analys av de studerandes teckningar  samt genom 
illustrerande citat från de studerandes kommentarer, vill jag peka på en rik 
variation i de studerandes språkliga bakgrund. 
   
 
Social identitet och kulturell identitet 
 
I den finlandssvenska lärarutbildningen, liksom i den finlandssvenska skolan 
råder heteroglossia, dvs. olika språk och språkvarianter samsas. Denna 
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polyfoni kan ses som en stor resurs, om de som är bärare av olika språkkoder 
och språkvarieteter respekteras med det/de språk de talar. Om deras 
språkfärdighet ses som en resurs används språken kontrastivt så att olika 
uttal och olika språklig dräkt speglas i varandra. Genom speglingen ökas de 
studerandes språkliga medvetenhet.  
 
Innan en individ söker till en finlandssvensk lärarutbildning, har denna 
individ fattat ett antal personliga beslut. Jag antar t. ex. att denna person sett 
sig omkring i sin miljö och märkt att den svenskspråkiga skolan behöver 
lärare. Hon (i tre fall av fyra är det en hon) har gjort en bedömning av sin 
egen språkfärdighet, dels att hon kan svenska (= standardsvenska) så väl, att 
hon kan fungera som språkmodell, dels att hon vill satsa på en yrkeskarriär 
på svenska. 
 
Detta är ett antagande, låt mig kalla det ”an educated guess”, jag vet av 
erfarenhet från språknämnden vid pedagogiska fakulteten, att motivet för att 
söka in till svenskspråkig lärarutbildning kan vara mycket mer pragmatiskt 
än detta. En person kan söka svenskspråkig lärarutbildning för att här lära sig 
svenska, eller för att det är lättare att komma in på svenskspråkig än 
finskspråkig utbildning, eller för att utbildningsorten ligger lämpligt med 
tanke på familj. För alla kategorier av sökande gäller, att kravet om 
språkkunskap är modersmålsliknande färdighet i det svenska språket. Kravet 
är att de som antas, vid den tidpunkten, kan fungera som språkmodell. 
 
 
 
Språkfärdighet är inte detsamma som identitet 
 
Språkfärdighet inte är detsamma som språkidentitet. Skutnabb-Kangas 
(1988, 35)  har beskrivit fem sätt att definiera vad ett modersmål är: 
ursprung, behärskning, funktion, identifikation och automatisering. 
Modersmåls-definitionerna har utvecklats ur de kriterier hon 1981 använde 
för att definiera tvåspråkighet (Skutnabb-Kangas, 1981), nämligen 
kompetenskriteriet (graden av språkbehärskning), ursprungskriteriet (ha båda 
språken som modersmål), funktionskriteriet (att man kan använda båda 
språken) samt attitydkriteriet (att man själv identifierar sig som tvåspråkig 
och av andra infödda identifieras som tvåspråkig). 
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Skutnabb-Kangas (1988, 34) har påpekat att en person kan ange olika 
modersmål i olika sammanhang, att modersmålet kan ändras under ens 
livstid, att en person kan använda flera olika definitioner på modersmål, och 
att en individ kan ha åtminstone två modersmål.   
 
En  individs identitet förklarar något som är centralt och väsentligt för 
personen. Kulturen och identiteten står i klar förbindelse med varandra. 
Enligt Liebkind (1994, 21-23) är kulturen den kollektiva, etniska identitetens 
resurs. Identiteten är resultatet av en fortlöpande självvärderingsprocess. 
Vidare hävdar Liebkind att individer som lever i ett flerkulturellt samhälle, 
oftast identifierar sig endast med delar av en viss kultur och förkastar resten. 
Det betyder att individen kan ta till sig språket, men inte kulturens sedvänjor. 
Den kulturella identiteten utvecklas i växelverkan med den egna gruppen 
och övriga gruppers medlemmar.  
 
Ziehe (1994, 37) har påpekat att unga människor måste arbeta med sin 
självpresentation både genom utseende, umgängesstil, val av vänner och 
genom sexuellt beteende. Ziehe anser, att de unga som håller på och formar 
sin identitet, utsätts för  både social och psykisk konkurrens. De arbetar med 
en identitetsutprövning, där frågan inte i första hand är vem är jag, utan vem 
kan jag vara i dag och vem kan jag bli i morgon. En individs identitet är 
resultatet av en långvarig process inom familjesystemet, skolsystemet och 
kamratsystemet. Bland annat ingår medveten och kritisk reflexion över olika 
kulturella bakgrunder i utveckling av identitet. 
 
I en undersökning av språköelevers3 identitet kunde Koivula och Rosenblad 
(1999, 88) generera fyra huvudkategorier bland  de 127 elevernas svar: (1) 
finlandssvenskhet som tillgång, (2) avvikande och utomstående till följd av 
finlandssvenskhet, (3) finlandssvenskhet som något naturligt och (4) 
finlandssvenskarna ur ett objektivt eleveperspektiv. Av eleverna i under-
sökningen uttryckte 57,5 % att de hade en finlandssvensk identitet, medan 
11,8 % av språköeleverna ansåg att de inte hade en finlandssvensk identitet. 
 

                                                 
3  Språköar kallas de orter i Finland, där det finns en svenskspråkig skola i en helt finskspråkig miljö. 
Språköskolor eller arkipelagskolor  finns t. ex. i Kotka, Björneborg, Tammerfors, Uleåborg och Varkaus. 
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Eftersom majoriteten av finlandssvenskarna bor i tvåspråkiga kommuner, 
innebär det att många lever i omgivningar som starkt påverkas av finskan. 
Enligt en undersökning från början av 1980-talet om språkliga attityder i 
Finland, förefaller finlandssvenskarna att värdera finnarna betydligt högre än 
de själva blir värderade av sina landsmän. Skillnaden i attityd förklaras på 
två sätt. De svenskspråkiga har mer kontakt med de finskspråkiga, eftersom 
de finskspråkiga är så många fler. Dessutom kan psykologiska och historiska 
förklaringar vara att attityder förändras långsammare än verkligheten (dvs. 
att minnen från den tid, när finlandssvenskan representerade en priviligierad 
social position, förbleknar långsamt). I dag är den sociologiska sanningen att 
finlandssvenskarna i hög grad utgör en spegelbild av den finskspråkiga 
befolkningen. (Folktinget, 1998 14) 
 
 
Språklig identitet - ett kontinuum med sluten och öppen som poler 
 
En grupps sociala identitet är summan av alla de identiteter som finns 
representerade i gruppen. Därigenom kan de unga studerande vid Åbo 
Akademis pedagogiska fakulteten utgöra ett exempel på såväl stabil som 
växlande språklig och kulturell identitet. De är alla exempel på det 
finlandssvenska i dag. Bland de studerande finns exempel längs ett 
kontinuum, där en entydig, sluten språklig och kulturell identitet utgör den 
ena ytterpolen, medan den andra består av studerande med en öppen och 
komplex språklig och kulturell identitet.  
 
Jag kommer i det följande att genomföra en narrativ analys, där jag 
rekonstruerar olika berättelser till mera sammanhängande menings-
koncentreringar. Jag strävar efter att  identifiera centrala teman och ge en 
beskrivning av grundläggande perspektiv (Jfr.  Giorgi, 1975, 82-103 och 
Kvale, 1997, 174-78). Jag använder rikligt med illustrativa citat, där de 
studerandes röster höras. Jag använder i allmänhet inte de studerandes 
korrekta namn, utan byter ut med andra möjliga namn samt anger vilket år 
det gäller. 
 
De meningsenheter som går att identifiera i berättelserna kan sammanfattas i 
dikotomier som: när jag var liten – nu när jag är vuxen, känslospråk – 
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professionellt språk, tillhörighet– avståndstagande, egna val – andras val, 
förgrund – bakgrund. 
 
I språkträdskommentarerna finns vissa centrala teman som dyker upp i 
många berättelser. Dessa teman är mammas språk, pappas språk, lekspråk, 
fritidsspråk, kompisspråk och språkmiljö. 
 
 
Studerande med finlandssvensk identitet  
 
Den största gruppen av språkträd redovisar en entydig finlandssvensk 
identitet, med en viss språkfärdighet (ibland ganska god) i finska och något 
språk till (engelska, tyska, franska, ryska). Den finlandssvenska identiteten 
har en dels en urban utformning med standardsvenska (kallas högsvenska) 
som förstaspråk, dels en rural utformning med en svensk dialekt som 
modersmål. I Bilaga 1 visas ett språkträd, som anger österbottnisk dialekt 
som modersmål – och identiteten som finlandssvensk. Det finns också 
bidialektala och andra svenskspråkiga blandningar, som t. ex. Mia: 
 
Rötterna till mitt språkträd består av mitt hemspråk, högsvenska. Detta språk tänker jag på 
och uttrycker jag mig på. Mina närmaste vänner delar detta språk med mej, tillsammans 
med släkt och familj. Stammen består av kronobydialekt, som under mina första tjugo år 
fungerat som socialt språk. Jag har idrottat på dialekt, spelat teater på dialekt, gått i skolan 
på dialekt. Uppe i den blåsiga toppen finns mina teoretiska språk, som vissnar för varje 
dag. Den franska och tyska som jag kämpat med i fem år är tyvärr i ett mycket passivt 
stadium. I den gren dit jag med flit skickar minst näring sitter finskan, som jag under min 
uppväxt präglats till att  ha ett mycket negativt förhållande till. (Mia/99) 
 

I Mias berättelse är högspråket i förgrunden, men också dialekten ges 
mycket utrymme. Språkvarianterna hör dels ihop med hem och vänner, dels 
med kamrater och miljö. Mias förhållande till finskan är negativ, något hon 
förklarar med  hållningar i uppväxtmiljön. 
 
I Carolas berättelse är den finlandssvenska identiteten självklar, men 
förhållandet till finskan positivt: 
 
Jag har vuxit upp i ett helt och hållet svenskspråkigt hem och är till 100% finlandssvensk. 
Min mamma är uppvuxen på Replot medan min pappa härstammar från Björköby så under 
min uppväxttid har jag kommit i kontakt med två dialekter och små inslag av 
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standardsvenska. Vi bodde i Vasa ända tills jag var sex år men jag växlade snabbt över 
från standardsvenska till dialekt när vi flyttade till Replot. Från det att jag var tio år har jag 
dagligen kommit i kontakt med finskan genom min hobby. Min finska är inte vad den 
borde vara, men jag klarar mig ganska bra på den lilla finska  jag kan. (Carola/99) 
 

I Janinas berättelse lyfts en självkritisk hållning till vissa sorters 
finlandssvenska olater. Hon markerar också sin samhörighet med en större 
finländsk gemenskap. 
 
Jag tycker jag tillhör den finlandssvenska kulturen eftersom jag har det språket som mitt 
modersmål. men ganska ofta skäms jag för finlandssvenskarna, om de försöker utmärka sig 
utan att ha någon anledning till det. Ibland tycker jag att vissa finlandssvenskar tror de är 
mycket mer än vad de egentligen är. När det gäller sport och företag så hejar jag 
”naturligtvis” på Finland. Man kan bli väldigt patriotisk om det går bra för Nokia eller 
Kiekkoleijonat. Västnyländskheten håller jag nog på om det blir tal om var man ska bo. 
(Janina/99) 

 
Det finns många positiva självbeskrivningar av finlandssvensk identitet som 
Majas, Peters och Jannes. 
 
Jag känner ingen tvekan. Jag är finlandssvensk till 100 %. Som tvååring flyttade jag till 
Sjundeå, pappas hemkommun. Pappa och hans släkt talar dialekt, men den ”riktiga”, gamla 
Sjundeådialekten är så gott som utdöd, tyvärr. Eftersom trakten är tvåspråkig har jag 
naturligtvis lärt mig den finska jag behöver. (Maja/95) 
 
Jag känner mig mera svensk än finsk, inte bara språkligt sett. Den finska kulturen känns 
grå och monoton och baserad på första, andra världskriget, medan den finlandssvenska 
sträcker sig längre tillbaka i tiden. Som språk är finskan rikare än svenskan. (Peter/97) 
 
Finlandssvensk från Hangö 
lite i stil med klimatet 
Omväxlande sval och varm 
stiltje och storm 
Rötter i Ingå och Porkala 
Kusten viktig 
Kultur definitivt finlandssvensk 
ibland t.o.m. rikssvensk framom finsk 
Eddan framom Kalevala 
Definitivt finsk i landskamperna (Janne/97) 
 



 14 

I Jannes lyriska beskrivning av sin identitet ingår en kommentar som 
återkommer i många berättelser, nämligen solidariteten med landet Finland i 
idrottsliga sammanhang. 
 
I materialet finns också studerande från  Helsingfors, som ger uttryck för en 
stark finlandssvensk identitet. Katas berättelse (Se också Bilaga 2 med 
hennes språkträd) är ett exempel. 
 
Jag föddes i Helsingfors. Mina föräldrar är båda svenskspråkiga/…/ Min farfar var född 
och uppvuxen i Viborg, men familjen flyttade till helsingfors just innan kriget./…/ Själv 
har jag bott i Helsingfors i hela mitt liv och levt i en nästan helt finlandssvensk språkmiljö, 
trots att finskan funnits i samhället runt omkring mig hela tiden. Somrarna har jag alltid 
tillbringat på Kumlinge på Åland och Kumlingedialekten ligger mitt hjärta nära, trots att 
jag inte kan tala dialekten. Hela min skolgång från lekskolan till universitetet, har gått på 
svenska. Mitt modersmål har alltid varit mig mycket kärt och jag visste tidigt att jag ville 
syssla med svenska språket i hela mitt liv. Finskan är också ett språk som har en egen plats 
i mitt hjärta, men mitt förhållande till detta språk är samtidigt ambivalent. Jag har alltid 
känt att min finska gärna kunde få vara bättre än den är, men samtidigt upplever jag 
finskan som ett mycket uttrycksfullt och vackert språk. Att diskutera ”djupa” saker på 
finska är en svår men lockande utmaning för mig. (Kata/98) 
 

Ett centralt tema i Katas berättelse är hennes tillgivenhet, hennes kärlek till 
språket. I den kärleken ryms också  det finska språket. Det är inte så vanligt 
att studerande med standardsvenska som modersmål uttrycker sig lyriskt om 
sitt språk. En manlig text kan se ut som Kajs: 
 
Jag är definitivt en finlandssvensk H:forsbo och anser mig tala en ganska dialektfri 
”standardsvenska”. På sätt och vis är jag tvåspråkigt svensk (Kaj/98) 

 
  
Studerande med dialekt som modersmål har ofta ett starkt känslomässigt 
band till sitt språk och den kultur dialekten representerar.  Samtidigt kan 
dessa studerande också uttrycka sin frustration över att inte på samma 
naturliga och lediga sätt kunna uttrycka sina känslor på standardsvenska som 
på dialekt. Marita skriver mycket personligt om sin dialekt. 
 
 
Dialekten är och har alltid varit stommen i min språkliga identitet, både på gott och ont - 
men mest på gott!/.../ svårigheten med att uttrycka mig naturligt och flytande på 
standardsvenska - en förmåga som verkligen behövs i dagens samhälle. Jag hittar inte 
orden lika enkelt och jag upplever att mitt standardspråk låter stelt och uppstyltat. Det har 
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blivit bättre, men fortfarande är dialekten det språk jag helst använder och som flyter bäst i 
alla situationer, speciellt i sådana där känslorna svallar./.../ Dialekten gör också att jag 
känner mig som en del av min hembygd, där alla pratar på ungefär samma sätt som jag. 
Min hembygd Larsmo är en landsbygdsmiljö med starka väckelserörelser, speciellt 
laestadianismen vilken jag också bekänner mig till.(Marita/98) 
 
 

Lisa och Mona är exempel på studerande som integrerat både dialekten och 
standardsvenskan i sin språkliga identitet: 
 
Jag är en individ som bor och lever i Finland. Jag kommer från en by i Österbotten som är 
helt svenskspråkig, finskan har bland annat därför aldrig varit en del av min vardag. 
Däremot har dialekten varit ett starkt inslag och ännu i högstadiet pratade jag endast 
dialekt. I dag tänker jag och uttrycker mina känslor på dialekt medan jag behärskar 
högsvenskan vid sidan om./.../ Den kultur jag vuxit upp i är en blandning av 
skärgårdskultur och byakultur. Det som präglat mig är gemenskapsandan, 
båtlivet/villalivet och det sunda bondförnuftet. (Lisa/99) 
 
Jag är bidialektal och känner mig lika stark på både mitt modersmål (petalaxdialekten), 
som på högspråket. Jag lärde mig högspråket under skoltiden och har under studietiden i 
Helsingfors lärt mig behärska de olika kommunikationsstilar som man behöver kunna för 
att klara sig med svenskan i alla situationer./../ Jag känner mig som en österbottning på det 
viset att jag alltid är och förblir stolt över min bakgrund. ”Urfinne” kan jag aldrig 
identifiera mig med eftersom kommunikationen (p.g.a. språket och kulturidentiteten) är 
bristande. (Mona/98). 
 

Monas kulturidentitet är en variant av österbottnisk identitet med en känsla 
av främlingskap inför det hon kallar urfinskt. Lisa nämner gemenskapsanda, 
villaliv och sunt bondförnuft som centrala ingredienser i sin kulturella 
identitet. Sara berättar om glädjen att via dialekten känna igen andra 
österbottningar. 
 
Som Jakobstadsbo och ingift Nykarlebybo håller jag hårt på Österbotten. Det är alltid lika 
trevligt att t. ex. i Helsingfors träffa någon man hör är från Österbotten. Språket, eller 
dialekten, visar till vilken grupp vi hör, språket är en del av vår identitet./.../ Att få 
utbildning på svenska är också viktigt för mig som finlandssvensk. Utbildningen utgör 
grunden för det svenska språket. Som finlandssvensk försöker jag alltid inleda ett samtal 
på svenska, för om inte vi finlandssvenskar gör oss hörda, hur skall då de finskspråkiga 
veta att vi finns? (Sara/99) 

 
I Sussis och Carinas berättelse lyfts den österbottniska samhörigheten med 
Sverige fram som en aspekt av den kulturella identiteten. 
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Jag känner mig i allra högsta grad som finlandssvensk, eftersom mitt modersmål är 
svenska och jag är dålig på finska. Egentligen känner jag mig som sydösterbottning och 
närpesbo. Närpesdialekten är väldigt stark för mig, eftersom jag alltid pratat dialekt med 
föräldrar och vänner. I skolan hette det att vi skulle prata standardsvenska, men vi bröt ofta 
mot den regeln, vilket jag ångrar i dag. I min familj har vi en väldigt finlandssvensk kultur, 
men även en rikssvensk. Österbottningarna är starkt påverkade av Sverige, eftersom vi ofta 
tittar på rikssvensk TV och de flesta av oss har många släktingar i Sverige. Trots att jag 
känner mig väldigt svensk, håller jag i alla internationella sammanhang med Finland. Jag 
är mycket stolt över att bo i Finland.(Sussi/99) 
 

Sussis suck om att tala standardsvenska i skolan, är en aktuell kommentar till 
en debatt, som pågått i dagspressen i Österbotten år 2000. I Närpes har 
införts dialektförbud under lektionstid. Förutom att ett förbud väcker 
motstånd, kan  förbudet också tolkas som ett uttryck för självförakt och 
underkännande av dialekten som god svenska. Dialekt är god svenska och 
förtjänar inte förbud. Däremot kan dialekt och standardsvenska speglas mot 
varandra och standardsvenskan införas som ett gemensamt projekt, som en 
språkkod som eleverna tillägnar sig i tillägg till den svenska dialektala 
språkkod de redan har djup kunskap om. De dialekttalande eleverna har i 
allmänhet inte svårigheter med att skriva på standardsvenska. Det är möjligt 
att utvidga färdigheten i standardsvenska utgående från skrivna texter. 
 
Någon studerande uttrycker en för finlandssvenskar rätt vanlig svårighet, 
nämligen att bli placerad ”fel”:  
 
Jag har också gått åttan i Sverige, så jag är van att höra saker som ”Du bryter på finska”. 
Det tyckte jag var jobbigt att i Finland bli skälld för att vara ”hurri” och i Sverige för 
”finne”. Nu är jag dock stolt över att vara finlandssvensk och utomlands säger jag ganska 
snart att jag är finländsk men pratar svenska. (Mia/95) 
 

Viveca är den enda som skriver om ankdammen, som en begränsning, men 
också som en trivsam plats: 
 
Jag är en ganska typisk finlandssvensk åbolänning. Finskan har alltid känts som en 
utmaning för mig. Jag tycker om att prata finska och det är ett roligt språk med vilket man 
kan få mycket sagt med få ord, men jag måste känna mig väldigt ”trygg” och säker på mig 
själv innan jag klarar av att prata finska någorlunda flytande. /.../ I Australien var man 
dock från Europa och inte från Finland. Visst är jag europé ute i den stora världen, men 
innerst inne känner jag mig nog som en av ankorna i den finlandssvenska ankdammen ... 
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och trivs för det mesta ... även om det finns både fördelar och nackdelar med att simma i 
den!!! (Viveca/99) 

 
I många dialekttalande studerandes texter ingår suckar om bristfälliga 
kunskaper i finska, men Carina ser det inte som något problem. 
 
För mig är det nog svenskan och Petalaxdialekten som ligger mig varmast om hjärtat. Jag 
bor nu i Vasa och hör förstås dagligen finska, men det är ju så att man också klarar sig bra 
med svenska här i Vasa så därför händer det inte alltför ofta att jag försöker prata finska. 
Jag tror detta har att gör med hur finskundervisningen är upplagd i våra gymnasier, man lär 
sig en massa grammatik och formler, men man lär sig inte prata. /.../ Som svenskspråkig i 
Österbotten så känner jag mig mer samhörig med de på andra sidan potten, svenskarna./.../  
Detta gäller dock inte i sportssammanhang... Trots detta är jag stolt över att kunna titulera 
mig finländare och finlandssvensk, jag trivs i Finland och är stolt övr mitt ursprung. Jag 
bor i Finland men kan nästan ingen finska, än sen då? Finland är och förblir ett tvåspråkigt 
land i Norden  (Carina/99). 
 

Tomas placerar in sig i ett större nordiskt och europeiskt sammanhang. 
Grundspråket ger honom hans grundtrygghet. 
 
Mitt grundspråk är dialekt, därför känner jag mig först och främst som Kronobybo 
eftersom jag pratar den dialekten. Sedan känner jag mig som österbottning och 
finlandssvensk. Samtidigt tycker jag att jag är en nordbo eftersom mitt språk och min 
kultur till stor del liknar kulturen och språket i de andra nordiska länderna. Till sist känner 
jag mig som europé. (Tomas/96) 
 

Genom de studerandes beskrivningar stiger ett grundläggande perspektiv 
fram. De är stolta över sin identitet, de är nöjda med att vara den de är. Åsa 
skriver så här: 
 
Jag är stolt över min identitet. Det är en speciell situation att vara ett minoritetsfolk. 
(Åsa/95) 
 

Den finlandssvenska identiteten hos de svenskspråkiga studerande har en 
stark urban och en stark rural variant. Kan man då säga att dessa studerande 
är begränsade i sin identitet? 
 
Lönnqvist (1994, 13-15) skriver om skolan som identitetsfäste: Därför blir 
skolan, vid sidan av familj och daghem, som en av de starkaste socialiserande 
institutionerna, livsviktig för varje språklig och kulturell minoritet. Genom skolan 

ritualiseras, innötes, språk och kultur. Vidare skriver Lönnqvist: Genom att samtala 
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om det finlandssvenska, visa på språkets kvaliteter och litteraturens möjligheter, väcks 
behovet att vara berörd av det finlandssvenska. Det innebär att tillföra barnen en resurs 
för kulturellt samförstånd. Detta öppnar vägen till identiteter på flera språk, en stark 
tillgång i dagens värld. 
 
Den svenskspråkiga identiteten kan ses som en bundenhet, som kan vara 
begränsande, men den kan också ses som ett fotfäste i tillvaron, ett 
språngbräde som gör att man kan känna sig trygg i olika miljöer. 
 
I någon mån kan beskrivningen av en stark helhetlig identitet medföra att 
något annat kommer i skuggan. Det kan vara standardsvenskan för den 
dialekttalande. Det är ofta finskan både för de studerande som har 
standardsvenska och de som har dialekt som sitt starkaste språk. Ibland är 
skuggan över resten av Finland, med undantag för idrottsfinland och faktiskt 
också med undantag för framgångsrika affärsföretag som Nokia! 
 
Mot den svenskspråkiga identiteten kommer jag i följande avsnitt att spegla 
några studerande som har en finsk identitet, även om de valt svenskspråkig 
lärarutbildning.  
 
 
Studerande med finsk identitet har ofta Sverigefinsk bakgrund 
 
 

De studerande som bedömer sin identitet som finsk talar alla flytande 
svenska, annars hade de inte blivit antagna som studerande vid en 
svenskspråkig lärarutbildning.  De visar sig ofta ha vissa svårigheter med 
djupare insikt i svenskt språk och kultur, något som visas åtminstone i det 
skede, när de skall undervisa på svenska och skriva längre arbeten på 
svenska. Dessa studerande är ett inslag i den svenskspråkiga 
lärarutbildningsmiljön som kan berika miljön genom sitt utifrånperspektiv. 
Irmeli skriver som om hon landat på en främmande planet:  
 
Jag är född i en finsk familj i Sverige och har gått största delen av lågstadiet i Uppsala på 
finsk klass. Finska var alltid det dominerande hemma så jag känner mig  i grund och botten 
som en finsktalande finne. I Tammerfors (trots svenskspråkig skola) stärktes bara den 
finska identiteten, även om man lärde sig bli någon slags världsmedborgare. Vi pratade ju 
aldrig svenska i Tammerfors. Ja, så vad är slutsatsen? Jag är nog en finsktalande finne som 
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känner till den svenska kulturen och har börjat just bekanta mig med finlandssvenska 
(Irmeli/97) 
 

Både Irmeli och Sari kommer från finskspråkiga hem, men de har vistats 
många år i Sverige. De skriver om sig som världsmedborgare eller som 
”jordens” medborgare mer än som någon nations medborgare. Känslospråket 
är finska – men Sari vill helst inte göra skillnad mellan språken. 
 
Mina föräldrar har båda en helt finsk bakgrund. Jag bodde tio år i Sverige och flyttade sen 
till Karleby. /.../ Jag bytte fort mitt rikssvenska språk till finlandssvenska, men jag känner 
mig fortfarande inte direkt finlandssvensk. Jag är ”jordens” medborgare inte Finlands eller 
Sveriges. Mitt känslospråk är finska, ändå är min svenska det starkare språket om man 
måste göra en skillnad mellan språken. (Sari/95) 
 

I Bilaga 3 visas ett språkträd producerat av en studerande med en 
finskspråkig identitet. I det fallet har de finskspråkiga föräldrarna ( i 
synnerhet en mor som är lärare i svenska) önskat att barnet skulle erövra 
tvåspråkighet.  
 
Magdalena skriver i lyrisk form om sin närhet till finskan. Hon är en 
studerande som under hela sin studietid aktivt arbetat för att förbättra sin 
svenska. Hon kom från en familj, där alla talade finska, i en finsk miljö och 
det är möjligt att hennes framtida skola är finskspråkig. 
 
På finska är jag mig själv. 
På svenska är jag blygare. 
På engelska är jag en äventyrare. 
På ryska är jag jätteglad. 
På tyska är jag hjälplös men rolig. (Magdalena/95) 
 

I något skede blir det finska inslaget så starkt i dessa studerandes verklighet, 
att någon svenskspråkig identitet inte längre är aktuell. De kan ändå välja att 
studera och arbeta på svenska. Merja skriver så här: 
 
Jag kommer från en ort där det nästan enbart talas finska. Därför känner jag mig inte direkt 
som finlandssvensk./.../ Ändå känns det ibland som finskan är det starkare språket. Därför 
blir språket också lätt ett ”sekaspråk”, finska och svenska blandat./.../ Vem vet kanske 
studietiden i Vasa förändrar mitt tänkande. Det var i alla fall en överraskning för mig att 
människorna här har en så här stark finlandssvensk identitet. (Merja/96) 
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För en del studerande finns ingen solidaritet med något diffust finlands-
svenskt. En manlig röst och en kvinnlig  uttrycker det så: 
 
Jag känner mig som en finländare som kan tala de inhemska språken. Jag kan inte 
identifiera mig med finlandssvenskar eftersom jag anser att begreppet finlandssvensk är ett 
mycket diffust uttryck/.../ Varför måste man göra så stor sak av finlandssvenskan och inte 
vara beredd på att göra kompromisser? (Markku/98) 
 
Jag kan prata svenska med dem jag vill och finska med dem jag vill. Ibland förundrar jag 
mig över hur mina finskspråkiga kompisar tycker jag är finlandssvensk, trots att jag själv 
anser mig vara lika som de./.../ Jag är finländare och nöjer mig med det, men jag är väldigt 
glad över att jag kan svenska. (Heidi/96) 
 

Centrala teman för de studerande som har finska som sitt modersmål är 
samhörigheten med det finska Finland, representerat av mor och far. I några 
fall finns en obundenhet som knyts ihop med vistelse i Sverige under åtta till 
tio viktiga uppväxtår. Att välja svenskspråkig lärarutbildning kan vara det 
enda rätta för dem personligen, men de betalar alla någonting ganska dyrbart  
genom att avstå från att utveckla sin starka finska identitet.  Det de får i 
stället är att de blir berörda av det finlandssvenska (Jämför Lönnqvist, 1994). 
 
 
 
Tvåspråkig identitet – öppet och komplext, med tiden en resurs  
 
Bland de studerande finns en stor grupp som karakteriserar sig som 
tvåspråkig. Några av dem glider mellan olika identiteter. Någon är ännu 
förvirrad och frustrerad och vet inte vart han hör. I Bilaga 4 finns Jonnys 
språkträd. Han  avskyr inskränkthet på både svensk och finsk sida, men har 
svårt att placera sig själv: 
 
Enligt min åsikt skriver jag bättre på finska medan talet är relativt lika. Min kulturella 
identitet är ett problem för mig. Jag vill inte kalla mig själv finne medan finlandssvensk 
inte räcker till. Inte ens nordbo beskriver det vad jag känner att jag är. Jag känner avsky 
mot patriotiska finlandssvenskar (som anser sig vara bäst och inte lär sig finska) och mot 
finnar som inte vill lära sig svenska. Kort och gott vet jag inte vart jag hör. (Jonny/97) 
 

Jonny har under åren han studerat vunnit en styrka i sin tvåspråkighet och 
upplever inte längre kluvenhet, mera öppenhet och rikedom i sin 
tvåspråkighet.  
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I olika varianter redovisar de tvåspråkiga studerande, att de är medvetna om 
sin dubbla tillhörighet, också om sin rätt att vara ett hundra procent 
finlandssvenska. 
 
Jag känner mig som en fullständigt tvåspråkig finlandssvensk omgiven av dialekttalande 
”pampeser” (Fred/99) 
 
Jag räknar mig som tvåspråkig. Jag har växt upp i en familj där pappa talar finska och 
mamma svenska. ”Familjespråket”, dvs. det språk vi talar när hela familjen diskuterar 
tillsammans är finska. (Marina/95) 
 
Tänker på svenska i svenska situationer, på finska i finska situationer. (Paula/95) 
 
Du kommer att märka att finskan syns i mitt skrivsätt i form av ordföljdsfel. Finnar tror jag 
är en finne och finlandssvenskar tror jag är finlandssvensk. (Tine/95) 

 
Behärskar finska samt dialektsvenska bäst, standardsvenska känner jag mig ännu lite 
osäker på ibland. Känner mig som finlandssvensk skidåkare, men utomlands känner jag 
mig som finne och är STOLT över det! (Anki/98) 
 
Jag har ganska stark finsk påbrå för att min mamma är helt finsk och pappa tvåspråkig. När 
jag började skolan kunde jag knappt någon svenska. /.../ Den finlandssvenska identiteten 
har hela tiden, jämsides med språkutvecklingen, vuxit inom mig och därför anser jag mig 
vara österbottnisk finlandssvensk. (Hanna/96) 
 
Jag har gått i svenskspråkig skola, men alltid pratat finska hemma, med kamraterna och 
överlag hela tiden. Därför är finskan ett mycket starkare språk. Jag känner mig ändå som 
finlandssvensk eftersom jag kan kommunicera på båda språken.(Janne/95) 
 
Med en finlandssvensk mamma och en finsk pappa blir det ännu lite svårare. Svenska är 
absolut mitt starkare språk. Ändå i Helsingfors är det vanligt att se på svensktalande som 
två grupper: de ”lite bättre-wanna be” finlandssvenskarna som ”praatta liitte” och de 
svenskspråkiga finländarna. Själv räknar jag mig helst till de andra. Men det är bara en 
tolkningsfråga. (Petra/96) 
 
Min kulturella identitet är finlandssvensk som kan finska. (Janina/96) 
 
Jag känner mig definitivt som finlandssvensk. Fast det språk jag först lärde mig var finska 
har svenska efterhand fått mycket större betydelse för mig. Det är viktigt att vi bevarar det 
svenska språket och för det vidare.. Eftersom jag vuxit upp även med det finska språket 
uppskattar jag de finska traditionerna. (Kristina/99) 
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I en del texter vill de studerande poängtera, att de inte passar in i bås som 
finlandssvensk, finsk eller tvåspråkig. Några är ännu i rörelse och är 
medvetna om sina identitetsglidningar. Andra vill låta det finska 
medborgarskapet var i förgrunden. 
 
Mest känner jag mig som en finsk medborgare som har haft fördelen att växa upp med två 
språk. (Helena/97) 
 
Jag uppfattar mig mycket mer som finskspråkig, fastän många ”fackuttryck” och 
fackspråket oftast bättre lyckas på svenska p.g.a. att jag alltid gått i svenskspråkig skola. 
(Aki/98) 
 
Min mor är finskspråkig och min far svenskspråkig. Vi pratar finska där hemma men jag 
har gått isvenskspråkig skola. Jag känner mig som en blandning. Jag tänker på finska men 
jag behärskar svenska bättre. Dialekten är viktig för mig. Det känns oaturligt att prata 
något annat. När jag talar min dialekt, då är det jag som talar. (Johan/97) 
 
Svenskspråkiga föräldrar, men finskan blir starkare på grund av finska vänner och pojkvän. 
Jag i dag räknar ännu svenskan/ dialekten som mitt modersmål, men finskan håller på att ta 
över. (Bettina/99) 
 
Jag skulle vilja påstå att jag först och främst är finländsk, känner mig sammansvetsad med 
hela Finlands befolkning, i andra hand finlandssvensk och i tredje hand sydfinländsk. 
Finska språket står mig nog ganska nära och jag använder det ofta i vardagssituaioner och 
endel ord minns jag enbart på finska ibland. (Mariann/99).  
 

I en del kommentarer nämns vändpunkter i förhållande till svenska eller 
finska. Ofta är det finska som gäller under högstadietiden, medan svenskan 
fick utrymme under lågstadietiden. I något skede har ändå individen själv 
valt sin väg. För de flesta är det naturligt och självklart, att språkvalet 
anpassas efter situationen. 
 
Omgivningen ser mig som tvåspråkig i.o.m. att nästan alla mina vänner är finskspråkiga 
och jag talar båda språken flytande. I vissa situationer talar jag t. o. m. hellre och bättre 
finska, det är när jag blir arg eller upprörd. (Meta/95). 
 
Min mor är finskspråkig, min far svenskspråkig. Mor och far pratar finska med varandra. 
Jag talar finska med mor och svenska med far. När jag började i dagis blandade jag båda 
språken, pratade mest finska till en början. Svenska är mitt skolspråk och också mitt 
modersmål. Min nära vänner är svenskspråkiga. Jag svänger automatiskt till finska när jag 
möter finsktalande vänner. (Hanna-Mari/99). 
 



 23 

Jag känner mig definitivt som finlandssvensk. Jag har ett finskt lynne men mitt modersmål 
är svenska. Eftersom jag har bott i södra Finland hela mitt liv så är finskan ganska naturlig 
för mig. Jag känner mig inte främmande för finskspråkiga. Å andra sidan är jag inte så 
främmande för österbottningen, eftersom min släkt kommer därifrån. Jag har ännu vissa 
svårigheter med svensk stavning. Finskan är utmärkt. Jag anser mig själv helt tvåspråkig, 
men identitet är mera bunden till svensk kultur. Jag är glad för att ha fått ta del i två 
kulturer, har vänner i båda. Ibland ångrar jag att jag inte uppfostrade mina barn till 
tvåspråkiga. (Heidi/99) 
 

Heidi lyfter själv fram en valmöjlighet, som visar att hon tänkt igenom de 
vägval hon själv kan göra i förhållande till nästa generation – genom 
språkplanering. 
 
 

Det finska språket är uttrycksfullt 
 

I en del kommentarer lyfts det finska språket fram som mycket uttrycksfullt 
och nyansrikt, som nyckeln till landets kultur. Linda påpekar att hon har en 
möjlighet till identifikation med  finskspråkiga, en möjlighet många 
svenskspråkiga saknar. 
 
Jag är född i en tvåspråkig familj där mamma pratar finska och pappa svenska. Själv lärde 
jag mig finska bättre än svenska till en början. Vi levde i en finsk miljö. Då jag var sex år 
flyttade vi till en svensk miljö./.../ Jag kände mig förvirrad och sökte min språkliga 
identitet. Mina nya vänner var svenskspråkiga och jag blev allt mera svensk. Jag var arg på 
mamma för att hon tvingade mig att tala finska. I dag är svenska mitt modersmål även om 
jag fortfarande kan finska bra. Jag har funnit min identitet som finlandssvensk, men har 
nog lättare att identifiera mig med finskspråkiga än många andra svensktalande. Jag har 
läst finska sagor, gått i finskt dagis och halva min släkt är finsktalande.(Linda/99) 
 
Mamma finska, pappa svenska. 0-3 år finska och svenska i  en salig blandning. Svenska: 
känslor, tankar, funderingar, drömmar, emotioner= mitt modersmål. Finska: mitt andra 
starka språk, min mors modersmål, nyckeln till mitt lands kultur, ett vackert språk med 
enorma möjligheter till nyansering. (Lotta/99) 
 
Pappa finska, kamrater finska och svenska och dialekt, armén finska, arbete finska/ 
svenska. 
Mamma svenska/dialekt, skola svenska, idrotten finska/ svenska/dialekt. Pedagogiska 
fakulteten finska/svenska. Jag finska & svenska (dialekt). (Mikko/99) 
 
Jag har hela mitt liv bott i Finland. Min hemort är Karleby, vilket gör att jag tillägnat mig 
både svenska och finska under åren och kan kalla mig helt tvåspråkig. /.../ Karleby är till 
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största delen finskt vilket gör att man hamnar att använda det finska språket dagligen. 
(Johannes/99) 
 

De studerande som på olika sätt lyfter fram en tvåspråkig identitet skriver om 
olika domäner för olika språk. De pekar också på olika språks dominans 
under olika perioder av livet. De flesta nämner inte svårigheter, möjligen 
något om en viss okänslighet för ordföljd på svenska, om att ett språk 
dominerar i känslomässigt laddade situationer. 
 
De tvåspråkiga rapporterar om en klyvning, som går mitt igenom dem. De är 
fyllda av en empati, som har stark känslofärg. Genom identifikation med 
mor, med far, med släkt, äkta make/ maka och med vänner kan de förstå den 
andra sorten, det andra språket. När de bearbetat sin tvåspråkighet är den inte 
längre en klyvning, utan en resurs. De kan känna sig hemma i olika sorters 
miljöer. Därför blir det grundläggande perspektivet att de uppfattar det 
dubbla perspektivet som ett berikande perspektiv, något som ger dem styrka 
och gör dem empatiska, solidariska – ja till brobyggare mellan kulturer. 
 
Tove som arbetat för att erövra finlandssvensk tvåspråkighet 
 
Tove har gett mig lov att återge hennes väg till en finlandssvensk, tvåspråkig 
identitet. Vägen har inte varit självklar: 
 
Min mor är finlandssvensk och min far är finsk. De har konsekvent talat sitt modersmål 
med mig. Sinsemellan har de talat finska. Min omgivning var finsk och före skolåldern 
talade jag finska med mina syskon och mina vänner. Mamma säger att jag talade ett 
blandspråk. Jag kunde bli helt finskspråkig, men som tur var kämpade min mamma. Hon 
läste enbart svenska sagor för mig, hon såg på svensk TV med mig. Hon ville jag skulle gå 
i svensk barnträdgård, men jag vägrade. /…/ I lågstadiet hade jag bra lärare och det 
bidrog till att jag använde svenska. /…/ När jag kom till högstadiet bytte jag väldigt 
snabbt till finska. Finska blev ett statusspråk./…/ Under gymnasieåren talade jag 
fortfarande mycket finska, men jag blev medveten om vilka möjligheter det svenska språket 
gav mig. Största orsaken till att jag förstod det, var en bra modersmålslärare Jeanette 
Slotte. Hon ”tvingade” oss inse varför vi måste tala svenska i en svensk skola. Hon 
berättade om hur svenskan kommer att försvinna från Finland om vi fortsätter att tala 
finska. Det som hon gjorde bra var att hon aldrig talade illa om det finska språket./…/ Jag 
började studera på svenska vid PF. Alla mina medstuderande talade svenska. Vissa kunde 
inte tala finska! Jag var tvungen att använda svenska för att klara mig. /…/ Min mor 
tycker att jag först i Vasa blev tvåspråkig. Mitt svenska språk blomstrade upp efter två år i 
Vasa, där jag hela tiden vistades i svensk språkmiljö./…/ I dag är jag tvåspråkig. Jag har 
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en svensk identitet och en finsk identitet. Jag är nöjd och stolt över min tvåspråkighet. 
Tack mamma! (Tove/97) 

 
 
Flerspråkiga, flerkulturella… 
 
Till gruppen flerspråkiga hör också studerande med tre eller flera språk som 
starka språk.  
 
Min far är tysk och min mor är Vasabo. Jag lärde mig enbart tyska i början, men när vi 
flyttade till Vasa så lärde jag mig också svenska och finska./.../ Tyvärr glömde jag mycket 
av min finska under åren i M. eftersom alla mina vänner pratade svenska. Men tyskan och 
svenskan känns nästan lika starka, eftersom vi alltid pratat dessa språk hemma. 
(Hanski/97) 
 

Håkan har erfarenhet av många års vistelse utomlands, och han har med åren 
blivit flerspråkig. Också i sin egen familj har han via  fru och barn gett plats 
för många hjärtespråk.  I hans berättelse nämns också kinesiska och tamil. Så 
här ser han sig själv i dag: 
 
Själv har jag genom åren blivit flerspråkig. Dialekt, rikssvenska (bodde i Sverige som 
barn), högsvenska, finska, engelska och thailändska. Finskan är dock det svagaste utav 
dessa språk. (Håkan/98) 
 
 

Grundläggande perspektiv som kan lyftas fram ur språkträden 
 

De grundläggande perspektiv som kan lyftas fram ur materialet är 
åtminstone fyra. Karakteristiskt för varje perspektiv är att den språkliga 
identiteteten samtidigt beskriver en kulturell horisont. 
 
Studerande med en (1a)finlandssvensk rural identitet har en mycket stark 
finlandssvensk identitet. De är en värdefull resurs för den finlandssvenska 
skolan, genom sitt starka svenska språk och sin starka  finlandssvenska 
identitet. De är till en viss grad sårbara, så länge standardsvenskans kod inte 
känns ledig och naturlig. För de flesta studerande blir standardsvenskan 
under studietiden en alternativ svensk språkkod som de ledigt behärskar. 
Genom medvetenheten om dialekten som en rikedom, som en egen typ av 
tvåspråkighet, erövrar dessa studerande också den positiva kluvenhet som 
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ligger i att helt förstå sin egen mijö, men också kunna förstå andra miljöer 
utgående från den trygga hemkänsla de har med sig i bagaget. En del av 
dessa studerande har också en sårbarhet i svaga aktiva kunskaper i finska. 
Det är något som de måste ta itu med, senast den dagen finskan krävs i den 
dagliga miljön.  
 
Den (1 b) urbana finlandssvenska identiteten med standardsvenskan som 
huvudsaklig språkkod finns hos en stabil grupp av de studerande. I 
allmänhet behärskar de också det finska språket hyfsat och känner sig stolta 
över sin identitet. 
 
Den lilla gruppen studerande (2) med finsk identitet bidrar med ett utifrån-
perspektiv, som kan hjälpa andra studerande i deras självreflexion. Det för 
givet tagna, det självklara är inte självklart ur dessa studerandes perspektiv – 
som inte är finlandssvenskt och troligen aldrig kommer att bli det. Det är 
viktigt att denna grupp studerande tas väl omhand, att de får chans att 
beröras av det finlandssvenska på ett positivt sätt. 
 
Gruppen (3) tvåspråkiga studerande är en växande grupp studerande. Dessa 
studerande pekar ut en ny sorts finlandssvensk, den tvåspråkiga 
finlandssvensken. Deras val är ett medvetet val. De har stor styrka i att de 
kan känna sig hemma både på svenska och på finska. De har möjlighet till 
dubbel identitet, dubbel solidaritet och ingenting är självklart för dem. 
Många är också medvetna om vissa svårigheter med gungning i svensk 
språkkänsla. De vill arbeta aktivt för att erövra en stark svensk språkkänsla. 
 
Enstaka studerande visar vägen mot en ännu större flexibilitet än den 
tvåspråkiga flexibiliteten, (4)  en flerspråkig och mångkulturell identiet. 
Dessa studerande är spjutspetsar mot framtiden, också den finlandssvenska 
framtiden. Jag tror den kommer att bli flerspråkig och flerkulturell. Varje 
individ bidrar med sitt personliga livsprojekt.  Björkvold (1998) skriver i 
Skilpaddens sang: 
 
Någon dansar, någon skriver, någon målar, någon formar, någon leker, någon läser, 
någon letar – varje människa på sitt sätt. Så som meningen är från början, när barn föds 
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in i världen: Sjung din sång! Det handlar om tillgång till eget liv med egen röst – som 
varje enskild individs möjlighet och utmaning. Bara så blir världen till!4 
 

 
Lärares självreflexion 
 

Genom analysen av språkträden har jag  belyst en punkt i en process. Det är 
lärarstuderande i början av sin studietid. De är på väg, deras självreflexion 
utvecklas – deras  språkliga och kulturella identitet profileras genom så gott 
som dagliga val. Perspektiven öppnas  både i deras blivande  klassrum och i 
samhället utanför. 
 

I Finland är vi stolta över att tvåspråkigheten är skyddad  genom 
lagstiftning. I Europa finns många språkliga minoriteter som inte åtnjuter 
samma skydd. (Se t. ex. Cummins, 1996; Day, 1995;  European Cultural 
Foundation 2000 a och b; Niklasson, Weiler & Johansson, 1995; Wande, 
1990).   Genom möjligheten att  erkänna olika språks rätt att finnas, och 
genom att se olika språk som en rikedom,  kan en vital finlandssvensk 
lärarutbildning vara exempel på möjligheten att låta ett minoritetsspråk leva 
-  därför att de som är bärare av språket, vill låta det leva vidare. Lärarna blir 
bärare av ett etiskt och demokratiskt ansvar (Jfr. Jussila & Saari, 1999). 
 
Steinsholt (1997) skriver att ett grundläggande mål för lärarutbildningen bör 
vara att förhålla sig till och utveckla de färdigheter, som är centrala för att 
lärarna skall kunna placera sig själva i historien, finna sin egen stämma och 
få fram de överbevisningar och den barmhärtighet som är nödvändig för att 
utöva offentligt mod.  
 
Eleverna i skolan har många olika sorters erfarenheter, som kan bidra till 
mångstämmighet i dialogen i skolan. Bland blivande lärare finns också en 
mångstämmighet och en mycket varierande identitetsupplevelse. För att en 
lärare skall kunna erövra och behålla  förmåga att entusiasmera och inspirera 
är det viktigt att han/ hon har redskap att reflektera över  och problematisera 
sin egen identitet och sitt eget samhälle. Det personliga elementet måste få 
knytas till reflexion över professionell och politisk verksamhet, eftersom 
både förnuft och känslor är material för teoretisk reflexion. Språkträden bär i 

                                                 
4  Min översättning. 
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sig möjlighet till en sådan medvetandegörande reflexion över hur 
verkligheten konstrueras genom språket. 
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