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Sammandrag 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva Språkskolans uppbyggnad och målsättning med 

grannspråksundervisningen. Syftet är också att utröna vilken syn ett antal pedagoger har på 

tvåspråkighet, elevernas attityder till grannspråket och skolans system, samt ta reda på vilka 

arbetsmetoder pedagogerna använder sig av för att uppfylla skolans målsättning.  

Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med rektorn  samt med 

sex pedagoger som undervisar i grannspråksundervisning och gemensamma lektioner mellan 

årskurs 1–9.  Resultatet visar att Språkskolan  är en skola som använder sig av en speciell 

språkbadsform så kallad fördröjt, partiellt språkbad, med undervisning i grannspråk för elever 

från Sverige och Finland i årskurserna 1–9 . Språkskolans målsättning är att utveckla aktiv 

tvåspråkighet hos eleverna.  

 

Resultaten av intervjuerna med pedagogerna visar att de endast ser fördelar med 

tvåspråkighet. Den övervägande delen anser  att de flesta svenska och finska elever har en 

gynnsam inställning till grannspråket. Av resultatet går också att utläsa att pedagogerna är 

positiva till skolans system, men vill effektivisera undervisningen och inlärningen genom att 

till exempel ha andra antagningskrav eller nivågrupperingar i klassrummet. De arbetsmetoder 

som pedagogerna använder för att utveckla tvåspråkighet handlar om att skapa 

inputsituationer för eleverna.  

 

 

Nyckelord: tvåspråkighet, variant av språkbad, grannspråk, attityder, arbetsmetoder 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

I Samhällena runt om i Tornedalen har det redan sedan 800-talet talats både svenska och 

finska.1 Skälet till detta är att området kring Torneå älv av tradition länge varit en mötes- och 

handelsplats. Samhället har dock genom historien uppvisat en brokig syn på tvåspråkighet, 

med sin kulmen i olika slags språkförbud i skolan för den finsktalande delen av befolkningen 

under 1900-talets början.  
 

Idag är synsättet annorlunda, den öppna, interkulturella världen som vi lever i har i stort 

förändrat  synen på tvåspråkighet och att vara aktivt tvåspråkig anses idag vara en tillgång för 

individ såväl som samhälle.  
 

Det ökande samarbetet mellan Sverige och Finland grundlade idéerna om att öppna en 

gemensam skola och år 1989 visade sig resultatet i en ny grundskola, Språkskolan, 

lokaliserad i Haparanda, där finska och svenska barn utöver att läsa de obligatoriska 

skolämnena i respektive land även skulle ges möjligheter till att lära sig varandras språk 

genom så kallad grannspråksundervisning. 
 

Jag är nyfiken på att ta reda på hur Språkskolan är uppbyggd och vilken målsättning man har 

med grannspråksundervisningen. Jag vill även undersöka hur pedagoger på Språkskolan 

upplever det system som råder på skolan, hur de upplever att elevernas inställning till 

grannspråket är och vilka arbetsmetoder de använder sig av för att uppnå skolans målsättning 

med grannspråksundervisningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Min undersökning syftar till att ta reda på Språkskolans uppbyggnad och målsättning, samt 

utröna ett antal pedagogers syn på skolans system och elevernas inställning till grannspråket 

                                                             
1 Den finska som talas i Tornedalen förknippas nog främst med meän kieli. I Finland uppfattas dock meän kieli endast vara en dialekt av 
finskan, samma uppfattning har även många tornedalingar på den svenska sidan. De flesta tornedalingar som talar meän kieli talar även 
finska. Skillnaden mellan meän kieli och finska kommer inte att diskuteras här. I denna uppsats är det endast det finska språket som avses. 
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samt de arbetsmetoder som de använder sig av till att främja dessa. För att uppfylla mitt syfte, 

har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställningar: 

 

• Hur är Språkskolan uppbyggd? 

 

• Vilken målsättning har skolan med sin grannspråksundervisning? 

 

• Vilken syn har pedagogerna på tvåspråkighet? 

 

• Vilken syn har pedagogerna på elevernas inställning till grannspråket? 

 

• Vilken syn har pedagogerna på det system som skolan använder för att utbilda 

eleverna till att bli aktivt tvåspråkiga? 

 

• Vilka arbetsmetoder och arbetssätt använder pedagogerna sig av för att uppfylla 

skolans målsättning med grannspråksundervisningen?  

 

 

2. Teoretisk bakgrund och forskningsöversikt 

 
2.1 Historik 

 

Som en följd av kriget år 1809, efter 600 år av riksgemenskap, fick Sverige avträda Finland 

till Ryssland, och Finland blev ett autonomt storfursendöme under den ryske tsaren. Efter en 

kompromiss om gränsdragningen bestämdes att gränsen mellan Sverige och Finland skulle 

vara Torne älv, vilket resulterade i att den finskspråkiga befolkningen delades upp på två 

länder.  Till en början fortsattes det att talas både svenska och finska i Tornedalen. Men allt 

eftersom började man i Sverige frukta att den finsktalande befolkningen skulle hota 

svenskheten hos den svensktalande delen av befolkningen vid gränsområdet och kravet på 

devisen: ett folk-ett språk! började göra sig allt mer påträngande (Håkansson 2003:64-65). 

 

Under slutet av 1800-talet började svenska språket ersätta finskan i allt större grad i 

undervisningen. Inledningsvis infördes svenskan som ett frivilligt ämne men från och med 
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1920 var svenska det enda tillåtna undervisningsspråket i skolorna. Endast svenskspråkiga 

lärare anställdes och förbudet att tala finska var gällande under lektioner såväl som under 

raster. Att vara tvåspråkig fick en negativ stämpel och många föräldrar slutade att tala finska 

med sina barn och många barn i Tornedalen hade en svår skolgång  (Håkansson 2003:68-69). 

 

Förhållandena till finska språket förbättrades emellertid under mitten av 1900-talet och lagen 

om hemspråksundervisning som kom till stånd 1977 gjorde det möjligt för alla att läsa finska 

som hemspråk. Sedan 1989 finns i Haparanda en tvåspråkig skola, Språkskolan, med hälften 

finskspråkiga och hälften svenskspråkiga elever (Håkansson 2003:70). 

 
2.2 Tvåspråkighet 

 

Tvåspråkighet är ett svårdefinierat begrepp, eftersom det är svårt att bestämma vad som 

menas med en tvåspråkig person och vem som avgör när man tvåspråkig. Det finns många 

varierande teorier i tvåspråkighetsforskningen, Håkansson (2003:15) bland andra framhäver 

Skutnabb-Kangas (1986:50) definitioner på begreppet, där fyra olika typer identifieras enligt 

olika kriterier: ursprung, kompetens, funktion och attityd. För att klassas som tvåspråkig inom 

ursprungskriteriet bör man ha lärt sig båda språken från spädbarnsålder i hemmet av infödda 

talare. Inom kompetenskriteriet har man lika stor behärskning i båda språken där det ena är 

modersmålet. Men eftersom det är svårt att mäta hur mycket en person behärskar ett språk 

rymmer kompetenskriteriet en stor variation av definitioner från att behärska två språk 

fullständigt till att ha kommit i kontakt med ett annat språk.  Enligt funktionskriteriet är man 

tvåspråkig om man kan växla mellan två språk och använda sig av dem i de flesta situationer 

som uppkommer. Det fjärde sättet att definiera tvåspråkighet, attitydkriteriet, utgår från 

personens egen bedömning av sin språkliga identitet, en person som uppfattar sig själv som 

tvåspråkig eller en person som av andra uppfattas som tvåspråkig (Håkansson 2003:15) 

 

2.2.1 Additiv och subtraktiv tvåspråkighet 

 

När första och andraspråk får utvecklas parallellt med varandra kallas det additiv 

tvåspråkighet. För att detta ska kunna vara möjligt krävs det att barnets modersmål har 

samma status i samhället som andraspåket. Subtraktiv tvåspråkighet i sin tur betyder att 

barnet inte har samma möjligheter att utveckla språken vid sidan om varandra, ofta beroende 
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på att barnets modersmål har en lägre ställning av både skola och samhället. Detta leder till 

att barnet inte får förutsättningarna till att utveckla en tvåspråkighet där språket kompletterar 

och berikar varandra (Arnberg 2004:45). 

 

2.2.2 Simultan och successiv tvåspråkighet 

 

Håkansson (2003:145) delar in begreppen tvåspråkighet i två delar beroende på olika 

förhållanden mellan det första och det andra språket. När barnet lär sig två språk redan från 

födseln och där båda föräldrarna talar sitt eget språk med barnet benämns detta som simultan 

tvåspråkighet.  

 

Successiv tvåspråkighet är benämningen på det andra sättet att tillägna sig tvåspråkighet 

vilket  innebär att barnet först får lära sig ett språk och därefter påbörjas inlärningen av det 

andra språket. Gränsen för tillägnandet av successiv tvåspråkighet brukar dras vid tre års 

ålder. Enligt denna benämning kan man bli tvåspråkig även senare i livet. Eftersom ett lite 

äldre barn har längre minne, viss kunskap om världen samt ett effektivare sätt att ta emot 

information kan detta räknas till  några av den successiva tvåspråkighetens fördelar. 

Nackdelen kan dock vara att barnet gör motstånd till den extra arbetsbörda som uppkommer i 

och med den nya språkinlärningen då barnet upplever att de ej behöver lära sig språket för att 

kommunicera med omgivningen (Arnberg 2004:117).  

 

2.3 Attityder till tvåspråkighet  

 

Med tanke på att det i världen finns mellan 3000-5000 språk förstår man att tvåspråkighet 

måste vara vanligt förekommande. I många delar av världen tillhör således tvåspråkighet och 

flerspråkighet vardagen. Trots detta är det inte så många länder i världen som är officiellt 

tvåspråkiga, man har istället ett språk som räknas som det officiella språket. Detta är dock ett 

synsätt som skiljer sig mellan olika världsdelar, i Europa t ex är det vanligare med ett 

officiellt språk, medan man i Afrika och Asien påstår sig ha flera officiella språk. I t ex Indien 

fungerar hindi och engelska som officiella språk medan det finns 14 nationella språk. 

Tvåspråkighet ses där som något naturligt och det krävs att man är tvåspråkig för att man ska 

kunna anpassa sig och fungera i samhället. Att vara enspråkig däremot upplevs som något 

omöjligt och klassas ofta som en myt (Håkansson 2003:28). 

 



9 
 

Efter nationalstatens införande i Europa på 1800-talet började tvåspråkighet att ses som något 

negativt. Tvåspråkighet var ett mellanstadium som skulle passeras så fort som möjligt,  d v s 

på väg från enspråkighet i ett språk till enspråkighet i ett annat språk. Att vara tvåspråkig gick 

emot idealen för fosterlandet och devisen: ett land- ett språk (Skutnabb-Kangas 1986:47). 

 

Synen på tvåspråkighet i västvärlden har dock förändras under det senaste decenniet, då det 

visat sig att tvåspråkighet har fördelar både för individen och samhället. Olika 

undersökningar har visat att tvåspråkiga elever har klarat sig bättre i skolan och mätte högre 

värden i bland annat: intelligens, kongitiv flexibilitet och språklig analys (Skutnabb-Kangas 

1986:48). 

 

Sveriges medlemskap i EU och en framskridande internationaliseringprocess har ökat 

invandringen och idag talas ca 200 språk i Sverige. Ökade kommunikationsmöjligheter och 

tillgång till utländsk media har också haft en inverkan på den ökade toleransen till två- och 

flerspråkighet (Otterup 2005:17). 

 

Finland är ett europeiskt land som har utmärkt sig angående tvåspråkighet, då det år 1919 

fastslogs i regeringsformen att Finlands nationella språk skulle vara finska och svenska 

(Håkansson 2003:30). Detta gjorde att det sedermera blev obligatoriskt att läsa svenska i den 

finska grundskolan vilket i sin tur ledde till upprörda debatter under 1920-30-talet. Under 

efterkrigstiden avklingade dessa debatter för att sedan återigen väckas till liv under 1990-

talet. Idag råder ökade negativa attityder gentemot skolsvenskan eller “tvångsvenskan” som 

den också kallas i dagligt tal.  Många elever vill läsa mera engelska i stället för svenska i 

skolan, men de saknar valfrihet (Lauren 1999:28). Det nya framgångsrika riksdagspartiet 

Sannfinländarna driver krav på att göra svenskan till ett valbart ämne i skolan.  

 

Även om det finns diskussioner om “tvångssvenskan” väcker språkbaden i Finland stort 

intresse då de flesta finländare har en positiv attityd gentemot svenskan.  Föräldrarna väljer 

språkbadsprogram för sina elever för att ge dem en effektiv start och bättre färdigheter i andra 

språk som kommer in senare. Man har sett att svenskundervisning som motiverar eleverna 

ger positiva resultat. Om föräldrarna och barnen  har positiva inställningar och upplever det 

andra språket som nyttigt att lära sig blir resultaten också bättre (Laurén 1999:29).  
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2.4 Aktiv tvåspråkighet 

 

Liksom termen tvåspråkighet rymmer även begreppet aktiv tvåspråkighet flera olika 

definitioner.  Arnberg (2004:144) har gjort en tregradig uppdelning av tvåspråkighet: 

Passiv tvåspråkighet  betyder att barnet förstår andraspåket men inte är i stånd att tala det. 

Det andra steget benämns som aktiv tvåspråkighet där barnet förutom att förstå andraspråket 

också i någon mån kan använda sig av det. Det tredje och sista steget kallar hon hög grad av 

tvåspråkighet och det innebär att barnet är i stort sett lika duktig talare i både sitt första och 

andraspråk. Ladberg (2003: 153) påpekar att det existerar en hel del missuppfattningar kring 

två- och flerspråkiga elevers förmåga, där en av de vanligast förekommande 

missuppfattningarna gäller barn som inte svarar på det språk som de blivit tillfrågade på. Det 

kan finnas flera olika anledningar till att barnet vägrar att svara, bland annat osäkerhet och 

samhällets normer, vilket gör att det är svårt att avgöra när någon är aktivt tvåspråkig. 
 

2.4.1 Att uppnå aktiv tvåspråkighet 
 

Det finns, säger Ladberg (2003:146) tre pedagogiska hörnstenar för den språkliga 

utvecklingen: en trygg språklig atmosfär, en effektiv organisering och ett rikt inföde.  

Ladberg (2003:186) påpekar vikten av elevernas aktiva deltagande i olika typer av samtal 

som central betydelse för tvåspråksutvecklingen. Det samarbete som uppkommer i samtal 

mellan eleverna ger upphov till ett inflöde som är gynnsamt för inlärning. I interaktion med 

infödda talare kan inläraren få direkt eller indirekt besked om vad som är möjligt i det nya 

språket.  Även Krashen (1982:58) lyfter fram att det är viktigt att eleven får ett rikt inflöde av 

andraspråket för att utveckla sin tvåspråkighet. Men om inflödet är på för hög nivå uppfattar 

eleven inte språket utan hör bara ljud.  Det krävs ett begripligt inflöde, ett språkligt inflöde 

som ligger lite över elevens språknivå för att eleven ska få en språklig utveckling.  
 

För att barn ska uppnå aktiv tvåspråkighet genom skolundervisningen krävs att eleverna 

känner att deras språk är viktigt i skolan och i samhälle  (Arnberg 2004: 45)  Tingbjörn 

(1981:50:53) lyfter i sin rapport fram sju fundamentala villkor som bör återfinnas i 

undervisningen för att en aktiv tvåspråkighet ska kunna uppnås: 
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• Inlärning av basfärdigheterna, läsning och skrivning på förstaspråket. De 

grundläggande färdigheterna läsning och skrivning lärs ut av skolan och eleverna 

får basfärdigheter på modersmålet 

 

• Ett säkert grundlagt betydelsesystem på förstaspråket. Även om barnen i 7-års 

åldern har ett befäst ordförråd måste det stärkas för att ett nytt  språk, med nytt 

ordförråd, ska läras in. 

 

• Inlärning av uttalet i andraspråket före ca 12 års ålder. För att få en bättre 

betoning på orden i det nya språket bör uttalet läras in före 12 års ålder.  En 

tvåspråkig miljö med rik stimulans på båda språken, ger stor chans för barn att bli 

tvåspråkiga. 

 

• Riklig och kontinuerlig stimulans och tillfällen till egen aktiv verksamhet på båda 

språken under hela skoltiden.  Båda språken ska fungera som undervisningsspråk 

under hela skoltiden. 

 

• Hög prestige hos båda språken. Språken måste ha hög regional prestige för att 

inlärningen ska kännas meningsfull. 

 

• En funktionell och verklighetsförankrad fackämnesundervisning på båda språken. 

När båda språken används som undervisningsspråk förankras språket i 

verkligheten.  

 

• En kontrastivt baserad undervisning, planerad och genomförd av adekvat 

utbildade och kontrastivt medvetna lärare, vilka har svenska och respektive 

hemspråk som förstaspråk. Undervisningen bör ges på båda språken. Även om 

båda språken används under samma lektion, är det liten risk att eleverna skulle 

blanda ihop språken. Språkundervisningen bör utgå ifrån elevernas kunskaper i 

båda språken.  
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2.5 Modeller till språkundervisning 

 

Att bli aktivt tvåspråkig är en tidskrävande process. Olika modeller till att utveckla tvåspråkig 

undervisning har testats runt om i världen. Ett välkänt begrepp som man ofta kommer i 

kontakt med inom detta område är språkbad, på engelska “immersion program”. Immersion 

betyder ett dopp eller nedsänkning i vatten och den svenska termen språkbad introducerades 

av Tove Skutnabb-Kangas (Lauren 1999:21).  

 

Språkbadsprogrammen uppkom i Kanada i mitten av 1960-talet som en följd av att 

franskspråkiga kanadensare krävde att deras språk skulle likställas med engelskan. Många 

engelskspråkiga föräldrar insåg då att den befintliga franskundervisningen inte var effektiv 

nog för att förbereda deras barn till att klara av en sådan språklig miljö och krävde att barnen 

skulle ges tillfälle att bli tvåspråkiga i skolan. Man började därefter i Kanada att bedriva 

forskning om olika undervisningsmetoder till att utveckla tvåspråkighet i skolan, med mål att 

uppnå funktionell tvåspråkighet. Det första språkbadet kom igång år 1963 (Lauren 1999:22) 

Det generella målet med undervisningen var att barnen skulle få normal kompetens i sitt 

förstaspråk och dessutom utveckla färdigheter i ett andraspråk till en sådan grad att de 

motsvarade en infödd talares nivå.  För att detta ska ske betonar forskningen (Laurén 2009)  

två viktiga aspekter: att inlärningen påbörjas tidigt (förskola eller de tidiga skolåren) och att 

eleverna ges stora möjligheter till att tillämpa språket.  

 

Språkutvecklingen blir effektiv om samtliga elever i gruppen startar språkbadet med samma 

förutsättningar (inga eller mycket lite kunskaper i språket) samt att pedagogen bara har en 

språklig roll inför eleverna (Laurén 1999:23).  Laurén (2009) framhåller också att det 

viktigaste inte är vilka ämnen som undervisas på andra språket utan den långsiktiga 

planeringen av programmet samt att ha pedagogiskt och språkligt kompetenta lärare. 

 

I Kanada finns det olika slags språkbadsprogram där det vanligaste är det tidiga fullständiga 

språkbadet som påbörjas när barnen är 3 år och fortsätter fram till slutet av högstadiet. De 

barn från den engelsktalande befolkningen, som går i ett program enligt det tidiga 

fullständiga språkbadet undervisas på franska  i förskolan och årskurs 1 och grundidén är att 

man undervisar efter principen: en lärare- ett språk. Eleverna behöver inte ha kunskaper i 

andraspråket när de börjar på språkbadsprogram. Att eleverna har samma språkliga bakgrund 

gör att de första månaderna är lättare för läraren och dessutom skapar mer gruppkänsla hos 
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barnen. Lärarna ska förstå båda språken men konsekvent endast använda sig av andraspråket 

från starten. Eleverna kan alltså använda sig av sitt första språk i början av språkbadet för att 

göra sig förstådda.  Ju högre upp i årskurserna desto mer undervisning i första språket och i 

de senare årskurserna sker undervisning till lika stor del på båda språken. I de tidigare åren är 

det viktigt att fokuseringen ligger på innehållet i talet, medan formen och grammatiken 

kommer i senare år  (Håkansson 2003:192, Mård 1994:73).  

 

Om eleverna påbörjar sin utbildning i franska i 7-10 års åldern kallas detta för fördröjt 

språkbad och om undervisningen inleds först på högstadienivå benämns detta som sent 

språkbad. I det sena språkbadet där eleverna läst franska som främmande språk under många 

år försöker man få eleverna att använda språket från årskurs 8 när språkbadet startar. Om 

eleverna från början får en del av undervisningen på franska, tex förmiddagen på engelska 

och eftermiddagen på franska, eller att lektionerna är uppdelade mellan två språk kallas det 

för partiellt språkbad (Håkansson 2003:190, Kärna & Ruottinen 1997:8) 

 

Idén med språkbadsprogram spred sig därefter framförallt till andra officiellt flerspråkiga 

länder som Belgien och Finland, i den finska staden Vasa började man med svenska 

språkbadsprogram år 1987. Eftersom 25 % av befolkningen i Vasa är svenskspråkig uppfyllde 

stadsdelen samma kriterier som i Kanada. I Finland deltar nu över 4000 barn i 

språkbadsundervisning i kommuner längs kusten (Lauren 2007:29). 

 

Språkbadsmodellen spred sig också till länder där en stor andel av befolkningen talade ett 

annat språk, t ex USA (engelska-spanska) och Spanien (spanska-baskiska, spanska-

katalanska). Varianter av språkbadet spred sig även till Sverige, tex Språkskolan i Haparanda 

samt engelskspråkiga program på gymnasieskolan (Håkansson 2003:190). 

 

Språkbadsprogrammen har till största del uppvisat positiva resultat. En viktig faktor till det är 

att de är frivilliga. Föräldrar som är språkmedvetna och intresserade av sina barns skolgång 

samt har en positiv inställning till denna typ av språkundervisning väljer att placera sina barn 

på språkbadsprogram (Håkansson 2003:191) 
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3. Metod 
3.1 Metod 

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod. Rektorn på skolan samt sex 

pedagoger har intervjuats. Frågorna har behandlat bland annat Språkskolans uppbyggnad och 

målsättning, samt pedagogernas syn på tvåspråkighet, elevernas attityder till grannspråket och 

skolans system samt arbetsmetoder (se bilaga 1 och 2) 

 

3.2 Material och urval 

 

 Jag valde att genomföra min studie på Språkskolan i Haparanda. Detta eftersom skolan är 

den enda i kommunen som har en form av språkbad för svenska och finska elever. Rektorn 

samt sex pedagoger som arbetar på skolan har intervjuats. Dessa sex pedagoger arbetar med 

undervisning i helklass och blandad klass (svenska och finska barn) i svenska eller finska i 

årskurserna 1–3  eller med grannspråkundervisning svenska respektive finska och engelska i 

årskurserna 6–9 .  

 

3.3 Genomförande 

 

Efter att ha skrivit e-post till rektorn och sex pedagoger som skulle passa som informanter  

fick jag till slut svar av två av dem. Till följd av detta och efter samtal med rektorn på skolan 

kom hon med förslaget att hon skulle dela ut intervjufrågorna till samtliga pedagoger vid 

nästa möte och de som gick med på att bli intervjuade skulle kontakta mig. Fyra pedagoger 

anmälde sig därefter som frivilliga och intervjuerna tog plats i respektive lärares 

hemklassrum. Intervjuerna skrevs fortlöpande ner på datorn under samtalet. Ursprungstanken 

var dock att jag skulle intervjua tre pedagoger men eftersom jag inte fick tillräckligt med 

information av de önskade informanterna valde jag att intervjua ytterligare tre. 

 

3.4 Metodkritik 

 

Eftersom jag ville få reda på information om Språkskolan men inte hittade tillräckligt med 

material fann jag ingen annan väg att använda mig av formen intervju med rektorn.  För att få 

insyn i respektive lärares förhållningssätt, hur de resonerar kring tvåspråkighet, attityder och 
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skolans metoder och samtidigt ha möjlighet att få ställa följdfrågor passade formen intervju 

bra även där. Nackdelen med att välja intervju som metod är att man inte når ut till en stor 

bredd av pedagoger eftersom det är tidskrävande och att informanterna i somliga fall kan 

komma med knapphändig information som gör att den blir svår att bearbeta. 

 

4. Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultaten i form av två delar. I den första delen behandlas 

information om Språkskolan samt intervjun med rektorn. Den första delen har fyra rubriker 

där historik, Språkskolans uppbyggnad, målsättning och grannspråkets uppbyggnad tas upp.  

 

I den andra delen behandlas intervjuerna med pedagogerna. Även den andra delen delas upp i 

fyra rubriker. Den första tar upp vilka erfarenheter pedagogerna har kring tvåspråkighet samt 

deras syn på tvåspråkighet. Den andra delen behandlar pedagogernas syn på elevernas 

attityder till grannspråket. I den tredje delen berörs pedagogernas syn på skolans system att 

utbilda eleverna till att bli tvåspråkiga. Den fjärde delen tar upp vilka arbetsmetoder 

pedagogerna använder sig av för att uppnå skolans målsättning och utveckla grannspråket hos 

eleverna. 

 

För att ingen ska kunna identifiera pedagogerna samt för att tydliggöra för läsaren om vad 

pedagogerna har sagt kallar jag dem för pedagog 1, pedagog 2 osv. Siffrorna beskriver dock 

inte en speciell ordning på intervjuerna, inte heller den årskurs som pedagogen jobbar i. 

 

4.1 Språkskolan i Haparanda 

 

4.1.1  Språkskolans uppbyggnad 
 

Hösten 1989 startade Torneå och Haparandas gemensamma grundskola, Språkskolan, som 

riktar sig till föräldrar och barn i Provinsen Haparanda-Torneå som är medvetna om 

fördelarna med tvåspråkighet.  Hälften av eleverna kommer från Torneå och andra hälften 

från Haparanda. Språkskolan finns i Haparanda och följer det svenska skolsystemets 

föreskrifter i sin uppbyggnad och verksamhet. Läroplanen är en jämkning  av den finska och 

den svenska i sin målsättning och innehåll och läroämnena är likartade dem i den finska och 

svenska grundskolan. Skolan är underställd Barn- och ungdomsnämnden i Haparanda och har 
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en egen styrelse, bestyrelsen,  med ledamöter bestående av politiker, tjänstemän, föräldrar 

och lärare från både Finland och Sverige. 

 

Språkskolan är en kommunal grundskola med egen timplan och elevupptagningsområde med 

en rekrytering av elever från Haparanda och Torneå. Man har en egen förordning i skollagen 

med ett extra ämne i sin grundskoleförordning. Ämnet i fråga kallas i folkmun och i det 

dagliga arbetet för “grannspråk”, men i betygen framkommer det officiella namnet: “finska, 

obligatorisk ämne” för de svenska eleverna och motsvarande: “svenska, obligatoriskt ämne” 

för de finska eleverna. Både svenska och finska har lika stor status.  

 

Skolan är en F–9 skola förutom avsaknad av finska elever i förskoleklassen. Anledningen till 

detta är att förskolan i Finland har en annorlunda uppbyggnad och sorteras under en annan 

nämnd än den i Sverige. Språkskolans elevantal uppgår för tillfället till 320 elever. Antal 

elever från Torneå är  151  stycken  och resterande elever kommer från Haparanda. Varje höst 

tar skolan in  20 nya elever till årskurs 1 med modersmål finska från Torneå, och 18 elever 

med modersmål svenska från Haparanda. Finland har valt att ha större klasser; därav är 

siffran för intagna finska elever större. Rektorn gör underlaget för de eleverna som uppfyller 

målkriterierna. Finns det frågetecken går dessa till bestyrelsen som tillsammans fattar beslut. 

Det enda intagningskravet som skolan har är att eleven talar ett språk (finska eller svenska).  

 

Finansieringen är upplagd på det sätt att löne- och lokalkostnader delas lika mellan städerna 

och andra kostnader delas upp mellan Haparanda och Torneå beroende på hur många elever 

de har från respektive land. 

  

Lärarna som arbetar på skolan är utbildade i Sverige eller i Finland och ska förutom 

lärarbehörighet också kunna uppvisa en dokumentation av behärskning av både svenska och 

finska språket för att ha möjlighet till anställning. Även övrig personal är tvåspråkiga 

(Språkskolan, Lagnebäck, se källförteckning). 

 

4.1.2 Språkskolans målsättning 

 

Språkskolan har som strävansmål i sin grannspråksundervisning att eleverna utvecklar en 

aktiv tvåspråkighet som gör att de kan, vill och vågar använda sig av grannspråket som 

kommunikationsmedel, samt växla mellan språken när det behövs.  Allt detta ska i sin tur ge 
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kompetens till fortsatta studier i Sverige såväl som Finland.  För att uppnå sin målsättning 

jobbar man med att skapa rutiner som ger samhörighet  samt miljöer där eleverna känner 

social trygghet och uppskattning (Lagnebäck, se källförteckning). 

 

Andra mål som skolan har är att eleverna ska få kunskap om Tornedalens historia och 

kulturarv, respektera varandras traditioner och språk, samt utveckla ett internationellt synsätt 

som skapar förståelse för andras kulturer och främjar samarbete, vänskap och fred 

 (Lagnebäck, Språkskolan, se Källförteckning). 

 

4.1.3 Grannspråkets uppbyggnad 

 

Eleverna från Haparanda läser svenska som modersmål och finska som obligatoriskt ämne 

(grannspråk) och det omvända gäller för eleverna från Finland. Grannspråksundervisningen 

är 3 veckotimmar i årskurs 1 för att därefter stegvis öka till 5 timmar i veckan i årskurs 3. På 

högstadiet är denna undervisning 4 veckotimmar (bilaga 3). För att kunna erbjuda detta har 

man tagit 20 minuter från varje skolämne. 

 

Eleverna i de första årskurserna får undervisning på det egna modersmålet i respektive 

grupper, men man har gemensamma lektioner i övningsämnena slöjd, musik, idrott och bild.  

Under de lektionerna sker undervisningen parallellt på två språk. Ju högre upp i klasserna 

eleverna kommer desto mer övergår man till partiell undervisning, man använder då båda 

språken under en lektion. I de högre årskurserna är strävan att ungefär hälften av all 

undervisning ska ske på båda språken.  

 

Redan från början görs det klart för elever att det är en lärare och ett språk som gäller och det 

betyder att läraren bara talar sitt språk med barnen. Eleven kan alltså fråga på sitt modersmål 

och få svaret på grannspråk  (Lagnebäck, se källförteckning). 

 

4.2  Intervjuer med pedagoger 

 

4.2.1 Pedagogernas syn på tvåspråkighet 

 

Samtliga pedagoger är mer eller mindre tvåspråkiga i svenska och finska med antingen 

svenska eller finska som modersmål. De har alla förvärvat sig tvåspråkighet genom studier 
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och arbete i Sverige eller Finland. Samtliga pedagoger har genomgått lärarutbildningen i det 

fält och de årskurserna som de arbetar i,  antingen i Finland eller i Sverige och arbetat som 

lärare mellan 10-25 år. De har läst svenska respektive finska som andraspråk mellan 15-60 p.  

 

Alla pedagoger anser att tvåspråkighet är en tillgång och rikedom, speciellt när man bor i 

gränstrakter. Ingen av dem har lagt märke till några större hinder med tvåspråkigheten mer än 

att det kan ske förväxlingar mellan svenskans och finskans vokaler och uttal, men att detta går 

över med tiden. 

 

Pedagog 2 poängterar hur hon lagt märke till att eleverna, i och med att de på ett tidigt 

stadium lär sig två språk, får förståelse för språkliga sammanhang och strukturer och sedan 

lär sig även engelska snabbare. Pedagog 3 hänvisar till forskning som bevisat att eleverna blir 

klyftigare när de tidigt läser flera språk: 

 
Jag har läst att hjärnan hittar nya vägar till att lösa problem om man är tvåspråkig och nu vet jag att det är så för 

jag ser hur eleverna blir duktigare på att se saker från olika vinklar och hitta sig fram till lösningar. (Pedagog 3) 

 

När det gäller aktiv tvåspråkighet säger lärarna att det enligt litteraturen finns olika kriterier 

när man är aktivt tvåspråkig. Majoriteten anser dock att man är aktivt tvåspråkig om man kan 

göra sig förstådd på båda språken beroende på den situation som krävs av en. Pedagog 2 och 

Pedagog 6 exemplifierar detta: 

 
En vaktmästare och akademiker har inte samma utgångspunkter och behöver inte samma färdigheter i språket 

för att klara sig.  (Pedagog 2) 

 

Det är svårt att definiera hela paketet, men generellt sett är det viktigaste kriteriet att man blir förstådd i olika 

situationer. Att kunna skriva behöver ej vara ett kriterium. Är de t ex inte tvåspråkiga i Calcutta när de pratar två 

språk men inte kan skriva? (Pedagog 6) 

 

Pedagog 4 lyfter dock fram att hennes tankesätt har förändrats de senaste åren  och hon tycker 

att hon haft för höga krav. Nu anser hon att man kan vara aktivt tvåspråkig bara man förstår 

språket och har ett tänk i kring det. Hon säger att det kan finnas många anledningar till att 

man inte uttrycker sig muntligt det behöver inte ha med förståelse att göra och ska därför inte 

finnas med som ett kriterium. Hon menar att man kan vara aktivt tvåspråkig utan att säga ett 

ord.  
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4.2.2 Pedagogernas syn på elevernas attityder 

 

Några av pedagogerna  nämner att de av folk utifrån fått frågan om det blivit ökade negativa 

attityder hos de finska eleverna i och med debatten om tvångssvenskan. Men de intervjuade 

lärarna upplever att eleverna i stort är positiva till grannspråket. De har inte upplevt några 

negativa attityder mot svenskan som språk hos de finska eleverna eller att finskan skulle ha 

lägre status som språk hos de svenska eleverna.  

 

 Framför allt i de yngre årskurserna, säger lärarna, är eleverna ivriga med att sätta i gång att 

lära sig ett nytt språk. Pedagog 1 tror att det beror på att föräldrarna diskuterar med barnen 

vad de är för skola som de ska börja i, att de ska få lära sig ett nytt språk och vad som 

förväntas av dem. Hon tillägger dock att det inträffar att ivern hos en del elever raskt mattas 

av och de visar på motstånd och uttrycker att det nya språket är jobbigt att lära sig. Detta, 

säger hon,  kan bero på att eleven ser att andra elever i klassen kommit längre i sina 

språkkunskaper utan att förstå att de eleverna hade större förkunskaper när de började skolan. 

 

Pedagog 5 påpekar dock att hon har upplevt negativa attityder från en del elever som inte ser 

poängen med att läsa grannspråket. En orsak till detta, säger hon,  kan vara för att eleverna 

upplever grannspråket för svårt eller för lätt beroende på olika förkunskaper som de har och 

den undervisning som ges.  

 

Pedagog 6 framhäver att de negativa attityder som en del elever kan uppvisa inte handlar om 

grannspråket i sig, utan vanlig tonårstrots som inte betyder att eleverna har ett negativt 

förhållningssätt gentemot grannspråket.  

 

Enligt lärarnas uppgifter och erfarenheter använder en del av eleverna sig av grannspråket 

även på fritiden men inte så mycket som skulle önskas. Eleverna åker över gränsen för att ta 

del av olika idrottsträningar eller andra utbud som finns i gränsstaden. De tror dock att 

haparandaeleverna generellt sett talar mer finska i hemmet eftersom  många av de eleverna 

har finska släktingar eller föräldrar som pratar finska och språket då används mer naturligt. 

Torneåeleverna däremot har inte samma förutsättningar eftersom majoriteten av dem inte har 

släktingar från Sverige eller föräldrar som talar svenska.  
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4.2.3 Pedagogernas syn på skolans system  

 

Pedagogerna anser att 120-160 minuter grannspråk i veckan är för lite för att utveckla 

tvåspråkighet. För att åtgärda detta säger de att de i praktiken börjar med gemensamma 

schemalagda lektioner i matte och SO redan i årskurs 1, trots att det i skolans föreskrifter står 

att man endast har gemensamma lektioner i de praktiska ämnena i de lägre årskurserna. Men 

detta är  tidskrävande eftersom Haparandaeleverna har svenska läroböcker medan 

Torneåeleverna har finska läroböcker och vid varje moment man har tillsammans måste båda 

böckerna arbetas igenom och översättas.  

 

Pedagog 2 tillägger dock att det  ger andra än rent språkliga fördelar att ha gemensamma 

lektioner och olika böcker.  De finska läroböckerna i matematik till exempel är svårare än de 

svenska och Haparandaeleverna påverkas och drar nytta av detta. 

 

Lärarna i de lägre årskurserna anser att systemet med en lärare-ett språk inte alltid fungerar i 

praktiken. De säger att det är omöjligt att konsekvent hålla sig till ett språk med en elev 

eftersom det under en skoldag kan hända otaliga saker och det är svårt att förklara, 

tillrättavisa eller trösta ett barn som inte förstår språket.  

 

 Alla de intervjuade lärarna kommenterar att det antagningskrav som skolan har, att barnen 

endast ska behärska sitt modersmål, är bra för det ger alla barn en möjlighet att påbörja sin 

utbildning på skolan. Men då en del barn redan har grundläggande kunskaper i grannspråket 

när de börjar årskurs 1 och andra barn inte alls kommit i kontakt med grannspråket, leder det 

till att förkunskaperna i klasserna är väldigt ojämna och att det för läraren blir svårt att veta 

var man ska lägga ribban. En del elever upplever på grund av detta 

grannspråksundervisningen som väldigt enkel medan andra tappar intresset för att den är för 

svår.  En del pedagoger påpekar att det vore fördelaktigt om grannspråksinlärningen kunde 

påbörjas redan i förskolan.  Pedagog 6 anser att skolans system är gammalmodigt och att 

elevernas kapacitet ej utnyttjas på rätt sätt  

 
Elever är en färskvara och skolan måste tänka om och tänka nytt. Om man gör som man alltid har gjort får man 

samma resultat som man alltid har fått och skolan kan inte nöja sig med det utan måste sträva efter att ständigt 

förbättra och förnya sig utifrån samhällets krav. (Pedagog 6) 
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Hon framhäver också att undervisningen i att utveckla tvåspråkighet inte får vara en 

belastning för eleverna, tex att skoldagarna är 20 min längre än på andra skolor bara för att 

man ska hinna med allting. Hon trycker på att man måste göra en omorganisering för att 

använda tiden effektivare.  

 

4.2.4 Pedagogernas arbetsmetoder 

 

Under grannspråksundervisningen sitter haparandaeleverna för sig och lär sig finska och 

torneåeleverna för sig och lär sig svenska, detta system fortlöper från årskurs 1–9 . Under 

dessa lektioner bedrivs undervisningen som regelrätta språklektioner.  

 

Pedagogerna i de yngre årskurserna (1–3) berättar att haparandaeleverna och torneåeleverna 

har klassrummen intill varandra. Haparanda årskurs 1 har alltså klassrummet intill Torneå 

årskurs 1 osv. Klassrummen är åtskilda av en rörlig vägg som går att skjuta undan så att två 

små klassrum blir till ett stort. När väggen är stängd gäller regeln att man talar och undervisar 

på modersmålet och när väggen öppnas sker undervisningen på  finska och svenska och 

lärarna försöker  hålla sig till regeln en lärare– ett språk.  

 

När väggarna är öppna sitter eleverna som regel i par, haparandaelev sitter bredvid torneåelev 

och tillsammans får de arbeta med att lösa uppgifter. Pedagog 2 tar som exempel att om de 

jobbar med temat rymden får eleverna högt läsa för varandra, svara på frågor och skriva  

fakta – allt på båda språken. Om ett par t ex  jobbar med planeten Jupiter ska innehållet vara 

lika på svenska och finska och när de sedan redovisar inför helklass förstår alla elever vad de 

berättar och hör dessutom det andra språket och får på så sätt viktig input. Samtliga 

pedagoger lyfter upp likartat upplägg för andra arbetsområden.  

 

Lärarna i de yngre årskurserna framhåller att de jobbar mycket muntligt med sånger, ramsor, 

spel och lekar för att de ska få en känsla för språket och skapa en gemenskap mellan eleverna. 

De försöker att använda språket i naturliga miljöer, t ex att de svenska eleverna får be om mat 

och tacka för maten på finska och de finska eleverna på svenska. För att eleverna ska bli 

muntligt aktiva påpekar de ständigt för eleverna att perfektionen kommer senare och det 

viktigaste är att våga tala.  
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Pedagog 6 framhäver att eleverna har olika motivation och ambitioner med sin framtida 

språkanvändning. En del elever vill stå i affär medan andra vill utbilda sig vidare i 

grannlandet. Språkskolans målsättning är dock att alla elever är dock att de ska kunna 

uttrycka sig muntligt på grannspråket. Därför arbetar hon i de äldre årskurserna mycket med 

prosedi och olika uttalsövningar som syftar till att öka säkerheten i uttal genom munnens 

muskler.  

 
Om eleverna är medvetna om sina fel kan de rätta till dem. Man måste hela tiden jobba med att ha språket på rätt 

plats i sin mun. Medvetenhet, träning och input är de gyllene orden för en språklärare. (Pedagog 6) 

 

Hon säger att det viktigaste är att skapa inputsituationer och berättar att hon varje vecka 

spelar in klipp på cd och mp3 åt eleverna. Eleverna får lyssna på aktuella ämnen och 

popmusik på grannspråket varje dag hemma för att sedan redovisa det muntligt för henne i 

skolan. 

 

Samtliga lärare poängterar att de försöker använda sig av resurser utanför skolan och ta del av 

olika kulturevenemang över gränserna som teater, museum, utställningar, men även andra 

instanser i samhället som t ex kyrka och brandkåren. Men eftersom skolan ligger i 

Haparanda, blir det oftare de finska eleverna som får ta del av svenska tillställningar då de är 

kostnadsfria för samtliga elever. Pedagog 6 säger att hon bedriver utbytesprojekt med 

Spanien och Turkiet för att öppna elevernas ögon för ökad omvärldskunskap, förståelse och 

nyttan med språkkunskaper.  

 

Samtliga pedagoger efterlyser mer utbildning, de vill ha mer kunskap för att kunna erbjuda 

eleverna bättre och effektivare undervisning.  De säger att det är svårt i början att veta hur 

man ska göra och att det tar ca 3 år att skapa rutiner kring hur man ska gå till väga för att 

utföra uppgifterna. Pedagogerna upplever att det är svårt att hitta tid till planering av de 

gemensamma lektionerna och även om bra idéer finns kan de inte omsätta dem i praktiken 

pga tidsbrist. 
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5. Diskussion 

 
I diskussionen knyter jag an resultdelen med de som forskarna säger i den teoretiska delen. 

 

Det dominerande målet i Språkskolans undervisning  är att utveckla en aktiv tvåspråkighet 

hos eleverna. Laurén (2009) skriver att det generella målet med regelrätta språkbad är att 

eleven utvecklar färdigheter i andraspråket motsvarande en infödd talares nivå. Språkskolan 

är inte ett fullständigt språkbad och har därför andra strävansmål.   

 

I Språkskolans föreskrifter står det att klasserna har gemensamma lektioner i de praktiska 

ämnena i de yngre årskurserna. Men det förekommer även gemensamma lektioner i bland 

annat matematik och SO för att eleverna ska få större möjlighet till att utveckla aktiv 

tvåspråkighet.  Laurén (2009) lyfter fram att en långsiktig planering av hela programmet är 

viktigare än vilka ämnen som ges på vilket språk.  Eftersom Språkskolan  har en form av 

fördröjt, partiellt språkbad har man inte samma upplägg som tidiga fullständiga språkbad och 

erbjuder inte heller undervisning av andraspråket i samma omfång. För att effektivisera 

språkinlärningen borde man därav tillsammans  utarbeta och ta fram olika arbetsplaner där 

verksamheten  organiseras så att den ger eleverna bästa möjliga möjligheter till att utveckla 

sina språk.  

 

Resultaten visar att  pedagogerna är utbildade inom sitt gebit och har gedigen  erfarenhet 

inom läraryrket. Samtliga pedagoger anser sig själva vara mer eller mindre tvåspråkiga, vilket 

också är skolans krav för att få anställning. Laurén (1999) poängterar att det skapar en 

trygghetskänsla hos eleverna om de vet att lärarna talar deras modersmål. 

 

När det gäller tvåspråkighet ser pedagogerna bara positiva effekter med detta och det 

framkommer även att några av dem noterat hur eleverna i och med att de fått kunskaper i ett 

andra språk lättare tar till sig ett tredje språk. Skutnabb-Kangas (1986) menar  att 

undersökningar har visat att tvåspråkiga elever har högre värden bland annat i kognitiv 

flexibilitet och språklig analys. Även Laurén (1999) påpekar att elever som fått utbildning på 

två språk också lättare får färdigheter i fler språk.  
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I resultatet framgår det att pedagogerna är medvetna om att det i litteratur och forskning finns 

olika kriterier vad beträffar tvåspråkighet. De flesta anser dock att kriteriet för aktiv 

tvåspråkighet är att man ska kunna göra sig förstådd på båda språken, utifrån den situation 

man befinner sig i. Funktionskriteriet, kallar Skuttnabb-Kangas (1986) det kriterium för 

tvåspråkighet då man kan växla mellan språken och på ett funktionellt sätt använda sig av 

dem.  

 

Aktiv tvåspråkighet är ett relativt begrepp, men enligt Arnberg (2004) innebär det att barnet 

förutom att förstå andraspråket också i någon mån kan använda sig av det.  I resultatet 

påpekar dock  en av pedagogerna  att det kan finns olika orsaker till att en elev inte använder 

sig av det andra språket, men det betyder inte att eleven ej förstår språket. Ladberg (2003) 

påpekar att det existerar en hel del missuppfattningar kring tvåspråkiga barns förmåga och att 

barn kan välja att inte prata andraspråket av olika skäl, vilket gör att det är svårt att avgöra 

när någon är aktivt tvåspråkig. Detta kan vara en anledning till att pedagogerna har olika syn 

på när man är aktivt tvåspråkig. 

 

I de finska medierna har det länge rasat en debatt om tvångssvenskan och negativa attityder 

mot att lära sig svenska (Laurén 1999). Majoriteten av pedagogerna i undersökningen säger 

dock att de inte  finns några påtagliga negativa attityder gentemot grannspråket varken från 

de finska eller de svenska eleverna.   Det framkommer istället att eleverna i de yngre 

årskurserna är ivriga att lära sig ett nytt språk. Anledningen till detta tror pedagogerna beror 

på föräldrarnas positiva attityder, samt att de tidigt talar om för barnen vad som förväntas av 

dem. Laurén (1999) framhåller att många finska föräldrar har en positiv inställning till  

svenskan och väljer språkbadsprogram för att ge sina barn en effektiv start. Laurén påpekar 

vidare att om föräldrarna  har en positiv inställning gentemot andraspråket gör det att 

eleverna presterar bättre.  Språkskolan (Språkskolan, se källhänvisning) skriver i sin 

presentation att den riktar sig mot föräldrar och barn som är medvetna om fördelarna med 

tvåspråkighet. Att föräldrarna gör ett aktivt val genom att placera sina barn på Språkskolan 

visar att de har en positiv attityd till grannspråket och insatta i fördelarna med tvåspråkighet. 

 

En anledning till de positiva attityderna hos eleverna kan bero på att det tydligt framkommer i 

skolans policy att båda språken har lika stor status. Detta tydliggörs bland annat genom att 

alla pedagoger och övrig personal är tvåspråkiga och att man använder sig av båda språken 

också utanför klassrumsmiljön. Eleverna har alltså möjlighet att utveckla en additiv 
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tvåspråkighet (Arnberg 2004), eftersom modersmålet har samma status i skolan och 

närsamhället. Tingbjörn (1981) framhåller att båda språken måste ha lika hög prestige för att 

inlärningen ska kännas meningsfull. 

 

En av pedagogerna har dock märkt av negativa attityder från eleverna framför allt att de säger 

att grannspråket av olika skäl känns onödigt. Detta kan bero på att undervisningen inte är på  

elevernas nivå på grund av att lärarna inte hinner med den individualiserade undervisning 

som krävs i en klass med vitt skilda förkunskaper.  Det framkommer även  i resultatet att 

eleverna  med iver går in för att lära sig det nya språket men hos en del elever ersätts denna 

iver fort med utmattning och motstånd. Detta, säger de, beror på att eleverna inte förstår att 

språkinlärning är en process som tar lång tid och samtidigt ser att andra i klassen kommit 

längre i sin andraspråkinlärning. Arnberg (2004) skriver att nackdelen med den successiva 

tvåspråkigheten är att barnet kan göra motstånd mot den extra arbetsbörda som den nya 

språkinlärningen innebär. Laurén (2009) påpekar att det kräver tid att lära sig ett språk.  Det 

kan vara svårt för barn att förstå att språkinlärning är en process som tar lång tid. 

 

Pedagogerna tycker att det intagningskrav som skolan har resulterar i att klasserna blir 

ojämna eftersom barnen har olika förkunskaper i grannspråket. En del elever har redan vad 

Ladberg (2003) kallar hög grad av tvåspråkighet  när de börjar årskurs 1, medan andra ej 

kommit i kontakt med grannspråket. Detta blir en stor belastning för pedagogerna eftersom 

det blir svårt att få undervisningen på en adekvat nivå, vilket i sin tur kan utmynna i att en del 

elever tappar intresset för språket då de ej får undervisning på den nivå de befinner sig på. 

Laurén (1999) skriver att förutsättningarna för en effektiv språkinlärning är bättre om 

eleverna startar på samma nivå. Även Mård (1994) pekar på att om eleverna har samma 

språkliga bakgrund blir det lättare för läraren och det skapar dessutom mer gruppkänsla hos 

eleverna.  Ladberg (2003) lyfter fram atmosfär och organisation som viktiga ledord i 

språkinlärningen.   

 

Men dessa forskares ord i bakgrunden drar jag slutsatsen att om  alla elever i elevgruppen 

började sin grannspråksundervisning på samma nivå  skulle organisationen vara mer 

genomtänkt och således skulle en tryggare atmosfär uppkomma och resultatet i sin tur skulle 

bli en effektivare språkinlärning. Kanske skulle även de negativa attityderna försvinna om 

eleverna i sin undervisning får utgå och utvecklas utifrån den kunskap som de besitter utan att 

jämföra sig med hur långt andra har kommit. Språkskolan har i sin målsättning att skapa 
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samhörighet och social trygghet. Andra intagningskrav eller nivågrupperingar av klasser 

kunde bidraga till att förstärka detta mål. 
 

En jämnare och effektivare språkutveckling kunde dessutom vara möjlig om  

grannspråksundervisningen påbörjades redan i förskolan. Som Laurén (1999)  lyfter fram 

uppkommer den största språkliga nyttan om språkbadet inleds i förskolan eftersom 

språkutveckling blir effektivare ju tidigare den kan påbörjas. 

 

I Språkskolans fall är det dock svårt eftersom systemet bygger på elever från både Sverige 

och Finland. Finlands förskola och skola lyder under olika nämnder vilket gör att man trots 

önskningar inte lyckats få till stånd ett sådant samarbete. Om inte en lagändring sker i Finland 

ser jag inte utvägar till hur just detta problem ska lösas. Man kan dock välja att använda sig 

av ett annat upplägg i förskolan där bara elever med svenska som modersmål är delaktiga. 

Detta skulle dock i sin tur resultera i stora skillnader i förkunskaperna i grannspråket i årskurs 

1 mellan  de svenska och de finska eleverna, vilket skulle försvåra den gemensamma 

undervisningen som är en av poängerna med att läsa på Språkskolan.  

 

  Laurén (1999) skriver att det är viktigt för språkutvecklingen att läraren har en språklig roll 

och bara talar ett språk inför eleverna. Men trygghetskänslan är också av vikt för 

språkutvecklingen därför måste eleverna vara medvetna om att lärarna förstår båda språken. 

Pedagogerna anser dock att det inte alltid räcker med att eleverna vet att lärarna förstår båda 

språken och ger exempel på allt som kan hända under en skoldag som ej går att lösa om man 

utgår från principen en lärare -ett språk för att man då tvingas använda sig av ett språk som 

eleven ej förstår. 

 

Jag har inte hittat något i litteraturen som tar upp hur man gör med en lärare– ett språk 

principen i situationer som uppkommer i skolan och inte är direkt knutna till 

skolundervisningen. Men eftersom ett tryggt klimat är viktigt under alla förhållanden och i 

såväl utveckling som språkutveckling tar jag för givet att sunt förnuft avgör i vilka situationer 

man måste bryta mot den principen. 

 

Resultatet visar att pedagogerna för att utveckla tvåspråkighet hos eleverna arbetar integrerat 

med tematisk arbete mellan de svenska och de finska klasserna. Detta visar sig sig dock vara 

ansträngande tids- och planeringsmässigt eftersom läroämnena är likartade dem i den svenska 
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och den finska grundskolan, vilket således resulterar i att haparandaeleverna har svenska 

läroböcker och torneåelever har finska läroböcker. Detta problem är dock svårlöst på grund 

av att  Torneåeleverna kraftigt skulle missgynnas betygs- modersmåls- samt 

ämneskunskapsmässigt om det blev obligatoriskt att använda sig av svenska läroböcker på 

Språkskolan.  I en del ämnen såsom matematik har det dock visat sig vara fördelaktigt med 

olika läromedel. Enligt pedagogerna påverkas en del av Haparandaeleverna av Finlands 

svårare matematikböcker och vill använda sig av dem.   

 

Ladberg (2003) skriver att interaktionen mellan andraspråkselev och infödd talare är viktigt 

för en gynnsam språkutveckling. Krashen (1982) framhåller att ett rikt inflöde är 

grundläggande för en effektiv andraspråksutveckling. De intervjuade pedagogerna använder 

sig mycket av olika former av pararbete mellan haparanda- och torneåelever, vilket gör att 

eleverna både får vara modersmålstalare samt andraspråksinlärare på samma gång. Detta 

resulterar i att eleverna får en direkt input av andraspråket.  När dörrarna är öppna sker 

undervisningen på två språk med två lärare som pratar svenska och finska parallellt. Eleverna 

får då extra input av grannspråket. I de äldre årskurserna sker undervisningarna partiellt, 

växelvis på svenska och finska. Tingbjörn (1981)  hävdar att för att uppnå en aktiv 

tvåspråkighet bör undervisningen ges på båda språket och att risken för att eleverna skulle 

blanda ihop språken är liten.  

 

En av pedagogerna säger att hon vill att eleverna ska höra grannspråket så mycket som 

möjligt varav hon gör inspelningar åt eleverna om olika ämnen. Även om de bor intill 

gränsen använder och hör inte alla eleverna språket i den utsträckning som det är önskvärt för 

en aktiv inlärning. Krashen (1982) lyfter fram att input är viktigt, men för att den ska vara 

verksam måste den vara begriplig för eleverna. Om nivån är för hög blir det bara ljud och då 

sker ingen inlärning. Som det framkommit tidigare har eleverna i klasserna olika 

förkunskaper i grannspråket vilket i detta fall skulle innebära att pedagogerna måste göra 

individuella inspelningar åt eleverna för att det ska ha en verksam input. Detta skulle bli 

tidsmässigt påfrestande för pedagogerna.  

 

I de yngre årskurserna säger pedagogerna att de inte arbetar med språklig perfektion utan det 

viktigaste är att eleverna utvecklar ett mod till att tala. Håkansson (2003) och Mård (1994) 

belyser att språkbadets framgång beror på att man till en början låter förståelse gå före 

produktion.  Tingbjörn framhäver dock att för att uppnå aktiv tvåspråkighet bör inlärning av 
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uttalet i andraspråket ske före ca 12 års ålder.  Pedagogerna visar sig vara medvetna om detta 

då de arbetar med prosedi och olika uttalsövningar på högre stadium.  

 

Pedagogerna är medvetna om tvåspråkighet och dess fördelar och arbetar hårt för att eleverna 

ska få möjlighet att bli aktivt tvåspråkiga. De känner dock att de vill effektivisera 

undervisningen och inlärningen. Resultaten visar på ojämna förkunskaper i grannspråket hos 

elevgrupperna. Om skolan av olika skäl (till exempel elevunderlag) inte kan ändra på 

antagningskraven  kan man vidtaga andra åtgärder. För att  förbättra inlärningen, skapa en 

språkligt tryggare atmosfär samt få bort negativa attityder och motstånd hos eleverna och 

även förenkla undervisningen för pedagogerna är min slutsats att skolan borde erbjuda 

nivågrupperingar för eleverna. 

 

 

5.1  Förslag på fortsatt forskning 

 

Den här studien har främst riktat in sig på pedagogernas syn på tvåspråkighet, hur de 

upplever att skolans system fungerar samt vilka arbetsmetoder de använder sig av för att 

främja tvåspråkighet. Det skulle vara intressant att se hur detta tar sig uttryck i 

undervisningen genom att göra observationer i klassrummen.  Det skulle också var intressant 

att göra ytterligare undersökningar men att då utgå och ta reda på vad elever och föräldrar har 

för attityder och synpunkter kring Språkskolans system och måluppfyllelse. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till rektor 

 
Hur är språkskolan uppbyggd? 
 
Vad har Språkskolan för antagningskrav? 
 
Vad har Språkskolan för målsättning? 
 
Hur är grannspråket uppbyggt? 
 
Hur är arbetsmetoderna uppbyggda? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till pedagoger 
 
Hur länge har du jobbat som lärare?   
 
Vad har du för utbildning?  
 
Vilka klasser undervisar du i?   
 
Vilka erfarenheter har du kring tvåspråkighet?  
 
Hur ser du på tvåspråkighet?  
 
Vilka hinder och möjligheter ser du med tvåspråkighet?   
 
När är man aktivt tvåspråkig, enligt dig?  
 
Vilken syn har du på elevernas inställningar/attityder till grannspråket?    
 
Upplever du att elevernas attityder till grannspråket påverkar deras studieresultat?   
 
Enligt dig veterligen, använder eleverna sig av grannspråket på fritiden? 
 
Vilken syn har du på det system som skolan använder sig av för att utbilda eleverna till att bli 
aktivt tvåspråkiga?    
 
Vilka arbetsmetoder och arbetssätt använder du dig av för att utveckla grannspråket hos 
eleverna?   
 
Har du/skolan något samarbete med föräldrarna för att utveckla barnens grannspråk? 
 
Använder du/skolan dig/sig av andra typer av resurser? Hur och vilka? 
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 Bilaga 3: Språkskolans timplan                                                                                                                                                               
            
 

Timplan för Språkskolan Åk 1-5                2007-07-01 Timplan för Språkskolan Åk 6-9                2007-07-01

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa

Aine/Ämne Su. Yht. Sum. Su. Yht. Sum. Su. Yht. Sum. Su. Yht. Sum. Su. Yht. Sum. Aine/Ämne Su. Yht. Sum. Su. Yht. Sum. Su. Yht. Sum. Su. Yht. Sum. Åk 1-9
Sv. Gem. Sv. Gem. Sv. Gem. Sv. Gem. Sv. Gem. Sv. Gem. Sv. Gem. Sv. Gem. Sv. Gem.

Äidinkieli/Modersmål 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 Äidinkieli/Modersmål 260 260 260 260 200 200 200 200 2520 I So ingår ämnena: 
Geografi

Naapurinkieli/Grannspråk 120 120 120 120 120 120 120 40 160 120 40 160 Naapurinkieli/Grannspråk 120 40 160 120 40 160 120 40 160 120 40 160 1320 Historia
Religionskunskap

Englanti/Engelska 30 30 30 30 30 30 80 40 120 80 40 120 Englanti/Engelska 60 60 120 120 120 120 120 120 120 810 Samhällskunskap

Matematiikka/Matematik 170 170 170 170 170 170 130 40 170 130 40 170 Matematiikka/Matematik 140 40 180 90 90 180 90 90 180 90 90 180 1570 I No ingår ämnena:
Biologi

Kielivalinta\Språkval 0 0 Kieli valinta\Språkval 120 120 120 120 150 150 150 150 540 Fysik
Kemi

Oppilaan valinta/Elevens val 0 0 60 60 60 60 Oppilaan valinta/Elevens val 90 90 90 90 90 90 90 90 480

So, No och Teknik 200 200 160 40 200 160 40 200 180 80 260 180 80 260 So, No och Teknik 210 80 290 210 80 290 240 80 320 240 80 320 2340

Kuvaamataito/Bild 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Kuvaamataito/Bild 30 30 30 30 30 30 30 30 320

Kodinhoito/Hemkunskap 20 20 20 20 Kodinhoito/Hemkunskap 40 40 40 40 40 40 40 40 200

Liikunta/Idrott 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 Liikunta/Idrott 90 90 90 90 90 90 90 90 780

Musiikki/Musik 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Musiikki/Musik 30 30 30 30 30 30 30 30 320

Käsityö/Slöjd 30 30 30 30 30 30 80 80 80 80 Käsityö/Slöjd 40 40 40 40 40 40 40 40 410

Summa 840 190 1030 800 230 1030 800 230 1030 830 530 1360 830 530 1360 Summa 790 660 1450 680 770 1450 650 800 1450 650 800 1450 11610

17h10mim 17h10mim 17h10mim 22h20min 22h20min 24h 10 min 24h 10 min 24h 10 min 24h 10 min

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             




