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SAMMANFATTNING 

Volkov, Emilia. 2019. En beskrivning av en skola som en flerspråkig miljö. 
Pro gradu -avhandling inom pedagogik och biämnesavhandling av svenska 
språket. Jyväskylä universitet. Institutionen för lärarutbildning och 
institutionen för språk- och kommunikationsstudier. 95 sidor. 

Flerspråkighet har ökat i den finländska skolan och vållar utmaningar för 

undervisningen. Flerspråkiga klasser behöver en undervisning som stödjer 

flerspråkighet. Flerspråkighet i skolan är ett intressant fenomen och det behövs 

forskningsbaserad kunskap om den för att agera i skolan på ett sätt som stödjer 

flerspråkighet. Denna undersökning syftar på att beskriva en flerspråkig skola 

och de språkideologier som potentiellt kolliderar där. 

Undersökningen har genomförts med en etnografisk approach och 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys med hjälp av diskursanalys och 

skollandskapen. Forskningsobjektet är en finskspråkig skola i det 

svenskspråkiga Österbotten och materialet har samlats in under ett 

undervisningsexperiment. 

Undersökningen visar att skolan är en flerspråkig plats och att de 

språkideologier som lärarna manifesterar inte motsvarar elevens vardag. 

Lärarnas ideologier liknar mer nationalistiska ideologier samtidigt som 

elevernas vardag följer en mer pluralistisk ideologi. Lärarna tänker ändå att alla 

språk är viktiga, men det syns inte i undervisningen. 

 Lärarnas språkideologier har en stor påverkan på elevernas skolgång. 

Lärarnas ideologier syns i skolans texter och inredning och eleverna möter dem 

varje dag. Även om lärarna tänker positivt om andra språk än finska borde det 

också vara synligt för eleverna. 

Uppslagsord: flerspråkighet, schoolscapes, språkanvändning, språkideologier 

  



3 
 

3 
 

Monikielisyyden määrä suomalaisissa kouluissa on kasvanut ja aiheuttaa 

haasteita opetukseen ollen myös mielenkiintoinen ilmiö. Monikieliset luokat 

tarvitsevat monikielisyyttä tukevaa opetusta. Sen toteuttamiseksi tarvitaan 

tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja tämä tutkimus pyrkiikin kuvaamaan yhtä 

monikielistä koulua ja niitä kieli-ideologioita, jotka mahdollisesti kohtaavat 

koulussa. 

Tutukimus on toteutettu etnograafisella otteella ja materiaali analysoitu 

laadullisella sisällönanalyysilla. Lisäksi apuna on käytetty diskurssianalyysia ja 

koulumaisemia. Tutkimuskohde on suomenkielinen koulu ruotsinkielisellä 

pohjanmaalla ja materiaali on kerätty sieltä opetuskokeilun aikana. 

Tutkimuksessa selviää, että koulu on monikielinen ympäristö ja että 

opettajien ilmentämät kieli-ideologiat eivät vastaa oppilaiden arkea koulussa. 

Opettajien ideologiat ovat lähmpänä nationalistista kieli-ideologiaa kun taas 

oppilaiden arkea kuvaa paremmin pluralistinen ideologia. Opettajien mielestä 

kaikki kielet ovat kuitenkin tärkeitä, tämä ei vain näy opetuksessa. 

Opettajien kieli-ideologioilla  on iso vaikutus oppilaiden koulunkäyntiin. 

Ne näkyvät koulun tektsetissä ja sisustuksessa ja oppilaat kohtaavat niitä 

päivittäin. Vaikka opettajat ovat positiivisia muitakin kieliä kuin suomea 

kohtaan, pitäisi sen olla näkyvää oppilaillekin. 

Hakusanat: monikielisyys, koulumaisemat, kielenkäyttö, kieli-ideologiat  
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1 INLEDNING 

Mångfalden i skolan har blivit ett vanligt samtalsämne i 

utbildningsdiskussionen. Speciellt språklig mångfald dyker upp i det här 

samtalet eftersom den har blivit mer utbredd i takt med att antalet invandrare 

har ökat, såsom antalet olika språk som dessa nya elever använder. Detta 

påverkar behovet att lära ut finska och svenska som andraspråk och skapa 

förberedelseklasser i finska skolor. Dessutom har medvetandet om 

flerspråkighet ökat och det syns också i grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen (2014) som uppmuntrar lärare att ge mer 

utrymme för flerspråkighet. Man har allmänt börjat uppskatta språkkunskaper 

mer än tidigare och skolorna tänker mer om vilka språk de borde undervisa i 

och hur. För att förbättra flerspråkighetens ställning i undervisning har man 

utvecklat språkpedagogik, som språkbad och CLIL-undervisning är exempel 

på. I praktiken är många skolor två- eller flerspråkiga på grund av ökat 

diversitet i skolorna även om skolans förvaltningsspråk ska vara antingen 

finska eller svenska (Lagen om grundläggande utbildning 10 § 1 mom. 

(1288/1999). 

I den här avhandlingen kommer jag att fokusera på denna mångfald i 

finska skolan genom att beskriva en viss finländsk skola som en språkmiljö. I 

min undersökning intresserar jag mig för språkanvändningen och -attityderna i 

skolan och hur olika språk syns i skolan. Eftersom all språkanvändning sker i 

olika slags språkmiljöer och -gemenskaper kommer jag att koncentrera mig på 

den speciella situationen som gäller för en finskspråkig skola i det 

svenskspråkiga Österbotten. Det som är intressant med skolan är att dess 

personal och elever är flerspråkiga, vilket gör också skolan till ett flerspråkigt 

samhälle även om den är officiellt enspråkigt finsk. Skolan är ett bra exempel på 

en skola som är enspråkig på papperet men som har flerspråkiga individer som 

faktiskt gör skolan flerspråkig om man iakttar skolans flerspråkighet och 

använder det. Också Baker (2001) konstaterar att enskilda flerspråkiga 

människor bildar oftast språknätverk och –gemenskaper. Enligt hans 
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sammanställning av olika undersökningar kring tvåspråkig undervisning kan 

man uppnå bra resultat om man satsar på tvåspråkig undervisning på ett vis 

som passar för gruppen och syften på vilket sätt man vill använda språket. 

Jag använder termen superdiversitet (Vertovec 2007) för att beskriva den 

språkliga mångfalden i den finska skolan och samhällen. Att beskriva 

språkmiljöer eller mångfalden av invandrare och deras egenskaper är viktigt för 

beslutsfattare som gör beslut gällande invandring. Enligt Vertovec (2007) får 

beslutsfattare då mer omfattande information om invandringssituation och kan 

göra bättre beslut gällande det. 

Syftet med denna avhandling är att beskriva en skola som språkmiljö. I 

forskningslitteraturen kallas denna typ av undersökning för studie av de 

språkliga landskapen i skolan (research of schoolscapes) (se t.ex. Jakonen 2018; 

Szabo 2015, 2018; Gorter 2013, 2018; Brown 2012). Undersökningen av de 

språkliga landskapen kan fördjupa vår förståelse av språk, språkanvändning 

och flerspråkigheten i allmänhet (Gorter 2013). Så som Jakonen (2018) 

konstaterar, finns det luckor i detta forskningsfält. Vanligtvis har man 

undersökt det materiella landskapet meden studier av det auditiva landskapet 

saknas. Man har inte heller forskat om den interaktionella sidan av de språkliga 

landskapen. (Jakonen 2018.) Jakonen (2018) menar med detta att även om man 

vet nu bättre vilka språkliga medel man använder i undervisningen och vilka 

ideologier de visar, vet man inte hur de mottas av elever. Med den här 

avhandlingen försöker jag bidra till att fylla dessa luckor.  

Ämnet är också aktuellt för mig eftersom jag kommer att utexamineras till 

klasslärare och svensklärare. Jag kommer troligtvis att jobba med elever som 

har andra modersmål än finska och språkfrågor är alltid aktuella när man lär ut 

ett språk. Jag har själv vuxit upp i en tvåspråkig miljö och studerat i en 

flerspråkig miljö så ämnet är viktigt och personligt för mig. Min egen attityd 

gentemot flerspråkighet har alltid varit positiv men jag upplever att för få delar 

min erfarenhet. Det är intressant att se hur lärare som jobbar i en flerspråkig 

miljö ser på språk och flerspråkighet. Skolan har ju en viktig uppgift att stödja 

elevens flerspråkighet. 
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2 SUPERDIVERSITET OCH FLERSPRÅKIGHET 

2.1 Finland som ett flerspråkigt land 

Finland är ett flerspråkigt land även om majoriteten av invånare pratar finska. 

Finland har två officiella språk, finska och svenska, och språk som är 

minoritetsspråk. Institutet för de inhemska språken (2018) påpekar dock att 

man i Finland inte har definierat några minoritetsspråk i lagstiftningen. Det 

finns ändå lagar som bestämmer att utöver finska och svenska har samiska och 

finska och svenska teckenspråk ett tryggat ställe i det finska samhället och dess 

talare borde ha betjäning från myndigheter på dessa språk. Man kan ändå säga 

att också romani, ryska och karelska är Finlands minoritetsspråk eftersom de 

har en historisk ställning i Finland. (Institutet för de inhemska språken 2018). 

Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 kan 

samiska, romani eller teckenspråk också fungera som undervisningsspråk i 

Finland (Utbildningsstyrelsen 2014). 

Flerspråkighet i Finland har ökat under de senaste åren när en stor mängd 

av flyktingar har kommit till Finland till följd av stora kriser i Mellanöstern. 

Antalet personer med främmande språk som modersmål var 7 % av alla 

invånare år 2017 och de tre största språkgrupperna var då ryska, estniska och 

arabiska (Finlands officiella statistik 2018). I skolan har det orsakat utmaningar 

eftersom man enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014 måste integrera elever på det finska språket och kulturen och 

samtidigt utveckla deras egna språk och kulturer (Utbildningsstyrelsen 2014). 

Flerspråkighet, rörlighet, mångfald och komplexitet definierar nutiden, och alla 

dessa egenskaper länkar sig tillsammans och påverkar varandra (Singleton, 

Fishman, Aronin och Ó 2013). I det följande kommer jag att diskutera begreppet 

superdiversitet (avsnitt 2.2) utifrån situationen som Finland och många andra 

länder har numera. Efter det behandlar jag två- och flerspråkighet (avsnitt 2.3) 

som en del av superdiversiteten. 
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2.2 Superdiversitet 

Migration har alltid funnits i världen. Människor har flytt från nazisterna i 

Tyskland, letat efter bättre liv i Amerika och redan från järnåldern vandrat efter 

mat. Man har kommit också till Finland från olika länder, till exempel Sverige 

och Ryssland under den tiden som Finland var del av dem, och finländare 

sände också krigsbarn till Sverige under andra världskriget. Migration är inte 

främmande i Finland men nu ser situationen dock lite annorlunda ut. Man kan 

inte så lätt kategorisera vem som är migrant eller säga varför en människa har 

migrerat till ett land (Vertovec 2007; Meissner 2015; Meissner & Vertovec 2015). 

Superdiversiteten är en term som etablerad av Vertovec (2007) för att beskriva 

bättre den här situationen.  Efter det har termen börjats använda i olika 

sammanhang inom forskningen om migration och till exempel lingvistik. Man 

har dock råkat ha olika tolkningar av termen (Meissner 2015; Meissner & 

Vertovec 2015). Några talar om superdiversitet när de menar mångfalden i 

samhället som har blivit större men denna tolkning anser Meissner (2015) och 

Meissner och Vertovec (2015) vara fel. 

Ursprungligen menade Vertovec (2007) att termen superdiversitet 

beskriver mångfaldens mångfald och Vertovec och Meissner (2015, 542–543) 

tydliggör att termen har tre olika aspekter. Den första aspekten är att beskriva 

invandringsituationen i dagens samhälle. Viktigt är att i dagens samhälle har 

migration flera olika aspekter som inte fanns tidigare. Med detta menar 

Vertovec (2007) och Meissner och Vertovec (2015) att de som migrerar till landet 

har olika orsak till migration, de kommer från olika länder och samhällen, de 

pratar flera olika språk och har olika åldrar och kön. Den andra aspekten är 

metodologisk. Man fokuserar inte till enstaka egenskaper av migration utan tar 

hänsyn till flera av dem. Den praktiska sidan beaktas med den tredje aspekten 

som är policyorienterad: Den rikare mångfalden måste tas upp och beaktas när 

man gör olika riktlinjer och beslut. (Vertovec & Meissner 2015, 542–543) 

Vertovec (2007, 1028–1044) delar in superdiversiteten i nio olika delar: 

Nettoinflöde (net inflows), ursprungliga länder (countries of origin), språk 

(languages), religioner (religions), immigrationskanaler och invandringstatus 
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(migration channels and immigration statuses), kön (gender), ålder (age), miljö 

(space/place) och transnationalism. Dessa delar beskriver migranternas olika 

egenskaper som man måste ta hänsyn till när man forskar om migration. 

Meissner (2015) pratar också om en superdiversitetslins som man måste ha på 

sig när man forskar migration. Jag kommer att titta genom denna lins i min 

avhandling och speciellt när jag beskriver den språkliga och etniska 

mångfalden i en finskspråkig skola i den svenskspråkiga Österbotten. Där 

kommer jag ta hänsyn till enbart några av de egenskaper som Vertovec (2007) 

tar upp eftersom jag kunde inte få information om alla aspekter och de var inte 

så aktuella till undersökningen. 

Blommaert (2013) sammanfattar att rörlighet, komplexitet och bristen på 

förutsägbarhet definierar superdiversiteten. Begreppet migrant har alltså blivit 

mångsidigare när samhället har ändrats. Det kan man se också på skolvärlden. 

Eleverna har olika språk som de pratar, olika religioner och kulturella vanor. 

De kommer från olika länder, vissa som flyktingar och vissa som barn till 

arbetsmigranter. Enligt Blommaert (2013) ifrågasätter superdiversiteten våra 

kunskaper om samhällen och deras sätt att fungera. Språket är ett primärt 

redskap när man undersöker samhällen eftersom språket hjälper oss att skapa 

normer och ideologier (Blommaert 2013). 

2.3 Två- och flerspråkighet 

Två- och flerspråkighet är inte lätta begrepp att definiera. För min avhandling 

är det viktigt att definiera speciellt flerspråkighet eftersom det är ett fenomen 

som hänger samman mina forskningsfrågor. Man pratar om tvåspråkighet som 

att ha färdigheter i två olika språk (Baker 2001) och flerspråkighet som förmåga 

att prata flera olika språk (Aronin & Singleton 2012). Det som forskare inte kan 

komma överens om är vad räknas som att kunna ett visst språk och hur olika 

termer förhåller sig till varandra (se t.ex. Aronin & Singleton 2012; Dufva & 

Pietikäinen 2012; Lehtonen 2015). I forskningslitteraturen förekommer olika sätt 

att placera två- och flerspråkighet i termhierarkin (Aronin & Singleton 2012). 

Bland annat berättar Aronin och Singleton (2012) att termerna tvåspråkighet 
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och flerspråkighet har tidigare använts som överlappande begrepp, synonymer 

eller som underordnade ord. Flerspråkighet har till exempel setts som en form 

av tvåspråkighet. Man har ändå börjat notera att det finns en skillnad mellan att 

kunna två språk eller flera språk. Det är en orsak till att man nuförtiden tänker 

att tvåspråkighet är en form av flerspråkighet. (Aronin & Singleton 2012.) 

I denna avhandling ser jag flerspråkighet ur ett ganska brett perspektiv. 

Flerspråkighet är all kommunikation där olika språk utnyttjas. Olikheter 

gällande definieringen av flerspråkighet gäller just om hur brett man ser 

flerspråkighet. Vissa menar, enligt Aronin och Singleton (2012), att man måste 

kunna alla språk på samma nivå som nativa för att vara flerspråkig mellan 

andra anser att det räcker om man kan något ord av språket i fråga. Den 

bredare synvinkeln som också jag använder börjar bli allt vanligare idag och 

Aronin & Singleton (2012) använder själva termen flerspråkighet för att 

beskriva människans kunskap att kommunicera genom användning av flera 

olika språk. Också Dufva och Pietikäinen (2012) anser att flerspråkighet har en 

bred betydelse. De tänker att även kunskapen av olika dialekter kan räknas som 

flerspråkighet. Sådan här bredd flerspråkighet förbinds ofta med 

globaliseringen och media (Dufva & Pietikäinen 2012; Singleton m.fl. 2013). 

Andra har en avvikande åsikt. Till exempel Lehtonen (2015) tänker att 

flerspråkighet är för begränsat begrepp för att beskriva språksituationer idag. 

Enligt henne innebär begreppet flerspråkighet att språk kan separeras och 

räknas. Hon föredrar istället en term som ”språkande” (fin. kieleily, en. 

languaging). Den definierar inte hur många språk man använder eller 

begränsar inte hur man använder dem. (Lehtonen 2015.) Så Lehtonen (2015) 

håller med att fenomenet flerspråkighet har ändrats betydligt och att den 

bredare synvinkeln stämmer bättre med situationen som den ser ut idag (jmf. 

Singleton & Aronin 2012; Dufva & Pietikäinen 2012), men hon föredrar att tala 

om fenomen. Begreppet språkande skulle inte ersätta begreppet flerspråkighet 

utan de fungerar som olika begrepp för olika fenomen. Flerspråkighet skulle 

beskriva behärskandet av olika språk på en viss nivå där ett antalet språk kan 

urskiljas och beräknas, och språkande skulle betyda mångsidig och även 

samtidig användningen av olika språk i kommunikationen. (Lehtonen 2015.) 
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Flerspråkigheten nuförtiden visar sig vara väldigt mångsidigt (se 

Lehtonen 2015). Människor kan flera olika språk och använder dem inte 

nödvändigtvis som separata enheter. Särskilt ungdomsspråk lånar fritt ord och 

fraser från olika språk och gör ingen skillnad mellan dem. Vissa sociala grupper 

kan använda kommunikationssätt där många olika språk blandas ihop och man 

kan inte anta att alla i gruppen kan alla dessa språk på samma nivå som 

modersmål eller inte ens som andraspråk. Man kan inte på riktigt säga att de 

kan ett visst språk utan att de utnyttjar alla språkliga resurser till hands och 

blandar dem. Jag tror att Lehtonen (2015) avser just det här fenomenet med 

språkande. Jag tänker ändå att flerspråkighet i dess bredare betydelse är ett bra 

begrepp för att behandla fenomenet i fråga och kommer att använda den. I min 

avhandling har det varit relevant att separera olika språk från varandra 

eftersom de har betydligt annorlunda roller i skolans vardag. På det sättet är 

mitt sätt att se flerspråkigheten lite där emellan. Som individens språk räknar 

jag ett språk som en använder i kommunikationen med andra så att hen blir 

förstådd. 

Även om man kan konstatera att det alltid har funnits flerspråkighet i 

världen, har dess karaktär ändrats genom åren och den har fått nya betydelser i 

dagens samhälle (Aronin & Singleton 2012; Dufva & Pietikäinen 2012; Singleton 

m.fl. 2013). Enligt Singleton m.fl. (2013) har flerspråkighet blivit en naturlig 

egenskap av samhället när det tidigare har varit ett särdrag. Speciellt dess 

sociala roll har ändrats.  Den har fogat sig mer till olika vardagliga sociala 

processer. (Singleton m.fl. 2013.) Också Aronin och Singleton (2012) konstaterar 

att flera människor har tillträde till flerspråkighet idag och det är inte knutet till 

yrke, socioekonomisk klass eller område. Flerspråkighet förekommer också 

muntligt mer än tidigare och de språk som människor kan är inte 

nödvändigtvis språk från deras närområden (Aronin & Singleton 2012). Alla 

människor från samma område pratar inte nödvändigtvis samma språk även 

om de är flerspråkiga. Migration skapar nya språkkombinationer och 

engelskans ställning som världsspråk blir starkare. Två saker som definierar 

flerspråkighet är ju att de språk som används är mångfaldigare och att 

engelskan blir vanligare. (Aronin & Singleton 2012; Singleton m.fl. 2013.) 
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Utöver att forskarna har olika uppfattningar om hur två- och 

flerspråkighet ska definieras har de också olika åsikter om deras nack- och 

fördelar. Laurén (2000, 10) menar att om man har tidigt tillgång till två språk, 

modersmål och ett annat språk, öppnar det en dörr till flerspråkighet som ger 

gränslösa möjligheter. Lauréns (2000, 114) forskning visade att finska barn som 

deltog i svenska språkbad kände att de behärskade sitt modersmål lika bra eller 

till och med bättre än de som hade gått den enspråkiga finska skolan och att de 

hade lärt sig mer i allmänhet. I samma studie var eleverna på samma eller 

högre nivå som de jämnåriga som gick skolan på en enspråkigt finsk skola 

(Laurén 2000, 16) och de uppnådde motsvarande nivån som de jämnåriga 

svenskspråkiga eleverna vid årskurs 4 (Laurén 2000, 121-122). Också Knubb-

Manninen (2008) konstaterar att många studier internationellt har observerat att 

tvåspråkigheten påverkar inlärningen positivt. Nissilä, Vaarala, Pitkänen och 

Österholm (2008, 116-117) upptäckte genom att undersöka elever i 

svenskspråkiga skolor i Finland att tvåspråkigheten stödjer kunskaper i 

skrivningen, läsningen och kognitiva utvecklingen. 

Ofta ser man flerspråkighet som ett positivt fenomen som stödjer barnens 

utveckling (m.m. Oker-Blom m.fl. 2008, 98, 127–129; Kjellin 2002, 130). Ibland 

tänker man ändå att flerspråkighet är orsaken till barnens språkliga svårigheter. 

Nissilä, Vaarala, Pitkänen och Dufva (2009) påstår att själva flerspråkigheten 

inte orsakar språkstörningar och att andra befolkningsgrupper har dessa lika 

mycket. Mer negativa resultat har man fått från forskningen kring invandrare. I 

Pisa-tester har elever som har invandrarbakgrund haft generellt lite sämre 

resultat än de andra, speciellt i uppgifter som mäter läsförståelse (Garbe, Holle, 

Weinhold, Meyer-Hamme & Barton 2010, 15, 21).  Eleverna med 

migrantbakgrund har också sämre resultat i matematik, naturvetenskap och 

läsförståelse och kan hamna upp till två år efter andra elever i dessa kunskaper 

(Harju-Luukkainen, Nissinen, Sulkunen, Suni & Vettenranta 2014). Nissilä m.fl. 

(2009, 38) har påvisat att långsam inlärning på andraspråket har negativt 

samband med framgången i skrivfärdigheter, läsning och matematik. Också 

Harju-Luukkainen m.fl. (2014) konstaterar att svaga kunskaper i målspråket 

kan påverka negativt till resultaten i matematik. I resultaten av Pisa-tester kan 
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man också se att invandrarelever har liknande och till och med bättre resultat 

än jämnåriga till exempel i Norge och Sverige (Garbe m.fl. 2010, 23–24). Dessa 

länder har klara språkpolicyer och program som främjar språket för att stödja 

språkutvecklingen av invandrare. Man tror på att det inverkar på det att 

invandringsbakgrunden inte har någon påverka på elevens framgång i skolan. 

(Garbe m.fl. 2010, 23–24.) Vi kan påstå att om flerspråkigheten stöds med bra 

undervisning eller om man möter andra språk i barndomen kan 

flerspråkigheten vara en stor fördel, men om man inte får undervisning och 

stöd kan påverkan vara motsatt. Också Garbe m.fl. (2010, 24) konstaterar att bra 

undervisning är sådant som minskar de problem som invandringen kan orsaka. 

Palviainen och Mård-Miettinen (2016, 55-56) diskuterar om man blir 

tvåspråkig bättre om man följer De Houwers (2009) en-person-ett-språk-

principen eller om man kodväxlar mellan båda språk. García (2009) har forskat 

att en flexibel användning av båda språk är till nytta (2009). Palviainen och 

Mård-Miettinen (2016) menar å sin sida att målsättning och målgruppen har en 

viktig roll när man planerar undervisning på flera språk. Kodväxling, att växla 

mellan olika språk, är till och med typisk för två- och flerspråkiga menar 

Norrby och Håkansson (2007). Genom att använda kodväxling utnyttjar talaren 

alla sina språk i samma samtal. Om man utnyttjar elevernas flerspråkighet och 

använder flera språk i undervisning, behöver inte läraren enligt Weber (2014) 

kunna alla dessa språk, men alla språk måste värdesättas. Det ger en möjlighet 

att på riktigt ge utrymme till elevens eget språk i skolan. 

Flerspråkighet är inte ett ovanligt fenomen i världen och för många 

kommer det till helt naturligt. Forskare följde ett projekt där tvåspråkig 

pedagogik etablerades i ett daghem. Barnen som var med ifrågasatte inte 

användningen av två språk i daghemmet utan började också själva använda det 

nya språket (Palojärvi, Palviainen, Mård-Miettinen & Hellden-Paavola 2016, 

44). Också flerspråkiga studenter som intervjuades i en annan studie såg 

flerspråkighet som något normalt och oproblematiskt (Norrby & Håkansson 

2007). De var också väl medvetna om att de kan olika språk på olika sätt och 

nivå (Norrby & Håkansson 2007). 
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3 FLERSPRÅKIG SKOLA 

Som sagt börjar mångfalden av flerspråkigheten synas i finska skolor. Därför 

måste man utveckla undervisningen i flerspråkiga skolor. I detta kapitel 

kommer jag gå igenom olika former av flerspråkighet i skolan. Först (kapitel 

3.1) berättar jag om de policybaserat regler och lager som gäller i Finland och 

påverkar skolans språk och undervisningen av språk. Sen fortsätter jag till 

eleven som en flerspråkig individ (kapitel 3.2). Till sist diskuterar jag om 

betydelsen av flerspråkig undervisning (kapitel 3.3). 

3.1 Flerspråkighet i den finska skolan 

I Finland sker undervisningen antingen på finska eller på svenska. Andra 

möjliga undervisningsspråk är samiska, romani och teckenspråk. Också andra 

språk är möjliga om eleven kan följa undervisningen på det. (Lagen om 

grundläggande utbildning 10§ 1 mom. (1288/1999.) Så redan Finlands 

skolsystem är flerspråkigt även om det inte syns så mycket. Enligt grundlagen 

har Finlands varje medborgare också en rättighet till eget språk och egen kultur 

(Finlands grundlag (731/1999) 17§). Det innehåller också de medborgare som 

inte har finska eller svenska som modersmål. Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelse 2014) beaktar detta genom att 

befalla att elevens språkliga och kulturella identitet måste stödjas. Eleven ska få 

handledning att lära sig känna till, förstå och respektera detta rätt. Två- och 

flerspråkighet nämns som mål och det sägs att det är även möjligt att inkludera 

flerspråkiga undervisningssituationer i skolarbetet. (Utbildningsstyrelsen 2014.) 

Skolor har utöver detta en möjlighet att bestämma vilka främmande språk 

de erbjuder till elever. Engelska är obligatoriskt språk i Finland samt de två 

inhemska språk finska och svenska. Alla dessa språk ska alla elever studera i 

någon mån oberoende av modersmålet men skolor kan ge eleverna en möjlighet 

att välja andra språk också. Skolorna kan också bestämma att elever börjar 
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studera språk tidigare än läroplanen bestämmer. (Utbildningsstyrelsen 2014.) 

Lagstiftningen och läroplanen ger mångfaldiga möjligheter till skolor att vara 

flerspråkiga men i verkligheten kan skolorna ha svårt att genomföra sådan 

språkundervisning till exempel om det finns brist av resurser eller vilja. 

Det är ändå flerspråkiga elever som gör skolor flerspråkiga. 

Invandrarsituationen i Finland har krävt olika slags engagemang från skolor 

och det är bara aktuellt att situationen har beaktad i den nya läroplanen också. 

Även om det finns många möjliga språk som man kan studera i finska skolor, 

skiljer sig språkundervisningen för invandrare lite från andra 

språkundervisning i skolan. Undervisningen av flerspråkiga elever ska enligt 

grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 stödja 

deras flerspråkighet och identitetsarbete och elever ska också uppmuntras att 

använda alla deras språk i hela skolarbete (Utbildningsstyrelsen 2014). 

Statsrådet ((422/2012) 8§ 2 mom.) besluter att invandrare kan i stället för 

lärokursen Modersmål och litteratur (finska eller svenska enligt skolans 

undervisningsspråk) studera lärokursen svenska eller finska som andraspråk 

och litteratur. Eleven ska också få undervisning i sitt eget modersmål om det är 

möjligt. 

Alla skolor kan dock inte hitta behöriga lärare eller storleken av gruppen 

är inte tillräckligt stor att få finansiering till detta (Portin 2017). Pirinen (2015) 

konstaterar å ena sidan att man ofta ordnar undervisning av eget modersmål på 

skolorna, men hon medger också att brist på finansiering och problem med 

rekrytering av lärare förhindrar arrangerande av undervisningen. Det står ändå 

i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

(Utbildningsstyrelse 2014) att flerspråkiga elever borde uppmuntras att 

använda alla sina språk i skolarbetet (Utbildningsstyrelsen 2014). 

Utbildningsanordnarna anser att de har lyckats att arrangera utbildning till 

invandrarbarn och att upptäcka och ge sådant stöd till invandrare som de 

behöver, utöver de skolor som har 51–100 invandrarbarn som tänkte att de hade 

problem att iaktta alla behov (Pirinen 2015). 

Utöver de ovannämnda språkundervisningsplanerna finns läroplanen för 

förberedande undervisning. Förberedande undervisning ges till elever som inte 
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har tillräckliga språkkunskaper att delta i vanlig undervisning. Undervisningen 

kan ges i en egen grupp eller integrerad i en ordinarie klass. 

(Utbildningsstyrelsen 2017.) Bergendorff (2014) säger att eleven skulle kunna 

skaffa relationer med klasskamrater i ordinarie klass och lära känna 

skolverksamheten genom att arbeta med dem. Syftet med förberedelseklassen 

är att utveckla elevens språkkunskaper och andra kunskaper som krävs att 

flytta eleven till förskole- eller grundläggande undervisningen. Den 

förberedande utbildningen tar max. ett år. (Utbildningsstyrelsen 2017.) 

Bergendorff (2014) beskriver att i en förberedelseklass lär sig elever, förutom 

det nya språket, strategier för att klara sig i skolan med de språkkunskaper som 

de har och får en introduktion till olika skolämnen. Bunar (2010) säger att 

förberedelseklass ger eleven en lugn start till skolan när hen kan lära sig språket 

och lära sig känna skolan och omgivningen. Förberedelseklassen är ett bra 

alternativ eftersom i en ordinarieklass kunde eleven som inte kan språket tysta 

sig och försvinna i en massa (Bunar 2010). 

3.2 Flerspråkig elev 

Flerspråkiga elever kan ha finländsk medborgarskap sedan födseln eller vara 

barn till någon som har flyttat till Finland. Lagstiftningen definierar vilken 

status invandrare har gällande deras orsak att flytta till Finland. Det är viktigt 

att se skillnaden mellan dessa olika statusar för att bättre förstå situationen i 

fallstudieskolan där mesta delen av eleverna är barnen till asylsökande 

invandrare. Därför beskriver jag här vad det betyder att vara en asylsökande 

invandrare. 

Det står i Utlänningslagen (30.4.2004/301) 11 § att man kan resa till 

Finland om man har giltigt resedokument och visum eller uppehållstillstånd. 

Ett uppehållstillstånd fungerar som en tillåtelse att komma till landet och 

uppehålla sig där på grund av någon annan orsak än resande (Migrationsverket 

2018; Utlänningslag 30.4.2004/301 3 §). Orsaken att bevilja uppehållstillstånd 

kan till exempel vara arbetet eller studerande i landet (Migrationsverket 2018; 

Utlänningslag 30.4.2004/301 45 §). Migrationsverket beviljar och återkallar 
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uppehållstillstånd (Utlänningslag 30.4.2004/301, 116 §). Vistelsens syfte måste 

vara klar och man måste ha tillräckligt med medel att genomföra vistelsen. 

Människan blir en invandrare när hen flyttar till Finland (Migrationsverket 

2018). Några flerspråkiga elever kan vara i Finland till exempel med förälder 

som jobbar en länge period i Finland. I min avhandling menar jag med 

invandrare personer som har född utomlands och flyttat till Finland på grund 

av olika orsaker. 

Det finns ändå personer som inte har uppehållstillstånd eller några 

resedokument alls men ändå vill flytta till Finland. Då pratar man om flyktingar 

och asylsökande, vilket elever i den här undersökningen är. Enligt 

Migrationsverket (2018) och Utlänningslag (30.4.2004/301 87 §) kan en 

människa som har en giltig orsak att vara rädd att hen blir förföljd på grund av 

sitt ursprung, sin religion, nationalitet eller tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp eller politiska uppfattning söka asyl i Finland, som är ett 

uppehållstillstånd som man får enligt flyktingstatus (Utlänningslag 

30.4.2004/301 3 §). Man får flyktingstatus när man får en asyl eller om UNHCR 

anser att man är en flykting. Innan man får asyl är man asylsökande. 

Majoriteten av eleverna vi undersökte var barn till asylsökande invandrare men 

i den svenska skolan som fanns i samma byggnad som fallstudieskolan finns 

det också många flyktingar (30-35 %). Finland har en flyktingkvot som sistone 

har varit 750–1050 personer (Migrationsverket 2018). En invandrare blir 

kvotflykting om FN:s flyktingorgan UNHRC anser att hen är en flykting eller 

om man behöver internationell skydd och hen beviljas uppehållstillstånd inom 

flyktingkvoten som fastställs i stadsbudgeten (Utlänningslag 30.4.2004/301 90 § 

och 92 §). Alla flyktingar och asylsökande är invandrare men alla invandrare är 

inte flyktingar. 

I kontexten av min avhandling kommer jag prata om flerspråkiga elever 

mest som invandrare även om det finns många andra två- och flerspråkiga 

elever i Finland. Skillnaden mellan de här två grupperna är att invandrare inte 

har född i Finland och har därför lite olika utgångspunkter för 

språkinlärningen. Den som har född i Finland har haft en möjlighet att höra 

finska eller svenska hela sitt liv och troligtvis har en eller båda som modersmål. 
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Jag räknar inte andra generationens invandrare och andra elever som har född i 

Finland även om en eller både av deras föräldrar inte vore detta. För min 

avhandling är det ändå mest relevant att fokusera till de barn som håller på att 

lära sig finska eller svenska eftersom fallstudieskolan har stora mängden av 

invandrare. 

I skolan ser man att i grundläggande och gymnasieundervisning har 

antalet elever med främmande språk (annat är finska eller svenska) som 

modersmål ökat. Under 2011 och 2015 har antalet ökat med 10 000 elever och 

det fanns 30 324 elever med annat modersmål än finska eller svenska året 2015 

(Portin 2017). Det täcker 4,7 % av alla elever. På samma år fick 47 % av alla 

elever med främmande språk som modersmål undervisning i sitt eget 

modersmål i skolan. Undervisningen gavs i 55 olika språk av vilka ryska, 

somali och arabiska var de vanligaste. Sammanlagt 17 129 elever omfattades av 

denna modersmålsundervisning. (Portin 2017.) Dessa elever utgör en stor del 

av flerspråkiga elever i Finland. Andra flerspråkiga elever kan vara de som har 

finska eller svenska som modersmål men något annat språk som andraspråk. 

Inte heller är tvåspråkiga finlandssvenska elever med i Portins (2017) statistik. 

En flerspråkig elev är en flerspråkig individ. Forskare har varit intresserad 

av flerspråkiga individer under lång tid och det finns ganska mycket studier 

om två- och flerspråkiga människor. Enligt Unenge (2015) är skolan en plats för 

socialisation och socialt erkännande och hon berättar att samhörighetskänslan 

är även viktigare hos elever som kommer som flyktingar till landet för att de 

har förlorat sin vanliga vardag och hem. (Unenge 2015). Därför är skolan ett 

viktigt stadium som påverkar barnens liv och det är viktigt att undersöka 

skolan som flerspråkig plats. 

I en studie som Wedin (2017) beskriver, berättar elever från en flerspråkig 

skola om deras flerspråkighet. De är medvetna att de använder olika språkliga 

resurser och är stolta över de olika språken som de kan. De beskriver dem 

själva som flerspråkiga. De flerspråkiga eleverna i skolan har lärt sig olika språk 

på olika sätt, några har bott eller rest till olika länder, några lär sig i hemmiljön 

och några på webben. Projektet som genomfördes som en del av forskningen 

visade att elevernas färdigheter på olika språk varierade mycket. De flesta hade 
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bra kunskaper i att skriva på svenska men kunskaper av andra språk var mest 

muntliga. (Wedin 2017.) Resultaten visar att flerspråkighet kan nås på olika sätt 

och att färdigheter i olika språk kan variera även hos individen.  

En elev blir sällan bara tvåspråkig när hen flyttar till ett nytt land utan blir 

genast flerspråkig eftersom världen har globaliserats så mycket och många lär 

sig till exempel engelska eller franska på skolan. I en studie av Rydenvald 

(2013) undersöktes utlandsboende ungdomar med svenska som förstaspråk 

(L1) som antingen gick i skola på svenska eller studerade svenska som 

skolämne. Exempel på sådana här skolor är svenska utlandsskolor, 

europaskolor, internationella skolor och lokala skolor. Ungdomarna kallas 

lämpligt “Third culture kids” eftersom de lever i en internationell miljö som är 

vanlig för ungdomar som flyttar utomlands. Den skiljer sig från miljön i det 

ursprungliga landet, men den är inte heller densamma som för de lokala 

människorna. Studien visade att flesta av dessa ungdomar lever ett flerspråkigt 

liv. ”Third culture kids” är en grupp som väl visar ett exempel av elever som 

lever i ett flerspråkigt samhälle. (Rydenvald 2013.) Också invandrarelever kan 

sägas vara ”third culture kids” med många olika språk. 

Enligt studien av Rydenvald (2013) använder ungdomarnas föräldrar i 

stor utsträckning sitt förstaspråk (L1) med barnen men samtidigt använder 

ganska få ungdomar sitt eget L1 (svenska) med syskon. Det är vanligt att flera 

olika språk används parallellt i ungdomarnas familjer. Språkanvändningen är 

dock mest flerspråkig i kommunikation med vänner. Undervisningsspråket 

varierar i olika skolor som ungdomarna går i. Några har sitt eget L1, svenska, 

som undervisningsspråk medan andra lär sig på lokalspråket eller något 

internationell språk (engelska, franska eller spanska). Enligt studien var det 

vanligast förekommande att undervisningsspråket också var det språk man 

hade bäst skriv- och läsfärdigheter i. Undervisningsspråket var också det mest 

använda språket mellan ungdomarna, även om det inte nödvändigtvis var 

deras starkaste språk. Skolans undervisningsspråk avgör enligt Rydenvald 

(2013) till stor del hur flerspråkiga ungdomarna blir. Det är då väldigt viktigt att 

eleven lär sig undervisningsspråket snabbt. 
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Man kan ha ett fel bild av ”third culture kids” eftersom man ofta knyter 

ihop nationen och språket. Rydenvald (2013) konstaterar att man ofta tror att till 

exempel gruppen utlandssvenskar är en homogen grupp som använder bara ett 

språk, i detta fall svenska, hemma och med andra gruppmedlemmar och 

lokalspråket i alla andra situationer. Hennes egen studie har tvärtom visat att 

språkanvändningen i den här gruppen är mer mångfaldig gällande 

språkanvändning: ”Sammantaget illustrerar informantgruppen att svenskan bär spår 

av den påverkan globaliseringen har haft på migrationsmönster och social mångfald. 

Föreställningar som en nation – ett folk – ett språk kan sägas ha spelat ut sin roll.”  

(Rydenvald 2013, 424). Kunskaper i engelska har blivit vanligare (Aronin & 

Singleton 2012; Singleton m.fl. 2013) och det kan föra med sig situationen där en 

person som flyttar till ett nytt land börjar använda engelska utöver det egna 

modersmålet och det nya samhällets språk. Då blir individen lätt flerspråkig. 

 Så som vi ser kan barn som har flyttat utomlands i skolåldern se 

världen olikt än de andra. Det nya landet är både kulturellt och språkligt 

annorlunda och det inverkar barnens synsätt att se världen. Välden blir i många 

fall mer mångkulturell och mer flerspråkig än i hemlandet och det kan dana 

deras personlighet. I en studie av Dewaele och Stavans (2014) undersöktes 

flerspråkighetens inflytande över individuells personlighet. De fann att språklig 

bakgrund och graden av flerspråkighet bland andra faktorer kan ha en viss 

effekt till vissa personliga egenskaper. De påstår att ju fler språk man kan och ju 

bättre man pratar dem desto högre är personens kulturella empati, kunskap att 

vara öppen och sociala initiativ. Med kulturell empati åsyftar Dewaele och 

Stavans (2014) till individens kunskap att acceptera och förstå människor från 

olika kulturer, och kunskapen att vara öppen innebär att individen inte har så 

många fördomar mot människor från olika kulturella bakgrunder och deras 

vanor och värderingar. Sociala initiativ återigen betyder att individen lättare 

deltar sociala situationer och bygger sociala nätverk (Dewaele & Stavans 2014). 

Också personer som kunde flera språk och använde dem regelbundet var 

mer öppna och hade mer social initiativförmåga (Dewaele & Stavans 2014). 

Detta visar att flerspråkighet kan ha en positiv inflytande över individens 

personlighet men att påverkan av språkkunskaper beror på hurdana 
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kunskaperna är. Antalen olika språk som man kan påverkar nämligen inte till 

dessa tre faktorer om man inte använder dem regelbundet (Dewaele & Stavans 

2014). Det är viktigt att se en flerspråkig elev som flerspråkig individ inte bara 

som elev. Flerspråkighet kan klart påverka personligheten så det är uppenbart 

att ta hänsyn till elevens språkliga egenskaper också. 

Språket speglar vår tänkande, vår relation till andra personer, vår kultur 

och framför allt vår identitet (Oker-Blom m.fl. 2008). Språket definierar på 

många sätt vem vi är och berättar vart vi kommer ifrån. Vi brukar kategorisera 

människor runt oss beroende av olika egenskaper, till exempel språk. Språket 

hänvisar oss till våra rötter och är tajt bunden till kulturen. Ofta kan vi fritt 

använda våra språk och visa vår personlighet genom detta men ibland måste vi 

inordna oss till regler och normer kring oss. Flerspråkiga barn måste göra detta 

åtminstone i skolan. Då måste de använda skolans språk och minska på 

användningen av deras eget språk om det inte är den samma som skolans. 

Detta kan leda till att läraren har en fel bild av elevens kunskaper och 

utveckling. Det är möjligt att barnen uttrycker sig annorlunda på olika språk 

och kan inte visa till läraren vad hen på riktigt kan (Oker-Blom m.fl. 2008). 

Barnen har i alla fall behov att uttrycka sig (Sinkkonen 2000). 

Sinkkonen (2000) tycker att barnen borde få uttrycka sig så att hen inte 

behöver tänka på uttryckningssätt. Kunskapen i olika språk blir då viktiga. Om 

elev inte kan uttrycka sig på sitt modersmål måste hen utveckla sina kunskaper 

på andraspråket. Språkliga svårigheter kan orsaka eleven stress och trötthet, 

eftersom hen måste hela tiden koncentrera sig på språket och 

kommunikationen (Sinkkonen 2000). Det kan leda till okontrollerade 

raserianfall eller att man slutar försöka kommunicera helt och hållet. Bristerna i 

språket kan ju orsaka problem på elevens välmående.  

En annan negativ inverkan på grund av elevens flerspråkighet kan vara 

sämre skolgång (jmf avsnitt 2.3). Invandrarbarn tenderar få sämre resultat än 

andra elever (Garbe m.fl. 2010; Harju-Luukkainen m.fl. 2014; Nissilä m.fl. 2009). 

En orsak till detta kan vara språkliga problem. Elmeroth (2010) konstaterar att 

ju tidigare elever börjar skolan i det nya landet och ju längre tid hen vistas där 

desto bättre möjligheter har hen att det går bra i skolan. Det handlar om åldern 
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då man har immigrerat och vistelsetiden i det nya landet. Att man är 

invandrare betyder inte att det går dåligt i skolan men det är ofta situationen. 

(Elmeroth 2010.) Vanligtvis är det så att den nyanlända eleven är alltid lite efter 

hens klasskamrater och riskerar lägre betyg än de andra (Elmeroth 2010; Garbe 

m.fl. 2010; Harju-Luukkainen m.fl. 2014). Men så som Elmeroth (2010) säger, är 

det inte alltid situationen. I PISA-tester har det också kommit fram att de finns 

ett gäng elever (28 %) med en invandrarbakgrund som fick samma eller bättre 

resultat som elever i medeltal. Det visade sig att orsaker till bra resultat verkade 

vara att eleven hade lärt sig skolspråket som förstaspråk eller på ett tidigt skede 

eller att eleven pratade det hemma. (Välijärvi & Kupari 2015.) 

En flerspråkig elev har en speciell situation som har undersökts mycket. 

Det visar sig att av de olika språk som eleven kan har undervisningsspråket det 

största inflytandet för elevens framgång i skolan. Man får inte heller glömma 

elevens förstaspråk som kan fungera som uttrycksspråk och oftast som 

känslospråk. Förstaspråket ger eleven ett sätt att uppfatta sig själv och sina 

rötter medan undervisningsspråket ger hen en möjlighet att acklimatisera sig 

till skolan och det nya landet. Båda språk är en stor del av elevens vardag. När 

eleven fullständigt lär sig undervisningsspråket och dessutom får hålla sitt eget 

modersmål kommer det troligen vara till nytta att hen är flerspråkig. Men om 

eleven inte får tillräckligt stöd kan hen bli halvspråkig och ha stora problem i 

skolan och livet. 

3.3 Flerspråkig klass och undervisning 

Det är lärarens uppgift att hjälpa den flerspråkiga eleven att uppnå de målen 

som läroplanen befaller till flerspråkighet. Lahdenperä (2010) anser att läraren 

har mycket makt över sin klass och kan påverka hur elever skapar gemenskap i 

klassen. Klasslärarens roll är alltså viktig. Wedin (2017) ser att flerspråkig 

undervisning bygger just på lärarens uppfattningar och värderingar. Elevens 

språk kan synas på olika sätt i den vardagliga undervisningen. Man kan 

undervisa i dem eller använda dem som hjälp så som också läroplanen 

(Utbildningsstyrelsen 2014) uppmuntrar till. Det finns även flerspråkig 
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undervisning som är specialiserad sätt att undervisa i en klass där många elever 

har olika modersmål (Wedin 2017). I Finland har läraren pedagogisk frihet så 

det är i sista hand läraren som bestämmer vilka medel hen använder. Därför är 

det viktigt för läraren att veta vilka medel hen kan använda i en flerspråkig 

klass och i det följande kommer jag att presentera några brister i den 

flerspråkiga undervisningen och några sätt som man kan underlätta 

situationen. 

Wedin (2010a, 2010b, 2017) och Johnston och Hayes (2008) har funnit vissa 

brister som kan uppträda i flerspråkig undervisning. De mest påtagliga 

bristerna är att tillräckliga utmaningar för eleverna saknas liksom elevernas 

medverkan. Enligt Wedin (2010a) har de elever som har främmande språk som 

modersmål bristfälliga kognitiva och språkliga kunskaper på grund av att deras 

lärare inte utmanar dem i dessa. Detta beror på att lärarna kontinuerligt 

underskattar elevernas kunskaper. Också Johnston och Hayes (2008) tycker att 

det inverkar negativt på lärandet att utmaningarna saknas i flerspråkiga och 

mångkulturella klasser. Wedin (2010a) konstaterar att eleven behöver språkliga 

och kognitiva utmaningar för att uppleva framgång i skolan och att lärarnas 

sätt att undervisa begränsar elevens lärande både på undervisningsspråket och 

andra skolämnen. Lärarna använder till exempel för enkelt och vardagligt språk 

och ger för lätta uppgifter. Då är det svårt till eleven att fortsätta till följande 

utvecklingsnivå. Läraren borde ju vara en språkmodell för eleven och bidra till 

att utveckla elevens skolspråk med sitt eget klart, omväxlande och grammatiskt 

rätt språk. 

Ett annat problem är en strikt kontrollerande lärare. Wedin (2017) menar 

att ju mer läraren kontrollerar klassen desto mindre är elevernas medverkan i 

lektionen. Enligt henne är problemet mer påtagligt i flerspråkiga klasser. Också 

Johnston och Hayes (2008) har noterat att det är svårt för kontrollerande lärare 

att få eleverna att delta i deras eget lärande. Den kontrollerande lärare och 

bristen på elevernas medverkan förekommer således ofta tillsammans (Wedin 

2017; Johnston & Hayes 2008). Detta innebär i Johnston och Hayes (2008) studie 

att eleverna hade litet öppet umgänge mellan varandra och lärare under 

lektionen, att de inte fick aktivt medverka i lärandet till exempel bestämma vad, 



25 
 

25 
 

var och hur de lär sig, utan läraren bestämde innehållet och strukturen på hela 

lektionen. Lärarna och eleverna hade lärt sig olika roller som begränsade 

förverkligande av läroplanen men höll ändå fast vid dessa. Läraren höll 

lektionerna enligt samma mönster varje gång och eleverna pratade med 

varandra och dagdrömde istället för att följa lektionen. Också dialogen på 

lektioner var lärarledd och bestod av lärarledda frågor som eleven kunde svara 

med ett eller några ord. (Johnston & Hayes 2008, 110-111.) 

Wedin (2010b) upptäckte likadana saker i sin undersökning i Tanzania. 

Också där hade lärare och elever olika kommunikativa strategier som de följde 

för att täcka missförhållanden i den flerspråkiga klassen. Också Johnston och 

Hayes (2008) misstänkte att orsaken till lärarnas kontroll var att känslan av 

kontrollen skapade tryggheten hos dem i den svåra situationen i klassen. I 

Wedins (2010b) undersökning var lärarens olika strategier till exempel att 

fokusera på elever med talang och att inte beakta när någon inte förstådd. 

Eleverna å sin sida kunde låta bli att komma till skolan för att undvika 

misslyckande. Johnston och Hayes (2008) tänker sig att lärare minimerar 

involverandet av elever eftersom elever med ökad frihet riskerar att bete sig 

dåligt. Även om regler är viktiga i varje klassrum, kan de också begränsa 

undervisningen. 

Ett påtagligt problem verkar vara lärares attityder gentemot de 

flerspråkiga eleverna. Tarnanen och Palviainen (2018) konstaterar med hjälp av 

fyra olika undersökningar att även om läroplanen (Utbildningsstyrelsen 2014) 

utmanar till att vara språkligt medveten och berika undervisningen med 

flerspråkiga och mångkulturella aspekter kan lärarna ha en enspråkig norm. 

Det betyder att lärare kan prata om flerspråkighet som en positiv sak och vill 

uppskatta elevernas egna språk, men tycker ändå att det är viktigast att lära sig 

finska och att andra språk till och med kan förhindra det (Tarnanen & 

Palviainen 2018). Eleverna i Tarnanen, Kauppinen och Ylämäkis (2017) 

undersökning uppfattade att språket i skolan var främst finska och att det egna 

modersmålet oftast användes endast med kompisar med samma modersmål. 

Eleverna tyckte ändå att undervisning i eget modersmål var viktigt. Det visar 

sig att även om lärarna borde enligt läroplanen stödja flerspråkighet i skolan 
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och att elever själv tänker att det skulle vara viktigt, kan situationen ännu vara 

tvärtom i skolan. 

På grund av dessa undersökningar och undersökningar av lärarens roll 

från till exempel Strander (2001) och Torstenson-Ed (2001) kan vi säga att 

läraren i flerspråkiga klassen ibland inte fyller kriterier för en bra lärare. Enligt 

Strander (2001) tänkte eleverna att en bra lärare var snäll och förstod elever, 

satte gränser och pratade med elever. Hen var en del av klassen och en trygg 

vuxen. Enligt ungdomarna som Torstensen-Ed (2001) intervjuade var en bra 

lärare också en domare i klassen som lyssnade, var känsligt intelligent och 

respekterade elever. Johnston och Hayes (2008) och Wedin (2010a, 2017) 

beskriver de lärare av flerspråkiga klasser som de har undersökt som strikta och 

begränsande. De varken lyssnade på elevernas förslag eller diskuterade med 

dem (Johnston & Hayes 2008; Wedin 2010a, 2017). Lärare till flerspråkiga elever 

har olika utmaningar framför sig och de behöver olika medel att genomföra 

undervisningen som motsvarar läroplanens syfte att stödja elevens kulturella 

och språkliga utveckling (se Utbildningsstyrelsen 2014). 

Ibland anser föräldrar och lärare att modersmålsundervisning är ett 

hinder att lära sig svenska men liksom Otterup (2014) berättar är det inte så. 

Inlärningen i eget modersmål kan till och med hjälpa andraspråksinlärning 

(Otterup, 2014). Att reflektera det nya språket till det egna kan vara till nytta för 

inlärningen. Därför kan vi konstatera att flerspråkig undervisning är ett bra sätt 

att genomföra undervisningen i en flerspråkig klass. Flerspråkig undervisning 

består på att läraren ger eleven en möjlighet att använda hela sitt 

språkrepertuar i skolan. Genom att använda elevens hela språkrepertoar kan 

man inkludera hela eleven i undervisningen. Alla språk borde beaktas eftersom 

om man förbjuder användningen av minoritetsspråk, kan man stigmatisera 

dem och dess talare negativt. (Wedin 2017.)  Också Elmeroth (2008) tycker att 

man måste kunna använda sitt eget språk i alla möjliga situationer och det 

redan finns olika sätt att genomföra flerspråkig undervisning. Wedin (2017) 

beskriver en studie där elever i en flerspråkig skola fick skriva tvåspråkiga 

sagor. De skrev först en saga på ett språk och sedan översatte den till något 

annat språk och på slutet läste de dem för klasskamraterna. Läraren behöver 
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inte i sådana här aktiviteten kunna elevens eget språk men Wedin (2017) tycker 

att det är en stor hjälp om modersmålsläraren är med i uppgiften. Även om 

uppgiften var svår och det åstadkom olika problem till exempel brist på hjälp 

med olika språk, var elevernas engagemang och entusiasm stor inför uppgiften. 

Den medför också ökad språklig medvetenhet hos elever och lärare och 

dialogen mellan lärare och elever. 

Man kan också skapa en öppen och positiv språkmiljö där alla språk 

värdesättas genom att fråga elever ord på deras modersmål (Oker-Blom m.fl. 

2008). Genom öppen atmosfär kan man stödja elevens språkutveckling (Nissilä 

m.fl. 2009). Enligt Stretmo och Melander (2014) kan andra språk också stödja 

inlärningen i helheten. Oker-Blom m.fl. (2008) konstaterar att man borde 

utmana elever att använda skolspråket men inte förbjuda användningen av 

andra språk. Om eleven till och med får undervisning i sitt eget modersmål, 

kan man också stödja elevens utveckling genom att diskutera med 

modersmålsläraren. Man upptäckte i ett projekt av Oker-Blom m.fl. (2008) att 

det var viktigt till elevens skolgång att klassläraren fick en helhetsbild av 

elevens språkliga kunskaper genom att samarbeta med modersmålsläraren. 

Ibland är det svårt för flerspråkig elev att förstå eller göra sig förstådd. 

Otterup (2008) har några bra tips för läraren att hjälpa eleven förstå. Läraren 

kan till exempel använda olika hjälpmedel som gester, mimik och bilder. Hen 

kanske också måste konkretisera och skapa kontexten till ett ord.  Man kan 

också omärkligt rätta elevens tal i en vanlig dialog för att hjälpa eleven lära sig 

språket (Otterup 2014; Oker-Blom m.fl. 2008). Flera forskare rekommenderar att 

använda öppna frågor i undervisningen. När eleven måste svara med längre 

meningar måste hen tänka på språkets struktur och lexikon. (Harlen & Qualter 

2014; Otterup 2014; Hajer 2014.) Läraren kan också hjälpa eleven att hitta hens 

inlärningsstil och lära hen använda den eller att använda bilder och tabeller att 

gissa ord i längre texter (Hajer 2014). Detta kan också kallas scaffolding och det 

betyder att läraren hänvisar eleven till självstyrande inlärning. Detta kan göras 

med hjälp av modeller och mönster som stöd i olika ämnen. (Harlen & Qualter 

2014; Otterup 2014.) 
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För att göra sig förstådd är lek viktigt. Lindberg (2014) tar upp att barn 

kan ha olika problem efter flytten och lek kan användas som hjälpmedel för att 

fantasi och verkligheten ska komma i kontakt. Leken kan användas i lärandet 

därför att leken är universell (Lindberg 2014) och det är ett naturligt sätt för 

barn att lära sig även om de inte kan språket så mycket. Leken gör det också 

möjligt och tryggt för barnen att försöka sig på saker som de inte kan göra i 

riktigt samhälle eller har inte ännu kunskaper att göra (Lindberg, 2014). Enligt 

den synpunkten kan lärarna i skolan använda leker och dramaövningar i vanlig 

undervisning och barn får ett tryggt klimat att använda sina språkkunskaper 

och får erfarenheter av positiva framgångar. Det påverkar oftast positivt till 

elevers självtroende och identitet och genom att leka kan barn ”leka sig igenom 

sina svårigheter” menar Lindberg (2014, 166). Också Nissilä m.fl. (2009) säger 

att utöver normal kommunikation man kan använda spel, lek och rollspel för 

att skapa en miljö som är bekväm för eleven. 

Det ser ut som att elever i flerspråkiga klasser inte alltid aktivt deltar i 

lektioner (Wedin 2010a; Johnston & Hayes 2008). En lösning är att öka mängden 

dialog under lektionen. Metsäpelto, Vasalampi, Poikkeus, Lerkkanen, 

Salmienen och Mäensivu (2017) har intervjuat lärare om deras erfarenheter om 

dialogisk undervisning. Lärarna menade att elevernas medverkan ökade när de 

använde mer dialog i undervisningen. Också dessa elever som vanligtvis var 

tysta blev mer aktiva. Arbetet var också meningsfullt till eleverna eftersom de 

kände att läraren lyssnade på dem. Strander (2001) menar att det är viktigt att 

lyssna på barnen för att lösa problem. Vi kan inte veta om lärare i Mäkipeltos 

m.fl. (2017) undersökning har haft flerspråkiga klasser eller inte men det är 

möjligt att få likadana resultat i flerspråkiga klasser om man utnyttjar 

dialogiska medel (se Wedin, 2017; Gröning, 2006; Gibbons, 1998). 

Enligt Wedins (2017) undersökning kunde flerspråkiga 

undervisningsmetoder öka mängden av dialog i klassen. Gröning (2006) på 

andra hand upptäckte att dialogiska undervisningsmetoder gjorde arbetet i en 

flerspråkig klass lättare. Dialogiska metoder gjorde det möjligt att eleverna lär 

av varandra (Gröning 2006). Gröning (2006) följde arbetet i en flerspråkig klass 

där eleverna gjorde mycket grupparbeten och märkte att eleverna hjälpte 
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varandra i språkliga svårigheter. Eleverna frågade om hjälp och gav hjälp. De 

också korrigerade varandra och utvecklade egna och andras språkkunskaper. 

Många lärare tror att de inte kan använda dialog som undervisningsmetod 

eftersom eleverna kan inte tillräckligt undervisningsspråket (Johnston & Hayes 

2008) men i Grönings (2006) undersökning hindrade flerspråkighet inte 

dialogen mellan eleverna. 

Dialogen mellan lärare och eleverna möjliggör också inlärningen av mer 

akademiskt språk. Wedin (2010a) tänker att akademiskt språk är viktigt för 

elevernas inlärning. Enligt henne är det viktigt att möta och använda 

akademiskt språk redan i skolan eftersom eleverna kommer att behöva det i alla 

fall senare i livet och i utbildningen. Gibbons (1998) provade ett 

undervisningssätt där man flyttade sig från uttryck som var bundna till den 

konkreta kontexten till mer abstrakt språk. Idén var att eleverna gjorde 

naturvetenskapliga experiment och rapporterade om dessa till lärare och 

varandra först muntligt och till sluten skriftligt. Läraren agerade som lyssnare 

som hjälpte elever att hitta rätta ord och idiom och berikade elevernas 

ordförråd kring ämnet. Man hade utgångspunkten i experiment eftersom 

språket som är knyten till kontexten är lättast att förstå till en 

andraspråksinlärare (Gibbons 1998). Interaktionen mellan eleverna ökade på 

grund av grupparbete och dialogen mellan lärare och elever eftersom eleverna 

hade en möjlighet att fritt berätta vad de har gjort och upptäckt. Elevernas svar 

blev också längre under Gibbons prov. Metoden fungerade som ett potentiellt 

sätt att stödja utvecklingen av andraspråket (Gibbons 1998).  

Mångsidig undervisning kan också stödja flerspråkiga elever i deras 

skolgång. Tokuhama-Espinosa (2003) har anknutit Gardners (1983) sju 

intelligenser med de fem sinnen vi har. Hon anser att vi kan använda alla sju 

intelligenser och fem sinnen att lära oss språk. När vi på lyckat sätt kombinerar 

dessa i undervisning, får barn med olika intelligenser möjligheten att lära sig 

språk på ett varierat sätt. Funktionaliteten är ett bra sätt att uppfylla detta. De 

nya grunderna för läroplanen för den grundläggande undervisningen 

(Utbildningsstyrelsen 2014) även uppmuntrar läraren att använda den i all 

undervisning. Syftet är att eleven lär genom att göra någonting samtidigt som 
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det stödjer olika sinnen och ger alla elever en möjlighet att lära sig 

(Utbildningsstyrelsen 2014). Funktionaliteten var en central i ett 

undervisningsexperiment som vi höll på en flerspråkig skola i Finland för att 

samla in våra forskningsmaterial. 
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4 STUDIENS GENOMFÖRANDE 

4.1 Forskningssyfte och forskningsfrågor 

Syftet med forskningen är att med etnografiska medel beskriva hurdan en viss 

finsk skola med många invandrarelever är som en flerspråkig språkmiljö. Efter 

att ha fått en överblick över språkmiljön fokuserar jag på språk som används i 

skolan, deras användningssyfte och orsaker till dessa. Det är också intressant 

hur lärarna pratar om de olika språken och flerspråkighet och hur dessa 

språkbruket möter med språkmiljön. Som forskningsfrågor valdes: 

1. Hurdan är skolan som språkmiljö? 

2. Hur förhåller sig den språkliga miljön till de ideologier som manifesteras 
i intervjuerna till varandra? 

4.2 Approachen 

Jag använder en etnografisk utgångspunkt i min forskning. Enligt Hammersley 

och Atkinson (1995) omfattar etnografin en viss metod eller en grupp av 

metoder. Definitionen av etnografi är inte helt klar men vanligtvis innebär den 

att en forskare går till ”fältet” och samlar in olika slags data genom att ställa 

frågor, lyssna på vad sägs och följa vardagen på platsen i fråga. Materialet för 

den här undersökningen samlades in av ett forskningsteam i en skola som 

sedan tidigare var okänd för tre av fem deltagare i forskningsteamet. Syftet var 

att samla in all möjlig data gällande forskningens föremål (se Hammersley & 

Atkinson, 1995). Tre studerande, som gjorde sina pro gradu -avhandlingar, och 

två lärare vid universitetet genomförde denna undersökning som 

undervisningsprojekt i en skola. Undersökningsdata samlades in i olika former 

under projektet. 

Vi valde att utgöra en teametnografisk undersökning så att vi alla kunde 

använda det material som samlades in under undervisningsprojektet. I 

teametnografin är det centralt att man gör undersökningen som grupp (Creese, 
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Takhi & Blackledge 2016). Det innebär att man är samtidigt på fältet och gör 

iakttagelser och tolkningar tillsammans. För oss gällde den teametnografiska 

approachen i första hand till materialinsamlingen men vi samverkade och 

delade tankar kring analysen också. Teametnografin som vi använde i vår 

materialinsamling kan jämföras med Boas tradition av att utföra etnografin (se 

Lassiter & Cambell 2010). Lassiter och Cambell (2010) jämför den mera 

traditionella metodologin av Malinowski och den modernare Boas tradition och 

hur man undervisar i dessa. I det första betonas betydelsen av en miljö som är 

helt ny eller obekant för forskaren. När man undervisar med Malinowskis 

metoder, skickar läraren studeranden ensam till fältet utan någon slags 

förberedelser. (Lassiter & Cambell 2010.) Lassiter och Cambell (2010) tycker att 

denna metod är lite föråldrad och menar att Boas sätt att vägleda och stödja 

studeranden skulle motsvara bättre dagens krav på etnografin. Den 

teametnografi som vi använde består på detta synsätt. Vi hade ett 

forskningsteam av tre studerande och två lärare från pedagogisk fakultet och 

SOLKI (Centralen för tillämpad språkforskning) där lärarna vägled vårt 

undersökningsarbete.  Vi fick själva göra planeringen av projektet och 

materialinsamlingen men vi fick stöd och råd att genomföra den. En av dem 

kom också till fallstudieskolan med oss. Vårt forskningsobjekt, invandrartät 

skola i Finland, motsvarade inte på riktigt Malinowskis uppfattning av ett bra 

forskningsobjekt, men Boas metodologin gör det. Den kräver nämligen inte att 

objektet till forskningen är något nytt eller obekant. Det räcker att objektet är 

något som man vill få mer information om (Lassiter & Cambell 2010). 

Mångkulturell och flerspråkig skola var inte okänd till oss men vi ville ha mer 

information om den. 

Eftersom undersökningen genomfördes i form av undervisningsprojekt, 

var den etnografiska approachen lämplig. Etnografin tillåter, och även kräver, 

att forskaren använder insamlingsmetoder som leder till att 

forskningsmedlemmar aktivt deltar i verksamheten (Hammersley & Atkinson, 

1995). Objekten till undersökningen blir då subjekten som vet bäst vad som 

man upplever i kontexten i fråga. Det var en orsak till att vi bestämde oss att 

intervjua skolans lärare. De observerar ju varje dag de fenomen som vi ville 
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undersöka och observera. Aarnos (2010) säger också att etnografin är en av de 

metodologiska inriktningar som passar bäst till att undersöka barn. Han tänker 

att etnografin lämpar sig till den här uppgiften speciellt då man undersöker 

skolan och klassens vardag och relationer. Våra pro gradu -avhandlingar berör 

just dessa fenomen. Etnografin var ett ganska naturligt val till den här 

undersökningen. 

4.3 Projektet Jag bor i Oravais och forskningsdeltagare 

Projektet Jag bor i Oravais fokuserar på att mångsidigt undersöka integreringen 

av asylsökande i den svenskspråkiga Österbotten. I projektet gör man 

etnografisk undersökning och de lärare och myndigheter som dagligen jobbar 

med asylsökande deltar också i det. Projektet genomförs år 2015-2018 och 

Svenska kulturfonden och Jyväskylä universitet finansierar det. Projektet 

fokuserar främst på vuxna asylsökande men också deras barn och 

ensamkommande barn och ungdomar är objekt till undersökningen. (Centralen 

för tillämpad språkforskning 2018.) 

På hösten 2017 vi var tre klasslärarstuderanden som började våra pro 

gradu -avhandlingar i projektet. Vi samlade in materialet tillsammans under ett 

undervisningsexperiment i en av projektets samarbetsskolor. När vi ställde 

forskningsfrågor och -föremål försökte vi anpassa dem till forskningsfrågor som 

hade ställts till hela projektet. De mest träffande var: Vad tänker asylsökande 

om språkundervisning? Hurdana undervisningsmetoder stödjer asylsökandes 

behov? Projektet undersöker också rollen av svenska och andra språk i 

integrationsprocessen. Vi var också intresserade av dessa aspekter. (Centralen 

för tillämpad språkforskning 2018.) 

Oravais flyktingförläggning, där projektet undersöker, grundades år 1991 

och det ryms cirka 275 asylsökande där. Förläggning har delats in i tre platser i 

Vörå, Oravais och Jakobstad. Två av dessa är för vuxna och en för 

ensamkommande underåriga barn. Flyktingförläggningens syfte är att stödja 

vardagen av asylsökande före hen får bestämmelsen över asyl. Förläggningen 
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finansieras av Migrationsverket och Vörå kommun administrerar dess 

samverkan. (Vörå kommun 2018.) 

Vår undersökning genomfördes den 10–12 oktober 2017 i en skola i en 

svenskspråkig kommun i Österbotten. Skolan valdes ut eftersom den var en 

samarbetsskola till projektet Jag bor i Oravais. När materialet samlades in var 

där 29 barn i skolan. Skolan agerade i samma byggnad som en svenskspråkig 

skola. Den finska skolan består mest av 6- till 14-åriga barn till asylsökande. 

Bara en elev var född i Finland men hen hade inte heller finska som modersmål 

liksom de övriga eleverna heller inte hade. I skolan fanns det sex barn som gick 

i förberedelseklass men i praktiken hade alla elever samma undervisning 

eftersom grupperna var så små. Skolans elever kom från olika språk- och 

kulturbakgrunder samtidigt som lärarna var finska medborgare med antingen 

finska eller svenska som modersmål eller var tvåspråkiga. Enligt våra 

observationer pratade alla skolans lärare både finska och svenska flytande. All 

undervisning skett på finska och finska var skolans officiella språk. 

Att välja ut deltagare är en viktig fråga i etnografin och typiskt är att man 

vill få täckande material även om det inte är obligatoriskt i etnografin 

(Hammersley & Atkinson 1995). Eftersom skolan bara har sju lärare och cirka 30 

elever, behövde vi inte göra stora beslut om undersökningens deltagare. Hela 

skolan fick vara med i projektet och vi fick intervjua sex lärare. De lärare som 

intervjuades valdes på grund av att de var antingen klasslärare eller 

språklärare. Genom att intervjua dem förlitade vi oss på att få mångsidig 

information om elevernas vardag. 

4.4 Materialinsamling 

Materialet insamlades genom att genomföra ett mångvetenskapligt lärområde i 

fallstudieskolan och att intervjua sex lärare vid skolan. Alla teckningar, pyssel 

och andra framställningar som eleverna gjorde under lärområde samlades in 

eller annars dokumenterades. Till materialet hör observering av lektioner och 

foton, videor och inspelningar som tagits i skolan. All data som vi samlade in 

förvarades på en USB-sticka. Vi skrev ner intervjuerna på datorn och alla 
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teckningar och andra pappersmaterial skannades in och också de lagrades på 

stickan. Intervjuer och foton ger en bild av elevernas vardag och lärarnas sätt att 

se olika språk i skolmiljön. Undervisningsexperiment erbjuder en möjlighet att 

iaktta elevernas spontana språkbruk. Våra gemensamma 

observationsanteckningar och andra iakttagelser kompletterar materialet. 

Materialet kan delas in i två typer, intervjuer och elevmaterialet. 

Genom att delta i intervjuerna var lärarna också observatörer i vår 

undersökning (se Hammarsley & Atkinson, 1995). Vi intervjuade lärarna 

eftersom vi ville höra deras erfarenheter av fenomenet som vi undersökte. Det 

var viktigt att höra lärarnas erfarenheter eftersom vi var i skolan bara tre dagar 

och kunde inte få en fullständig bild av skolan som verksamhetsmiljö. På det 

sättet fick vi en kompletterande synvinkel till våra egna erfarenheter och 

iakttagelser (se Copland och Creese 2015) och fick kontrasten till vårt 

undervisningsprojekt som motsvarade inte skolans vardag på grund av de 

funktionella undervisningsmetoder som vi använde. 

Vi intervjuade alla klasslärare och språklärare i den finska skolan. En av 

dem höll timmarna också i den svenskspråkiga skolan. För att analysera och 

beskriva resultat bytte jag namnen på lärare till pseudonymer Lärare 1–Lärare 6 

(senare L1–L6). I intervjuexempel står för intervjuaren. Vi valde 

semistrukturerad intervju som materialinsamlingsmetod (se Ruusuvuori & 

Tiittula 2005). Vi hade färdiga frågor som vi ställde till varje lärare men 

svarsmöjligheterna var öppna. Alla frågor användes inte i alla intervjuer och vi 

ställde extra frågor till några lärare. På det viset var alla intervjuer olika. Alla 

intervjuer, som var 12–40 minuter långa, spelades in och transkriberades. 

Undervisningsexperiment bestod på olika aktiviteter som har listats i 

Tabell 1. Syftet med experimenten var att genomföra funktionell undervisning 

under två dagar så att eleverna fick möjligheten att fritt använda alla sina språk. 

Under experimenten var eleverna utdelade till två grupper enligt deras ålder. 

Klasserna 0-4 formade en grupp och klasserna 5-6 en annan grupp. Genom att 

blanda olika åldersgrupper försökte vi öka gemenskapen i skolan och få äldre 

elever att hjälpa de yngre. Orsaken att vi delade grupperna enligt åldern var att 

vi då kunde anpassa aktiviteter till åldern och att minska skillnaderna i 



36 
 

36 
 

kunskaper mellan olika åldersgrupper. Vi tänkte att det är mer motiverande för 

en tolvåring att jobba med 10–12-åringar och inte med 6-åringar. 

Tabell 1. Schema till lärområden 

Tid Aktivitet Syfte Vad man gör? 

Ons 

9–
10:30 

Gissningslek Lära känna lärare. Eleverna gissar vilken lärare är 
vilken på bilderna.  

 Sök-andra-lek Lära känna andra elever. 
Gruppbildning. 

Eleverna söker någon annan som 
har t.ex. samma favoritdjur eller 
ursprungsland. Lärarna ställer en 
fråga som paret diskuterar om. 

 Nonverbal 
teckningsuppgi
ft 

Att framgångsrikt berätta 
nonverbalt och tolka gester 
och blickar. 

Eleven fyller i människofiguren så 
som paret beskriver den utan ord. 
Elever byter roller.  

 Inledning på 
gåta 

Motivering, spelliknande 
undervisning, 
problemlösning. 

Eleverna hör om Lea som har glömt 
namnet på sin hemstad. Eleverna 
hjälper henne att komma ihåg 
genom att fullgöra uppgifter. Varje 
uppgift är värd en bokstav. 

Ons 

11:15–
12 

Inledning till 
uppgiften 

Att tänka på betydelsen av 
hem, att rita vad man hör och 
att lära sig ord som 
sammanhänger hem.  

Lea berättar om sitt hem och 
eleverna ritar det. 

 Planering Att förbereda sig till nästa 
skede. 

Eleverna ritar en plan om hurdant 
hus de ska göra. 

Ons 
12:15–
13 

Planering Att förbereda sig till nästa 
skede. 

Eleverna ritar en plan om hurdant 
hus de ska göra. 

 Att pyssla 
miniatyrhem 

Att öva samarbetskunskaper 
och uttrycka sig genom att 
pyssla.  

Eleverna gör ett miniatyrhem på en 
skolåda som ska limmas på en tunn 
träskiva. Eleverna kan pyssla fritt 
men materialen är samma för alla. 

 Att skapa en 
ljudvärld 
(extrauppgift) 

Att öva kunskaper i 
teknologin och att uttrycka sig 
genom musik.  

Eleverna skapar en ljudvärld till 
deras hem med Garage Band 
applikationen. 
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Tid Aktivitet Syfte Vad man gör? 

Tors 

9–
10:30 

Att pyssla 
miniatyrhem 

Att öva samarbetskunskaper 
och uttrycka sig genom att 
pyssla.  

Eleverna gör ett miniatyrhem på en 
skolåda som ska limmas på en tunn 
träskiva. Eleverna kan pyssla fritt 
men materialen är samma till alla. 

 Att skapa en 
ljudvärld 
(extrauppgift) 

Att öva kunskaper i 
teknologin och att uttrycka sig 
genom musik.  

Eleverna skapar en ljudvärld till 
deras hem med Garage Band 
applikationen. 

Tors 
11:15–
12 

Utställning Eleven lär sig att berätta om 
sitt verk och ser vad andra har 
gjort. 

Eleverna introducerar deras hus till 
varandra. 

Tors 
12:15–
13 

Att bilda 
staden 

Problemlösning och 
samarbete med andra. Gåtan 
lös. 

Eleverna löser gåtan genom att sätta 
ihop alla miniatyrer och får den sista 
bokstaven. 

 Diplomdelning Att avsluta projektet Varje elev får ett diplom av 
deltagandet. 

Undervisningsexperiment började med lära-känna-varandra-uppgiften och 

fortsatte med ett pysselprojekt. Syftet var att eleverna gjorde ett miniatyrhem i 

smågrupper. Vi inledde eleverna till uppgiften genom att göra en 

hörförståelseuppgift och en uppgift med teckning. Samtidigt gick vi igenom 

lexikonet som skulle behövas senare i pysseluppgiften. I bakgrunden agerade 

hela tiden en gåta som eleverna borde lösa tillsammans. Lösningen till gåtan 

blev klar på sista dagen. Såhär bildade lärområden en helhet där man gick hela 

tiden mot lösningen av gåtan. 

De viktigaste målen som vi ställde till undervisningsexperiment var 

utvecklingen av elevernas problemlösning- och samarbetskunskaper och att 

använda kreativa uttryck. Meningen var att eleverna kunde uttrycka sig 

språkligt, nonverbalt och genom konst. Vi hade också andra språkliga syften 

men de blev sekundära när projektet framskred. Ett stort mål var att genomföra 

funktionell undervisning som bryter klassgränserna. Vår målsättning för oss 

själva var att observera elevernas språkliga beteende under experimentet. 

Elevmaterialet samlades in med olika projektiva medel, det vill säga 

uppgifter som eleverna gjorde under experimentet och observering. Materialet 
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som skapades med projektiva medel liksom vänbokssidor som eleverna fyllde i, 

teckningar och miniatyrhem av elever visar hur eleverna har speglat sig själva 

till dem (Aarnos 2010). I Tabell 2 beskrivs materialets alla delar och hur dem har 

används i min avhandling. 

Materialet dels in i nio delar. Jag har försökt ta hänsyn till alla delar i 

analysen men några delar har används mera och andra mindre. Intervjuerna är 

i stor roll medan elevernas teckningar får lite mindre uppmärksamhet och 

planer, ljudinsamlingar och videor används inte alls eftersom det redan finns så 

mycket annat material som bättre svarar till undersökningsfrågor. 
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Tabell 2. Beskrivning av materialet och dess användning. 

Material Beskrivning n Forskningsfråga 

Vänbokss
idor 

Eleverna fyllde i en vänbokssida 
förhand. Årkurser 1-3 och 4-6 hade olika 
sidor. Vi frågade t.ex. om olika språk 
eleven kan och favoritsaker. 

25 Vilka språk tänker eleven att hen 
kan? 

Hur uttrycker eleven sig skriftligt 
på finska? 

Vilka är ursprungsländer? 

Hur förhåller eleven sig till 
språk? 

Foton Fotomaterialet samlades in under 
experimentet. På fotona ser man olika 
skede av arbetet och skolan som miljö. 
Miniatyrhem finns bara på fotona. 

129 Hurdan är skolan som visuell 
språkmiljö? 

Intervjuer En lärare åt gången intervjuades efter 
lektionerna under experimenten.  

6 Hur ser lärarna på den språkliga 
miljön i skolan? 

Hur använder man olika språk i 
skolan? 

Observati
onsdagbo
k 

Alla tre studerande skrev 
observationsdagboken till ett 
gemensamt dokument under projektet. 
Det finns tankar och iakttagelser av och 
under experimentet i dagboken. 

1 Vilka språk använder man och i 
vilka situationer? 

Har vi samma erfarenheter än de 
som lärarna manifesterar? 

Teckning
arna av 
människo
r 

Eleverna färgade en människofigur så 
som paret nonverbalt berättade dem att 
göra. Det finns två olika figurer, en man 
och en kvinna. 

38 Hur kommunicerar eleverna 
nonverbalt? 

Teckning
arna av 
hus 

Lea berättade om sitt hem, möbler, 
färger och vem som bor där, och 
eleverna ritade det ner i en färdig 
husmodell. 

28 Hur väl förstår eleverna finska? 

Vilka saker är lättare/svårare att 
förstå? 

Planer Eleverna gjorde planer av miniatyrhuset 
i grupper med bilder och text. 

7 Används inte 

Ljudinsa
mlig 

Eleverna pratar om deras miniatyrhem i 
utställningen. Ljudinsamlingen tar 14 
minuter. 

1 Används inte 

Videor På sista dagen filmades in några av 
elevernas berättelser om miniatyrhem. 
Videorna tar 5-10 min tillsammans. 

9 Används inte 
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4.5 Analysen av data 

I det följande kommer jag att beskriva bättre analysen av data som 

förverkligats. Det är viktigt att forskaren beskriver analysprocessen grundligt i 

sin rapport. Då blir sambanden mellan resultaten och data synlig vilket ökar 

undersökningens pålitligheten. (Elo & Kyngäs 2008.) Analysen av data i den här 

undersökningen har gjort med konventionell innehållsanalys men analysen har 

också haft deduktiva aspekter och diskursanalysen har används som 

hjälpmedel. Jag har läst forskningslitteratur gällande temat så att jag kunde 

bättre förstå fenomenet som jag undersöker i. Så här har jag format 

uppfattningar som kan ha påverkat på kategorier och tolkningar formade i 

analysen. Analysen av data kan ju aldrig vara helt induktivt därför att 

forskarens egna uppfattningar och erfarenheter påverkar analysen (Elo & 

Kyngäs 2008; Braun & Clarke 2006). Jag formar dock inte min analys till någon 

viss teori eller forskning så man kan säga att analysen är induktiv (se Elo & 

Kyngäs 2008; Braun & Clarke 2006). Deduktivitetet kan märkas ändå i hela 

analysen. 

Braun och Clarke (2006) beskriver tematisk analys som inte skiljer sig 

mycket från kvalitativ innehållsanalys som jag har använt. Några även säger att 

man ofta förväxlar dessa två (Vaismoradi, Jones, Turunen & Snelgrove 2016; 

Braun & Clarke 2006). Som analysmetoder är både kvalitativt beskrivande och 

deras syfte är att utveckla och utvärdera förståelsen men inte testa teorier och 

uppfattningar som redan existerar (Vaismoradi m.fl. 2016). Båda betonar 

forskarens kreativa roll när det gäller tematiseringen som oftast är induktivt 

och både går från överblicken över materialet till kodning och vidare till 

tematiseringen (Vaismoradi m.fl. 2016; Braun & Clarke 2006). En skillnad är 

enligt Vaismoradi m.fl. (2016) att när man gör innehållsanalys, väljer man innan 

djupare analys, vill hen använda teman som beskriver det latenta innehållet 

eller kataloglika kategorier. I tematisk analys kan man använda båda samtidigt 

(Vaismoradi m.fl. 2016). I den här undersökningen fokuserar jag mig till att 

forma ut teman som beskriver bättre de meningar som faller bakom materialet. 
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De metoder som har nämnts tidigare passar bra för att göra en kvalitativ 

analys eftersom de är flexibla och användbara (Braun & Clarke 2006). De måste 

inte vara deduktiva och man kan använda dem med olika approacher (Braun & 

Clarke 2006). Enligt Braun och Clarke (2006) möjliggör det att man får brett 

skala av olika analyser, vilket också gör forskarens jobb svårare eftersom det 

finns så många alternativ att väljas från. Forskaren måste till exempel bestämma 

vad som hen avser med ett tema, om hen ska fokusera att beskriva hela 

materialet mångsidigt eller bara från en synvinkel, om analysen är induktivt 

eller deduktivt och om teman är semantiska eller latenta. (Braun & Clarke 

2006.) Jag började analysen så att jag bläddrade materialet noggrant och sökte 

samband i den.  När jag gick igenom materialet hittade jag olika fenomen och 

började skapa kategorier och knyta ihop olika delar av materialet. Olika koder 

och kategorier finns i Tabell 3. 

I analysen var det viktigt för mig att utreda vilka språk används i skolan, 

till vad och varför. Senare gjorde jag en lista över alla språk som används i 

skolan (se Tabell 6). Där har jag ändå gjort ett beslut att bunta ihop alla olika 

modersmål som eleverna pratar eftersom det finns så många olika språk i 

skolan och eleverna och lärare använder ju alla elevernas modersmål på samma 

eller nästan samma sätt. Det var praktiskt och det skulle inte ha varit väldigt 

pålitligt att bearbeta alla språk eftersom jag hade bara elevernas vänbokssidor 

och lärarnas intervjuer som min källa. Därtill är gränserna mellan språk 

obeslutsamma och språkets variationer och underspråk gör det även svårare att 

skilja språk från varandra (Aronin & Singleton 2012; Dufva & Pietikäinen 2012; 

Lehtonen 2015). Även flerspråkighet kan definieras på olika sätt och vi kan 

även konstatera att alla människor är flerspråkiga (se Aronin & Singleton 2012; 

Dufva & Pietikäinen 2012). Språken som jag har behandlat är finska, engelska, 

svenska och elevernas första språk/modersmål/språk som de kan (andra 

språk). Jag har behandlat dessa språk skilda eftersom jag ville få en bild av 

skolans flerspråkighet. Meningen var inte att räckna upp enskilda språk, utan 

det var viktigare att reda ut vilka roller och inställningar olika språk får i 

skolan. Roller av språk kan man se på Tabell 3. Olika språk kunde spela samma 

roll eller en språk olika roller i skolans vardag. 
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Jag syftar på att beskriva de språkliga resurser som lärare och eleverna har 

för att jag kan bättre iaktta sambanden mellan olika tankesätt och bakgrunder 

och verksamheten (se t.ex. Lehtonen 2015; Pavlenko & Blackledge 2004). 

Motsättningar mellan berättelser av enstaka lärare eller elev och verksamheten 

väckte intressen att undersöka fenomenet djupare. Också Aarnio (2001) 

konstaterar att om man kontrasterar upplevelser av vuxna och barn, får man 

ofta intressanta tolkningar. När det gäller språkprofiler var huvudsyften att 

kartlägga de färdigheter som lärarna och eleverna har för den flerspråkiga 

vardagen. 

Med hjälp av diskursanalysen analyserade jag lärarnas intervjuer så att jag 

kunde tydligt kategorisera dem. Diskursanalysen studerar språket och dess 

användning och påverkan i världen från olika approacher (Johnstone 2012; Gee 

2014). Några approacher fokuserar på grammatiken och andra studerar hur 

man uttrycker ideologier, saker och teman i text och tal (Gee 2014). 

Diskursanalysen behövdes eftersom jag ville bättre tolka om lärarnas attityder 

och förhållningar till olika språk och deras användning var positiva eller 

negativa och vilka värderingar de gav dem. Först samlade jag in varje del av 

intervjuer som gällde lärarnas sätt att se språk och sorterade delar enligt olika 

språk. Efter det gjorde jag diskursanalysen och en sammanfattning av varje 

lärares förhållning och värdering till varje språk. Efteråt samlade jag in 

sammanfattningar av diskursanalysen och gjorde innehållsanalysen. Jag 

skapade då helt nya koder och teman som dök upp från sammanfattningarna. 

Jag har använd teman i min analys för att fördjupa analysen. Ibland kan 

definieringen av tema och kategori vara olika och man kan använda dem att 

beskriva samma sak så det är viktigt att beskriva vad man betyder med 

begreppet (Vaismoradi m.fl. 2016). I denna avhandling använder jag begreppet 

tema för att abstrakt beskriva upprepade idéer och begrepp som dyker upp från 

materialet (se Vaismoradi m.fl. 2016).  
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Tabell 3. Koder och kategorier. Underkategorierna på höger är bara exempel på olika svar, 
det finns flera av dem. 

Förhållning till språk Negativ Att inte förstå, hinder till 
undervisningen, mobbning 

Positiv Hjälpmedel, eget modersmål, rätt att 
prata språket, en bra kunskap, 
gemensamt språk 

Värderingar av språket Uppskattad som skolans språk, 
uppskattad som elevens modersmål, 
uppskattas som kunskap, värdesättas 
inte 

Språk som används Hur man använder dem? 

 

 

 

 

 

 

Varför man använder 
dem? 

Lärare Hjälpmedel, 
undervisningsspråk, 
undviker att använda, 
råder till att använde, 
tillåter inte att använda, 
gemensamt språk, 
kommunikationsspråk 

Elever Ett gemensamt språk, 
modersmål, att hjälpa 
kompisar, att prata om 
sakerna som man vill inte 
att andra hör om, 
hjälpspråk, 
kommunikationsspråk 

Skolan Finska skolans officiella 
språk, Svenska skolans 
officiella språk, Finlands 
officiella språk, läroämne 

Språkprofiler Nationaliteter Elever 

Språkkunskaper Lärare och elever 

Beskrivningen av språkmiljön 

 

  

Flerspråkighet i skolan Olika språk som används De två inhemska 

Elevernas modersmål 

Translanguagin  
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Jag har gjort analysen i två delar. Den första var att analysera lärarnas intervjuer 

med en temaanalys. Jag plockade ut några viktiga språk och språkideologier 

som kunde hittas såsom jag redan har berättat ovan. I följande steg analyserade 

jag alla andra forskningsmaterial såsom foton som tagits i skolan, elevernas 

teckningar och husen de bildade och andra material som eleverna gjorde under 

projektet. Dessa material använde jag för att berätta om skolan och dess 

skollandskap (eng. schoolscapes) och de ideologier som var synliga i vardagen. 

Skollandskap omfattar skolans visuella och rumsliga organisering, till exempel 

vad som står på väggarna och hur möblerna har arrangerats (Szabo 2015). 

Enligt Brown (2012) betyder skollandskap skolans material miljö där alla dess 

texter, ljuder, bilder och konstprodukter bildar, återskapar och ombildar 

språkideologier. Också Jakonen (2018) påstår att det som är visuellt synligt i 

skolan bildar och överför språkideologier. De speglar de ideologier som 

officiellt och socialt stöds i skolan (Brown 2012). Det är därför ett bra medel som 

man kan använda att undersöka språkideologier i skolan. 

Skollandskapen har rötterna i lingvistiskt landskap (eng. linguistic 

landscapes) som man använder för att klargöra hur språkideologier skapas och 

transformeras genom att analysera skyltar och andra skriftliga tecken i 

samhällen (Jakonen 2018). De lingvistiska landskapen lagrar och beskriver den 

skriftliga realiteten som finns kring oss (Blommaert 2013). Blommaert (2013) 

menar att etnografin berikar materialet som har samlats med hjälp av 

lingvistiska landskapen och ger mångsidigare bild av dem. Gorter (2018) 

beskriver att lingvistiskt landskap har olika egenskaper i en skolmiljö: eleverna 

gör tecken eller skyltar och de görs för att lära ut ett språk, ett fenomen eller 

värde, och ibland att informera andra och därför är skollandskap ett eget 

begrepp. 

Också när man undersöker lingvistiska landskap brukar man ta flera 

fotografier av objektet (Gorter 2013). Eftersom beslut av metoden gjordes när 

materialet redan hade samlats in, blev fotomaterialet för litet att genomföra hela 

undersökningen på basis av dessa. Det finns dock tillräckligt för att komplettera 

övriga analyser baserade på observation i skolan. Också observationen under 

projektet var en del av analysen. För det sista har jag genomfört en jämförelse 
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av de både aspekterna som formades av lärarnas pedagogiska aspekt och 

skolans vardagliga aspekt. 

Vanligtvis har man sett bara den skriftliga formen av språket i en urban 

miljö som lingvistiskt landskap (Gorter 2013) men jag kommer att expandera 

detta synsätt genom att inkludera också det orala språket i en skolmiljö till min 

undersökning. Detta betyder att jag har haft också skolans auditiva miljö med i 

analysen och jag har jämfört den med den skriftliga. Jag använde elevernas 

vänbokssidor, egna observationer och lärarnas berättelser om elevernas 

språkbruk som källa till beskrivningen av den muntliga miljön. 

4.6 Etiska frågor 

Vi fick tillståndet att genomföra forskningen från rektorn vid fallstudieskolan 

och den finska undervisningschefen av kommunen. Eleverna hade redan 

tidigare gett tillåtelsen till projektet Jag bor i Oravais att undersöka dem i 

skolan. Utöver det skrev de lärarna som vi intervjuade en samtyckesblankett 

innan de kom till intervjun. Undersökningen genomfördes som experiment som 

fungerande som en del av elevernas undervisning och vardaglig skolgång (se 

TENK 2009). Vi samlade inte in någon känslig information gällande deras 

privatliv och familjeförhållanden från barnen utan all undervisningsmaterial 

var del av vanlig skoldag. 

Vi berättade för alla som deltagit i studien att vi kommer att hålla ett kort 

undersökningsexperiment i skolan och att vi kommer att samla in material till 

våra pro gradu –avhandlingar under detta. Till eleverna berättade vi att vi gör 

ett skolarbete eftersom ’avhandling’ skulle ha varit för svårt att förstå. Alla 

namn har bytts ut till pseudonymer eller lämnats bort helt och hållet för att 

säkra deltagarnas anonymitet. Förstås är skolan liten och man kan lättare känna 

igen lärarna ut materialet men det är alltid ett problem med etnografin. Som 

sagt är teman inte så känsligt så man kan anta att det inte är så farligt om någon 

känner igen sin kollega eller kompis. Elevernas identifiering borde inte vara 

möjligt eftersom vi inte samlade in deras efternamn eller födelsedag och jag 

pratar inte om skilda elever utan elevmassan. 
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Eftersom elever var en del av vår forskningsobjekt var det viktigt att 

resonera hurdan erfarenhet kommer vår undersökning vara för dem (Aarnos 

2010). Aarnos (2010) konstaterar att man kan genomföra undersökningen i 

skolan som del av skolans normala verksamhet med hjälp av läraren. Vi 

försökte göra undersökningstillfällen så naturligt till elever som möjligt genom 

att hålla sådan undervisning som vi skulle i vilken skola som helst. Vi ville att 

undervisningsexperimenten skapar en positiv upplevelse för elever och att 

både lärarna och eleverna kunde lär någonting från vår vistelse. Enligt Aarnos 

(2010) borde det vara roligt och vardagligt för barnen att ta del i en 

undersökning. Materialinsamlingen gjordes lämpligt för barnen genom att 

använda teckning och andra konstnärliga medel (se Aarnos 2010). Vi försökte 

också ta hänsyn till elevernas språkkunskaper när vi planerade 

undersökningsexperimenten. 

Det är viktigt för forskaren att förstå barnen i en bredare referensram 

(Aarnos 2010). Jag har beskrivit i teoridelen elevernas speciella situation som 

barn till asylsökande flyktingar. I analysen försöker jag ta hänsyn till detta när 

jag drar slutsatser. Forskaren måste ju vara ansvarsfull och fundera noggrant på 

hur slutsatser binder sig samman med utvecklingen av barnen. Så kan man 

bevara barnens fördel i undersökningen. (Aarnos 2010.) 
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5 BESKRIVNINGEN AV DEN FLERSPRÅKIGA 

SKOLMILJÖN 

Detta kapitel består av tre olika delar. Den första är att beskriva själva 

skolmiljön (kapitel 5.1) så att man kan se hur speciell situationen i skolan är och 

förstå bättre innehållen i andra delar. Beskrivningen i första delen baserar på 

observationer i skolan, fältanteckningar och bilder som tagits mellan vår 

vistelse i skolan. Andra delen handlar om elevernas användning av finska 

vilket jag har analyserad med hjälp av teckningarna från 

undervisningsexperimentet (kapitel 5.2). Att klarlägga elevernas användning av 

finska är viktiga när man tänker på skolans ställe som enspråkig finska skola. 

Den tredje delen (kapitel 5.3) består av analysen av lärarnas intervjuer. Jag 

beskriver där lärarnas olika språkideologier som de manifesterar i intervjuerna. 

Efteråt kommer jag att jämföra lärarnas språkideologier med den språkmiljön 

som finns i skolan (kapitel 5.4). Andra material som elevernas bilder, videor och 

inspelningar fungerar som stödmaterial till de huvudsakliga 

informationslöftena. 

Syftet är att forma en bild av lärarnas sätt att se språkmiljön igenom deras 

språkideologier och se hur dessa språkideologier visar sig i språkmiljön. Det är 

viktigt att utreda vilka språk som används, när och hur. Språkideologier ger oss 

mer information om hur lärarna beskriver deras sätt att se olika språk och 

flerspråkighet. Undersökningen av Jakonen (2018) indikerar att läraren har en 

betydlig roll och makt att skapa ideologier och föra fram ideologier i 

klassrummet. Jakonen (2018) påpekade att läraren kan visa olika värden bara 

med kroppsspråk. Också Szabo (2015) konstaterar att framför allt lärare 

definierar språklandskapen i skolan och att eleverna sällan iniativt uttrycker 

dem själva till exempel genom att skriva på skolbänkar och väggarna. På basis 

av detta kan man konstatera att skolans språklandskap oftast är lärarledd och 

återspeglar lärarnas ideologier. Därför ville jag ta också hänsyn till den 

vardagen som eleverna upplever genom att beskriva och analysera också den 
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muntliga och auditiva verkligheten. Genom att jämföra lärarnas ideologier med 

iakttagelser om den visuella och auditiva språkmiljön får vi två synvinklar att 

se skolmiljön. 

5.1 Fallstudieskolan som en flerspråkig miljö 

Liksom Jakonen (2018) har jag också undersökt den materiella miljön i en 

flerspråkig instruktion. Många undersökningar av skolans språklandskap 

(schoolscapes) fokuserar till att beskriva texter och bilder i klassrummet och 

ideologier och värderingar bakom dessa (t.ex. Jakonen 2018; Szabo 2015) men 

jag har också velat beskriva den auditiva miljön i skolan. Jag tänker att den 

visuella miljön berättar för litet om den flerspråkiga miljön i fallstudieskolan. 

Jag var också intresserad av lärarnas sätt att använda olika språk i 

undervisningen och iakttagelser av detta har jag knutit samman med 

beskrivningen av den auditiva miljön. 

5.1.1 Den visuella miljön 

Fallstudieskolan finns i den svenskspråkiga Österbotten. I skolbyggnaden 

agerar både en finskspråkig och en svenskspråkig skola, vilket redan gör 

skolmiljön flerspråkig. Därtill har den svenska skolan många invandrarbarn, 

enligt lärarna 4-5 per klass (30-35% av alla elever), och nästan alla i den finska 

skolan är barn till asylsökande flytningar. Rektorn vid den finska skolan 

berättade att kommunen har fattat beslut att alla invandrare som har beviljats 

asyl integreras på svenska och alla asylsökande på finska. De har bestämt så 

eftersom de tänker att de som redan har asyl kommer att stanna i kommunen 

medan de asylsökande som till sist får asyl kommer att flyttas till en annan 

kommun som troligtvis är finskspråkig. Enligt lärarna har ingen elev i den 

finska skolan finska som sitt förstaspråk. Det orsakar en situation där största 

delen av elever i hela skolbyggnaden har något annat språk än finska som sitt 

modersmål. 
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Bild 1. Huvudspråk i lärarrummet är svenska troligen eftersom den svenska skolan är 
större än finska skolan. 

Eleverna i den finska skolan har då bara lärarna som språkmodeller då 

finskspråkiga jämnåringar fattas. Slotte-Lüttge (2008) konstaterar att läraren 

borde hjälpa utveckla elevernas skolspråk genom att vara en språkmodell men 

visst behöver elever också jämnåriga språkmodeller. Det skulle då vara bra att 

ha några finskspråkiga barn i skolan också. Det finns bara några lärare som är 

finskspråkiga i hela skolbyggnaden eftersom en stor del av lärarna är 

svenskspråkiga, men alla kan dock också finska och språket i lärarrummet 

varierar enligt lärarna i finska skolan mellan finska och svenska (bild 1). 

Eftersom både skolorna är i en och samma byggnad blir själva 

skolbyggnaden en flerspråkig plats. Det finns en hylla med böcker både på 

finska och svenska, det finns bilder av Finland på väggen på svenska och 

teckningar med text på finska (bild 2 och 3). Man kan också se vilka klassrum 

som hörs till den svenska skolan eller finska skolan genom att titta på 

namnskyltarna utanför klassrummet. Svenska namn som Fanny, Alice, 

Albertina och Tilda byts till mer internationella namn som Ali och Mehdi när 

man närmar sig den finskspråkiga skolans lokaler. Annars kunde man inte säga 
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att det finns två olika skolor i byggnaden eftersom det inte har delats in i två 

konkreta delar som skulle skilja två skolor från varandra. Finska skolans klasser 

är mellan den svenska skolans klasser (se bild 4) och lärarna har ett och samma 

lärarrum. Detta kan berätta om skolans positiva framhållning till flerspråkighet 

eftersom skolorna sammanarbetar i byggnaden flexibelt. Enligt intervjuerna gör 

man dock inget samarbete när det gäller undervisning men på rasterna umgås 

de fritt med varandra, både lärarna och eleverna. 

 

Bild 2. Bilder på svenska. 
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Bild 3. Teckningar på finska. 

 

Bild 4. Finska och svenska skolans klassrum finns på samma korridor. 
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5.1.2 Den auditiva miljön 

Vi koncentrerade oss mer på den finska skolan med många flyktingbarn 

eftersom den var ju mer flerspråkig och därför intressant objekt till 

undersökningen. I intervjuerna, som hölls på finska (5 lärare) och svenska (1 

lärare) och som jag har översatt på svenska (för ursprungliga intervju exempel, 

kolla Bilaga 1), klarnade det att barnen kom från olika länder och 

språkregioner. Lärarna pratade om några större språkgrupper, till exempel 

ryska och arabiska och sa att många elever kan engelska på olika nivåer. När vi 

studerade elevernas vänbokssidor såg vi att nästan alla hade någon som kunde 

samma språk som de. En lärare räknade upp de länder som eleverna kommer 

ifrån. 

1) Nå numera har vi från Ghana, Irak, Syrien, Tjetjenien, Ingusjien. Jag tror det är allt 
eftersom dom är flesta familjer. L6. 

Eleverna själv berättade i vänbokssidorna att de kommer från Irak (10), 

Tjetjenien (5), Libanon (2), Pakistan (2), Ingusjien (2), Syrien (1), Turkiet (1), 

Tyskland (1) och Ryssland (1). Man kan ändå inte veta säkert om det 

information som eleverna har gett stämmer eftersom de kan ha vistats i många 

olika länder på vägen till Finland. Länderna ger ändå en bild om de 

språkregionerna som eleverna kommer ifrån. Lärarna nämnde ju olika språk 

som eleverna talar. De största språkgrupperna var då arabiska och ryska och 

man kan också se från vänbokssidor att en stor del av eleverna kommer från 

arabiska länder eller länder som är eller har varit en del av Ryssland.  

2) Nu har vi ganska många från Irak. Då är det arabiska som de använder med 
klasskamrater när dom sitter bredvid varandra de pratar arabiska. --- Ja, då har vi 
några från Tjetjenien och de använder det där deras modersmål med varandra. L3 

3) Så nu när det kom igen dehä arabpojkar denna höst och de pratar den där arabiskan 
så det är då alltid att de som kan ryska började också prata ryska med varandra. Att 
på rasterna, vilket de inte gjorde förra våren. L4 

4) Men annars hör man ju nu både ryska och arabiska och allting på rasterna. L5 

Lärarna pratade till och med om ingusjiska och tjetjenska som elevernas 

hemspråk och att en elev hade svenska och tyska som hemspråk. En elev 

pratade endast engelska men ingen var helt säker om det var hans hemspråk. 
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Vi använder ordet hemspråk eller eget språk eftersom vi visste i början att 

eleverna kan ha varit två- eller flerspråkiga redan innan de har kommit till 

Finland. Vi tänkte att ordet modersmål eller förstaspråk kunde vara för 

specifika och att vi inte kunde på tillräckligt sätt definiera elevernas modersmål 

eller förstaspråket. Även om ordet hemspråk kan ses som nedsättande 

(Tarnanen m.fl. 2017) är det mer omfattande begrepp och fungerar att beskriva 

de olika språk som eleverna använder i deras vardag. Också termen eget språk 

omfattar alla de olika språk som eleven kan, inte bara det språk som eleven 

först har lärt sig eller använder hemma. I tabell 4 har jag listat de olika språk 

som elever själva nämnde i vänbokssidorna som språk som de kan. 

Informationen om elevernas ursprungliga länder och språk som de kan ha 

samlats in genom vänboksidor som eleverna fyllde i före projektet i skolan 

började. I tabellen har man också räknat de elever som har sagt att de kan 

språket litet. 

Enligt elevernas vänbokssidor finns det några stora grupper som irakier 

och tjetjener men också dem som har ingen från sitt hemland i skolan. Flera 

elever har ändå samma språk med någon skolkompis och till exempel eleverna 

från Tjetjenien och Ingusjien har ganska likadana bakgrunder om att bo i 

Rysslands federationssubjekt. Arabiska språket förbinder eleverna från olika 

länder i Mellanöstern, och finska, engelska och svenska är andra större 

gemensamma språk mellan elever. Det är intressant att lika många elever säger 

att de kan finska och engelska och detta kan hänga samman med globalisering 

och superdiversitet (se Aronin & Singleton 2012; Singleton m.fl. 2013). Också 

svenskans ställning ser stark ut, en tredjedel av elever säger att de kan språket. 

Man måste dock notera att många av eleverna som hade nämnt svenska hade 

också skrivit att de kan språket bara litet. Det är ändå en stor del av elevernas 

vardag i en svenskspråkig kommun. 
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Tabell 5.  Lista över språk som eleverna säger att de kan. 

Språk Antal elever 

Finska 17 

Engelska 17 

Arabiska 13 

Svenska 10 

Ryska 6 

Kurdiska 2 

Tyska 2 

Tjetjenska 2 

Urdu 2 

Italienska 2 

Franska 1 

Turkiska 1 

Vill lära nytt/nya språk 7 

Enligt vänbokssidorna kunde eleverna tillsammans tolv olika språk och en elev 

hade listat från ett till sex språk som språk hen kan. Cirka hälften av eleverna 

hade listat tre eller flera språk. Man måste ta hänsyn här att detta är språk som 

eleverna upplevde att de kan. Även om bara 17 har lagt finska som sådant 

språk, kunde nästan alla finska enligt våra observationer så väl att de förstod 

undervisningen och lärarna förstod dem. Svenska var språket som många sade 

att de kan litet och det beror troligtvis på att de leker med de svenska barnen 

och använder språket också på fritiden och lär sig svenska på det sättet. Man 

kunde höra olika språken som eleverna nämnde på rasterna och när de gjorde 

grupparbete. 
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Bild 5. Finska texter i klassrummet. 

Kommunikationen i klassrummet sker på finska eftersom skolans språk 

och undervisningsspråk är finska. Till exempel skolans regler, veckodagarna 

och månaderna på finska på väggen (bild 5) berättar om det finska språkets 

ställning som ett undervisningsspråk. Lärarna pratade också om finskan och 

andra språk så att det blev klar att finskan är skolans och undervisningens 

språk. Enligt lärarna kommunicerar eleverna utanför lektionerna med varandra 

på olika språk, och till och med pratar svenska med svenskspråkiga barn, dock 

de svenskspråkiga bara kommunicerar på svenska även om de lär sig finska i 

skolan. Lärarna försöker prata finska för elever hela tiden men ibland blir det 

engelska i stället vilket man ser på exempel 5–7. 

5) Öh jag försöker ju alltså det blir krångligt men jag försöker ju att tala då finska i 
finska skolan. Utom när vi har engelska då pratar vi nån helt engelska för jag tycker 
att det är motiverat. Men ibland har man faktiskt då några elever som inte förstår 
instruktionerna på finska. Och då... men jag försöker nu att inte använda... till 
exempel när jag undervisar dom svenska att inte prata engelska. Då känns det så 
konstigt. Det blir så mycket sås. L5 

6) Jag använder väl bara finska och i min klass behöver man inte använda engelska. Så 
det är ju bara finska det. Men vi har ju några elever här som man måste prata lite 
engelska med på rasterna, och då förstås svenska till dessa svenskspråkiga. L1 
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7) Nå först används med elever, man strävar efter, eller jag åtminstone strävar efter att 
jag använder endast finska men det är förstås omöjligt. Det finns sådana elever som 
kan till exempel väldigt bra engelska och om de kan inte alls, inga ord finska, så då 
använder jag också engelska. Men på det sätt att jag säger saken också på finska, och 
lite på lite minskar mängden av engelskan så att det är bara så att jag använder 
engelska bara i svåra situationer. L3 

Enligt våra observationer och lärarnas intervjuer varierar användningen av 

olika språk i skolan beroende på vem som pratar. Lärarna i finska skolan 

använder mest finska mellan varandra och med eleverna från finska skolan. 

Med lärare och elever från den svenska skolan använder lärarna svenska och 

ibland finska med lärarna. Lärarna rapporterar att de använder också lite 

engelska och några andra språk med eleverna men deras huvudspråk i skolan 

är finska och svenska. Observationer i skolan och lärarnas intervjuer visar sig 

på andra hand att eleverna i den finska skolan pratar finska eller engelska med 

alla lärare och egna språk, engelska, finska eller svenska med eleverna i båda 

skolorna. Elevernas språkbruk varierar ju mer än lärarnas. Både svenskspråkiga 

lärare och elever kan antas prata helst svenska med varandra och andra i 

skolan. Eftersom de kan också finska och engelska och invandrare i den svenska 

skolan har också olika modersmål, kan man föreställa att de pratar lite andra 

språk också men det är bara marginellt. En lärare som ger lektioner till båda 

elevgrupperna säger att flyktingbarnen i den finska skolan är mer ivriga att 

prata olika språk än de svenskspråkiga. 

8) Är det… hur många som kan, eller kan elever i finska skolan något svenska? I  

En del kan för att dom är... alltså de här invandrarbarnen är allmänt väldigt så här 
kommunikativa att dom bara, dom väntar inte alls på att dom kan utom dom bara 
börjar prata. Så när dom leker och många här lekar på svenska så leker dom också på 
svenska. Alltså där tycker jag att invandrarbarn är verkligen en förebild alltså dom 
verkligen är frimodiga och bara börjar prata. L5 

Användningssyftet av olika språk varierar också mellan olika språk. I Tabell 5 

ser man sammanfattande hur lärarna beskriver att språken i skolan används 

och varför. Informationen har samlats in från lärarnas intervjuer. Från dessa 

klarnar det att man försöker att hålla finskan som huvudspråk i alla lektioner 

och kommunikation eftersom den är skolans officiella språk. 

9) Anna är helt tvåspråkig men vi pratar alltid finska sinsemellan för att vi jobbar på 
finska sidan. Bara som en... vi har nu bestämt så. L5  
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Tabell 5. Beskrivningen av de språken som används i skolan, hur de används och varför 
enligt lärarna. 

Språket Hur man använder det Varför man använder det 

Finska Som gemensamt språk i 
klassrummet 

Så att alla förstår 

Att förhindra mobbning 

Att göra inlärningen snabbare 

Som kommunikationsspråk Andra kan eller förstår språket, det är deras 
modersmål 

Den är det enda gemensamt språk till alla 

Det är det ända tillåtet språk till elever 

Lärare råder att använda det 

Som skolans språk Skolans officiella språk är finska 

Som skriftspråk Kunde inte skriva innan Finland 

Andra 
språk 

Som kommunikationsspråk Andra kan samma språk (viljan att höra till) 

Andra kan inte språket 

Att hjälpa andra 

Som hjälpmedel Att alla förstår 

Att uttrycka sig själv 

Att främja mångkulturalitet 

Med tolkning mellan lärare 
och hemmet 

Att få kommunicera med föräldrar 

Engelska Som kommunikationsspråk Eleven kan inte kommunicera med andra språk 

Ett gemensamt språk 

Som hjälpmedel Att lära ut finska genom engelska 

Som undervisningsspråk För att motivera elever 

Svenska Som kommunikationsspråk  

 

För att vara med 

Det är andra personens modersmål 

Att upprätthålla inlärningen 

Som skolans språk Det finns också svenskspråkiga i skolkompleksen 

Som A2-språk 

 

Läroplanen och chefer förpliktar 

Att främja jämställdhet mellan skolor 
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Lärarna tänker ändå inte att finskan skulle vara elevernas första val som 

kommunikationsspråk sinsemellan varandra även om de kanske hoppas att det 

vore. Lärarna berättar att finskan är primär som språk mellan lärarna och 

eleverna. De tillåter eleverna att använda olika språk även om de försöker 

använda finska så mycket de kan. Lärarna har hållit finskan som huvudspråk i 

klassituationerna och eleverna är vana vid det enligt våra observationer.  

10) Men i min klass där är ändå… där typ tre irakier och en från Palestina och en ryska så 
det finns ändå tre språk med bland bara fem elever vet du, så man måste använda 
finska att alla förstår. L1 

Lärarna motiverar i intervjuerna att finskans stor roll beror på att det fungerar 

som ett kompromisspråk. Flera lärare berättar att de använder finska eftersom 

det inte finns något annat gemensamt språk som mesta delen av eleverna och 

lärare förstår. En lärare berättar att finskan inte är så viktigt på engelskatimmen 

men fungerar ändå som språk som man ger instruktioner på. Finska språket ses 

av lärarna också som ett språk som man kan lära sig, inte bara som ett språk 

som man kan lära sig med, och man satsar på inlärningen av detta. 

Lärarna berättade och vi observerade att finskan är för eleverna ett språk 

som man får instruktioner på och pratar med vuxna med. På engelska timmen 

kan finskan bli lite sekundär samt i kommunikation med kamrater. Vi följde till 

exempel en engelsk lektion där engelskans roll var större än finskans. De 

eleverna som kunde pratade engelska med läraren och bad hjälp på det. 

Finskan var med hela tiden men den hade inte huvudrollen. I stora grupper och 

i undervisningssituationer är huvudspråket för eleverna ändå finska enligt 

lärarnas intervjuer. Lärarna gissade att det kan vara lättast för dem att använda 

finska i stora grupper eller att de använder finskan eftersom lärarna råder dem 

att använda det. 

Så som vi kan se från listan över alla de språk som eleverna kan (se Tabell 

4) är finskan för många elever bara ett av de språk som de kan använda i 

skolan. Enligt våra observationer och lärarnas intervjuer kan nästan alla elever 

finska och därför blir det deras gemensamma språk som man kan vara säker på 

att alla kan. Lärarna berättar att eleverna är ivriga att lära sig finska och några 
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elever också skrev på vänbokssidor att de ville lära sig finska bättre så man kan 

anta att eleverna förmodligen uppskattar finska och tycker att den är viktigt och 

nyttig för dem. Eleverna lär sig fortfarande språket och därför behöver ofta 

andra språk eller kroppsspråk utöver finskan som vi såg i skolan. Eleverna var 

positiva gentemot att använda finska och undvek inte att använda det men 

lärarna konstaterade att det är bara oftast inte deras första val. En lärare även 

fastställde att många elever kan finskan bara muntligt men kan ändå väldigt 

mycket. 

Engelskan var ett av de mest nämnda språk i elevernas vänboksidor. 

Lärarna berättade att de råkar använda engelska ibland med elever men 

framför allt som hjälpspråk. 

7) Nå först används med elever, man strävar efter eller jag åtminstone stävar efter att 
jag använder endast finska men det är förstås omöjligt. Det finns sådana elever som 
kan till exempel väldigt bra engelska och om de kan inte alls, inga ord finska, så då 
använder jag också engelska. Men på det sätt att jag säger saken också på finska och 
lite på lite minskar mängden av engelska så att det är bara så att jag använder 
engelska bara i svåra situationer. L3 

Lärarna säger ändå att de låter eleverna använda engelskan ganska fritt med 

varandra. Engelskan är självklart ett av elevernas skolämnen. Några kan det 

mycket bra och använder det med varandra och lärare eftersom de kan det 

bättre än finska som exemplet 7 visar sig. Enligt materialet är språket trygg och 

ett av de språk som eleverna använder mest med varandra. I undervisningen är 

engelskan ofta det språket som eleverna vänder sig till när de inte förstår finska. 

Det fick vi se under experimentet när vi själv undervisade dem och fick svara 

elevernas frågor också på engelska. 

11) Men idag när det kommer pojkar från någon Afrika så de kan spela fotboll och prata 
engelska. L4 

Engelskan är också ett gemensamt språk för många enligt lärarna. För lite yngre 

elever som inte har hunnit börja studera engelska kan den ha bara liten 

betydelse men lärarna gav ändå exemplar av elever som kunde kommunicera 

väldigt bra med bara få ord av engelska. Den kan också vara till några elever 

det enda sättet att kommunicera med läraren, vilket vi fick se i skolan. 
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Svenskan bär en stor vikt i skolkomplexen och kommunen och även om 

det inte är elevernas primära språk berättar lärarna att den används också lite i 

skolan. Lärarna är neutrala gentemot att använda svenska i skolan, det är 

normalt och tillåtet. Själva berättar lärarna att de använder språket främst med 

kollegor och svenska barnen. De berättar att de även kan använda det som hjälp 

i lektioner men bara med dem som har svenska som modersmål. Lärarna tycker 

att svenskan inte är det vanligaste språket mellan eleverna heller men att de 

använder den också men inte på lektioner. 

12) Är det hur många som kan eller kan elever i finska skolan något svenska? I 

En del kan för att dom är… alltså de här invandrarbarnen är allmänt väldigt så här 
kommunikativa att dom bara dom väntar inte alls på att dom kan utom dom bara 
börjar prata så när dom leker och många här leker på svenska så leker dom också på 
svenska. Så överraskande mycket kan dom faktiskt speciellt vissa dom som är hem i 
någon ishockeylag eller någonting annat så mitti alls så... Så kan dom nog. Väldigt 
muntligt förstås. Att skriva är nånting som sen är lite nytt. Men muntligt. Alltså där 
tycker jag att invandrarbarn är verkligen en förebild alltså dom verkligen är 
frimodiga och bara bara börjar prata. L5 

Enligt läraren i exempel 12 är rasterna platsen till svenskan och några pratar 

svenska på fritiden också. En elev har svenska som sitt modersmål och hens 

lärare berättar att hen använder ibland svenska med eleven. 

Det visar sig i analysen av intervjuer att lärarna har positiva attityder mot 

elevernas hemspråk och de berättar att de skulle vilja använda dem i 

undervisningen. Den enda problemet som de berättar om är att de inte förstår 

dem och att det vållar problem. Några lärare berättar att de ändå använder dem 

i undervisningen för att förstärka mångkulturaliteten genom att fråga om ord 

på elevernas språk. Några lärare säger också att de använder den som 

hjälpmedel och att de ger eleven en möjlighet att översätta uppgifterna till sitt 

eget språk med hjälp av ordböcker eller Google translator. Enligt intervjuerna 

och våra egna observationer är egna språk till eleverna de språk som används 

till att kommunicera med jämnåringar och till att ge hjälp till varandra. 

13) De använder arabiska och ryska. Engelska. Hm svenska. Nå finska förstås. Finskan är 
det språket till alla som är gemensamt och som de eftersträvar att använda. Och de 
använder det ganska bra. Nå då har vi här dom som har samma hemspråk så förstås 
dom pratar det. Arabiska och ryska måste vara de som de använder. Och engelskan 
också. L2 
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Lärarna beskriver att ibland förstärker användningen av det egna språket 

förståelsen men ibland vållar det problemet att inte förstå varandra till exempel 

när språkgrupperna väljer att använda ett språk som andra inte förstår. Andra 

språk är också språket av elevernas föräldrar och därför viktiga. Några lärare 

tycker att eleverna ibland använder språken att mobba varandra men det 

händer ändå ganska sällan. 

Enligt lärarnas intervjuer och våra observationer varierar det mycket vilka 

språk eleverna använder även i individnivån och det händer mycket 

translanguaging och språkande (se Lehtonen 2015) i deras kommunikation. 

Translanguaging betyder att man använder sina olika språkkunskaper, som 

tidigare har varit separata, som en ny helhet (García & Wei 2013). Eftersom det 

är svårt att skiljas åt vilket i elevernas kommunikation som är translanguaging 

och vilket som kan räknas som språkande, väljer jag att endast använda termen 

språkande som får stå för all språkanvändning som inkluderar blandningar av 

olika språk. Vi upptäckte under undervisningsexperiment att eleverna 

använder ett eller flera språk i kommunikationen och valet av språket görs så 

att så många som möjligt skulle förstå. Det är helt naturligt för eleverna att byta 

språk beroende av situationen. Det kan vara att de inte ens märker att de gör 

det. De kan även vara att de inte märker språkgränserna om de vet någon sak 

bara på ett språk och en annan sak på ett annat språk. De använder inte mycket 

energi på det, det räcker att de får sig uttryckt. På grund av våra observationer 

och lärarnas berättelser om elevernas språkanvändning kan vi säga att 

språkande är en naturlig del av elevernas vardag och bestämmer skolans 

flerspråkighet.  
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Bild 6. Poster på väggen. 

Det är kontroversiellt att all text i skolmiljön är på finska och svenska även 

om det finns så många andra språk i skolan. Det ser ut som att man försöker 

lyfta fram skolans mångkulturalitet men inte flerspråkighet. Det finns till 

exempel ett poster om olika flaggar i världen på väggen (Bild 6) och man kan ju 

se från elevernas utseende att de har olika kulturella bakgrunder. Ändå kan 

eleverna inte använda sitt eget språk i lektionerna och alla texter i den finska 

skolan är på finska. Lärarna också råder eleverna till användningen av finskan 

men inte andra språk även om de säger att de skulle vilja använda elevernas 

språk i skolan. 
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5.2 Användningen av finskan och nonberbal kommunikation 
i skolan 

Eftersom skolan agerar på finska, ville vi se hur eleverna använder finska i 

skolan. Jag har redan tidigare berättat hur man använder olika språk i skolan 

och enligt dessa resultat används finska främst som undervisnings- och 

kommunikationsspråk. Lärarna beskriver att de ger introduktioner på finska 

och råder elever att använda finskan som gemensamt språk mellan alla. I 

kommunikationen mellan lärarna och eleverna händer nästan allt på finska 

men i kommunikationen mellan eleverna har också andra språk en stor roll. Att 

man kan finska är viktigt för eleverna och jag har studerat en del material som 

visar hur det går att använda finska i skolan. 

Olika övningar som eleverna gjorde under experimentet hade syften att 

öva specifika delområden av språkfärdigheter. Deras vänboksidor tränade 

skriftliga kunskaper, gubbe-uppgift nonverbala och historien om Leas hus 

hörförståelsen. I gubbe-uppgiften måste eleverna berätta utan att prata till en 

annan elev hurdan människa de hade i en bild framför sig och den annan 

behövde rita och färglägga den i en färdig människofigur. Hörförståelse 

uppgiften gällde om att lyssna och förstå. Vi berättade en historia om ett hus 

och elever måste komma ihåg och rita huset så som det var i historien. Dessa 

övningar duger bra för att beskriva elevernas språkanvändning eftersom texter 

och övningar som eleverna själv gör fungerar också som interaktionella 

objekten och praktiska produkter av interaktion (Jakonen 2018). De speglar 

elevens tankar och berättar om eleven själv (Aarnos 2010). Våra observationer i 

skolan är också en bra källa när man funderar på hur de använder finska 

muntligt. 

Enligt våra observationer använde eleverna finska mycket i skolan och i 

samma situationer som lärarna hade beskrivit. Det som vi observerade i skolan 

var att nästan alla elever kunde kommunicera med lärare och varandra på 

finska. De pratade till oss på finska och vi hörde dem prata finska i klassen och 

vid matbordet. Endast några elever använde hellre engelska med oss och andra 

lärare vilket stämde med lärarnas erfarenheter. Samma gällde förståelsen, några 
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elever ville få anvisningarna också på engelska men alla andra förstått dem på 

finska. De lyssnade på lektionerna och gjorde det som läraren hade bett dem att 

göra. Gubbe-uppgiften blev ganska lyckad vilket visade sig att eleverna kunde 

nonverbalt berätta till kompisen vad de såg. Majoriteten av människofigurer 

blev lyckade och en stor del elever hade också kunnat förklara sakerna som 

skosnöre, ficka och ögonfrans till kompisen. Eleverna kunde också väldigt bra 

nämna de nonverbala medel som de använde i övningen.  Förstås fanns det de 

elever som inte förstått anvisningar och gjorde något helt annat. De förstod 

ändå genom att titta från andra eller att göra en slutsats från pappret de fick, att 

de på något sätt måste färglägga figuren. På bild 7 ser man exemplar om 

lyckade figurer och på bild 8 bilder om figurer som inte uppfyller 

anvisningarna. 

   

Bild 7. Figurer som lyckades. 
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Bild 8. Figurer som inte uppfyller anvisningarna. 

Bortsett från de figurer som inte alls lyckades var felen i bilderna små. 

Färgerna varierade och kvinnofiguren fick antingen tröja eller längden av 

klänningens ärmar var längre än i modellen. Några hade färglagt bara tröjan 

och byxor och lämnat ut alla detaljer som skorna och glasögonen. Man kan dock 

inte säga att alla som hade ritat med fel färg hade förstått färgen fel. Det kan 

bero på att man inte kunde hitta den rätta färgen och använde till exempel rosa 

istället för lila. Fel längd på ärmar kan också bero på att man inte ens tänkte på 

att man måste förklara hur länge ärmarna var. Vi gav också råd till några par 

att man kan visa färgen med en penna eller från kläder, så alla elever kom inte 

på detta idén själv. Allt i allt kan man ändå säga att eleverna var vana vid att 

kommunicera nonverbalt med varandra och lärarnas intervjuer förstärker detta. 

14) Och åtminstone med de här småa som jag har jobbat nu. Jag har från noll till 
andraklass så jag använder väldigt mycket att ”vi går och tvätta händerna”(gnider 
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händerna tillsammans) och då ”vi går och äta” (imiterar ätande). Och de frågar 
genast efter några dagar att betyder detta (gnider händerna tillsammans) att tvätta 
händerna så med gester så att de förstår och förstås det är upprepningen och 
kontexten så att de förstår väldigt snabbt. L3 

15) Hurdant är det att kommunicera med elever? Är det lätt eller har du ibland några 
problem eller är det naturligt att vara med dom och kommunicera? I 

Joo, jag tycker nog alltså vi är ju så vana och i allmänheten dom är ju fantastiska på 
att berätta med väldigt få ord. Ö dom har varit här några veckor och har det hänt 
nånting på rasten så kommer dom in och säger: hhh Ali pum katso punainen, 
punainen (titta röd, röd). Och förstår du genast att okej, det har varit slagsmål och 
har det börjat blöda. Och dom har, kan inte många ord ändå, ändå alltså dom är 
väldigt duktiga på det. L5 

Eleverna behöver ju teckning och visuella hjälpmedel att förstå eftersom 

lexikonet är så begränsat. Lärarna är enligt intervjuerna mycket positiva mot att 

använda kroppsspråk och annan nonverbal kommunikation. Förhållningen till 

denna är annorlunda än att använda andra språk än finska som hjälpmedel. De 

tycker att nonverbal kommunikation inte tar plats från finska utan stödjer 

inlärningen av språket. De själva berättar att de använder ofta olika nonverbala 

medel som att rita eller visa bilder och jag tror att det kan vara en orsak att 

eleverna är så vana vid nonverbal kommunikation. 

Även om eleverna förstår på lektionerna vad man borde göra, kan det 

vara att de inte riktigt förstår finska. Man kan ju titta på vad som andra gör eller 

gissa vad som läraren betyder från hens gester och bilder. Hörförståelseövning 

ger oss lite bättre bild om vad eleverna faktiskt förstår från en finsk historia. 

Mestadelen av eleverna har klart förstått anvisningarna och försökt rita 

berättelsens hus eftersom det finns så många saker från berättelsen i husen.  Att 

få sakerna i den rätta våningen var den svåraste aspekten i övningen och några 

äldre elever har även lyckats med det. Ganska många har ändå ritat flera rätta 

saker i husen även om de inte är på rätta platser. Några exemplar ser man i Bild 

9. Det kan bero på att man inte kommer ihåg var sakerna borde vara men det 

kan också berätta om svårigheter i hörförståelsen. Att ha ritat färre saker inom 

huset kan bero på att man inte har förstått så många saker eller att man inte har 

haft tid att rita dem. Ett par elever hade bara färgat husen blåa, men man vet 

inte om orsaken till detta var bristen på förståelsen eller tid eller något helt 

annat. 
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Bild 9. Exemplar av husteckningar. I övre vänster hörn ser man en teckning av en elev som 
inte förstått uppgiften. När jag frågade, berättade hen att i bilden finns det 
hen och hens familj. Teckningen i övre höger hörnen är ett exempel på 
teckningen när eleven ritade bara färgen blå i huset. I nedre raden finns två 
teckningar som har mycket gemensamt med den historien som vi 
berättade. 
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Från övningen kan vi dra en slutsats att färger, djur och de vanligaste 

möbler var lätt att förstå. De förekom i majoriteten av teckningarna. Nästan alla 

hade lyckats att förstå färgen blå som ursprungligen var färgen på husets 

ytterväggar. Eleverna hade istället färglagt innerväggarna och även golven med 

blått. Också i de teckningar där man hade gjort minst, var blått det som var på 

teckningen. Färgen blå ser ut att ha varit den lättaste saken att förstå och härma. 

Vi berättade till eleverna att det fanns en hund i huset och den var också 

med i flesta teckningar. Det som många förstått eller kom inte ihåg var hurdan 

hunden var och det finns många varianter av hunden i olika teckningar. Det 

finns också ett rätt antal personer i flera hus. Några har ritat bara föräldrar och 

några sin egen familj. I berättelsen var husets ägare snögubbar men ganska få 

har ritat dem så. Kanske snögubbe är ett ord som de inte vet eller det har varit 

svårt att föreställa sig att i ett hus kunde bo något annat än människor. 

Av möbler som vi berättade om hade många ritat sängen och ett bord. Det 

var några som hade ritat även både arbetsbordet och pianot. Platsen av möbler 

varierade i bilder och många hade ritat mera möbler och hushållstillbehör som 

blommor och toalett. Enligt denna analys kan man säga att eleverna förstår 

enstaka ord bra och många även meningar. Det finns ändå luckor i förståelsen 

och den är inte perfekt. Elevernas kunskaper överraskade oss ändå: 

16) När eleverna kom från maten, kom de ihåg överraskande mycket om 
hörförsteålseövningen. När eleverna ritade behövde vi ändå hjälpa eleverna att rita 
vad som finns i huset med frågor. T.ex. Nå vem som bor där? Vad finns i Leas rum? 
Observationsdagbok 

Det som var lite konstigt var ju att eleverna verkade kunna berätta bra muntligt 

vad som finns i huset när vi frågade det, men det var svårare att själv börja rita 

det i huset även om vi låt dem samarbeta med ett par. Det kan vara att eleverna 

inte kom ihåg alla saker när dem inte längre tänkte på i en stor grupp eller att 

de inte förstod koncepten av uppgiften.  
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Bild 10. Läraren skrev svaren till ett par elever. 

    

 Bild 11. En elev skriver mycket bra finska. 

Elevernas vänbokssidor övade skrivkunskaperna i finska. Alla elever hade 

inte kunnat själva uppfylla uppgiften. Läraren hade skrivit sidorna för två 

elever helt och hållet och hjälpt tre med att skriva några svar (Bild 10). Alla har 

inte heller svarat på alla frågor och lärarna har hjälpt eleverna med att hitta de 
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rätta finska orden. Man kan ändå se den nivån som eleven har i finskan. Det 

finns en elev som skriver finska så att man kunde inte säga att hen inte har 

finska som modersmål (Bild 11). Med yngre barn (åk. 1–4) är det inte så lätt att 

analysera deras kunskaper eftersom de gör fel i finska ord men de är också fel 

som ett finskt barn skulle också göra när hen lär sig att skriva finska. Det finns 

mest fel i dubbelkonsonanter och -vokaler och böjningen av ord. Dessa fel kan 

man se i bilderna 10 och 12. 

Elevernas andra språk visar sig i platsnamn och namnet på språken och de 

skriver till exempel ”Thithenja”, ”Arabag” och ”Lebanon”. Några har också 

använt engelska mindre eller mer. De yngre barnen svarar med färre ord (Bild 

12) än de äldre men det finns skillnader inom åldersgrupper också. Ett par 

yngre elever skriver längre meningar (Bild 13) och några äldre bara med ett ord. 

Nästan alla har kunnat svara åtminstone någonting och enligt vänbokssidor ser 

det ut att mesta delen av eleverna kan skriva finska i någon mån och några kan 

uttrycka sig väl. 

I  

Bild 12. Några elever svarade med ganska få ord och bara på några frågor. 
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Bild 13. Några elever använde flera ord och svarade på alla frågor. 

Det är också intressant hur eleverna själv upplever deras kunskaper i 

finska. Från 29 elever bara 17 skrev att de kan finska (se tabell 4). Det är 

intressant eftersom i skolan klart mer än 17 av eleverna kunde göra sig 

förstådda på finska och förstå den och också olika övningar som har beskrivits 

här visar sig att eleverna kan ju agera på finska på olika områden av 

språkfärdigheter. En del ändå upplever att de inte kan tillräckligt för att kunna 
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språket. De verkar ha ett synsätt om språk att man måste kunna språket riktigt 

bra så att man kan säga att man kan språket. De använder dock finska och 

andra språk väldigt mycket och lever ett flerspråkigt liv. En lärare beskriver 

också en situation där eleven inte har tidigare förstått att hen kan finska: 

17) Om den här språkinlärningen, att det var en sådan liten flicka en gång när hon sade 
att jag lär mig inte finska, att det är ett så svårt språk. Då sa jag att det är jo svårt 
språk men du pratar det väl  redan nu. Då var den lilla flickan ”Ja!”. Sen fattade hon 
att jag pratar det redan. Då sade jag att du har lärt dig fint. L3 

Motstridigheten är att de ju vågar använda språket även om de tänker att de 

inte kan det, och vanligtvis tänker man att om en kan använda språket, kan en 

också säga att hen kan det (se t.ex. Dufva & Pietikäinen 2012; Lehtonen 2015). 

De uppgifter som eleverna gjorde under experimentet visar att de kan 

ganska väl arbeta och klara av uppgifter enligt finska instruktioner. Det visar 

sig att de har sådana kunskaper i finska att de kan gå skolan och kommunicera 

på finska, och en lärare berättar även om att de skapar egna ord på finska. 

5.3 Lärarnas språkkunskaper och -ideologier 

Att prata om språkideologier har blivit aktuellt i Finland på 2000-talet därför att 

antalet modersmål som talas i ladet har ökat och undervisningen måste börja ta 

hänsyn till detta genom att bjuda en möjlighet att studera sitt eget modersmål. 

Det finns flerspråkiga elever i klasser och man måste ta hänsyn till det också. 

Språkideologier är ett sätt att betrakta språk och uppfattningar gällande dem 

(Mäntynen, Halonen, Pietikäinen & Solin 2012). Enligt Mäntynen m.fl. (2012) 

kan frågorna kring språkideologier vara till exempel: Vad betyder språket för 

en och för samhällen? Hur man förhåller sig till språket? och Vad gör man med 

språket? Dessa var också viktiga frågor till min undersökning om lärarnas 

språkideologier i fallstudieskolan (kapitel 5.3.2). För att förstå lärarnas 

språkideologier måste vi först titta på lärarnas språkkunskaper.  

5.3.1 Iakttagelser av lärarnas språkkunskaper 

Den kortaste tiden en lärare hade varit i skolan var två år och den längsta tiden 

13 år. Hälften av lärarna var tvåspråkiga enligt deras berättelser och hälften 
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finskspråkiga. De tvåspråkiga hade antingen svenska eller finska som 

förstaspråk eller både lika starka. Alla lärare pratade enligt våra observationer 

svenska i någon mån och alla berättade att engelska hördes till deras 

språkrepertoarer. Två lärare nämner ett till språk. Lärarna har det gemensamt 

att de jobbar på finska i en svenskspråkig kommun. Alla bor dock inte i denna 

kommun, åtminstone en lärare berättade att hen bor i en annan, finskspråkig 

kommun. En berättar om sin svenskspråkiga familj men ser sig själv som 

enspråkig finska. En säger att hen har bott i Sverige som barn. Det kan sägas att 

alla lärarna har en erfarenhet om tvåspråkighet, några större än de andra. Ingen 

av lärare pratar ryska eller arabiska som enligt dem skulle vara jätte bra att 

kunna i skolan eftersom det finns så många elever som har någotdera språket 

som sitt modersmål. 

18) Jag pratar bara finska, svenska och engelska. Jag använder inte, jag kan inte ens 
använda arabiska som skulle vara till stort nytta i våra skola. Inte heller ryska. L3 

19) Jag tycker det är obehagligt att vi nu har haft för sju åtta års tid många elever från 
Tjetjenien och Ingusjien som pratar ryska och jag själv hade pluggat tyska två år och 
började tänka på att vad jag gör med tyska att jag vill plugga ryska. – Rektorn lät mig 
inte att byta. Jag skulle ha hunnit läsa det fem år i alla fall. Det skulle ha varit jätte 
nyttigt här. Så nu måste det alltid vara tolk med på något sätt. Eftersom jag inte 
förstår ens ord på ryska. L6 

20) Rektorn och andra lärare var ledsna över att ingen av dem kan till exempel arabiska 
trotts att det skulle vara nyttigt just i deras situation. Observationsdagbok 

Finska, svenska och engelska tycks vara enligt intervjuer de vanligaste språken 

som lärarna kan och använder. 

5.3.2 Lärarnas språkideologier 

Jag grundar min analys av lärarnas språkideologier på Kunnas (2006). Hon har 

samlat ihop olika ideologier som olika forskare har funnit i sina undersökningar 

och Kotilainen (2011) har översatt dem till svenska. Dessa ideologier är 

nedsättande, ekonomiska, pluralistiska, instrumentella, etniska och 

nationalistiska ideologier. I ljuset av intervjuerna brukar lärarna titta på språket 

genom den instrumentella ideologin, det vill säga hur användbar språket är 

(Kunnas 2006). Bara rektorn manifesterar ekonomiskt ideologi som knyter sig 

till finansieringen av språkundervisningen. Ekonomiska ideologier handlar om 
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språkets ekonomiska fördelar och nackdelar och man ser språkets värde genom 

detta synsätt (Kunnas 2006). Alla lärarna tänker att språket är en del av 

etniciteten och kulturen och uppskattar elevernas språk som en del av deras 

kultur. De har också en etnisk ideologi av språk (se Kinnunen 2006). Den 

nationalistiska ideologin, att en nation har ett språk, strider mot pluralistiska 

ideologin, att all språk och språkliga varieteter godkänns, i lärarnas tal (se 

Kinnunen 2006). I andra hand vill de hålla finskan som språket i skolan men på 

andra hand vill de sätta värde till alla språk som eleverna pratar. Den 

nedsättande ideologin syns inte i lärarnas tal så att de skulle se elevernas språk 

som mindre värdefulla än till exempel finskan (se Kunnas 2006). Man kan inte 

säga att en lärare representerar en språkideologi utan olika språkideologier 

fungerade tillsammans eller parallellt (se Kunnas 2006). I det följande beskriver 

jag lite mer detaljerad lärarnas språkideologier ett språk per gång med hjälp av 

exemplar från deras intervjuer. 

Lärarna manifesterade ganska likadana framställningar till olika språk i 

skolan men de hade också skilda åsikter om dem. Finska, engelska, elevernas 

egna språk och svenska hade alla olika framställningar i deras intervjuer. 

Eftersom olika språk visade sig att ha olika betydelser till olika lärare, är 

kommande tabeller av olika språk lite olika. I tabeller 7–10 har jag delat in 

lärarnas uppskattningar gällande varje språk och hur de ser språken i fråga. 

Finskan uppskattades av lärarna mest som undervisningsspråk och alla 

lärare försökte använda den hela tiden med eleverna. 

21) Jag använder ju helt bara finska och i min klass behöver man inte använda engelska. 
Så att det är bara finskan det. L1 

22) Nå det är ju den här finskan som det nu är huvudsakligen. I principen agerar vi med 
en språkbadsprincip. L4 

Lärarna betonade att det var bara finskan som de använder och använder 

termer som det här med finskan. De knyter finskan fast till dem själva och visar 

uppskattning till den genom detta. Finskan var ju det språket som lärarna gav 

mest värde i skolsammanhang och också som sitt eget modersmål i 

intervjuerna. Två lärare tänker att finskan är syftet med undervisningen men 
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de, och ytterligare en lärare, ser att det finns många andra saker som är 

viktigare i undervisningen.  

23) De är ju sextonåriga. De ser inte. Det är inte alltid så viktigt till dessa pojkar från Irak 
att lära sig finska. Det är skolans regler som de måste lära sig följa. L6 

24) Jag tänker att jag ser det att kan de vara skolelever eller inte. Att det påverkar absolut 
att om man först måste lära sig att vara en skolelev så förstås kommer den här 
inlärningen av finskan efter det. L4 

Nästan alla lärare uppskattar att eleverna försöker prata finska och det väckte 

positiva tankar hos dem. Lärarna gör ändå klart att elevernas finskakunskaper 

inte är perfekta ännu och kanske de uppskattar därför användningen av dessa 

kunskaper ännu mera. Alla lärare tyckte att finskan är viktigt eftersom det är 

skolans officiella språk men en lärare såg till och med att den är viktigt eftersom 

finskan är Finlands mest använt språk och hjälper när man vill få ett jobb. 

Negativt med finskan var att den ibland tog lite plats från hemspråket och även 

ersatte den. Också det att barnen användes som tolkar till föräldrar tycktes vara 

negativt. 

25) Och där finns också en missförhållning när eleverna lär sig finskan väl. Om de 
stannar i Finland så blir barnen tolkar till föräldrar. De hjälper med alla 
myndighetssaker och sådana och det är förstås inte meningen. Nej. L3 

Ändå var finskan det mest uppskattade språket som lärarna valde över andra 

språk. De berättade att den tar plats från andra språk men eftersom den är 

undervisningsspråket och skolans officiella språk vill de använda den i alla fall. 

Lärarna tyckte att finska är ett svårt språk men ändå ett språk som man kan lära 

sig. 

26) Och ofta just jag förklarar att man inte missförstår något ord om den liksom finskan 
är ju ganska jätte svårt språk. Alltså jätte svårt, vi har olika betydelser till en och 
samma ord och många gånger om det är ett svårare ord så vanligtvis jag visar den att 
vad den är att… L2 

Två lärare uppskattade också kunskaperna i finskans grammatik och tyckte att 

det är viktigt att kunna den. 
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Tabell 6. Lärarnas uppskattning över finska och hur de ser finskan som ett språk. Sakerna 
som lärarna lyfte fram i deras prat. 

Språket Manifesterade saker Lärare 

Finska Uppskattas som  Språket till undervisningen Alla 

Skolans officiella språk Alla 

Sitt eget språk eller ett av dem 5 

Språk som har grammatik 2 

Huvudspråk i Finland 1 

Arbetsspråk 1 

Är ett språk som Har den högsta statusen i skolmiljön Alla 

Är ett språk av många 5 

Användningen uppskattas 4 

Är det enda gemensamma språket 4 

Man kan lära sig 3 

Är inte det viktigaste ändamålet i 
undervisningen 

3 

Möjliggör att barnen används som 
tolk till föräldrar (negativt) 

2 

Strider mot elevernas hemspråk 2 

Lärarna har mest positiva attityder mot elevernas hemspråk. De uppskattar 

dem som elevernas känslospråk och accepterar att eleverna använder dem som 

kommunikationsspråk mellan varandra.  Att inte förstå vad elever pratar 

väcker ändå negativa attityder hos lärare. 

27) Och jag har ju inget emot det om de pratar tillsammans om saken på eget språk men 
det brukar ju bli sådant att de börjar skvallra när läraren inte vet vad som talas om. 
L4 

28) Alltså jag ju säger att på finska vet du, om jag vill själva förstå det och så. Men om de 
pratar när de ritar så det gör ju ingen illa till mig om de diskuterar på eget språk. L1 

29) Jag tillåter inte att använda (eget språk) på klassen, Bara därför att de inte kan… 
Eftersom jag inte förstår och då vet jag inte om de skäller på varandra eller mobbar 
någon då och det har också hänt att någon har sagt att ”visste du att hen sade fult” 
att någon hade sagt till exempel på ryska den hade skällt på att skolan är dum och 
alla andra elever är dumma och sådant. Så jag tillåter inte att använda och just att de 
inte berättar svaren till varandra på eget språk. L2 
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30) Nå det som ju är… med dom typ arabiska som ingen av oss egentligen kan så vet 
man ju int vad dom säger alltid och ibland kan dom ju utnyttja det förstås. Int tycker 
jag att det är ett stort problem int. L5 

Även om egna språk kan användas till att mobba eller lura är lärarna positiva 

mot språken. Lärarna kan till och med använda hemspråket som hjälp med 

uppgifter och lärarna uppskattar denna möjlighet. 

31) Nå det är detta Google translator som det är. På sitt sätt helt dåliga översättningar 
men ändå är det ganska nyttig att… att just med den här flickan i förberedande 
undervisningen så vi har alltid datorn på och translatorn där. Att direkt från arabiska 
för att vi inte behövde ta med det här hjälpspråket. Så vi tar dom direkt från arabiska. 
Det fungerar liksom som ordbok hos oss. Och sen har vi här använt redan fem år den 
här digitala sidan som är där i Peda.net i Jyväskylä. Och det är toppen att du där kan 
måla hela texten och kopiera den till Google translator. Att du får den till din eget 
modersmål och tredje sidan till uppgifter. L4 

32) Jag har ju jag har tidigare haft dessa elever som det har varit bra att man har haft 
ordboken att eftersom de har inte kunnat engelskan heller så då är det bra att de kan 
ha telefonen eller ordboken där varifrån de har kunnat titta på orden om man inte 
om det är ett ord som man bara inte kan förklara. L1 

33) Och här kan de också göra så om den annan inte förstår att någon kan förklara 
eftersom andra lär sig snabbare så de kan förklara med det egna språket vad den är 
eller alltså skolans regler liksom att hur man beter sig här att… Du säger på finska 
och visar så de möjligtvis förstår inte innan de får höra det på deras språk. L2  

Så långt som läraren vet att hemspråket används att göra uppgifter eller att 

hjälpa andra, tänker de att dess användning är bara positivt. Andra språk är 

uppskattad som hjälpmedel. Några lärare tänker om språken att de är som alla 

andra språk och att det är bra att kunna olika språk. Lärarna ger dem värde 

som kunskap.  

  



78 
 

78 
 

Tabell 7. Lärarnas uppskattning över elevernas egna språk och hur de ser de som språk. 
Sakerna som lärarna lyfte fram i deras prat. 

Språket Manifesterade saker Lärare 

Andra 
språk 

Uppskattas som  Hemspråk Alla 

Hjälpmedel 5 

Kommunikationsmedel mellan 
eleverna 

3 

Vart som helst språk 2 

Kunskap  2 

Är språk som Användningen möter positiva 
attityder 

Alla 

Är hinder för förståelsen Alla 

Användningen möter negativa 
attityder 

5 

Är främmande 4 

Behövs inte i undervisningen/hörs 
inte till skolan 

4 

Har låg status i skolan 4 

Är hinder i undervisningen t.ex. 
strider mot finska 

3 

Borde stödjas 3 

Är opraktisk 2 

Har en stor betydelse för eleven 2 

Är nyttiga 2 

Lyfter fram finskan 1 

Användningen av andra språk väckte alltså negativa attityder hos lärare i vissa 

situationer och positiva i andra. Till exempel berättade lärarna att språken var 

problem när läraren inte förstod och fungerade som hjälp när eleverna tolkade 

varandra. Lärare manifesterar att elevernas språk är främmande till dem både 

med meningar och enstaka ord. Några säger direkt att språken är främmande 

men flera använder i intervjuer ord som någon (joku) och det (sitä) till exempel 

”joku arabia” eller ”sitä venäjää” vilket låter oss förstå att personen inte känner 

till språken. Det är inte direkt nedsättande men väcker inte heller särskilt 
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positiva känslor. Hemspråken möter både positiva och negativa attityder hos 

lärare men det finns mera positiva aspekter. Lärarnas berättelser om de 

negativa problemen handlar om språkets användning i lektionen och att lärarna 

eller andra elever inte förstår det. Annars kommer det fram i intervjuer att 

hemspråk fungerar som hjälpmedel som nästan alla lärare uppskattar och 

språket för kommunikation mellan eleverna. Lärarna hade också motstridiga 

tankar. Två lärare tänkte att hemspråken är opraktiska och två att de är nyttiga. 

Hälften av lärarna tänkte också att språken är hinder mot inlärningen av 

finskan medan en lärare tänkte att andra språk lyfter fram finskan eftersom då 

måste man använda finska som gemensamt språk. 

Tabell 8. Lärarnas uppskattning över engelska och hur de ser den som språk. Sakerna som 
lärarna lyfte fram i deras prat. Lärarna ser engelska som ett språk som… 

Språket Manifesterade saker Lärare 

Engelska Uppskattas som Hjälpmedel Alla 

Kunskap 2 

Elevernas kommunikationsspråk med 
varandra 

1 

Skolämne 1 

Kommunikationsspråk med föräldrar 1 

Är ett språk som Används i skolan Alla 

Användningen i skolan möter 
negativa attityder 

4 

Inte är likvärdigt med finskan 3 

Stjäl plats från finskan 3 

Alla kan 2 

Möter positiv attityd 1 

Användningen möter positiv attityd 1 

Får litet uppskattning 1 

Inte uppskattas som skolans 
kommunikationsspråk 

1 
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Engelskan bär helt annorlunda uppskattningar och attityder i lärarnas prat än 

finska. Engelskans värde till lärarna kommer från att agera som hjälpmedel att 

lära sig finska. Att lära sig finska genom engelska är det enda sättet att 

engelskan får större värde hos lärarnas attityder. Lärarna såg den också som 

hinder till inlärningen av finska. 

34) Men... men nu... annars tycker vi... vi har nu märkt... till och med dom som är riktigt 
bra i engelska har... är oftast dem som det tar längst för att lära sig finska för att det är 
så lätt att använda engelska i alla situationer medan dom som int har sånt språk så de 
bara börjar och använder det och går väldigt långt. L5 

 Lärarna berättar att de råkar använda engelska ibland med elever men framför 

allt som hjälpspråk. De låter ändå eleverna använda engelskan ganska fritt med 

varandra men undviker själva att använde den. Det kunde man se från sättet 

som lärarna pratade om engelskan och hur de kommunicerade med elever i 

skolan. Även om engelskan får uppskattning som kommunikationsspråk med 

föräldrar och mellan elever och som skolämne, är uppskattningen ganska liten. 

Lärare manifesterar att de måste och är tvungna att använda engelskan vilket 

refererar till att de hellre inte använder engelskan. 

35) Men det finns ju några elever som man måste prata lite engelska till. L1 

36) Och jag har förstås det att jag alltid har haft dehä småa och de kan ju ingen engelska 
heller. Eller några kan ibland kunna men då Finland och jag har någon gång varit 
tvungen att använda engelska men jag använder ju finska eftersom man lär sig bäst 
när man pratar finska så de lär sig inte heller att trygga sig till engelskan utan de är 
tvungen att använda finska och de lär sig snabbare. L2 

37) Att jag använder engelska bara när jag måste. L3 

38) Att engelskan är sådan här hjälpspråk och man måste hela tiden vara försiktigt att 
man inte använder den för mycket. L4 

Alltså engelskan är inte så uppskattat språk i skolan av lärarna och de 

manifesterar detta också genom att använda pronomenet det/det där före 

substantivet engelska: ”se enkku”, ”sitä englantia”. Några lärare tänker till och 

med att den är ett språk som alla kan och därför är också lite tråkigt språk. 

39) Har ni några andra språkkunskaper? L6 

Nå engelskan. I4 

Engelskan. I3 
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Ja, hade någon spanska? L6 

Läraren i exemplet 39 kommenterar inte våra språkkunskaper i engelskan utan 

vill veta om vi har några andra kunskaper utöver engelskan. Han verkar se alla 

andra språk intressanta och kunskaper i dem bra men att engelskan har förlorat 

sitt värde. En lärare kommer ihåg att nämna engelskan som skolämne och då är 

användningen av engelska bara positivt. 

40) Utom när vi har engelska då pratar vi nån helt engelska för jag tycker att det är 
motiverat. L5 

Oavsett motstånden är engelskan en del av skolans vardag och alla lärare ser 

språket som ett av skolans språk.  

Svenskan används minst av dessa språk enligt lärarnas intervjuer. De 

tycker att den är sekundär i skolan eftersom alla andra språk är nyttigare för 

elever och lärare än svenskan. Lärarna är neutrala gentemot att använda 

svenska i skolan och det är en normal del av kommunikationen och de känner 

inte behovet att förbjuda den. De berättar att de även kan använda den som 

hjälp i lektioner. Lärarna uppskattar den som svenska skolans officiella språk 

och Finlands andra inhemska språk. Lärarnas berättelser visar sig att språket 

har värde till lärarna eftersom i skolbyggnaden finns också en svenskspråkig 

skola och många lärare och elev i skolan har svenska som modersmål. 

41) Men det finns här några elever som man måste prata engelska på rasterna och förstås 
svenska till dehä svenskspråkiga. L1 

42) Och förstås när dom är här på rasterna tillsammans med eleverna från Centrum 
skolan, även om de inte är så mycket, men de plockar upp några svenska ord i alla 
fall. L2 

Också andra lärare sade att de pratar svenska med svenskspråkiga barn och det 

var också förmodan. De använde ordet förstås och förknippar svenskan oftast 

med svenska elever och lärare. Lärarna uppskattar enligt intervjuer också att 

eleverna i finska skolan lär sig svenska och använder den när de leker med 

svenskspråkiga barn. 

43) Mm alltså dom är alla så i början så där med svenskan och de är egentligen ingen 
som har läst nå mer än... alla som vi har just nu är egentligen i första året i svenska så 
int blir det ny så mycket int. Men några, några kan mera och vill lite så där slänga 
några ord men mycket blir nu tyvärr finska där ännu. L5 
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En lärare berättar att skolan pressas också utifrån för att börja svenskan som 

skolämne. 

44) Nå vi har haft nu det så att bara de som är härifrån lär sig svenska. Men vi har tänkt 
det så att vi ändå behöver ta den allmänna läroplanen i bruk så vi bestämde ett år sen 
att nu börjar vi i alla fall svenskan från årkurs fyra. L6 

Alltså liksom B… A2 språk? I2 

Ja. Så för det börjar i den här österbottniska läroplanen att den börjar i årkurs sex 
med en timme. Men vi börjar den ny på årkurs fyra. Att jag tänker att det är lite 
rimligare eftersom i svenska skolan studerar eleverna finska från årkurs ett två 
timmar i veckan. Och pressen är varje gång, cheferna frågar mig att när ni börjar 
svenskan tidigare. Att hela tiden de försöker pressa att vi skulle börja tidigare. L6 

För en lärare var svenskan ett känslospråk och hen uppskattade språket som 

sitt modersmål. För en lärare hade svenskan också stor roll i vardagen som sin 

familjs språk. Annars var lärarna neutrala gentemot svenskan. De berättar att 

de använder den när det behövdes men flesta av lärarna visade inte stora 

känslor mot svenskan. De negativa känslor som lärarna manifesterade om 

svenskan förknippade sig till egna dåliga kunskaper på svenska och samhällets 

framhållning till svenskan.  
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Tabell 9. Lärarnas uppskattning över svenska och hur de ser den som språk. Sakerna som 
lärarna lyfte fram i deras prat. 

Språket Manifesterade saker Lärare 

Svenska Uppskattas som  Svenska skolans officiella språk 5 

Eget språk 3 

Som språk som eleverna använder 2 

Någons modersmål 2 

Det andra inhemska 
språket/kommunens språk 

2 

Som svenska skolans 
undervisningsspråk 

1 

Är ett språk som Är sekundärt/ har inte så stor roll i 
skolan 

4 

Är nyttigt 3 

Användningen möter positiva 
attityder 

3 

Borde pratas mer 2 

Bär inte så mycket känsla 2 

Bär negativa känslor 2 

Har stor roll i vardagen 1 

Är känslospråk 1 

Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna hade mest positiva tankar om 

finskan och uppskattade det klart mer än andra språken i skolan. Finskan 

beskrevs av lärarna som det mest användbara språket i skolan. Elevernas egna 

språk väckte också uppskattning hos lärare men på helt olik roll. Lärarna ser 

finskan som skolans undervisningsspråk medan de tycker att egna språk har 

mer värde till elever, inte läraren. Lärarna visar ändå uppskattar till elevernas 

egna språk i intervjuerna även om de berättar att de vållar problem ibland. 

Lärarna hade klart mest negativa attityder mot engelskan som var uppskattad 



84 
 

84 
 

bara som hjälpmedel och elevernas kommunikationsspråk. Attityder gentemot 

svenskan verkar vara mest neutrala.  

5.4 Hur förhåller sig den språkliga miljön till de ideologier 
som manifesteras i intervjuerna till varandra? 

Det auditiva språklandskapen i skolan är ganska färgglad men det kunde man 

inte gissa om man såg skolan utan dess elever. Den visuella miljön är helt en- 

eller tvåspråkig och finskan är det vanligaste språken i klassrummet och 

svenskan i andra delar av skolbyggnaden. Szabós (2015) iakttagelse är att lärare 

oftast definierar språklandskapen i skolan och den återspeglar lärarnas 

språkideologier. I detta fall stödjer lärarnas manifesteringar av språk denna 

påstående och deras monolingala synsätten syns i skolans max. tvåspråkiga 

texter och bilder. Lärarna beskriver också skolans vardag som monolingual 

även om elevernas beteende och aktioner visar att vardagen är multilingual. 

Detta resultat är intressant eftersom Szabó (2018) påstår att ideologier i Finland 

är mer pluralistiska överallt och detta skulle tyckas täcka också lärarnas 

ideologier. 

  



85 
 

85 
 

Tabell 10. Lärarnas tankar kring flerspråkighet och språkande. Kryssen på tabellen betyder 
att påståenden på höger stämmer hos läraren. På vänster ser man hur 
många lärare manifesterar påståenden i intervjun. 

Lärare L1 L2 L3 L4 L5 L6 Tillsammans 

Ser språk som separata x      1 

Pratar inte om x   x   2 

Använder själv x x   x x 4 

Vet att eleverna gör det x x x x x x 6 

Föreslår använda ett 
språk åt gången 

x x   x x 4 

Associerar till 
halvspråkighet 

 x   x  2 

Har inget medvetande 
om 

  x    1 

Tänker att språket måste 
inte kunnas perfekt 

   x x  2 

Tycker att flerspråkighet 
är en bra sak 

   x   1 

Tycker att språkande är 
en bra sak 

    x  1 

Szabó (2018) påstår också att finländare ofta beskriver sig som två- eller 

flerspråkiga (multilingual), inte enspråkiga (monolingual). Några lärare i den 

här skolan säger detsamma men en lärare påstår att hen är enspråkig även om 

hens familj pratar svenska och hen bor i en svenskspråkig kommun där 

svenskan är en stor del av vardagen. Motstridigheten här kan vara det att 

lärarna ser språk som separata egenskaper även om de beskriver sig 

tvåspråkiga och anknyter olika språk till olika situationer och dessa situationer 

blir enspråkiga. En lärare nämligen ser språk som separata egenskaper enligt 

hens intervju och fyra av dem tycker att man borde använda bara ett språk, 

max. två språk i samma situation (Tabell 10). 

45) Men ibland har man faktiskt då några elever som inte förstår instruktionerna på 
finska. Och då... men jag försöker nu att inte använda. till exempel när jag undervisar 
dom svenska, att inte prata engelska. Då känns det så konstigt. Det blir så mycket sås. 
Så jag försöker nu att använda finska för instruktioner och sen engelska där i mellan. 
L5 
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Också Szabó (2015) upptäckte att i de nederländska skolorna som han 

undersökte i manifesterade lärarna en enspråkig ideologi även om 

Nederländerna har mångkulturell bakgrund. Det verkar vara vanligt att 

föreställa enspråkighet över flerspråkighet. Szabó (2018) har studerat 

skollandskapen i en engelskspråkig CLIL-klass i Finland. I denna studie 

upptäckte han att det finns skyltar bara på engelska och finska på väggarna och 

att det dominerande språket var engelskan även om lärarna berättade att det 

finns många olika språk i skolan. Dessa språk hade dock suddats ut från 

skollandskapen helt och hållet. Situationen är ganska likadan i 

undervisningsskolan där alla texter på väggarna är på finska eller svenska, och 

likadant, lärarna berättar att skolmiljön är ganska flerspråkig när det gäller 

elevernas språkbakgrunder. 

Språkande (se Lehtonen 2015) är i alla fall ett fenomen som förekommer i 

elevernas kommunikation och intressant är att lärarna beter sig lite negativt 

emot det men tänker ändå att det är helt normalt. De lärare som manifesterar 

negativa tankar kring språkande berättar också om situationer där de själv 

utnyttjar fördelar av att använda flera språk samtidigt. En lärare till och med 

använder två olika språk under intervjun. 

46) Men vi kan ju diskutera så att de pratar svenska till mig och jag pratar finska. Och då 
alla ändå förstår. L2 

47) Och fundera liksom hur förklarar man... hur förklarar man liksom skillnaden på ei 
vielä och ei enää. För de är ganska svåra ord och här måste man tänka hm nå kanske ei 
vielä det betyder ö nyt ei mutta myöhemmin kyllä, men ei enää betyder ö. ei enää. Nyt ei, 
mutta. ennen kyllä, ja. L5 

48) Så barnen är väldigt liksom och de lär sig varandras språk också liksom enstaka ord 
att de kan säga när någon pratar dåliga saker… åtminstone sådana ord. L3 

Lärarna använder ju själva språkande men verkar ändå tänka på att det inte är 

professionellt. Det skulle förklara varför lärare inte förbjuder eleverna att 

använda språkande. De associerar språkande till elever och vardagliga 

situationer där det är bara lätt att blanda språken. Alla lärare ju berättade om 

elevernas färgglada språkanvändning och eleverna själva använde både finska 

och engelska i deras vänbokssidor och även litet deras egna språk (Bild 13 och 

14). 
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Bild 13. Exempel på elevens svar på eget språk. 

 

Bild 14. Exempel på elevens svar på två olika språk. 

Lärarna var enhälliga om finskans rådande roll i skolan. De tänkte att den 

var skolans officiella språk och undervisningsspråk och därför primär språk i 

skolan. Det kan vara en orsak till att alla texter i klassrummet och korridorerna 

är på finska. Förstås finns det mycket svenska på korridorerna eftersom 

svenska skolans officiella språk och undervisningsspråk är svenska som är 

också kommunens språk. Lärarna pratar ändå mycket om värdena av elevernas 

egna språk och berättar att det skulle vara bra att man kunde använda dem i 

undervisningen eller lära dem ut till elever. Detta bara syns inte i skolans 

korridorer och väggar. Finskans roll är så stor att det inte finns något utrymme 

kvar till andra språk även om lärarna underskattar dem i tankenivån. Man 

pratar om elevernas flerspråkighet positivt även om det inte gavs mycket 

utrymme i skoltiden. 

49) De är flerspråkiga på riktigt när de kommer så jag har också dehä ryska. De pratar 
tjetjenska eller ingusjiska som modersmål. Att… men på det sättet huvudspråk ändå 
och då de har finska. Om man tänker så det är engelska och svenska som kommer till 
att de har på riktigt fem språk. De är flerspråkiga, inte tvåspråkiga. L4 

Lärarna är flexibla om att använda olika språk men har oftast ett visst syfte eller 

situation när de använder bestämda språk till exempel på engelska timmen 
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finska för instruktioner men engelska för annan kommunikation. Lärarna låter 

eleverna att använda olika språk men har kanske inte märkt att det sker 

språkande (se Lehtonen 2015) hela tiden när eleverna pratar med varandra. 

Lärarnas sätt att prata om olika språkval visar att de är mycket medvetna 

om språkskillnaderna. De tänker på från en pedagogisk synvinkel vilka språk 

de använder och när, medan eleverna kan använda olika språk under lektionen 

utan att lägga märke till det. Elevernas och lärarnas sätt att se språken och 

flerspråkighet varierar ju mycket. För eleverna är flerspråkighet någonting 

naturligt medan för lärarna är det ju normalt men inte personligt. Flera av 

lärarna kan dock ses som tvåspråkiga men deras tvåspråkighet är inte likadan 

som elevernas. Lärarnas tvåspråkighet består av att kunna två olika språk bra, 

men separata. 

Vi kan se en helt olik situation i den sverigefinska tvåspråkiga skolan som 

Muhonen (2013) beskriver. Där syftar man medvetet till tvåspråkigheten och 

skolans språkideologi är tvåspråkig. Eleverna å sin sida ser inte den tvåspråkiga 

undervisningen nyttig. Deras språkideologier skulle då främja enspråkigheten. 

Om vi tänker på fallstudieskolan i fråga, kan vi påstå att lärarna försöker nå 

enspråkighet i en flerspråkig miljö. Det finns också andra språkideologier i 

fallstudieskolan. Det finns enspråkiga ideologier av finska och svenska skolan 

som gäller undervisningen men också en flerspråkig ideologi som syns i 

skolans vardagliga kommunikation mellan eleverna. Dessa ideologier strider 

mot varandra i skolans vardag och det verkar som om lärarna kämpar med 

språkideologiska frågor när de kommunicerar med elever. Språkpolicyn kan 

vara lite motstridig på andra platser också. Till exempel i finska universiteten 

uppmuntrar man att använda engelskan som gemensamt globalt språk men 

samtidigt uppskattar personalen av universitet flerspråkighet och tänker att 

den är en rikedom (Ylönen 2017). Lärarna har inget lätt jobb att välja vilka 

språkideologier de använder i sin undervisning i den flerspråkiga miljön. 

Det ser på basis av lärarnas intervjuer ut som att lärarna inte utnyttjar 

elevernas flerspråkighet på den nivån att man kunde kalla det flerspråkig 

undervisning (se Wedin 2017) men de utnyttjar elevernas flerspråkighet på 

olika sätt. De tillåter eleverna att tolka varandra eller att använda eget språk när 
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man gör uppgifter. De ger dem också en möjlighet att använda egna språk fritt 

på rasterna. Lärarnas åsikter och ideologier av språk är viktiga eftersom läraren 

har en stor roll i klassrummet (Jakonen 2018). Jakonen (2018) upptäckte att även 

lärarens kroppsspråk förmedlade hens ideologier om de viktiga saker som 

eleverna borde lägga märke till. Vi upptäckte att lärarnas roll är stor också i 

undervisningsskolan. Under undervisningsexperiment lät vi eleverna använda 

olika språk fritt och vi antog att eleverna kan samarbeta. Eleverna också 

besvarade våra förväntningar och använde språk fördomsfritt och samarbetade 

initiativt. En lärare berättade till oss att de hade varit rädda att vårt projekt 

skulle misslyckas eftersom de inte hade tidigare vågat ens försöka sätta en 

grupparbete till eleverna eftersom de hade tänkt att det kommer att vara 

problematiskt. Exemplet visar hur väl lärarnas ideologier och förväntningar 

påverkar på eleverna. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Skolan som en flerspråkig miljö 

Undersökningen visar att skolan är en flerspråkig plats på många sätt. Det finns 

två officiella språk i skolbyggnaden, lärarna är tvåspråkiga och det pratas 

många olika språk på rasterna mellan eleverna. Det är främst flerspråkiga 

elever som gör hela skolkomplexen flerspråkig (se Tarnanen m.fl. 2017). Även 

om skolan är flerspråkig motsvarar de språkideologier som lärarna 

manifesterar inte elevernas vardag. Lärarnas ideologier liknar sig mer 

nationalistiska ideologier samtidigt som elevernas vardag följer den 

pluralistiska ideologin (se Kunnas 2006). Lärarna tänker ändå att alla språk är 

viktiga, men de visar det inte i undervisningen och det gör skolans språkmiljö 

kontroversiell. Tarnanen och Palviainen (2018) gjorde liknande fynd. Också de 

upptäckte att lärarna i olika undersökningar tänkte att finska kunskaper var 

viktigaste även om de sa att de uppskattade elevernas modersmål och vill 

använda dem i undervisningen. Språket används ändå bara till att tolka till 

andra eller som ett annat likadant hjälpmedel. (Tarnanen & Palviainen 2018.) 

Ett intressant fynd i undersökningen var att eleverna använde olika språk 

flytande under samma samtal men att lärarna hade negativ uppfattning av 

språkande och själv undvik att blanda språk med varandra. Elever i Tarnanen 

m.fl. (2017) uppfattade inte heller deras språkkunskaper som skilda egenskaper 

utan överlappande. Lärarna i Tarnanen och Palviainens (2018) undersökning å 

sin sida tänkte också att blandningen av språk skulle ha en negativ inverkan på 

inlärningen. Lärarna tänkte ändå inte att egna språk skulle hindra lärandet av 

finska, och några även erkände att det kan hjälpa inlärningen om man kan sitt 

eget språk bra. Tarnanen och Palviainens (2018) undersökning visade sig att 

lärarnas tankar var motsatta. 

Lärarnas språkideologier har ändå en stor påverkan på elevernas 

skolgång. Lärarnas ideologier syns i skolans texter och inredning och eleverna 
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utsättas till dem varje dag. (Brown 2012; Jakonen 2018.) Också i 

undersökningsskolan stämde skolans auditiva miljö med lärarnas 

språkideologier och finska och svenska hade stora roller i inredningen av 

skolan. Även om lärarna tänker positivt om andra språk än finska borde det 

också vara synligt till eleverna på något sätt. Lärarna kunde prata mera om 

olika språk och kulturer eller genomföra olika flerspråkiga eller dialogiska 

undervisningsprojekten där språket kunde vara i mitten (se t.ex. Gibbons 1998; 

Gröning 2006; Oker-Blom m.fl. 2008; Wedin 2017). 

En förklarande faktor till bristen på flerspråkig undervisning i skolan kan 

vara just det att lärarna tänker så nationalistiskt om språk (se Kunnas 2006). De 

stödjer mångkulturalitet men glömmer bort flerspråkighet och tänker att 

mångkulturaliteten betyder bara den delen av kulturella identiteten som gäller 

landet, och binder ett språk till ett land (jmf. Tarnanen & Palviainen 2018). Det 

skulle förklara postern med flaggorna på väggen och att lärarna pratar mycket 

om elevernas hemländer. Tarnanen och Palviainen (2018) upptäckte också att 

lärare i olika undersökningar råkade följa mer den gamla läroplanen (2004) som 

iakttar mångkulturaliteten än den nya (2014) som har mer språklig aspekt till 

kulturen. Lärarna behöver klart mer information om flerspråkigheten och 

hjälpmedel att iaktta den i skolan. Det skulle vara bra att ha en kurs om 

mångkulturalitet och flerspråkighet i lärarutbildningen eller fortbildning till 

lärare om ämnet. 

6.2 Validiteten av undersökningen 

Med kvalitativ undersökning har man alltid problemet att forskarens egna 

egenskaper och ideologier påverkar undersökningens gång och dess resultat (se 

Tuomi & Sarajärvi 2018). Även om man försöker vara objektiv, har man tankar 

som man är omedveten av. Dessutom följer forskarna ingen testat frågebatteri 

eller mönster såsom i kvantitativ forskning utan skapar den själva och också 

analyserar resultaten själva. Igen påverkar forskarnas ålder, religion, politiska 

åsikter och andra egenskaper till detta (se Tuomi & Sarajärvi 2018). På det sättet 

är validiteten aldrig styrkan av kvalitativ undersökning. Mina egna tankar och 
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erfarenheter har också påverkat min undersökning och speciellt koderna och 

analysen av data. Jag har plockat ut sådana saker som intresserar mig och 

analyserat dem med den kunskap som jag har. Jag hade ändå ett större team 

med mig och vi diskuterade om analysen med andra studeranden så det finns 

också andras inverkan i min undersökning vilket ökar kvaliteten. 

Intervjuerna blev en stor del av undersökningen. Det skulle ha varit bra att 

testa intervjuerna förhand för att binda samman innehållen i olika intervjuer på 

ett mer rimligt sätt (se Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Det gjordes 

inte och intervjuerna blev därför lite olika och alla fenomen kunde inte hittas 

från alla intervjuer. Det dök också nya intressanta frågor från materialet som 

skulle ha varit bra att tas upp med informanterna. Det ökar ändå validiteten av 

undersökningen att alla intervjuer spelades in så att alla behöriga i projektet 

kunde använda dem (se Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Man kan 

alltid gå tillbaka och lyssna på inspelningarna om det är något oklar med 

resultaten. Också det att intervjuerna inte var den enda forskningsmaterial ökar 

undersökningens pålitlighet (se Tuomi & Sarajärvi 2018). 

Jag har analyserat lärarnas intervjuer med temaanalys och diskursanalys 

vilket gör analysen också mer pålitlig. Lärarna kan ha gett sådana svar som de 

har tänkt att motsvarar det som människor väntar på att höra från dem. Svarens 

innehåll och sättet att ge den kan prata separata språk och diskursanalys 

försöker hitta vad ligger bakom meningarna. (Se Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 

Materialet är brett och det dels ökar kvaliteten och dels minskar det. 

Resultaten bygger på olika slags material som stödjer varandra eller ger 

intressanta synpunkter när de strider mot varandra (se Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). På andra hand är undersökningsmaterial så brett att jag inte 

har kunnat beskriva undersökningsobjektet och iakttagelser från experimentet 

helt täckande. Materialet är komplext vilket vållar att en systematisk 

uppsamling av analysen inte är så lätt. Också teorin och undersökningsfrågor 

begränsar det material som kunde användas till analysen och vissa egenskaper 

syns inte i avhandlingen (se Vilkka, Saarela & Eskola 2018). 
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Det är vanligt för fallstudie att undersökningsfrågor, teori och begrepp 

diskuterar med varandra och utvecklar sig genom detta när undersökningen 

genomförs (Vilkka m.fl. 2018).  Mina forskningsfrågor förändrades och 

utvecklades under undersökningens gång så det fanns brister på materialet 

gällande de slutliga forskningsfrågorna. Alla frågor kunde inte svaras på så bra 

och täckande som jag skulle ha hoppats. Till exempel tog vi för lite fotografier 

från fallstudieskolan för att föra en fullständig analys av skollandskapen (se 

Gorter 2013). Det gör undersökningen av skollandskap inskränkt men att ha 

den med i alla fall ger ändå en ny synsätt att titta på materialet vi har samlat in. 

Eftersom jag har valt att göra en fallstudie, kan man inte på riktigt dra 

allmänna slutsatser av resultaten. Det är dock viktigare för kvalitativ forskning 

att kunna överföra undersökningen till en annan miljö än att generalisera dess 

resultat. Man kan på ett lyckat sätt upprepa undersökningen om man har 

beskrivit detaljerat undersökningens gång. Jag har försökt att beskriva så 

noggrant som möjligt hur materialinsamlingen och analysen har genomförts. ( 

Se t.ex. Vilkka m.fl. 2018; Elo & Kyngäs 2008; Eskola & Suoranta 1998.) Med den 

här undersökningen kan man fundera på om materialet är tillräckligt täckande. 

Det kan räcka även med mindre antal av material om materialet börjar repetera 

sig (Vilkka m.fl. 2018; Eskola & Suoranta 1998). Problemet med den här 

undersökningen var att det fanns dels för litet material om några aspekter och 

dels en del material användes inte alls. Saarela och Eskola (2018) råder till att 

tänka på förhand vilket är forskningsföremål och hur mycket material man 

behöver till att ansvara det, vilket här har klart förblivit otillräckligt. Man kan 

ändå testa tillräckligheten av materialet genom att analysera först en del av 

materialet och sedan berika den med andra material (Eskola & Suoranta 1998). 

Också jag började med intervjuer och berikade resultaten av dem med andra 

material som bilder och observationer. Jag tror att som helheten är materialet 

tillräckligt täckande att svara till forskningsfrågorna. 

När vi samlade in materialet agerade vi både som forskare och lärare. 

Detta kan ha påverkat på validiteten av undersökningen. Vi kunde till exempel 

inte göra noggranna och omfattande fältanteckningar och vi fokuserade på 

undervisningen snarare än på materialinsamlingen. Vi kunde inte heller gå och 



94 
 

94 
 

observera eleverna på rasterna eftersom vi måste förbereda följande lektion. Att 

agera både som forskare och lärare var intensivt och tröttheten kan ha påverkat 

på observationen. Det gav oss ändå ett till synvinkel för våra avhandlingar och 

möjliggjorde närmare samarbete med elever. Utöver detta kunde vi då 

genomföra sådan undervisning som var nyttigast till våra forskningssyften. 

Funktionaliteten och friheten att använda olika språk var stora målsättningar 

till experimentet så det var bra att vi kunde förverkliga den själv. Det finns 

också fler av oss som observerade och vi hade tre dagar på oss att observera. 

Det kan ha påverkat reliabiliteten positivt eftersom flera observatörerer kan 

bekräfta resultaten genom att ha samma observationer, och längre 

observationstid ger en möjlighet att observera fenomen i olika sammanhang 

(Eskola & Suoranta 1998). 

Vi fick en mångsidig bild av skolan under vår vistelse men tre dagar kan 

ändå vara för litet för att generalisera resultaten. Vanligtvis är forskaren på 

fältet flera månader, ibland till och med ett år (Lassister och Cambell 2010). 

Under tre dagar kunde vi inte möjligen få helhetsbilden av elevernas vardag i 

skolan även om vi intervjuade läraren som jobbar där varje dag. Vi kände också 

att det skulle ha varit bra att följa lektionerna i skolan mer. Nu var vi med bara i 

två lektioner av två olika grupper. 

6.3 Ytterligare forskningsföremål 

Den här undersökningen har utrett språklig miljö i en flerspråkig skola i 

Finland. Eftersom undersökningen är en fallstudie kan man inte generalisera 

den och det skulle vara bra att få information också från andra flerspråkiga 

skolor i Finland eller en kartläggning av alla likadana undersökningar som 

redan har gjorts. Språksituationen i Finland är en utmaning till undervisningen 

och ju mer vi vet om situationen desto lättare det är att bemöta den. Det är 

viktigt att lärarna får tillräckligt med utbildning för att kunna möta 

flerspråkighet i skolan och elever med annat modersmål än 

undervisningsspråk. Det finns bristen i utbildningen just nu (se t.ex. Oker-

Blom, Westerholm & Österholm 2008). Genom att samla information om olika 
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språksituationer i skolorna i Finland skulle man kunna utveckla utbildningen 

av lärare till att bättre motsvara skolvardagen. 

Undersökningen av skollandskapen och lingvistiska landskapen har varit 

populärt under de senaste åren (se Gorter 2013, 2018; Brown 2012; Jakonen 

2018; Szabó 2015, 2018). Undersökningen har dock fokuserat på texter, skyltar 

och andra tecken, och inte talet. Även om denna undersökning inkluderar också 

det auditiva skollandskapet kan det inte fylla bristen av studier som undersöker 

auditiva landskaper (se Jakonen 2018). Om man undersökte auditiva landskap 

mer, kunde vi få en helhetsbild av den språkliga miljön kring oss. Det är 

intressant att se hur mycket de ideologier som vi manifesterar i tal och text 

motsvarar varandra. 

Vi behöver också mer information om språkliga medel som lärarna kan 

använda i undervisningen av flerspråkig klass. Lingvistiska landskap kan 

användas som pedagogiska medel för att svara på frågor kring kännedom av 

språk och ideologier eller att sprida medvetenhet av språk (Gorter 2018). Om 

lärarna fick mera information om hur vi kunde utnyttja lingvistiska landskap i 

undervisningen skulle det vara lättare att använda dem. Lärarnas egna 

ideologier och åsikter påverkar också deras undervisning, och undervisningen i 

olika flerspråkiga klasser kan variera mycket. Andra lärare utnyttjar mycket 

elevernas egna språk medan andra lärare förbjuder dess användning. Enligt 

Tarnanen och Palviainen (2018) följer lärarnas tankar kring flerspråkighet de 

gamla grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 där 

den kulturella bakgrunden och mångkulturell kompetens betonas 

(Utbildningsstyrelsen 2004). De refererar också till undersökningar där det visas 

att lärarna har fortfarande en uppfattning att användningen av andra språk 

förhindrar inlärningen av målspråket. Denna uppfattning borde korrigeras med 

hjälp av motsatta forskningsresultat. För att likrikta undervisning i olika klasser 

behöver lärarna också klara direktiv om hur de borde agera för att stödja 

elevens flerspråkighet och föra flerspråkig undervisning. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Översättningar 

1) Nå numera har vi från Ghana, Irak, Syrien, Tjetjenien, Ingusjien. Jag tror det är allt 
eftersom don är flesta familjer. L6. 

No meillä on tällä hetkellä on meillä on Ghanasta, Irakista, Syyriasta, Tsetseniasta, 
Ingusiasta. Siinä ne taitaa nyt olla ku ne on perheitä suurin osa. 

2) Nu har vi ganska många från Irak. Då är det arabiska som de använder med 
klasskamrater när dom sitter bredvid varandra de pratar arabiska. --- Ja, då har vi några 
från Tjetjenien och de använder det där deras modersmål med varandra. L3 

Nyt täl hetkel meil on kovin paljon Irakista. Silloin se on se arabia, jota he käyttävät 
sitten luokkatovereiden kanssa kun istuvat vierekkäin he puhuvat arabiaksi. --- Joo, 
sitten on tsetseniasta muutama ja he käyttävät sitä äidinkieltään keskenään. L3 

3) Så nu när det kom igen dehä arabpojkar denna höst och de pratar den där arabiskan så 
det är då alltid att de som kan ryska började också prata ryska med varandra. Att på 
rasterna, vilket de inte gjorde förra våren. L4 

Että nyt kun tuli taas näitä arabipoikia tänä syksynä uusia ja he puhuu sitä arabiaa niin 
sit se on aina, että venäjänkielisetkin rupes puhumaan venäjää keskenään. Että 
oppitunnilla mitä ne ei tehny viime keväänä. L4 

6) Jag använder väl bara finska och i min klass behöver man inte använda engelska. Så det 
är ju bara finska det. Men vi har ju några elever här som man måste prata lite engelska 
på rasterna, och då förstås svenska till dessa svenskspråkiga. L1 

Mä käytän kyllä ihan vaan suomea ja et mun mun luokassa ei oo niinku ei tarvii 
englannin kieltä käyttää. Että kyllä se on vaan se suomi. Mut onhan täällä muutama 
oppilas nyt välitunnilla jolle pitää vähän englantia, sitte tietysti ruotsia näille 
ruotsinkielisille. L1 

7) Nå först används med elever, man strävar efter eller jag åtminstone stävar efter att jag 
använder endast finska men det är förstås omöjligt. Det finns sådana elever som kan till 
exempel väldigt bra engelska och om de kan inte alls, inga ord finska, så då använder 
jag också engelska. Men på det sätt att jag säger saken också på finska och lite på lite 
minskar mängden av engelska så att det är bara så att jag använder engelska bara i 
svåra situationer. L3 

No ensinnäkin oppilaiden kanssa käytetään, pyritään tai ainakin minä pyrin siihen, että 
minä käytän ainoastaan suomea, mut se ei tietenkään onnistu. Et on semmosia 
oppilaita, jotka osaavat esimerkiksi kovin hyvin englantia niin he, ja jos he eivät osaa 
ollenkaan suomea yhtään sanaa, niin silloin käytän myös englantia. Mutta niin, että mä 
sanon sen asian myöskin suomeksi ja pikkuhiljaa vähennän sitä englannin osuutta et se 
on vain niinku et käytän englantia vain tiukan paikan tullen. L3 

10) Men i min klass där är ändå… där typ tre irakier och en från Palestina och en ryska så 
det finns ändå tre språk med bland bara fem elever vet du, så man måste använda 
finska att alla förstår. L1 

11) Men idag när det kommer pojkar från någon Afrika så de kan spela fotboll och prata 
engelska. L4 

Mutta että tänä päivänä, kun jostain Afrikasta tulee poikia niin he osaa pelata 
jalkapalloo ja puhuu englantia. L4 
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13) De använder arabiska och ryska. Engelska. Hmm svenska. Nå finska förstås. Finskan är 
det språket till alla som är gemensamt och som de eftersträvar att använda. Och de 
använder det ganska bra. Nå då har vi här dom som har samma hemspråk så förstås 
dom pratar det. Arabiska och ryska måste vara de som de använder. Och engelskan 
också. L2 

Ne käyttää arabiaa ja venäjää. Englantia. Öö ruotsia. No suomea tietysti. Suomi on se 
kaikille yhteinen kieli mitä ne pyrkii käyttää. Eli aika hyvin käyttävätkin. No sitten kun 
on tietysti ne tääl on kuitenkin niitä kellä oli sama kotikieli niin tottakai ne puhuu sitten 
sillä. Tosiaan Arabia ja venäjä on varmaan mitä ne käyttää. Ja englanti sitten. L2 

14) Och åtminstone med de här småa som jag har jobbat nu. Jag har från noll till andraklass 
så jag använder väldigt mycket att ”vi går och tvätta händerna”(gnider händerna 
tillsammans) och då ”vi går och äta” (imiterar ätning). Och de frågar genast efter några 
dagar att betyder detta (gnider händerna tillsammans) att tvätta händerna så med 
gester så att de förstår och förstås det är upprepningen och kontexten så att de förstår 
väldigt snabbt. L3 

Ja ainakin näiden pienten kanssa, joiden kanssa mä oon nyt tehny töitä. Mulla on 
nollasta kakkosluokkaan niin mää käytän hyvin paljon myöskin, että “mennään 
pesemään kädet” (hieroo käsiä yhteen) ja sitten mennään syömään (imitoi syömistä). Ja 
he kysyy jo muutaman päivän jälkeen tarkoittaako tämä pestä kädet et eleillä et he 
ymmärtää ja tottakai se toisto ja konteksti et he hyvin nopeasti ymmärtää. L3 

16) När eleverna kom från maten, kom de ihåg överraskande mycket om 
lyssningsförståelse övningen. När eleverna ritade behövde vi ändå hjälpa eleverna att 
rita vad som finns i huset med frågor. T. Ex. Nå vem som bor där? Vad finns i Leas 
rum? Observationsdagbok 

Oppilaiden tullessa ruokailusta he muistivat yllättävän paljon 
kuullunymmärtämistehtävästä. Piirtämisen aikana jouduimme kuitenkin paljon 
ohjaamaan oppilaita kysymyksillä piirtämään talon sisältöä. Esim. No keitä siellä asuu? 
Mitä Lean huoneessa on? Observointipäiväkirja 

17) Om den här språkinlärningen, att det var en sådan liten flicka en gång när hon sade att 
jag lär mig inte finska, att det är ett så svårt språk. Då sa jag att det är jo svårt språk men 
du pratar det väl  redan nu. Då var den lilla flickan ”Ja!”. Sen fattade hon att jag pratar 
det redan. Då sade jag att du har lärt dig fint. L3 

Tost kielenoppimisesta vielä, että oli tämmönen pikkutyttö kerran oli kun hän sano, 
että en minä opi suomea, että se on niin vaikea kieli. Sit mä sanoin, että se on kyllä 
vaikea kieli, mutta sinähän puhut sitä nyt. Sit se tyttö oli “JOO!”. Sitten hän keksikin, 
että minähän puhun sitä jo. Sit mä sanoin, että sinä oot oppinu hienosti. L3 

18) Jag pratar bara finska, svenska och engelska. Jag använder inte, jag kan inte ens 
använda arabiska som skulle vara till stort nytta i våra skola. Inte heller ryska. L3 

Mää en puhu muutaku suomi, ruotsi ja englanti. Et mä en käytä, en pysty edes 
käyttämään arabiaa mikä ois nyt kova sana meidän koulussa. Enkä venäjää. L3 

19) Jag tycker det är obehagligt att vi nu har haft för sju åtta års tid många elever från 
Tjetjenien och Ingusjien som pratar ryska och jag själv hade pluggat tyska två år och 
började tänka på att vad jag gör med tyska att jag vill plugga ryska. – Rektorn lät mig 
inte att byta. Jag skulle ha hunnit läsa det fem år i alla fall. Det skulle ha varit jätte 
nyttigt här. Så nu måste det alltid vara tolk med på något sätt. Eftersom jag inte förstår 
ens ord på ryska. L6 

Mua itteä harmittaa hirveästi et ku meillä nyt oli seitsemän kahdeksan vuoden aikana 
ollu paljon tsetsenia ingluusialaisia jotka on puhunu venäjää ja mä itte olin yläasteella 
lukenu kaks vuotta saksaa ja sitten mä rupesin miettimään että mitä mä sillä saksalla 
teen, että venäjää. -- Rehtori ei antanu mun vaihtaa. Oisin kumminki kerenny melkeen 
viis vuotta lukea sitä. Oisin hyötyny täällä vaikka kuinka paljon. Että aina pitää ottaa 
tulkki sitten mukaan jollakin lailla. Kun mä en ymmärrä venäjästä sanaakaan. L6 
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20) Rektorn och andra lärare var ledsna över att ingen av dem kan till exempel arabiska 
trotts att det skulle vara nyttigt just i deras situation. Observationsdagbok 

Rehtori ja muut opettajat harmittelevat, että esimerkiksi arabiaa ei kukaan heistä osaa, 
vaikka se olisi juuri heidän tilanteessaan hyödyllistä. Observointipäiväkirja 

21) Jag använder ju helt bara finska och i min klass behöver man inte använda engelska. Så 
att det är bara finskan det. L1 

Mä käytän kyllä ihan vaan suomea ja et mun mun luokassa ei oo niinku ei tarvii 
englannin kieltä käyttää. Että kyllä se on vaan se suomi. L1 

22) Nå det är ju den här finskan som det nu är huvudsakligen. I principen agerar vi med en 
språkbadsprincip. 

L4 No kyllähän se nyt tää suomi niinku pääasiassa on se. Tämmösellä 
kielikylpyperiaatteella periaattessa toimitaan. L4 

23) De är ju sextonåriga. De ser inte. Det är inte alltid så viktigt till dessa pojkar från Irak att 
lära sig finska. Det är skolans regler som de måste lära sig följa. L6 

Kun ne on kerran kuustoistavuotiaita. Ei nee nää. Ei näille irakilaispojille niin tärkeätä 
aina ole se suomen opiskelu. Kyllä se koulun sääntöjen noudattaminen. L6 

24) Jag tänker att jag ser det att kan de vara skolelever eller inte. Att det påverkar absolut 
att om man först måste lära sig att vara en skolelev så förstås kommer den här 
inlärningen av finskan efter det. L4 

Minusta mää nään sen, että osaako ne olla koululaisia vai ei. Että se niinku ilman muuta 
vaikuttaa jos pitää ensin opetella olemaan koululainen niin sittenhän se vasta tulee tää 
suomen oppiminen sen jälkeen. L4 

25) Och där finns också en missförhållning när eleverna lär sig finskan väl. Om de stannar i 
Finland så blir barnen tolkar till föräldrar. De hjälper med alla myndighetssaker och 
sådana och det är förstås inte meningen. Nej. L3 

Ja siinä tulee semmonen myöskin vinoutuma, kun lapset oppii hyvin suomea. Jos he 
jäävät tänne niin lapsista tulee vanhempien tulkkeja. He auttaa kaikissa 
viranomaisasioissa ja tämmösissä ja sehän ei tietenkää oo niinkun tarkotus. Ei. L3 

26) Och ofta just jag förklarar att man inte missförstår något ord om den liksom finskan är 
ju ganska jätte svårt språk. Alltså jätte svårt, vi har olika betydelser till en och samma 
ord och många gånger om det är ett svårare ord så vanligtvis jag visar den att vad den 
är att… L2  

Ja monesti justii selitän ettei tuu väärinymmärretyksi joku sana jos se on ku suomen 
kieli on kyllä aika tosi vaikia. Siis tosi vaikea, täs on niinku samalle sanalle niinku 
montaki eri merkitystä niin monta kertaa sitten että jos on vähän semmonen 
hankalampi sana niin yleensä näytän sitten niinku että vielä että mikä se on että… L2 

27) Och jag har ju inget emot det om de pratar tillsammans om saken på eget språk men 
det brukar ju bli sådant att de börjar skvallra när läraren inte vet vad som talas om. L4 

Ja eihän se nyt mitään jos sitä omaa kieltä niinku asiansa niinkun keskenänsä puhuvat, 
mutta kun se tahtoo mennä semmoseksi lätisemiseksi, ku opettaja ei tiiä mitä puhutaan. 
L4 

28) Alltså jag ju säger att på finska vet du, om jag vill själva förstå det och så. Men om de 
pratar när de ritar så det gör ju ingen illa till mig om de diskuterar på eget språk. L1 

Siis kyllähän mä sanon että, että suomeks tiäkkö jos mä haluun sen ite ymmärtää ja 
näin. Mut jos ne esimerkiks keskustelee kun ne piirtää nii, nii eihän se mua haittaa että 
jos ne keskustelee omalla kielellään. L1 

29) Jag tillåter inte att använda (eget språk) på klassen, Bara därför att de inte kan… 
Eftersom jag inte förstår och då vet jag inte om de skäller på varandra eller mobbar 
någon då och det har också hänt att någon har sagt att ”visste du att hen sade fult” att 
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någon hade sagt till exempel på ryska den hade skällt på att skolan är dum och alla 
andra elever är dumma och sådant. Så jag tillåter inte att använda och just att de inte 
berättar svaren till varandra på eget språk. L2 

En anna käyttää tunnilla (omaa kieltä). Ihan sen takia ettei ne ala niinku koska mä en 
ymmärrä mitä ne puhuu ja sitten mä en tiedä että haukkuuko ne esimerkiksi niinku 
kiusaako ne toista sitten siinä samalla että sitäki kuitenkin on ollu että joku on sitten 
sanonu että tiesitkö että se puhu tosi rumasti että ku oli puhunu vaikka venäjää että se 
oli haukkunu että koko koulu peppu ja kaikki muut oppilaat on ihan pepusta ja niinku. 
Että en anna käyttää ja sitte justii se ettei ne kerro vastauksia sitte sillä omalla 
kielellänsä niinku toisilleen. L2 

31) Nå det är detta Google translator som det är. På sitt sätt helt dåliga översättningar men 
ändå är det ganska nyttig att…att just med den här flickan i förberedande 
undervisningen så vi har alltid datorn på och translatorn där. Att direkt från arabiska 
för att vi inte behövde ta med det här hjälpspråket. Så vi tar dom direkt från arabiska. 
Det fungerar liksom som ordbok hos oss. Och sen har vi här använt redan fem år den 
här digitala sidan som är där i Peda.net i Jyväskylä. Och det är toppen att där du kan 
måla hela texten och kopiera den till Google translator. Att du får den till din eget 
modersmål och tredje sidan till uppgifter. L4 

No onhan sitte tuo google translator joka se on. Omalla lailla surkeita käännöksiä niin 
kyllä se kuitenkin aika kätevä on että...että just tää valmistavan opetuksen tytön kans 
niin meillä on aina läppäri auki ja siinä sitte tää translator päällä. Että suoraan arabiasta 
sitten ettei tulis tätä apukieltä sitten mukaan. Niin sitten arabiasta suoraan otetaan niitä. 
Se on niinku sanakirja meillä. Ja sittenhän nää on jo viidennettä vuotta käyttäny 
biologiassa niin tätä digitaalista alustaa mikä siellä pedanetissä teillä pyörii 
Jyväskylässä. Ja siinähän on sitte huippu ku sää voit maalata sen koko tekstin ja ottaa 
google translatoriin sitten sen. Et sä saat sen sit omalle äidinkielelle ja sitten kolmas sivu 
auki missä on tehtävät. L4 

32) Jag har ju jag har tidigare haft dessa elever som det har varit bra att man har haft 
ordboken att eftersom de har inte kunnat engelskan heller så då är det bra att de kan ha 
telefonen eller ordboken där varifrån de har kunnat titta på orden om man inte om det 
är ett ord som man bara inte kan förklara. L1 

Kyllä mulla on mull on ennen ollu oppilaita jotka niinku on hyvä et on ollu se niinku 
sanakirja että koska ne ei osannu englantiakaan niin sitten on hyvä että niillä voi olla 
vaikka se kännykkä tai se sanakirja mistä kattoo se sana jos ei niinku, jos on sana mitä ei 
niinku vaa mitenkään pysty selittämään. L1 

33) Och här kan de också göra så om den annan inte förstår att någon kan förklara eftersom 
andra lär sig snabbare så de kan förklara med det egna språket vad den är eller alltså 
skolans regler liksom att hur man beter sig här att… Du säger på finska och visar så de 
möjligtvis förstår inte innan de får höra det på deras språk. L2  

Ja sitten täälläkin kuitenkin voivat sitten jossei se ymmärrä se joku niin voi selittää ku 
toiset oppii nopeampaa ni selittää sillä omalla kielellään että mikä on tai niinku vaikka 
jotaki sääntöjä koulusta niinku että mitenkä käyttäydytään että...Sä sanot suomeks ja 
näytät ni he ei välttämättä ymmärrä sitä enneku he saavat kuulla sen omalla kielellään. 
L2 

35) Men det finns ju några elever som man måste prata lite engelska till. L1 

Mut onhan täällä muutama oppilas nyt välitunnilla jolle pitää vähän englantia. L1 

36) Och jag har förstås det att jag alltid har haft dehä småa och de kan ju ingen engelska 
heller. Eller några kan ibland kunna men då finska och jag har någon gång varit 
tvungen att använda engelska men jag använder ju finska eftersom man lär sig bäst när 
man pratar finska så de lär sig inte heller att trygga sig till engelskan utan de är 
tvungen att använda finska och de lär sig snabbare. L2 
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Ja mulla tietysti sitten seki et mullahan on aina ollu nämä pienet ollu aina ni eihän he 
osaa sitten englantiakaan edes sitten. Tai siis jotkut saattaa satunnaisesti osata mutta 
että sitten suomea ja sitten tuotaniin ja oon mä joskus sitte joutunu sitte käyttää 
englantia mutta kyllä mä niinku suomea nii koska sillähä sitä parhaiten oppii että kun 
sä puhut suomea niin ne ei myöskää opi turvaamaan niin englantiin vaan ne joutuu 
käyttämään suomea ja ne oppii sen nopeempaa. L2 

37) Att jag använder engelska bara när jag måste. L3 

Et käytän englantia vain tiukan paikan tullen. L3 

38) Att engelskan är sådan här hjälpspråk och man måste hela tiden vara försiktigt att man 
inte använder den för mycket. L4 

Että se englanti tällasena apukielenä on ja saa koko ajan pitää varansa, että sitä ei käytä 
liikaa. L4 

39) Har ni några andra språkkunskaper? L6 

Onko teillä muuta kielitaitoa? L6 

Nå engelskan. I4 

No englanti. I4 

Engelskan är. I3 

Englanti on. I3 

Ja, hade någon spanska? L6 

Joo, oliko jollaki espanja? L6 

41) Men det finns här några elever som man måste prata engelska på rasterna och förstås 
svenska till dehä svenskspråkiga. L1 

Mut onhan täällä muutama oppilas nyt välitunnilla jolle pitää vähän englantia, sitte 
tietysti ruotsia näille ruotsinkielisille. L1 

42) Och förstås när dom är här på rasterna tillsammans med eleverna från Centrum skolan, 
även om de inte är så mycket, men de plockar upp några svenska ord i alla fall. L2 

Ja täällä on tietysti sitten kun välitunnilla tulee oltua noitten yhtä aikaa noitten centrum 
skolanilaisten kans vaikkei ne nyt kauheen paljon ookkaan että kyllä ne niinku jotakin 
ruotsin sanoja sieltä kuitenkin poimii. L2 

44) Nå vi har haft nu det så att bara de som är härifrån lär sig svenska. Men vi har tänkt det 
så att vi ändå behöver ta den allmänna läroplanen i bruk så vi bestämde ett år sen att nu 
börjar vi i alla fall svenskan från årkurs fyra. L6 

No meil on ollu nyt se että ei oo ollu ruotsin kieltä muuta kun näille paikallisille. Mutta 
me on ajateltu se niin että kun kummiski pitäis ottaa se yleinen opetussuunnitelma 
käyttöön että mikä nyt tehtiin vuosi sitten niin me alotetaan nyt neljänneltä kuitenkin 
ruotsi sitten. L6 

Alltså liksom B… A2 språk? I2 

Niinku B.. A2 kielenä? I2 

Ja. Så för det börjar i den här österbottniska läroplanen att den börjar i årkurs sex med 
en timme. Men vi börjar den ny på årkurs fyra. Att jag tänker att det är lite rimligare 
eftersom i svenska skolan studerar eleverna finska från årkurs ett två timmar i veckan. 
Och pressen är varje gång, cheferna frågar mig att när ni börjar svenskan tidigare. Att 
hela tiden de försöker pressa att vi skulle börja tidigare. L6 

Joo. Että ku se on tässä pohjalaisessa opsissa et se alkaa kuudennelta luokalta yhdellä 
tunnilla. Mutta meillä se alkaa sitten neljänneltä. Että mun mielestä se on vähän 
kohtuullisempaa sitten kun täällä opiskellaan suomea ruotsinkielisessä koulussa jo 
ekaluokalta lähtien kaks tuntia viikossa. Ja painetta on jokakerta esimiehet kysyy multa 



109 
 

109 
 

että millon te alotatte ruotsinkielen opiskelun aikasemmin. Että kokoajan ne koittaa 
painaa että alotettais aikasemmin. L6 

46) Men vi kan ju diskutera så att de pratar svenska till mig och jag pratar finska. Och då 
alla ändå förstår. L2 

Mutta voidaan tosiaan keskustella niin että mulle puhutaan ruotsia ja mä puhun 
suomea. Ja sitten kuitenkin sitä ymmärtää. L2 

48) Så barnen är väldigt liksom och de lär sig varandras språk också liksom enstaka ord att 
de kan säga när någon pratar dåliga saker…åtminstone sådana ord. L3 

Et lapset on hyvin niinku ja he oppivat niinku toistensa kielistä myöskin yksittäisiä 
sanoja, että pystyvät sanomaan, että koska joku puhuu rumasti…ainakin semmoset 
sanat. L3 

49) De är flerspråkiga på riktigt när de kommer så jag har också dehä ryska. De pratar 
tjetjenska eller ingjuiska som modersmål. Att… men på det sättet huvudspråk ändå och 
då de har finska. Om man tänker så det är engelska och svenska som kommer till att de 
har på riktigt fem språk. De är flerspråkiga, inte tvåspråkiga. L4 

Ne on monikielisiä oikeestaan kun ne tulee niin niin mullakin on nää venäläiset. Joko 
puhuu tsetseniaa tai ingusiaa äidinkielenä. Että… mut tavallaan pääkieli kuitenkin ja 
sitten siihen vielä suomi. Jos aatteelee niin sitte tulee vielä ruotsi ja englanti et niitä on 
oikeestaa viis kieltä. Ne on monikielisiä eikä kakskielisiä. L4 

Bilaga 2. Stommen för intervjuerna. 

KIELET 
Opettajien käyttämät kielet: 
Mitä kieliä käytätte koulussa a. oppilaiden kanssa? b. toistenne kesken? Missä tilanteissa? 
Opetus? 
Miellätkö itsesi kaksikieliseksi? 
Miltä tuntuu käyttää toista kieltä opetuskielenä? 
Oppilaiden käyttämät kielet: 
Miten oppilaat käyttävät eri kieliä keskenään? 
Miten oppilaat käyttävät/käyttävätkö Suomen kieltä kommunikoidessaan keskenään? 
Kuvailisitko koulun oppilaita kaksikielisiksi/monikielisiksi/joksikin muuksi? 
 
KOMMUNIKOINTI YLEISESTI 
Millaisena koet vuorovaikutuksen oppilaiden kanssa? (helppo, vaikea jne.) 
Miten oppilaiden kotikielet ilmenevät koulussa? 
Oletteko huomanneet lasten järjestäytyvät kieliryhmittäin? 
 
KOMMUNIKOINTI OPETUSTILANTEISSA 
Mitä apukeinoja sinulla on saada ohjeet ymmärretyksi, jos oppilaan suomen kielen  
taito on heikko? 
Käytetäänkö oppilaiden kotikieliä apuna opiskelussa koulussanne?  
Kuinka kotikieliä hyödynnetään opetuksessa? 
Saavatko oppilaat käyttää omaa kieltään tunneilla/välitunneilla? 
 
OPPIMISEN TUKEMINEN 
Tukevatko kotikielet suomen kielen opiskelua? 
Pyritkö tukemaan suomen kielen käyttöä oppilaiden keskeisessä kommunikoinnissa, vai 
saavatko he vapaasti käyttää tunneilla mitä kieliä haluavat? 
 
REHTORI 
Onko koulussa tarjolla oman äidinkielen opetusta? 
Mitenkä tähän päätökseen on tultu? 
Miten rahoitus vaikuttaa päätöksiin? 
Millaiseksi koet rehtorin työn tässä koulussa? 


