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I detta föredrag fokuserar jag på de samtalsreglerande småorden i finskan och svenskan, bl.a. 
diskurspartikeln typ och reparationsmarkören eiku/eikö ’nej utan’ som kan ”lånas in” från det 
andra språket i tvåspråkiga samtal. 

Huvudmaterialet i studien samlades in 2007–2015 i tre högstadieskolor i Haparanda och består av 
inspelade informella samtal mellan tvåspråkiga ungdomar utanför lektionstid. 
Jämförelsematerialet med motsvarande inspelade samtal samlades in i en svenskspråkig skola i 
Helsingfors 2014 och i Sverigefinska skolan i Stockholm 2015. 

Den övergripande teoretiska referensramen för denna studie utgörs av translanguaging som 
granskar socialt konstruerade drag i tvåspråkigas kommunikationspraktiker och språkliga 
repertoar (García och Wei 2014: 2).   Även kodväxling ingår i tvåspråkigas språkpraktiker.  

Diskurspartikeln typ förekommer i samband med kodväxling i både Haparanda- och 
Stockholmsmaterialet och kan signalera att språket byts från finska till svenska: 

jos sää haluat typ polis ’om du vill bli typ polis’ 

Men typ kan fungera i finskan även om det inte finns andra inslag från svenska. Ordet åtföljs ofta 
av tidsbestämningar och typ betecknar då detsamma som ’ungefär’:  

aamulla kun se herrää typ neljältä joskus ‘på morgonen när han vaknar typ någon gång vid fyra’ 

Både i Haparanda och i Helsingfors använder ungdomarna den finska reparationsmarkören 
eikö/eiku i sin svenska: 

orka fan flyga eikö siis köra bil ‘orka fan flyga nej utan alltså köra bil’ 

Sammantaget visar resultatet att diskurspartiklarna från båda språken utgör en gemensam 
syntaktisk resurs i de tvåspråkigas interaktion. Partiklarna kan ha som funktion att signalera 
kodväxling, men de kan även i sig utgöra det enda inbäddade elementet från det andra språket. 
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