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1 INLEDNING 

 

Jag är intresserad av att forska kring språkbad och tvåspråkiga skolor. Jag har själv gått i en 

tvåspråkig skola under låg- och mellanstadiet och är intresserad av hur tvåspråkiga skolor 

fungerar i andra delar av Sverige. Under mina gymnasieår gick jag i en flerspråkig skola och 

med detta menar jag en skola där majoriteten av eleverna talade ett annat språk än svenska. 

Språk och tvåspråkighet är en viktig del av mitt liv och jag vill fortsätta med detta ämne även 

i fortsatta arbeten om möjligt. Tvåspråkiga skolor är annorlunda än ”normalskolor” och därför 

har lärarens roll i klassrummen i språkskolor intresserat mig. Eftersom jag studerar för att bli 

språklärare i svenska ligger ämnet nära mitt hjärta och intresset för lärandet i tvåspråkiga 

skolor har enbart växt.  

 

Det kan diskuteras om vanliga kommunala skolor är den moderna versionen av språkskolan 

eftersom många av dess elever talar fler språk än enbart svenska. Jag har därför valt att forska 

kring två olika skolor som båda har påverkat mitt sätt att se på språk och termen språkskola. 

Eftersom jag arbetar med elever som går på både en tvåspråkig skola samt en kommunal skola 

är denna avhandling även av intresse på en vetenskaplig nivå och inte enbart på den 

personliga.  

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna avhandling är att redogöra för hur en specifik tvåspråkig skola samt hur en 

kommunal skola i norra Sverige hanterar språkanvändning med flerspråkiga elever. Jag 

kommer att skriva om tvåspråkighet och hur den inverkar på lärandet och inlärningen. Jag är 

mest intresserad av lärarens roll i undervisningen bland tvåspråkiga och flerspråkiga elever 

men jag kommer även att studera hur tvåspråkiga skolor påverkar elevernas inlärning. Jag 

kommer att behandla teori och analysera hur en lärare kan hantera en tvåspråkig klass samt en 

klass med flerspråkiga elever. Jag vill lära mig mer om tvåspråkiga skolor och hur de fungerar 

och därefter jämföra dessa med kommunala skolor, jag vill även forska kring språkbad och 

hur det skiljer sig från tvåspråkiga skolor.  

 

Mitt forskningsproblem lyder på följande sätt: Hur en lärare hanterar en tvåspråkig eller en 

flerspråkig klass? Jag är intresserad av ämnet språkbad, tvåspråkighet samt lärarens och 
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elevens roll i en tvåspråkig och flerspråkig klass. Dessutom kommer jag att gå in på 

tvåspråkighet och dess påverkan på identitet eftersom jag anser det vara en viktig del av att 

eleven går i en tvåspråkig skola. Jag kommer att ta upp nyanlända i Sverige eftersom de är en 

del av de flerspråkiga eleverna på ena skolan. Undervisningsmaterial kommer att diskuteras 

och dess betydelse som stödmaterial för läraren och lärarens språk och klassrumsspråk är 

koncept som tas fram. 

 

 

1.2 Material och metod 

 

Tillåtelse av att använda skolornas namn i avhandlingen har blivit beviljat av bägge skolornas 

rektorer. Jag har besökt Språkskolan som ligger i Haparanda i norra Sverige två gånger och 

analyserat lärarens undervisningsmetoder, kommunikationen mellan eleverna och läraren 

samt vilken sorts material läraren använder sig av. Klassen är en sjätte klass och jag har följt 

samma klass under båda besöken. Jag har även delat ut frågeformulär som, alla lärare som 

ville, fick besvara på bägge skolorna. Jag har även förstahandsinformation från Gränsskolan 

som är den kommunala skolan samt frågeformulär som lärarna har svarat på. Dessa formulär 

kommer jag att analysera i denna avhandling och jag kommer även att använda mig av mina 

egna anteckningar från besöken i den tvåspråkiga skolan samt mina egna noteringar från den 

kommunala skolan.  

 

Av de två forskningsprocesser kvalitativa och kvantitativa forskningsprocessen som används i 

språkvetenskaplig forskning, tänker jag använda mig av den kvalitativa forskningsprocessen 

för denna avhandling. Detta valdes på grund av den skillnaden som de två processerna har, 

den kvantitativa processen undersöker räknebara uppgifter och ger ett överskådligt resultat. 

Däremot ser den kvantitativa processen mer till djupare närstudier och mina informanter är 

relativt få i jämförelse till hur många som arbetar som pedagoger i Sverige. När man forskar 

kring tvåspråkighet finns det många typer av experiment som går att genomföras och bland 

dessa är intervjuer och frågeformulär (Lagerholm 2005:28, 107). 

 

Jag har valt ut mina respondenter och dessa har varit de lärare som har velat besvara 

frågeformuläret. Sedan har jag samlat in frågeformuläret och därefter analyserar jag 

informationen och tolkar resultaten. Enkäten har besvarats anonymt då det är möjligt att svara 

mer ingående på frågorna än under en personlig intervju där de kanske inte vill svara på vissa 
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frågor. Frågorna är inte för personliga. Dessutom är enkätundersökning ett bättre alternativ 

tidsmässigt för mig än intervjuer. Respondenten får även svara i lugn och ro. Det finns även 

nackdelar med en enkätundersökning och det är att det finns risker för missförstånd och det 

finns inga möjligheter till följdfrågor (Bertram 2009:4–5 [www]). 

 

Huvudmaterialet är de besvarade frågeformulären som jag har delat in i två huvudgrupper 

Språkskolan och Gränsskolan. Jag har sedan delat in huvudgruppen i två olika grupper, låg- 

och mellanstadiet samt högstadiet. Jag har valt att separera årskurserna med tanke på 

undervisningsmaterialet som skiljer sig mellan låg- och mellanstadiet och högstadiet. 

Högstadieeleverna har egna MacBooks (Macbook bärbara datorer från Apple) som hjälpmedel 

och detta ger mer utrymme för läraren att variera undervisningsmaterialet än vad låg- och 

mellanstadiet lärarna kan.  

 

Termer som språkblandning har använts i frågeformuläret för klarhetens skull eftersom det 

skulle vara enklare att förstå innebörden av ordet språkblandning än kodväxling för sådana 

besvarare som inte har en akademisk utbildning inom språkinlärning. Det finns en skillnad 

mellan språkblandning och kodväxling som jag kommer att ta upp senare i avhandlingen. I 

avhandlingen kommer jag dock att använda termen kodväxling när det handlar om 

språkdominans (se avsnitt 3 Kodväxling). När man söker efter ordet språkskola i ordboken 

kommer definitionen ”för undervisning i främmande språk” och ”språkvetenskaplig skola” 

fram (SAOB [www]). 

 

Termen nyanlända kommer från den benämning som används på flyktingarna som har 

kommit till norra Sverige. De nyanlända är en stor del av de flerspråkiga eleverna i den 

kommunala skolan och kommer att likställas som de tvåspråkiga eleverna i den tvåspråkiga 

skolan. Med tanke på att de tvåspråkiga eleverna ofta talar finska, svenska och engelska, talar 

de nyanlända sitt modersmål, svenska och engelska, alltså för det mesta lika många språk som 

de tvåspråkiga eleverna. 

 

 

1.3 Gränsskolan och Språkskolan  

 

På skolverkets hemsida kan man läsa om Haparanda kommuns undervisningsförordning för 

tvåspråkiga elever. Denna förordning är från den 11 juni 1998 och föreskriver att Haparanda 
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samarbetar tillsammans med Torneå stad i Finland för att anordna tvåspråkig undervisning på 

svenska och finska för grundskolan. Undervisningen förutsätter att minst tolv elever från både 

Haparanda kommun och Torneå stad är med i undervisningen och elever ska finnas i varje 

årskurs.  Torneå stad ska även stå för kostnaderna för de finska elevernas undervisning i 

Sverige. (Skolverket, SKOLFS 1998:19 [www]) 

 

Ungefär en tredjedel av Haparandas befolkning är finska medborgare och ungefär hälften av 

befolkningen har en utländsk bakgrund. Många av invånarna har svensk bakgrund men som 

kan finska. Eftersom många av Haparandas invånare talar finska upplevs det att 

minoritetsspråket är majoritetsspråket i vardagliga situationer. (Haparanda Torneå 

Internationell mötesplats. 2015:2(8) [www]) 

 

 

Gränsskolan 

 

Gränsskolan byggdes 1967 som Haparandas enda högstadieskola. Skolan har elever från 

Haparanda stad i årskurserna Förskolan(F)–sjätte klass, och för årskurserna 7–9 elever 

kommer från hela skoldistriktet (Gränsskolan, Nikkala, Seskarö och Grankullensskolan). 

Skolan har fem arbetslag och lärarna är uppdelade i de olika lagen. Det finns ca 60 elever i 

varje arbetslag. Helan skolan har ca 355 elever sammanlagt. Därtill arbetar det 30 pedagoger 

på skolan inklusive speciallärare, elevassistenter, kurator, skolsköterska, studie- och 

yrkesvägledare, specialpedagoger, kökspersonal och lokalvårdare. Skolassistenten, 

intendenten och rektorn arbetar på expeditionen. (Gränsskolan [www]) 

 

 

Språkskolan 

 

Språkskolan ligger i Haparanda och har elever från förskolan och årskurserna 1–9. De har 

elever från Haparanda och Torneå och deras personal och undervisning är tvåspråkig. Det går 

ca 305 elever på skolan där det arbetar 40 pedagoger och de har tre arbetsenheter; förskolan 

och årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9. Skolan lär eleverna grannspråket (dvs. finska elever lär sig 

svenska och svenska elever lär sig finska). Lärarna jobbar i mindre grupper som kallas för 

arbetsenheter. Fastän skolan har både finska och svenska elever används den svenska 

skolsystemet men läroplanen är en blandning av både den finska och den svenska. För det 
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mesta sker undervisningen på elevernas modersmål men med ämnen som musik, idrott och 

slöjd blandas båda språkgrupperna. (Språkskolan [www]) 

 

Skolan strävar efter att ge barnen möjligheten att socialt kommunicera på grannlandets språk 

under vardagliga situationer. Språkskolan är inte en kommunalskola och därför måste 

föräldrarna göra ansökan till skolan. Skolan har 18 elevplatser inom varje årskurs för elever 

från Haparanda och 20 elevplatser för elever från Torneå. Styrelsen beslutar om vilka elever 

som blir antagna till skolan. (Språkskolan [www]) 
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2 TVÅSPRÅKIGHET 

 

Det finns mycket skrivet om tvåspråkighet, det finns internetsidor tillägnade för tvåspråkighet 

(Lindberg 2003 [www]) och många uppsatser och arbeten skrivna om ämnet. Dessutom finns 

det forskning runtom i världen som behandlar tvåspråkighet i någon form (Skutnabb-Kangas 

1981:5). Tvåspråkighet är någonting som binder samman människor och att diskutera detta 

ämne bland andra liktänkande vänner ger en känsla av samförstånd och kan även lätta på 

känslor angående utanförskap som man inte visste orsaken till. 

 

Skutnabb-Kangas berättar att tvåspråkighet har varit ihopkopplad med negativa företeelser 

tidigare. De som har varit svaga och de förtryckta språkminoriteterna och de maktlösa i 

samhället har varit tvåspråkiga. Oftast när två olika språk behöver kommunicera med 

varandra behöver ena av partnern lära sig det andra språket för att de ska förstå varandra. Den 

grupp som har mer makt är för de mesta de som inte behöver lära sig det andra språket utan 

den maktlösa gruppen. (Skutnabb-Kangas 1981:69) 

 

Lagerholm diskuterar om två infallsvinklar angående tvåspråkighet och dessa är den 

nationella och den individuella tvåspråkigheten. Med den nationella tvåspråkigheten menar 

han den politiska och den samhälleliga företeelsen och allt som ingår i hur språket handskats 

inom samhället. Däremot är den individuella tvåspråkigheten enbart lingvistiskt och den 

behandlar individens inlärning av två eller flera språk. Däribland tas även fram hur en person 

ser sig själv som tvåspråkig. (Lagerholm 2005:107 [www]) 

 

Förändringar sker globalt med det negativa synsättet på tvåspråkighet och fast attityden att 

annorlunda i samhället kan vara en positiv detalj ses det oftast som ”sämre” eftersom 

referensramen som används i samhället är från de enspråkiga. Tvåspråkighet kan ses som en 

tillgång endast när det är tal om elittvåspråkighet vilket främjar den högre sociala 

samhällsgruppen. Invandrargrupper och minoritetsspråkgruppen ses som icke accepterade 

tvåspråkigheter i samhället. (Skutnabb-Kangas 1981:71) 

 

En annan form av negativt synsätt har kommit fram i Sverige och den behandlar tvåspråkighet 

som någonting positivt att främja men att det tyvärr är omöjligt för talaren att nå tvåspråkighet 

och därför är det bättre att satsa på majoritetsspråket istället. Det finns forskare som anser att 

kulturen i Sverige är enspråkigt svenskt och att invandrarbarn borde få lära sig svenska 
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språket som modersmål. Det anses inte viktigt att invandrarbarnet kan kommunicera med sina 

föräldrar på deras modersmål och att föräldrarna borde tala så mycket svenska som de kan 

med sina barn. (Skutnabb-Kangas 1981:71–73)  

 

För att ge ett exempel över känslan av samförstånd som tvåspråkighet kan ge, stod det som 

förord till ett av litteraturen som jag har valt att använda mig av:  

 

”Språk är makt. Makten utövas i fraser och slagord så som Suomessa puhutaan 

suomea! Sista striden för svenskan! Tassarna bort från mitt språk! Rakastu 

suomenruotsalaiseen! Språk är både privat och politiskt, språk anknyter till känslor 

och identitet, och ger upphov till såväl skam som stolthet och glädje.” (Grönstrand & 

Malmio 2011:7) 

 

Grönstrand och Malmio fortsätter med att diskutera språkbruket och dess inverkan på 

människor samt på samhället. Man stävar oftast efter enkelhet även i språket som om det 

skulle underlätta livets många problem. Men i verkligheten är språkbruket mångfacetterat och 

för de flesta människor är flerspråkighet en helt naturlig del av tillvaron. (Grönstrand & 

Malmio 2011:7)   

 

Oftast när man läser om tvåspråkighet kommer Finland upp. Finland är officiellt tvåspråkig 

och landets skolpolitik är bland de bästa (Finland [www]). Vem kan då vara tvåspråkig? För 

det mesta anses tvåspråkiga personer ha en fullständig kompetens inom båda språken, men 

detta är snarast en omöjlighet. En person har oftast svårt att få tillräckligt med språklig 

stimulans inom båda språken. Dessutom behöver inte en tvåspråkig person kunna båda 

språken lika bra utan det normala är att man behärskar ordförrådet bättre på ett av språken. 

(Sundman 2013:31–32 [www]) Det flesta av länderna i världen är enspråkiga men tvåspråkiga 

länders antal växer relativt snabbt och minoritetsspråkens ställning är hotad runtom i världen 

(Skutnabb-Kangas 1981:74–75). 

 

För det mesta använder man fyra olika kategorier för att definiera en tvåspråkig person. Den 

första kategorin är att en person är mestadels tvåspråkig om han eller hon har vuxit upp i en 

familj med två språk. Den andra är att han eller hon behärskar båda språken lika bra. Den 

tredje kategorin är att personen använder båda språken i sin vardag och den fjärde kategorin är 

att personen ser sig själv som tvåspråkig. Många individer är osäkra på om de verkligen är 
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tvåspråkiga eller inte. Även om man använder båda språken dagligen till exempel ett av 

språken hemma och ett av dem i skolan kan man ändå känna sig som svenskspråkig eller 

finskspråkig. (Sundman 2013:32 [www])  

 

För att ett barn ska kunna lära sig två språk behöver den mycket språklig stimulans och flera 

olika tillfällen att använda båda språken. Motivationen är ytterst viktig inom språkinlärning.  

Barnen vill kunna lära sig att kommunicera med de andra barnen. För de flesta av barnen kan 

motivationen för inlärning av svenska bli svagare när de går i en finskspråkig skola eftersom 

det för det mesta talas enbart finska. Detta gäller även barn som växer upp i hem där det talas 

två språk. Man har rekommenderat föräldrarna att tala sitt eget språk med barnet så att det lär 

sig båda språken. (Sundman 2013:35 [www])  

 

För att stödja ett barns språkutveckling bör den börja redan innan födseln eftersom det är med 

hjälp av språket som barn lär sig om sin omgivning, identitet, självuppfattning samt 

kulturtillhörighet. Denna information kan föräldrarna få genom Folkhälsan då de delar ut 

informationsblad till nyblivna föräldrar. De informerar föräldrar till tvåspråkiga barn hur de 

kan stödja och förbereda barnet för ett liv som tvåspråkig. (Sallinen & Paqvalén & Harju-

Luukkainen [www])  

 

Man brukar skilja på tvåspråkighet med två olika teorier; den första är kommunikativ 

kompetens och det används inom vardagliga situationer och samtal. Den andra teorin är 

kognitiv kompetens och detta behövs i mer akademiska situationer som i skolan och i 

arbetslivet. De olika teorierna kräver olika ordförråd och därför är det viktigt att tvåspråkiga 

barn får undervisning på båda språken, annars finns risken att hen bildar ett svagare 

modersmål. (Sundman 2013:36–38 [www]) 

 

 

2.1 Den språkliga identiten 

 

I artikeln ”Näkökulmia suomenruotsalaisen koulun identiteettirakennelmaan – 

pääkaupunkiseudun opettajat kielen ja kulttuurin rajapinnoilla” diskuteras det kring lärarens 

syn på identitet i en finlandssvensk skola (Mansikka & Holm & Londen 2013:292). I 

huvudstadsregionen i Finland talas det flera olika språk. Det svenska språkets fäste är starkt i 

området. De flesta finlandssvenska människor i huvudstadsområdet talar även andra språk än 
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enbart svenska hemma. De flesta av dessa som går i en tvåspråkig skola i huvudstaden 

kommer från en tvåspråkig familj. (Mansikka & Holm & Londen 2013:296) 

 

Enligt Skutnabb-Kangas kan tvåspråkiga individer indelas i fyra olika grupper: 1 de 

elittvåspråkiga, 2 barn från tvåspråkiga familjer, 3 barn från den språkliga majoriteten och 4 

barn från språkliga minoriteten. Med den första gruppen får barnen oftast välja fritt om de vill 

bli tvåspråkiga eller inte och deras förutsättningar för att lyckas är bland de bästa möjliga. 

Tillgångssättet för inlärningen sker som en kombination av ”naturlig metod” samt 

undervisning. Den andra gruppen där barnen är från tvåspråkiga familjer har barnen ingen 

press från samhället ifall ena föräldern talar majoritetsspråket. Istället ser samhället hellre till 

att barnet bli enspråkigt med majoritetsspråket som modersmål. Föräldrarna vill dock oftast 

att barnet ska kunna kommunicera med dem båda på deras modersmål och situationer som det 

här måste barnet lära sig båda språken. (Skutnabb-Kangas 1981:78–79, 81) 

 

Den tredje och fjärde gruppen bestod av barn från både majoritetsspråken och 

minoritetspåken och barnen från majoritetsgruppen lär sig ett främmande språk först i skolan 

och dessa innefattar till exempel barn i språkbadsskolor.  Majoritetsspråkiga barn kan bli 

tvåspråkiga på två sätt där den första är att garantera minoritetsspråkets status och den andra 

att barnet ska få större fördelar i samhället. Det finns även skäl till att ge barnet fördelar med 

att lära sig minoritetsspråket ifall det är ett prestigefyllt minoritetsspråk. (Skutnabb-Kangas 

1981:79–80) 

 

Barnen från den sista gruppen består av minoritetspråkliga barn och dessa har press från 

samhället att bli tvåspråkiga. Detta kan vara på grund av att deras egna modersmål inte har 

samma officiella rättigheter som majoritetsspråket har och det har en bättre chans till att få 

högre utbildning och ekonomisk stabilitet. För att misslyckas med att bli tvåspråkig är risken 

större för den sista gruppen. Det kan riskera att bli utestängda från utbildning samt att de får 

svårare att få anställning. Om barnet skulle bli dominant i majoritetsspråket finns det risk att 

hen glömmer bort det andra modersmålet vilket försvårar inlärningen av det senare i livet 

samt att kommunikationen och kontakt med föräldrarna blir utestängd. (Skutnabb-Kangas 

1981:82–83) 

 

Att vara tvåspråkig betyder inte att man automatiskt är flytande i de båda inhemska språken 

utan det kan även vara att man är svag i både språken och detta fenomen kallas för 
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halvspråkighet. Med detta tar eleverna oftast en lättare väg när de talar och man för in finska 

ord i konversationen eller svenska ord om man talar finska. Detta medför att eleven som 

kommer från en tvåspråkig familj inte kan någotdera av språken ordentligt. (Mansikka & 

Holm & Londen 2013:297–298) Skribenterna antyder att ingen människa är född med en 

speciell identitet utan att identitet formas och ändras under allmänna representanter, 

omgivningen har en påverkan på vår syn på oss själva som individer samt i grupper. Vi är 

även beroende av kulturen och dess syn på språk. (Mansikka & Holm & Londen 2013:305)  

 

Lärarna anser att den största skillnaden i en tvåspråkig skola är att de talar svenska där även 

om eleverna talar mycket finska sinsemellan talas svenska under undervisningen. För lärarna 

har tvåspråkigheten två sidor; å ena sidan för den med sig ett stort utbud och öppnar flera 

dörrar för möjligheter inom undervisningen. Å andra sidan för den med sig utmaningar som 

för det mesta har anknytningar till elevernas språkkunskaper. Om eleven inte har tillräckligt 

med språkkunskaper återspeglar det sig inom deras skolarbeten och inom lärarens vardag 

därför kan det vara svårt att följa läroplanen i undervisningen. (Mansikka & Holm & Londen 

2013:296–297)  

 

Många av eleverna i den svenskspråkiga skolan i huvudstadsområdet i Finland anser att andra 

människor runtomkring dem och ser dem som svenska medborgare och dessa elever vill oftast 

göra det klart, att de nog är finska medborgare. Dessa elever kan se finlandssvenskheten som 

någonting att opponera mot. Skolans mål är att ge eleverna en trygg miljö som kan förstärka 

deras självförtroende och ger dem möjligheter att tala svenska även utanför skolan. (Mansikka 

& Holm & Londen 2013:306)   

 

Ett problem som uppstår för sverigefinnarna är att utbudet av finskspråkiga skolor är för litet. 

Om det fanns flera grupper där barnen kunde använda finska språket i Sverige skulle barnets 

identitet stärkas i undervisningsgruppen samt höja finska språkets status i barnets värld. 

Sverige har blivit uppmanat år 2000 av Europarådets uppföljningskommitté att förbättra 

sverigefinska barnens möjligheter till undervisning på finska i kommunala skolor. 

(Sverigefinne [www]) 

 

Människorna i dagens samhälle tillhör oftast olika grupper som innefattar olika uppfattningar 

kring identitet istället för att delas in i antigen som monokulturell eller enspråkig. När 

samhället och omgivningen är flerspråkig kan flera olika aspekter av miljön påverka en 



13 
 

individs språkiga identitet som till exempel; social-, etnisk eller könsidentitet. Dessutom gör 

dagens teknik möjligt för människor att ha kontakt med andra kulturer och utveckla sociala 

relationer med personer och grupper på långt avstånd. (Kovero 2011:44 [www]) 

Enligt Kovero kan barns språkidentitet sammanfattas med hjälp av några punkter: 

 

– Att skolan har en stark betydelse för hur barnen definierar sig språkligt. 

– Att majoritetsspråket inte är av stor vikt för det egna identitet. 

– När barnen får mer självförtroende för språket ökar svenska språkets betydelse för 

deras identitet. 

 

Likheter med enspråkiga och tvåspråkiga familjer syns genom den språkliga identiteten. Den 

enspråkiga skolan är viktig för barnens språkliga identiteter. Alla barnen från både de 

enspråkiga svenska hem och de tvåspråkiga hem anser att de behöver den svenska skolan för 

sin språkliga utveckling och för att få en balanserad tvåspråkighet. (Kovero 2011:53, 108 

[www]) 

 

 

2.2 Språklärares undervisning 

 

Det saknas en tvåspråkig lärarutbildning och detta har Europarådet pressat Sverige att 

förbättra. Sverigefinnarna har möjlighet att få utbildade finska lärare från Finland men det 

bästa vore om lärarna i Sverige kunde få egen utbildning inom språket. Dessutom ska alla 

lärare som arbetar i Sverige vara informerade om minoritetsgrupperna och undervisa sina 

elever om dem, detta för att förbättra attitydfrågan angående minoritetsspråken i landet. 

(Sverigefinne [www]) 

 

Enligt Linnarud har språklärare möjligheten att vara de bästa forskarna kring språkinlärning. 

Att fokusera på egna analyser och undersökningar kring sin arbetsplats kan göra 

undervisningen mera spännande och nyfikenheten öppnar nya intressen. Frågor som en lärare 

kan ha, så som: vad, när och hur, hur sker språkinlärning och varför blir inte resultatet av 

inlärningen alltid som man vill? I figur 1 ses det att lärarens del av inlärningen är i 

överläggningen med inläraren i undervisningen. (Linnarud 1993:7–8) 

 

Även miljön utanför klassrummet har en påverkan på inläraren. Runtomkring finns även språk 

och kultur som har inverkan på inlärningen. Beroende på hur stor del av cirkeln som man vill 

täcka beror mycket på motivation och vilka mål som man sätter sig. Vissa av inlärarna nöjer 
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sig med att enbart lära sig det mest nödvändiga för att klara sig med språket medan andra vill 

lära sig mycket mera. (Linnarud 1993:7–8) 

 

 

Figur 1 samverkande faktorer vid språkinlärning (Linnarud 1993:8) 

 

Det språk som lärarna använder är det som eleverna får som input (inlärning) och detta ska 

helst vara en nivå högre än vad eleverna själva använder. Linnarud fortsätter med att beskriva 

hur olika undersökningar visar att lärare oftast använder ett förenklat språk när de talar till 

sina elever. Lärare har försökt att kombinera målspråket till en sådan nivå att eleverna lär sig 

någonting nytt och samtidigt ska språket vara förståeligt. (Linnarud 1993:99)  

 

Det har märkts att lärare pratar sakta och använder sig av pauser för att vara säkra på att 

eleven har förstått, därefter ökar läraren hastigheten i talet. Dessutom använder sig lärare av 

mer korrekttal i klassrumssituationer än i vardagliga situationer. En lärare kan även använda 

ogrammatiska meningar där hen vill förenklaspråket för eleven, till exempel vid frågor som 

”Har du barn?”  detta kan istället bli till ”Barn?”. Linnarud menar att det är självklart att 

läraren ska använda målspråket under lektionstiden, eftersom endast läraren kan anpassa 

språket till den nivå som eleverna behöver. (Linnarud 1993:100)  

 

Arbetet som tvåspråkiglärare anses vara utmanande i alla länder. De har flera funktioner att ta 

ställning till när de undervisar, som till exempel: litteratur på modersmålet, kommunikation på 

andra språket och det krävs att läraren är språkkunnig inom båda språken. Dessutom behöver 

läraren agera som en mellanhand mellan kulturskillnaden med skolan och hemmet. Brutt-

KOMMUNIKATION 

INLÄRAREN 

UNDERVISNING 

LÄRAREN 
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Griffer och Varghese menar att de flesta ser tvåspråkigt lärande som mer utmanande än 

enspråkigt lärande och detta bygger på att de tvåspråkiga eleverna behöver speciella riktlinjer 

som ger dem det rätta stödet. (Brutt-Griffer & Vargse2004:112 [www]) 

 

Enligt en undersökning gjorts angående klasslärare som arbetar med årskurs fyra kom det 

fram att lärarna inte hade tillräckligt med kunskaper för att undervisa flerspråkiga elever och 

att de behövde stödmaterial för att kunna göra undervisningen funktionell (Lindgren 2015 

[www]). 

 

 

2.3 Hur språkbad fungerar 

 

Jag har valt att forska kring språkbad och tvåspråkighet, därför anser jag att boken Språkbad 

Forskning och praktik 1999 är en bra bok att studera om man är intresserad av språkbad. 

Bokens författare (Christer Laurén) har lett ett språkbadsprojekt vid sin egen institution i Vasa 

mellan åren 1987 till 1997. Där har funnits kurser för språkbad för lärare samt internationella 

samarbeten inom forskningen. 

 

Under hösten 2011 kunde man följa en debatt angående tvåspråkiga skolor, denna debatt gav 

ett intryck att den tvåspråkiga undervisningen var eftertraktat i synnerhet i Finland. Dessutom 

hävdade man att den svenska språkbadsundervisningen hade gett mycket positiva resultat och 

de hade nått en stor popularitet bland de finska familjerna. Det har även diskuterats kring ett 

samarbete mellan finska och svenska skolor. (Sundman 2013:66) 

 

Språkbad utvecklades i Kanada på 1960-talet, ett tidigt fullständigt språkbad betyder att 

barnet undervisas enbart på det nya språket. Språkbadet brukar börja vid 5 års ålder och slutar 

i bästa fall i årskurs 9. Man ”badar” barnet i det nya språket i daghemmet och i skolan och 

barnet lär sig det nya språket på samma sätt som hen skulle lära sig modersmålet hemma. 

Detta ger en möjlighet att kommunicera mera på det nya språket och lärarna talar endast 

målspråket med barnet. Det som man vill nå med språkbad är att ge eleven en funktionell 

tvåspråkighet, möjligheten att använda det nya språket i en autentisk språksituation. 

Resultaten från undersökningar visar att eleverna i ett språkbads skola har bättre svenska 

språkfärdigheter än eleverna i en vanlig finskskola i Finland. (Sundman 2013:67–69 [www]) 
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Det har genförts forskning inom ämnet språkbad i flera olika länder. Man har varit nyfikna på 

hur en lärare kan på det mest effektivaste sättet arbeta som lärare i en språkbadsklassrum. Att 

använda målspråket i olika ämnen än enbart språkundervisning, anses vara en förklaring till 

varför språkbadselever lär sig ett språk så bra. (Laurén 1999:159) 

 

När barnen börjar på språkbad sker undervisningen på språkbadsspråket och pedagogerna 

utgår från att barnen inte kan språket på förhand. Barnen tvingas inte att använda 

språkbadsspråket men de uppmuntras till det.  Barnet lär sig att läsa, tala, förstå, skriva och 

använda sig av minoritetsspråket på liknande sätt som barnen från minoritetsspråken gör 

hemma. Efter att Undervisnings- och kulturministeriet beställde en utredning 2010 angående 

hur kommunerna såg på språkbadssituationen och undervisningen på främmande språk, kom 

rapporten om några av de viktigaste punkterna som behandlar språkbadssituationen och dessa 

var att: 

 

–  utbildade språkbadslärare ökar.  

– Kommunen behöver stödja språkbadsundervisning så att eleverna har samma 

jämbördiga utbildning. 

–  Integrering av språkbadsundervisning behövs i en större utsträckning. 

–  Språkundervisning borde ta till sig lösningar som språkbadsundervisningen medför. 

–  Det behövs en mer strukturerad lärarutbildning och 

–  utbildningen borde vara mer tillgänglig och jämlik. 

– Det pedagogiska samarbetet mellan grund- och fortbildningen behöver öka. 

(Hertzberg 2012 [www]) 

 

Laurén undrar hur språkforskare kan ha undgått att märka att olika lärares sätt att lära, måste 

påverka och lämna olika spår i eleverna. I Norden har lärarna oftast koncentrerat sig på 

inlärning av grammatiken och inte på kontexten. Elevernas sätt att umgås med språket i sina 

egna sociala liv har förbisetts. I början av språkbadsundervisning lades mest koncentration på 

just den grammatiska aspekten av språkinlärning, men i efterhand insåg forskarna att de olika 

klassrummen fick olika resultat, detta berodde på att de fungerade på olika sätt. Denna 

observation medfödde tanken att läraren är den centrala i undervisningen, att eleverna kanske 

inte lärde sig eftersom läraren var bristfällig inom ämnet själv. (Laurén 1999:160–162)  

 

Orsaker som kan hämma språkundervisningen är sådana som: 

 

– Läroplanen 

– Undervisningsmaterialet 

– De didaktiska frågorna som; vad, när hur och hur mycket? 
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– Läroplanens genomförande av läraren 

– Inlärningssätt (Mackey & Loveless & Louisy & Heechung 1987:119–121). 

Flera andra aspekter som kan medföra inlärningsproblem hos eleverna är; om läraren inte 

känner sig trygg, har problem med att skapa en arbetsvänlig miljö samt elevernas individuella 

inlärnings förmågor (Laurén 1999:164). 

 

 

2.4 Hur en tvåspråkig skola fungerar 

 

Det finns flera tvåspråkiga skolor i Sverige, jag är dock enbart intresserad av svensk-finska 

och finsk-svenska skolor. På Finlands ambassads hemsida kan man söka bland svensk-finska 

skolor, vissa av dem erbjuder utbildning på båda språken och vissa skolor erbjuder utbildning 

på sitt modersmål. Dessutom finns det skolor som erbjuder eleverna att välja vilket språk de 

vill ha undervisning på. (Finlands ambassad [www]) På finska ambassadens hemsida finns en 

länk till sverigefinne.nu, där det finns en uppdaterad lista över de svensk-finska skolorna, 

enligt deras hemsida fanns det totalt 12 skolor i Sverige som erbjuder svenska och finska som 

undervisningsspråk (Sverigefinne [www]). 

 

 Jag kommer även att ta upp språkbad i Finland samt landets tvåspråkiga skolor och hur de 

fungerar. Eftersom Finland och Sverige är nära varandra, både kulturellt och geografiskt, har 

jag bestämt mig att använda båda ländernas undervisningsmetoder. (Språkfostran [www]) 

 

En tvåspråkig skola har undervisning på två språk, medans i språkbad använder man endast 

målspråket.  Det som man vill nå med tvåspråkig undervisning är att eleven får en infödd eller 

nästan infödd behörighet i båda språken. (Sundman 2013:45 [www]) 

 

Det finns olika dagis program som föräldrar till tvåspråkiga barn oftast kan välja mellan. Det 

första programmet är ett vanligt dagis där barnen lär sig det inhemska språket vilket är språket 

som majoriteten använder sig av. Det andra programmet är att barnet sätts i ett dagis där 

personalen är kompetenta och har kunskaper om vad det tvåspråkiga barnet behöver 

språkmässigt. Detta betyder att även personalen är tvåspråkig. Det tredje typen av dagis är en 

simultan användning av båda språken och den sista typen är vanlig i Sverige och det är att 

barnet får hemspråksundervisning och detta sker då enbart på ett av språket medan resten av 

undervisningen sker på det andra språket. (Arnberg 1987:102–103 [www]) 
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De flesta av familjerna som väljer tvåspråkiga skolor för sina barn menar, att barnet får 

fullständiga kunskaper i två språk. Detta medför ett nytt värde i sig och barnet kommer att ha 

praktiskt nytta av att kunna de båda språken. Barnet kan till exempel få bättre möjligheter att 

få arbete i framtiden om hen kan flera språk.  (Sundman 2013:45 [www]) 

 

Forskare har studerat att när barnet går i en tvåspråkig skola med undervisning på två språk är 

det ett effektivare sätt att lära sig ett nytt språk, än i vanliga enspråkiga skolor där de har 

språkundervisning som enskilt ämne. Detta beror på att eleven får en möjlighet att använda 

språket mer naturligt och i vardagliga situationer, de får även mer stimulans i båda språken 

både muntligt och skriftligt. Det som mest skiljer tvåspråkiga skolor från språkbad är; när 

hälften av eleverna i klassen talar undervisningsspråket som modersmål och den andra hälften 

talar det andra språket som modersmål. Detta ger eleverna ett naturligare band och kontakt till 

det andra språket, av infödda talare. Däremot är det enbart läraren som talar målspråket för 

eleverna i språkbadsundervisning. (Sundman 2013:46 [www]) 

 

Det finns olika typer av tvåspråkiga skolor, modell (A) som är för språkliga minoriteter och 

modell (B) som är för majoritetsspråkstalande elever. I (A) modellen finns det två grupper: 

skola för minoritetstalande barn och tvåspråkig skola (=B.1). I modell (B) finns det fyra 

grupper: tvåspråkig skola (=A.2), språkskola med S1 + ett (eller flera) prestigespråk som 

undervisningsspråk, språkbad och CLIL (Content and language intergrated learning). (Baker 

2011:209–210)  

 

Det som används på Språkskolan som jag har besökt och som analyseras här, använder sig av 

A.2 och B.2 som undervisningsmodell, både minoritets- och majoritetsspråkstalande elever 

undervisas i samma klass. Oftast är lärarna tvåspråkiga själva och en del av dem kan 

undervisa på båda språken, men även samarbete mellan två olika modersmåls talande lärare 

kan arbeta tillsammans. De kan undervisa tillsammans och på så sätt hjälpa de elever som 

behöver hjälp i sitt modersmål. (Sundman 2013:52 [www])  

 

Oftast måste läraren ta ställning till hur de ska gå till väga när en elev blandar båda språken, 

och använder sig av fel ord uttryck med fel språk. Detta är väldigt normalt med tvåspråkiga 

personer och detta fenomen kallas för kodväxling. Man upplever kodväxling som bristande 

kunskaper i språket, men det är inte alltid och ibland kan det handla om kommunikations fel 

som är naturligt för tvåspråkiga individer. Förut har man velat hålla språken isär och 
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språkblandning i skolorna var någonting negativt.  Idag har man börjat se på kodväxling på ett 

nytt sätt. Lärare har börjat använda kodväxling som en resurs för undervisningen istället och 

de drar nytta av det. På detta sätt lär sig eleverna även översättning och de får en naturligare 

gång i undervisningen och man går igenom materialet med båda språken. (Sundman 2013:54 

[www]) (Se mer i avsnitt 3 Kodväxling). 

 

Tvåspråkiga skolor har flera fördelar, som förbättring av språkkunskaper både i svenska och i 

finska. Det har gjort forskning kring ämnet och det har visat sig att ungdomar och barn som 

har tvåspråkig undervisning har en allmänt hög kompetens i språket och de blir oftast 

”balanserade tvåspråkiga”. Dessutom har man fört argument för att tvåspråkiga skolor i 

Finland skulle ha fört det svenska och finska språket närmare varandra och skapat ett 

positivare intryck. Debatten om dessa fördelar har skilt tvåspråkiga skolor med tanke på att 

argumenten måste vara olika för finskspråkiga och svenskspråkiga barn. För de finskspråkiga 

barnen har man koncentrerat sig på deras kunskaper i det svenska språket. Däremot har de 

svenskspråkiga barnen inte upplevt ett tillräckligt starkt behov för tvåspråkig undervisning. 

(Sundman 2013:26–27 [www]) 

 

Eftersom det finns fördelar finns det oftast även nackdelar med sådana här frågor. Mot 

argument för en tvåspråkig skola är att de finlandssvenska skolorna har hållit sig skeptiska till 

tvåspråkiga skolor, där det har funnits blandade elever som är både finskspråkiga och 

svenskspråkiga.  Detta har setts som ett hot mot det svenska språket. Dessutom har man 

menat att denna modell skulle kunna hota den språkliga identiteten. I Sverige var man rädd att 

de tvåspråkiga skolorna förr eller senare skulle ersätta de vanliga svenska skolorna i Finland. 

Ett annat argument mot dessa skolor var att de svenskspråkiga eleverna skulle försvinna i 

mängden av andra elever och de skulle vara i minoritet. Man strävar efter att ha så pass jämna 

antal elever från båda språken som möjligt i tvåspråkiga skolor.  (Sundman 2013:27–28 

[www]) 

 

 

2.5 Språkfel som två- och flerspråkiga gör 

 

Även tvåspråkiga elever gör språkfel som enspråkiga, men de har skillnader eftersom de 

tvåspråkiga eleverna får inflytande från det andra språket. Detta kallas för transfer och är 

normalt inom språkkontaktfenomen. När transfer medför språkfel kallas det för interferens. 
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Man överför strukturer från det ena språket till det andra språket. För det mesta sker detta 

eftersom eleven är osäker på det andra språkets struktur. De finskdominerade regionerna för 

med sig uttryckssätt som tillhör talat språk och då kan dessa sprida sig till skriftspråk. Dessa 

språkfel syns speciellt med ovana skribenter, många av eleverna använder talspråk i sina 

skrifter. Men det är inte enbart det finska inflytandet som stör de svenskspråkiga eleverna utan 

de tvåspråkiga barnen är oftast osäkrare när de ska använda ovanliga ord eller när de ska välja 

rätt preposition, än de enspråkiga eleverna. (Sundman 1999:107–108)  

 

Anne Nesser har undersökt om ”finskspråkiga studenters och elevers språkliga reproduktion”. 

Nesser beskriver hur sverigefinska ungdomar söker sig oftast till universiteten i Sverige för att 

studera finska. Ungdomar från Finland sökte sig till de svenska universiteten för att studera 

finska redan under 1970-talet. Hemspråksreformen kom 1977, och med detta började 

samhället att stödja aktiv tvåspråkighet, då får eleverna färdigheter både i modersmålet samt i 

svenskan. (Nesser 2007:13) 

 

Gruppen som Nesser har undersökt består av 30 informanter, där 18 är kvinnor och 12 är män. 

Om informanten hade gått i en finsk klass de första åren, placerades de i Fi-gruppen, om de 

hade endast hade fått modersmålsundervisning placerades de i Sv-gruppen. Dessa personer är 

redan vuxna när undersökning gjordes vilket medför att:  

 

Det kan för en vuxen person vara känsligt att genomföra skriftliga och muntliga test, 

medan de flesta yngre personer sedan skoltiden är vana vid att göra tester och prov. 

 

 Detta gör att några kan prestera sämre under stressituationer medan andra kan prestera bättre. 

(Nesser 2007:19) 

 

Det centrala testet var lucktest som informanterna fick genomföra. Där testades: verbformer 

(finita och infinita), kongruens, stadieväxling, komplexa imperfektformer, samt användning 

av passiv istället för aktiv. Eftersom detta var en pilotundersökning med begränsat material 

tas endas de vanligaste problemen upp. I resultaten visas att de flesta av utelämnade svaren 

tyder på osäkerhet när det gäller verbböjning och bildandet av partitiv i plural. (Nesser 

2007:21, 23, 24)  
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De vanligaste stavfelen i testet är ”dubbla- och enkelteckning av vokaler och konsonanter”. 

Exempel på dessa är: 

 

 

pysi      (pyysi) bad 

Sitä     (siitä) det 

videlä   (viideltä)   vid fem (Nesser 2007:30–31) 

 

Någonting som är karakteristiskt för tvåspråkiga men inte för enspråkiga är att de undviker. 

När de inte är säkra på orden och strukturen undviker de tvåspråkiga dessa uttryck helt. Detta 

är ändå svårt att upptäcka hos eleverna. De skickliga skribenterna använder ett rikare 

ordförråd medan de som är osäkra av sig använder slätstruket språk med vanligare ord 

konstruktioner.  Tvåspråkiga elever tenderar att göra likadana fel för det mesta och det finns 

forskningar om detta, som till exempel Ulla Laurén har gjort. (Sundman 1999:108)  

 

 

2.6 Nyanlända 

 

Termen nyanlända hänvisar till de asylsökande barn som kommer till Sverige från andra 

länder, de fick rätt att gå i svenskskola från och med den 1 januari 2002. De barn som inte har 

tillstånd att vara i landet fick enligt lag rätten att gå i svensk skolan, detta beslut kom i juli 

2013. Det finns två modeller för att ta emot barnen på grundskolan, den första är en 

förberedelseklass och den andra är direktintegrering. (Bunar 2016:11, 14) 

 

Fördelar med en förberedelseklass är att barnens bakgrundskunskaper kan kartläggas mer 

effektivt, de får även studievägledning på sina modersmål och att de får lära sig det svenska 

språket i en trygg miljö (Bunar 2010:109 [www]). För att genomgången från förberedelse-

klassen ska gå smidigt till deltar barnen i de praktisk-estetiska ämnena tillsammans i den 

ordinarie klassen (Bunar 2016:14).  

 

Det finns även nackdelar med förberedelseklasser som har diskuterats av kritiker och det är att 

barnen blir fysiskt isolerade från resten av skolan, barnen hålls även för länge i 

förberedelseklasserna och att det inte finns tillräckligt många grupper för dessa barn. 

Förberedelseklasserna för ihop barn med olika kunskapsgrader i en och samma grupp och det 

finns sällan några åldersintegrerade klasser. (Bunar 2016:15) 
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Den andra modellen med direktintegrering, placeras barnen direkt i en ordinarie klass och de 

har enbart fått en kortare introduktion till svenska språket i kommunens mottagningsenhet. 

Detta görs för att barnen inte ska bli fysiskt isolerade från resten av skolan. (Bunar 2010:109–

110 [www]) 

 

Enligt forskning angående principerna för de nyanländas inlärning krävs det tre villkor som 

gör att läraren kan effektivisera lärandet. Dessa villkor är att läraren måste få 

bakgrundskunskap om vad eleverna kan sen tidigare och alla elever måste kartläggas för att 

läraren ska veta hur eleverna lär sig som bäst.  Det tredje villkoret är att eleven måste få 

tillräckligt med stöd med inlärningsprocessen. (Bransford & Brown & Cocking 2000:163 

[www]) 
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3 KODVÄXLING 

 

Kodväxling används när man talar om språkdominans eller språkblandning. Ordet kodväxling 

har flera olika betydelser runt omkring sig och den saknar en ren entydig definition. Det talas 

mycket om språkblandningens och kodväxlingens skillnader och vart gränsen går mellan 

definitionerna. Man måste döma varje enskild undersökning för sig. (Rontu 2005:39–40) En 

möjlig definition är utgående från samtalskontexten. När barnet blandar språket i en enspråkig 

situation, kallas det för språkdominans, men när barnet blandar språket i en tvåspråkig 

kommunikationssituation kallas det för kodväxling. (Lanza 1997a:193)  

 

Språkblandning uppstår när barnet är i den fasen att hen inte kan göra en tydlig skillnad 

mellan språken. Kodväxling uppstår däremot när barnets förmåga att skilja medvetet mellan 

de båda språken och hen har en tillräckligt bra kunskap i grammatiken. Rontu menar att 

kodväxling är medvetet och att barnet tillämpar sig det i olika samtalssituationer. Ett barn som 

kodväxlar mycket med sin mor, men knappas kodväxlar alls med sin far, tycks vara medvetet 

om den språkliga samtalsstilen med sin far. Men barnet är inte medveten om vad som förutsätt 

av hen när hen talar med sin mor.  (Rontu 2005:41)  

 

 

3.1 Lärares språkanvändning i klassrummet 

 

Det är inte enbart elever som kodväxlar i klassrummet utan även läraren. Enligt Martin-Jones 

kodväxlar läraren när både hen och eleverna är flerspråkiga och detta kan ske på liknande sätt:  

 

– för att markera att lektionen har påbörjat 

– för att visa vem man talar till och 

– för att skilja på att genomföra en lektion och att tala om den 

 

När kodväxling sker i klassrummen är det sällan enbart talet som växlar utan även 

kroppsspråk och icke-verbala tecken som påverkar. (Martin-Jones 2000:2 [www]) Lärarna 

arbetar med att balansera problematik för hur inlärningen sker vanligtvis och hur den borde 

ske enligt dokumentation och riktlinjer. Lärarna måste tänka på sina egna röster samtidigt som 

de måste lyssna på skolan, politiska och media institut beträffande hur inlärning egentligen 

ska ske. (Creese 2005:48 [www])  

 



24 
 

Lärare har olika sätt att tala och förmedla till sina elever hur de vill att eleverna ska arbeta och 

hur feedback ska ges till eleverna och detta kallas ofta för ”teacher talk”.   En artikel skriven 

av Prusak, Vincent och Pangrazi tar upp termen ”teacher talk” och vad det är, hur det används 

och när det ska användas.  Enlig dem är det inte många som har fått utbildning inom detta och 

speciellt med nya lärare. Beroende på åldersgruppen som läraren ska undervisa måste hen lära 

på rätt sätt, de yngre barnens uppmärksamhet kan enbart hållas från några sekunder till 

ungefär en minut. Därför måste lärarna lära sig att tala mindre i början av lektionen och mer i 

slutet. Att lära sig att kommunicera på fler sätt än att enbart tala är ett viktigt steg i ”teacher 

talk”, att en bild är värt tusen ord och kroppsspråket förtydligar det som de verbala 

instruktionerna inte gör och barnen lär sig bäst genom olika demonstrationer. (Prusak & 

Vincent & Pangrazi 2005:21–23 [www])  

 

Språket mellan lärare och elev är annorlunda än mellan elev och elev eftersom läraren ofta har 

ett syfte med konversationen. Även om konversationen inte är planerad så är den inte helt 

spontan heller. Det finns många beskrivningar om lärarens roll inom klassrummet gör att det 

är hen som iscensätter kommunikationen i klassen. Oftast spenderar en lärare ca 78 procent av 

sin tid med interaktion bland eleverna, men en elev spenderar ca 84 procent av sin tid med att 

arbeta självständigt. Detta pekar på att eleverna får mest uppmärksamhet när läraren talar 

inför helklass. (Myhill & Jones & Hopper 2006:13–14 [www])  

 

För att kunna undervisa med helklass krävs det att läraren är yrkesskicklig eftersom hen ofta 

frågar eleverna sådana frågor som de redan vet svaren på. Eleverna kan då dra slutsatsen att 

det finns ett rätt svar på frågan. (Myhill & Jones, & Hopper 2006:17–18 [www]) 

 

Boyd anser att en bra lärare känner sina elever och kan genom den kunskapen planera och 

genomföra en lektion som är engagerande och relevant. Läraren måste även förmedla för 

eleven när de ska lyssna och när de kan fråga, men läraren måste också kunna engagera 

eleverna till att tala och lära tillsammans. (Boyd 2012:15 [www]) 

 

I boken Lärarens arbete – Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv berättar 

olika lärare om att de lär av sina egna elever på olika sätt.  Genom beteendet från eleverna kan 

de utläsa vilken respons de har till lektionen. Mer personliga handlingsplaner utförs då ett sätt 

att lära fungerar för en elev men inte för en annan. (Rhöse Martinsson 2006:20) 
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En lärare har olika sätt att förmedla det som behöver sägas, det finns sex pedagogiska 

funktioner som används i klassrummet. Dessa sex funktioner är  

 

– (1) Animera genom att liva upp det som blir skrivet. 

– (2) Genom översättning från första språket till andraspråket. 

– (3) Att förklara och detta kan ske genom båda språken när till exempel läraren 

informerar om lektionen och vad eleverna ska arbeta med. 

– (4) Producera och detta innebär att läraren har för mening att kommunicera 

någonting hen ger input. 

– (5) Uppmana, genom kommunikation mellan läraren och eleven och 

– (6) dialog vilket sker även den genom kommunikation. (Forman 2012 [www]) 

 

Det är viktigt att en elev kan kommunicera utåt och inte enbart ta till sig information, 

andraspråkselever behöver använda språket för att de ska bli förstådda. När en elev inte 

behärskar ett språk känner de sig obekväma med att använda det är då som de måste 

överkomma den svårigheten för att kunna kommunicera på en högre nivå. Det är även viktigt 

att låta eleverna ha möjlighet att komma över sådana möjligheter och öka på den språkliga 

resursen. (Gibbons 2016:43–45 [www]) 

 

Den sociala gränsen mellan läraren och eleven kan även ses från en synvinkel där läraren kan 

kommunicera med eleven genom humor och genom uppvisning av känslor. Takahashi-

Breines forskning visar att läraren kunde använda sig av skämt och smeknamn för att få 

eleverna att förstå när hen skämtade och det medförde en miljö som liknade elevernas hem. 

Detta kan även ses som lärarens språkanvändning. (Takahashi-Breines 2013 [www]) 

 

 

3.2 Flerspråkighet 

 

Cummins talar om att i en ”normal” klassrum har elever som är flerspråkiga svårt att 

genomföra vissa uppgifter eftersom deras kunskaper är begränsade på grund av språket. En 

elev som inte talar engelska som sitt modersmål hade svårt att genomföra en uppgift som 

resten av klassen utförde. Eftersom hennes språkkunskaper inte räckte till begränsade detta 

hennes möjligheter att visa sina kunskaper.  Men genom att ändra en aspekt i det sociala 

klassrummet hade hon möjlighet att använda den kunskap som hon hade genom sitt 

modersmål och översatte detta till engelskan. (Cummins 2007:235 [www]) 
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Genom intervjuer som Cummins har haft med flerspråkiga elever får han veta att; när en av 

eleverna får använda sitt hemspråk då hjälper detta honom att förstå engelskan. Om eleven 

läser på engelska så kan hen sedan tänka på sitt hemspråk och förstår då mer. (Cummins 

2007:236 [www]) 

 

Andraspråkselevera har ökat med de nyanlända och några av dem har drabbats av olika 

sorters trauma och då är förberedelseklasserna ett sätt att integrera dem in i skolan igen. På 

detta sätt får språk och kunskapsutvecklingen en naturlig miljö att utvecklas i. (Gibbons 

2016:218 [www]) 

 

Sverige är ett flerspråkigt land och det talas nästan 200 språk i landet och av dessa språk 

används närmare 140 olika i svenska grundskolor som elevers modersmål. Carlson anser att 

språkfrågan är lågmäld inom lärarutbildningen men att den har vart mer påtalad inom 

samhällsdebatten. Hen diskuterar om språkforskares syn på att lärarna bör ha viss kunskap om 

andraspråksperspektiv och angående allmän språkkompetens. Hen argumenterar för att 

lärarna kunde vara förberedda inför möten med barn som inta talat svenska som modersmål. 

(Carlson 2009 [www]) 

 

De flesta av barnen i världen talar fler språk än ett och med det menar Salameh att språken 

inte är separata i barnets kropp utan att språken kompenserar varandra. Det skulle inte vara 

funktionellt att kunna lika mycket på båda språken och barnen utvecklar även två separata 

lexikon. Då barnet har behov av olika ord för olika aktiviteter blir inte språkkunskaperna 

identiska. De barn som talar fler språk än enbart svenska i Sverige behöver stöd för att kunna 

utveckla båda språken. (Salameh 2006 [www]) 

 

För tonåringar kan det ta upp till 6–8 år för att använda det andra språket på en infödd nivå. 

Barn som bor i områden som representerar många språk får sällan tillräckligt med språklig 

stimulans på sitt första språk. När vuxna kommunicerar med barn ändrar de ofta sitt språk till 

en nivå som är med förståeligt för barnet och det blir då mer barnanpassat. Sedan finns det 

kulturer där de vuxna inte ändrar på språknivån utan de talar till barnen som de skulle tala 

med en vuxen. De använder sig av repetition för att barnet ska lära sig och förstå. Det finns 

forskning som visar att flerspråkiga barn har en större kognitiv flexibilitet än barn som talar 

enbart ett språk. (Salameh 2006 [www]) 
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Språklig medvetenhet  

 

Den språkliga medvetenheten är inte någonting som finns enbart ibland, antingen är man 

medveten eller så är man det inte. Språklig medvetenhet är sannolikt en utvecklingsfråga, men 

det diskuteras oftast som ett fenomen. Barnet går snarare igenom olika stadium av 

utvecklingsprocesser. (McLaughlin 1984:193)  

 

Efter en undersökning kring ett barn, som jag tog upp redan tidigare (se avsnitt 3 

Kodväxlning), har man konstaterat att barnet har en språklig medvetenhet inom kodväxlingen 

oberoende av samtalspartnern. Rontu anser att skillnaden mellan språkblandning och 

kodväxling uttrycker en psykolingvistiks syn på den tvåspråkiga språkutvecklingen i barnet. 

Med språkblandning blandar barnet sina två språk tills barnet lär sig språksystemen, efter det 

blandar barnet språken medvetet och använder grammatiken för att styra språket som hen vill, 

då kallas detta för kodväxling. (Rontu 2005:42) 

 

Många forskare ser att en grammatisk kunskap inom de båda språken är en nödvändighet för 

att ett tvåspråkigt barn ska kunna kodväxla (Rontu 2005:43). Det anses att barnet ska ha en 

kännedom om pragmatiken, grammatiken och om språkets sociolingvistiska regler som 

förutsättningar för kodväxling. Barnet ska även ha lärt sig de grammatiska restriktionerna för 

kodväxling. (Köppe 1996:931–932) 

 

Kodväxling kan ses som ett sätt att kommunicera på, Rontu delar inte på begreppen 

kodväxling och blandning utan ser dem båda som enbart kodväxling. När barnet använder 

kodväxling i enspråkiga yttranden då kan detta även ses som språkdominans. (Rontu 2005:44) 

 

 

3.3 Språkdominans 

 

När barnens båda språk är obalanserade kan det leda till kodväxling och språkdominans sägs 

vara en ledande indikator. Barnen växlar från det dominanta språket till det ickedominanta 

språket, men inte tvärtemot. Detta tros basera sig på att barnet har en obalanserad grammatisk 

kunskap i båda språken. (Cantone 2007:25)  
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Enligt Petersen sägs det att inom kodväxling kan de grammatiska morfemen från det 

dominanta språket växla med lexikala morfem. Detta sker inom det dominanta eller det 

ickedominanta språket. Däremot kan endast grammatiska morfem från det ickedominanta 

språket växla med lexikala morfem från det ickedominanta språket. (Petersen 1988:486) 

 

Barnet kodväxlar eftersom det ena språket dominerar det andra, istället för att skilja på 

språkdominans och kodväxling anser Rontu att kodväxlingen ska relateras med kontexten 

inom samtalet. Då kan barnets kodväxling tolkas tillsammans med språkdominansen och man 

får en koppling till barnets språkkontext. (Rontu 2005:50) 
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4 TIDIGARE FORSKNING OM TVÅSPRÅKIGHET 

 

Det har diskuterats kring tvåspråkiga barn i Finland och diskussionerna har handlat om 

barnens lingvistiska kompetens. Både föräldrar och lärare har oroat sig för barnens språkliga 

utveckling. Det har talats om ett barn verkligen kan vara balanserat och kunna utveckla sin 

tvåspråkighet och hur stor risk det är att barnet blir halvspråkigt. Lärare har märkt att vissa 

enspråkiga elever har börjat göra språkfel som de inte gjorde tidigare när tvåspråkiga elever 

har dykt upp i klassrummen.  Det finska språket tycks komma av sig själv så att säga, då 

denna oro tillämpar sig på de svenska kunskaperna, eftersom finskan anses som det 

dominanta språket i Finland.  (Sundman 1999:86) 

 

Det saknas fortfarande longitudinella fallstudier (när man studerar en students 

språkutveckling under en längre tid) inom språkforskningen i Finland, men det finns redan 

forskning angående tvåspråkighet från 1970-talet och framåt. Det flesta av dessa studier som 

har gjorts är tvärsnittsstudier då man har undersökt språkkompetensen hos en person under en 

viss tidpunkt. (Sundman 1999:86–87)  

 

De frågor som man har velat få svar på genom dessa forskningar är: 

– Hur klarar sig tvåspråkiga elever i skolan? 

– Kan tvåspråkiga barn svenska sämre än enspråkiga barn? 

– Finns de ett samband mellan skolframgång och språkkompetens? 

– Vad är karakteristiskt för tvåspråkiga elevers svenska? 

– Varför klarar sig somliga tvåspråkiga barn utmärkt medan andra tycks ha 

svårigheter? 

– Vilken betydelse har hembakgrunden? 

– Är en del tvåspråkiga barn starka i finska, andra i svenska, eller är det snarare 

samma barn som utvecklas bra i båda språken? (Sundman 1999:87) 

 

Jag kommer inte att gå igenom alla dessa frågor utan bara de som jag kommer att använda i 

denna pro gradu-avhandling. Forskningen, som Sundman har genomfört, har varit för att 

hjälpa föräldrar och lärare att kunna stödja tvåspråkiga elevers språkutveckling och skolgång.  

Resultaten av studierna är inte absoluta sanningar utan sannolikheter. (Sundman 1999:87) 

 

I Finland har forskningen resulterat i att den språkliga bakgrunden inte borde inverkan på 

barnets skolframgång. Barnets framgång i skolan påverkas inte av att hemmet är endast 

enspråkigt eller tvåspråkigt. Men om barnet har ett bristande ordförråd och svårigheter med 

grammatiken kan detta påverka skolframgången. (Sundman 1999:88) 
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Flera olika projekt har genomförts i Finland angående tvåspråkiga barns kompetens i 

svenskan. De mesta av undersökningarna har varit angående skriftliga färdigheter. Det största 

problemet har varit att definiera ordet språkkompetens. Språkkompetens formas av flera 

nivåer som man lär sig på olika sätt, i olika takt och behövs i olika situationer. En person som 

måste lära sig två olika språksystem samtidigt har mycket större uppgift än en person som 

enbart behöver lära sig ett språk.  Det överraskar knappast att tvåspråkiga barn har mindre 

ordförråd och gör mera språkfel än enspråkiga barn. (Sundman 1999:97–98) 

 

Språket utvecklas olika för olika barn, hur pass bra barnet lär sig ett språk har med både inre 

och yttre faktorer att göra. En till viktig faktor är motivationen för inlärningen tillsammans 

med de inre aspekterna som medfödda egenskaper, tidigare språkkunskaper, begåvning samt 

personlighet. Yttre faktorer kan vara miljön och om barnets input och språkliga impulser som 

den har fått. En orsak till att barnet lär sig olika kan vara den språkliga stimulansen som 

barnet får. Vissa barn har lättare att lära sig än andra och de utvecklas snabbare. Även 

hemmet kan hjälpa barnet att utveckla sitt språk. Man anser inte att tvåspråkighet hämmar 

språkinlärningen utan att den enbart kan göra den långsammare. (Sundman 1999:98–99)  

 

Det förväntas att tvåspråkiga elever ska göra mera språkfel än enspråkiga och detta är av två 

skäl. Det första är att tvåspråkiga är den språkliga stimulansen mindre per språk än för 

enspråkiga. De hinner inte införskaffa lika stort ordförråd och grammatik som enspråkiga. 

Dessutom förekommer störning mellan de båda språken och detta påverkar språkinlärningen. 

Ett vanligt fel som uppkom under tvåspråkiga elevers skrivningar var ordföljdsfel, 

huvudsatsordföljd i bisats och tvåspråkiga har även svårt med att i infinitiv-konstruktioner. 

(Sundman 1999:102–115) 

 

Finland har nästan idealiska omständigheter för en balanserad tvåspråkighet, i svenska och 

finska. Det finns en mångsidig språklig stimulans i det svenska språket för tvåspråkiga barn 

även om miljön är finskdominerande. Föräldrarna är beredda att satsa på barnens 

tvåspråkighet och ser till att de kan gå i daghem och skolor med svenskt språk.  Även lärarna 

är starkt motiverade när det gäller att ta hand om de tvåspråkiga barnens behov.  De flesta 

konsekvenserna av tvåspråkighet kan även ses som positiva istället för negativa. (Sundman 

1999:137) 
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De tvåspråkiga eleverna klarar sig lika väl i skolan som de enspråkiga, om man ser till 

resultaten av de undersökningar som har gjorts.  En hypotes som forskare har kommit fram till 

är att de tvåspråkiga barnen kanske avancerar snabbt när de väl har kommit till en svensk 

skola. Men att skillnaderna mellan enspråkiga och tvåspråkiga elever ökar i slutet av 

grundskolan, då mer komplicerade språknormer kommer upp. (Sundman 1999:137, 140) 



32 
 

5 ANALYS AV LÄRARE OCH ELEVERS SPRÅKANVÄNDNING 

 

Insamlat material från den tvåspråkiga skolan var mindre än förväntat. Eftersom lärarna fick 

bestämma ifall de ville svara på frågeformuläret eller inte, kunde jag inte i förväg veta hur 

många besvarade frågeformulär som kommer in. En påverkande faktor för de få besvarade 

frågeformulären må ha varit att jag personligen inte var på plats för att be dem besvara 

enkäten. Däremot fick jag assistans från en av lärarna på skolan för att hjälpa till att dela ut 

och få enkäterna besvarade. Detta hjälpte mig tidsmässigt och underlättade kommunikationen 

mellan de olika avdelningarna på skolan.  

 

Båda skolorna kommer att bli indelade i två grupper. Grupperna kommer att bestå av låg- och 

mellanstadiet och högstadiet, och för Språkskolan kommer grupperingarna vara mellanstadiet 

och högstadiet eftersom det inte finns några informanter som arbetar med årskurserna 1–3.  

 

Skolorna kommer att analyseras var för sig och sedan jämförs de med varandra för att få en 

överblick av språkanvändningen i sin helhet. Språkanvändningen står i fokus för den här 

avhandlingen och jag fokuserar mig enbart på lärarnas pedagogiska kompetens och vad de 

anser sig ha behov av för att genomföra en lyckad undervisning språkmässigt. Alla 

informanter samt lektioner kommer att behandlas anonymt. Skolorna är enbart de fysiska 

platserna där lärarna och eleverna möts för att kunna bruka språket.  

 

 

5.1 Analys av lärares och elevers språkanvändning från mellanstadiet från Språkskolan 

 

Sammanlagt besvarade elva personer på frågeformuläret. Det primära jag vill ta upp från detta 

är att de flesta lärarna anses vara erfarna inom arbetet, där hälften av informanterna hade 

arbetat som lärare mellan 19–30 år. Sedan var det några som hade arbetat mellan 7–18 år 

inom yrket och de resterande hade arbetat mellan 1–6 år. En tredjedel av informanterna 

svarade att de undervisade i både svenska och finska, en tredjedel svarade att de undervisade i 

svenska och de resterande att de undervisade i finska. Eftersom skolan är tvåspråkig med både 

svenska och finska elever var denna fråga av högt intresse, några av informanterna hade även 

valt att tillägga språket engelska som extra språk när de besvarade enkäten. Men eftersom 

ingen hade enbart ett annat språk utöver svenska eller finska kommer jag bara att se till dessa 

två språk i denna del, för den här skolan. 
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Enkätsvaren kommer jag att dela in i två grupper, mellanstadiet och högstadiet. Anledningen 

till detta är att jag vill jämföra användningen av undervisningsmaterialet med dessa 

avdelningar. Eftersom eleverna är äldre på högstadiet har de även blivit utdelade en privat 

bärbardator som hjälpmedel i skolan. Därutöver vill jag se om kodväxlingen skiljer sig från de 

yngre eleverna jämfört med de äldre. Jag är också intresserad av lärarnas språk inom 

klassrummet och om de använder sig av kroppsspråket, tydlig artikulation med mera.  

 

Inga som svarade på frågeformuläret från denna skola hade elever i lågstadiet mellan årskurs 

1–3. Från den totala mängden av besvarade frågeformulär har 5 lärare mellanstadieelever och 

6 lärare har högstadieelever. Kodväxling i kommunikation mellan lärare och 

mellanstadieeleverna sker mest med enstaka ord, men två av informanterna har observerat att 

det ibland sker kodväxling med både enstaka ord och hela meningar. Som med 

språkbadseleverna där pedagogerna uppmuntrar sina elever att använda språkbadsspråket (Se 

avsnitt 2.3 Hur språkbad fungerar) uppmuntrar även lärarna på Språkskolan sina elever att 

använda ett specifikt språk men en specifik lärare. Även om språkanvändningen skiljer sig 

från språkbad genom att eleverna använder båda språken i skolan vid speciella lektioner ger 

detta möjlighet för eleverna att få kunskaper i bägge språken.  

 

Kommunikationen mellan lärare och elev skiljer sig från kommunikation mellan elev och 

elev. Eleverna kan känna sig mer avslappnat och vardagligt när hen kommunicerar med andra 

elever men när hen kommunicerar med läraren begär oftast läraren att eleven ska producera 

svar eller konversation som har ett speciellt syfte. Oftast handlar det om att eleven ska besvara 

lärarens frågor eller så behöver eleven hjälp med uppgiften som läraren har gett dem.    

 

 En lärare hade kommenterat att elever blandar språk med grannspråkselever men att ingen 

språkblandning sker när de talar med modersmålselever. Språkskolan har elever från både 

finska staden Torneå och från Haparanda, eleverna är blandade i enbart några av ämnena men 

under raster finns det mer tid att bekanta sig med grannspråket (se avsnitt 1.3 Gränsskolan och 

Språkskolan).  

 

Här ses också hur eleverna kommunicerar olika beroende på vem de tilltalar men också till 

vilket språk som de kodväxlar till. Eftersom minoritetsspråket i Haparanda är finskan och som 

jag tog upp tidigare är minoritetsspråket majoritetsspråk i den kommunen. Därav kan 

slutsatsen dras att eleverna kodväxlar oftast från svenska till finska. Mina observationer längre 
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fram i avhandlingen kommer det fram att de svenska eleverna ofta kodväxlar till finska (se 

avsnitt 5.1.3 Observationer av språkanvändningen på Språkskolan). 

 

Det finns en informant som inte anser att någon kodväxling sker med hen och eleverna och 

detta förstärks av att läraren i frågan enbart har svensktalande elever i ämnen som har svenska 

som undervisningsspråk. Ingen kodväxling behövs för den här undervisningen då eleverna 

talar modersmålet med läraren. Det intressanta med detta är att läraren däremot har observerat 

att viss kodväxling sker mellan eleverna själva. De blandar både enstaka ord och hela 

meningar när kommunikation sker mellan eleverna själva. Informationen tyder på att eleverna 

är vana att använda ett språk med en lärare som är en regel för denna skola men att de kan 

blanda språk när de kommunicerar med andra elever.  

 

Även om eleverna i denna grupp har modersmålet svenska och de har en svensktalande lärare 

syns den dominanta finska språket i språkanvändningen bland eleverna. Eleverna kan även ha 

tvåspråkiga föräldrar där den ena talar finska som modersmål och den andra talar svenska. På 

detta sätt underlättar kodväxlingen för eleverna eftersom de möjligtvis inte reagerar på att de 

kodväxlar. Det kan även anses att de är vana att tala ett språk med en speciell individ och att 

det då kan kännas svårt att plötsligt byta språk när de kommunicerar med varandra. Precis 

som eleverna talar bara ett språk med läraren kan det kännas svårt att ändra sin 

språkanvändning. 

 

Som teorin tar fram i kapitel 2.4 Hur en tvåspråkig skola fungerar har tvåspråkiga skolor 

undervisning på båda språken som för Språkskolan men språkskolan använder sig även av 

modellen för språkbad då det använder endast målspråket med vissa ämnen. De andra 

informanterna har även upptäckt kodväxling mellan eleverna själva och alla förutom en hade 

märkt kodväxling med enstaka ord. Några hade även observerat att kodväxling sker med hela 

meningar. Den informanten som skiljde sig från de andra hade kommenterat att: 

 

Ex.1. En elev pratar sitt grannspråk, den andra sitt grannspråk. Båda förstår 

varandra. (Informant 19) 

 

Det intresseväckande med detta är att båda eleverna kan tillräckligt av den andres språk för att 

förstå varandra och detta även om de inte kommunicerar på samma språk. Denna sorts 

språkkunskap tyder på att omgivningen och miljön runtomkring eleverna är tvåspråkig och de 

flesta har vissa färdigheter i båda språken. Skolan har en jämfördelning av elever med både 
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finsktalande och svensktalande barn och pedagoger. Detta förstärks med de andra lärarnas 

svar där de flesta elever blandar språken i kommunikation med varandra med antingen i form 

av enstaka ord eller hela meningar. Detta tyder på språkkontaktfenomen som togs upp tidigare 

(se avsnitt 2.5 Språkfel som två- och flerspråkiga gör) och markerar inflytandet av finskan för 

de svenska eleverna och av svenska för de finska eleverna.  

 

De flesta informanterna från mellanstadiegruppen fick använda flera olika sätt när de skulle 

lära nya ord till eleverna och variationen är ett sätt för läraren att förmedla inlärningen på 

bästa möjliga sätt för alla elever. Informanterna hade svarat att de använder både 

kroppsspråket samt bilder och dessutom använde några även tydlig artikulation och ett annat 

språk vilket var antingen finska eller svenska. Även om lärarna försöker att inte använda 

andra språk med eleverna än sina undervisningsspråk måste de ibland byta språket om eleven 

inte förstår.  

 

Eleven måste känna att hen har en trygg miljö att träna på båda språken och att lärarna stödjer 

hens språkutveckling. Lärarna använde samma sätt för språkinlärning som språkbadslärare. 

Även om Språkskolan inte är en språkbadsskola tyder inlärningssätten på att de har mer 

gemensamt än vad som skiljer dem åt. Exempel på detta är kodväxling mellan eleverna själva 

samt undervisningssättet som lärarna använder sig av.  

 

Även om lärarna inte kodväxlar med eleverna själva kan kodväxling ske mellan elev och elev 

och läraren kan då anmärka på språkanvändningen när hen hör elevernas kodväxling. Detta 

tas upp senare i avhandlingen. Läraren uppmuntrar på detta sätt eleverna att använda det språk 

som undervisningen kräver och eleverna har en pedagog som kan hjälpa dem när de gör 

språkfel.  

 

Jag tar upp elevernas användning av svenska språket även om läraren inte har kontroll över 

alla delar av detta så är det intressant att se hur mycket språket inverkar på elevernas 

kommunikation och inlärning i skolan. Eleverna hjälper varandra genom att översätta ord eller 

uttryck på modersmålet när de behöver hjälp med nya ord och fraser. Enbart några 

informanter har märkt att eleverna använder kroppsspråk som hjälpmedel och att eleverna ber 

andra elever om hjälp dessutom har en informant har märkt att eleverna artikulerar sakta och 

tydligt. Eleverna behärskar inte båda språken till fullo än och det dominanta språket används 
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automatiskt och det är här som läraren hjälper eleverna att börja använda det andra språket 

mer vilket liknar språkbadslärarnas undervisning.  

 

Språklärare använder ofta kroppsspråk samt sakta och tydlig artikulation när de lär ut nya ord 

och fraser detta kommer fram flera gånger under analysen men det är någonting som eleverna 

ser ofta och tar till sig och på detta sätt kan de sedan hjälpa varandra med inlärning när läraren 

inte hinner eller kan. Repetition är även det ett mönster som hjärnan lär sig snabbt och 

använder sig av automatiskt. Som ett av inlärningssätten när vuxna talade med tvåspråkiga 

barn bytte inte de vuxna sina talesätt utan de tilltalade barnet som de skulle en vuxen och 

istället upprepades orden tills barnen kunde använda dem själva (Salameh 2006 [www]). 

 

Vid förfrågan om när läraren använde andra språk än undervisningsspråket med eleverna hade 

alla använt andra språk med eleverna någon gång och en av informanterna använde andra 

språk i alla sammanhang. Eftersom skolan är tvåspråkig tycks detta vara en naturlig del av 

tillvaron där båda språken står i fokus för kommunikationen. Här syns en överlappning där det 

frågades om det sker någon kodväxling när eleven kommunicerar med läraren och en av 

informanterna svarade att ingen kodväxling sker mellan elev och lärare men att hen använder 

ett annat språk än undervisningsspråket med eleverna i klassrummet under lektionen.  

 

Språkanvändning för tvåspråkiga individer kan ibland ske reflexmässigt då de talar båda 

språken lika bra. Detta medför att kodväxling kan ske i större utsträckning än vad som 

framkommer här eftersom lärarna inte alltid är medvetna om att de kodväxlar själva. 

Omedveten språkanvändning kan ske med enstaka ord och kan ofta gå omärkt förbi. (se 

avsnitt 2.2 Språklärares undervisning)  

 

Tvåspråkighet är en del av identiteten och även om lärarna inte är tvåspråkiga från börjarna 

arbetar de med ämnet så mycket att även deras identitet kan förändras. Då miljön där de vistas 

i större delen av vardagen påverkar dem på många sätt för det är vana vid att tala ett språk 

med en vårdnadshavare och om läraren skulle träffa personen i frågan utanför skolan kommer 

hen att automatiskt använda språket som de kommunicerar med på skolan fastän bägge 

parterna skulle ha kunskaper i bägge språken. 

 

Även om det inte sker direkt kodväxling mellan eleverna och läraren under lektionen, kan 

läraren använda ett annat språk under lektionen och eleverna förstår ändå. Detta förstärker 
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intrycket av att eleverna förstår både finska och svenska även om de inte använder båda 

språken själva. Läraren kodväxlar också liksom eleverna och detta sker emellertid mer omärkt 

från lärarens sida eftersom de några svarade att de inte använder andra språk som hjälpmedel 

när elever inte förstår nya ord eller fraser. (Se avsnitt 3.1 Lärarens språkanvändning i 

klassrummet) 

 

Vilket språk som informanterna använder sig av när eleverna använder ett annat språk än 

undervisningsspråket ger mig insyn i hur mycket eleverna förväntas förstå av båda språken:  

 

Ex. 2. Jag försöker prata mitt modersmål (finska) med svenska elever. Vi har en 

lärare/ett språksystem, som jag försöker tillämpa. (Informant 19) 

 

Även de andra informanterna hade kommenterat att de svarar på antingen finska eller svenska 

och detta förvånar inte med tanke på deras undervisningsspråk. Då skolan är tvåspråkig och 

att de flesta kan både finska och svenska ger det här systemet en mer konkret utgångspunkt 

för språkanvändning för eleverna. Eleverna vet reglerna och inser bättre på vilket språk de ska 

kommunicera med och att de alltid ska använda ett språk med en viss lärare.  

 

Precis som föräldrarna till språkbadelever ombeds att göra. Ena föräldern talar ena språket 

medan det andra talar det andra språket med barnet. Det ger trygghet och skapar reda i en 

annars språkrik tillvaro. Som avsnitt 2.3 Hur språkbad fungerar framfördes hjälp till hur 

tvåspråkighet kunde börja redan innan det tvåspråkiga barnet hade blivit fött och att 

föräldrarna förväntades hjälpa till med inlärningen av de båda språken. 

 

Med språkanvändningen i åtanken svarade alla fem informanter att ingen av eleverna 

använder språket som ett sätt att utesluta lärarna eller eleverna från sina samtal. Det 

förståeliga med detta är att de oftast är enbart två språk som eleverna kommunicera med och 

de flesta av lärarna och eleverna talar båda språken. Det rör sig även om yngre elever och 

språkkunskaperna inte är på samma nivå som för de äldre eleverna som har fått lära sig mer 

av grannspråket. I detta fall skulle kodväxlingen vara mer som språkblandning eftersom det 

sker mer oplanerat än för äldre barn och vuxna. 

 

Å andra sidan är stödmaterialet för lärarna på mellanstadiet tillräckligt enligt de flesta av 

informanterna. De resterande skulle vilja ha mer stödmaterial i mån om att kunna variera 

undervisningen och kunna minska klyftan mellan kunskapsnivåerna hos eleverna: 
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Ex. 3. T.ex. i grannspråket ligger barnen på så olika nivåer. (Informant 22) 

 

Ex. 4. Jag skulle gärna vilja ha mer material för att kunna variera undervisningen 

(Informant 23) 

 

De använder även mest tryckt undervisningsmaterial och enbart kompletterar med eget, 

dessutom använder informanterna enbart tryckt material och inget elektroniskt. Detta kan bero 

på den låga åldern på eleverna och att eleverna inte har egna datorer som hjälpmedel. Det 

gäller att lite i taget låta eleverna gå över den obekväma tröskeln när de inte behärskar ett 

språk lika starkt som sitt modersmål (se Gibbons i Lärarens språkanvändning i klassrummet). 

Språket förstärks enbart genom användning och eleverna på den tvåspråkiga skolan får 

kunskaper i bägge språken samtidigt. Eftersom eleverna behöver en miljö som stödjer 

simultan språkinlärning är en skola som specialiserar sig på enbart dessa två språk den 

optimala arbetsmiljön. Dessutom är även pedagogerna tvåspråkiga vilket ger dem möjlighet 

att kommunicera med alla elever på det språket som eleven behöver använda under den 

tidpunkten. 

 

Alla informanterna från mellanstadiet ansåg att de inte behöver någon tolkhjälp när de 

kommunicerar med vårdnadshavare och det förstärker användningen av tvåspråkigheten med 

dessa lärare och elever. Personalen på språkskolan är tvåspråkig vilket underlättar i 

kommunikation med hemmet för de elever som har grannspråket som modersmål. Det gör 

också att informationen mellan hemmet och skolan binder ihop elevernas vardag både 

kulturellt och vetenskapligt. 

 

 

5.1.1 Analys av lärares och elevers språkanvändning på högstadiet från Språkskolan 

 

I jämförelse med mellanstadieeleverna har högstadieeleverna lika mycket kodväxling när de 

kommunicerar med läraren. Av enkätsvaren kunde man bedöma att kodväxlingen även har 

förstärkts, där hälften av informanter hade observerat kodväxling med enstaka ord samt med 

hela meningar, en hade däremot inte märkt någon kodväxling mellan elev och lärare.  

 

Alla informanter hade även märkt kodväxling mellan eleverna själva, där de ansåg att 

eleverna blandar enstaka ord med varandra och några informanter ansåg att hela meningar 

blandas. Kodväxlingen har då inte försvunnit genom att eleverna har blivit äldre, som 
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hypotesen under avsnitt 1.1 Syfte, där jag ville jämföra skillnaden mellan kodväxling bland de 

olika åldersgrupperna. Eftersom eleverna är äldre förstärker det här termen kodväxling och att 

det inte rör sig om språkblandning, eleverna blandar medvetet de två språken. 

Informanterna har blandade sätt att hjälpa elever att förstå nya ord eller fraser, nästan alla 

använde kroppsspråk som ett hjälpmedel, dessutom använde hälften även bilder, vilket hjälper 

eleverna med den visuella inlärningen och bilder kan förmedla mycket. Tydlig artikulation 

samt att ta hjälp av ett annat språk var även de användbara sätten: 

 

Ex. 5.  Finska (Informant 24) 

 

Ex. 6. Engelska. Teater. (Informant 26) 

 

Ex. 7. Synonymer på svenska (Informant 28)  

 

Två informanter hade valt enbart att de använder sig att ett annat språk, vilket var finska, de 

hade även svarat att de har finska som undervisningsspråk, detta förstärker regeln att lärarna 

på denna skola håller för ett språk med en lärare.  

 

Lärarna ansåg att eleverna använde sig av andra elever när de inte förstod någonting på 

svenska, de kunde även översätta på modersmålet, vilket borde vara finska för de flesta av 

eleverna som inte talar svenska som modersmål, dessutom kunde de använda kroppsspråket 

som hjälpmedel. De som inte har svarat på frågan är de två informanter som har finska som 

undervisningsspråk.  

 

De resterande informanter som svarade på frågan har antingen svenska som 

undervisningsspråk eller svenska och finska. De två som hade finska som undervisningsspråk 

har däremot använt ett annat språk än finska med eleverna i korridorerna och den ena även i 

klassrummet under lektionen. Detta tyder på att även de av lärarna som har enbart finska som 

undervisningsspråk i en svensk skola är tvåspråkiga och kan kommunicera med eleverna på 

båda språken.  

 

Alla informanter använder ett annat språk än undervisningsspråket med eleverna åtminstone 

någonstans, majoriteten har markerat att de använder ett annat språk än undervisningsspråket 

med eleverna antingen i klassrummet eller på något vis utanför. Denna skola hade tvåspråkiga 

elever vilket också förstärker användandet av båda språken, och detta kan ses som en positiv 
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detalj. Av de informanter som svarade på frågan kom det fram att lärarna använder 

undervisningsspråket när eleverna frågar på ett annat språk.   

 

Däremot ser man en skillnad med informanterna från mellanstadiet när man jämför ifall 

eleven använde språket som ett sätt att utesluta läraren från sina samtal, där svarade hälften av 

informanterna att de har blivit uteslutna på detta vis. Två informanter har hört att de använder 

ett annat språk med eleverna utanför klassrummet, det tyder på att de kan både finska och 

svenska. Eleverna kan då antas glömma att lärarna kan båda språken om de är vana vid att tala 

enbart ett språk med en lärare.  Ingen av lärarna ansåg att eleverna försöker utesluta andra 

elever från sina samtal med hjälp av andra språk. Skillnaden mellan kommunikationen mellan 

elev och lärare och elev och elev utmärkas också med detta och det förstärker Myhill, Jones, 

och Hopper (2006:13–14) uttalande. (avsnitt 3.1 Lärarens språkanvändning i klassrummet.) 

 

Högstadiegruppens informanter har alla ansett att det finns tillräckligt med stödmaterial för 

elever som har svårt att förstå undervisningsspråket. Även användningen av eget material är i 

samma nivå som för mellanstadielärarna, där de flesta informanter har svarat att de använder 

mest tryck material och enbart kompletterar med eget material. Det fanns två lärare som 

använde mest eget undervisningsmaterial med kompletterade med tryckt material istället. 

Oavsett vilket alternativ som informanterna har valt tyder det på att en blandning av både 

tryckt och eget material är mer givande. 

 

Majoriteten utnyttjar både tryckt material och e-böcker i sin undervisning, enbart en informant 

använder bara tryckt material. Detta skiljer sig betydligt från mellanstadielärarna som alla 

hade svarat att de använder tryck material. Orsaken torde vara att eleverna på högstadiet har 

större möjligheter att komma åt elektroniskt material eftersom de har egna datorer som 

hjälpmedel i skolan. Läraren kan då enklare dela ut lektionsaktiviteter som kräver åtkomst till 

elektroniska medel. Variationen av inlärningen ger också möjlighet till att lära sig nya 

mönster och breder lärarens utsikter för att hitta bästa inlärningssättet för den eleven, som det 

togs fram tidigare kan ett inlärningssätt fungera för en elev men inte för en annan (avsnitt 3.1 

Lärarens språkanvändning i klassrummet) 

 

Nästan ingen av informanterna behövde hjälp med att tolka när de hade kontakt med 

vårdnadshavare, detta var likadant med informanterna på mellanstadiet. Endast en informant 

från högstadiet hade kommenterat att de behöver ingen hjälp, eller att annan personal tolkar 
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och att elever skulle behöva tolka. Detta kan tydas som att läraren inte behöver tolkhjälp, 

eftersom hen kan kommunicera med eleverna med andra språk än undervisningsspråket. När 

man analyserar hens andra svarsalternativ på de andra frågorna kommer det fram att hen kan 

kommunicera t.ex. på föräldramöten med andra språk än undervisningsspråket. 

 

 

5.1.2 Sammandrag av språkanvändningen Språkskolan 

 

Efter att ha delat upp de insamlade materialet från Språkskolan i två grupper syns skillnaderna 

och samhörigheterna tydligare. Dessa två grupper är även uppdelade i två avdelningar på 

skolan, vilket ger en intressant bild av hur lika eller olika respektive avdelning har när det 

gäller språkanvändningen i och utanför klassrummet. Båda avdelningarna har som regel att 

eleverna använder ett språk med en lärare, detta kan ses prov på genom analysen av 

frågeformulären. Även om de besvarade frågeformulären är få kan man dra slutsatsen att 

regeln fungerar med just dessa informanter och deras elever.  

 

Enligt lärarna på högstadiet ansåg de att eleverna hjälpte varandra när en av dem inte förstod 

svenska och eleverna kunde använda sig av översättning till och från modersmålet och genom 

att använda sig av kroppsspråket. Lågstadieeleverna hjälpte varandra men översättning av ord 

och uttryck speciellt när det var nya ord och fraser. Några av informanterna hade observerat 

att eleverna kunde använda sig av kroppsspråket när de hjälpte och det kan ses som en 

imitation av när läraren hjälper eleverna. Dessutom hade en lärare märkt någon använda sig 

av sakta och tydlig artikulation när eleverna kommunicerade med varandra. 

 

Båda avdelningarna hade kodväxling när eleverna kommunicerade med läraren, det var 

antingen i form av enstaka ord eller hela meningar. Endast en representant från både mellan- 

och högstadiet ansåg att ingen kodväxling sker och informanten från högstadiet hade finska 

som undervisningsspråk och hen hade även enbart finska elever. Till motsats för informanten 

från högstadiet hade hen från lågstadiet svenska som undervisningsspråk och med enbart 

svenska elever. Bådas modersmål var detsamma som undervisningsspråket. Informanten från 

mellanstadieavdelningen försökte även använda undervisningsspråket i all utsträckning: 

 

Ex. 8. – Jag försöker svara på svenska när de frågar på svenska. (Informant 23) 
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Emellertid ansåg alla informanter att eleverna kodväxlade sinsemellan. Detta var förväntat då 

skolan är tvåspråkig och den svenska kommunen har starka band till det finska språket 

 

Alla lärare kunde även använda ett annat språk än undervisningsspråket med eleverna, 

antingen i klassrummet eller utanför. En större skillnad ser man på undervisningsmaterialet 

mellan dessa avdelningar. De flesta som arbetade med mellanstadieelever behövde inget 

stödmaterial och använde enbart tryck material i undervisningen. Däremot ansåg två 

informanter att de ville ha mer variation och minska nivåskillnaderna mellan eleverna. Detta 

kan jämföras med de som arbetade med högstadieelever som hade tillgång till datorer. Även 

om det finns undervisningsmaterial är variation bra för språkinlärningen (se avsnitt 3.1 

lärarens språkanvändning i klassrummet) lektionen blir mer engagerande och eleverna har 

lättare att koncentrera sig. 

 

Alla informanter från högstadiet menade att det fanns tillräckligt med stödmaterial för dem. 

Två av dem använde även mer eget material och kompletterade med det tryckta materialet. 

Dock använde alla förutom en, både tryckt material och elektroniska böcker, vilket skiljer sig 

från de informanter som arbetar med mellanstadieelever. På den här skolan behövde inte 

informanterna tolkhjälp när de hade kontakt med vårdnadshavare.  

 

 

5.1.3 Observationer av språkanvändningen på Språkskolan 

 

Jag har antecknat genom observationer och detta har skett efter att ha kontaktat Språkskolan 

för att be om möjlighet att besöka skolan och observera några lektioner. Jag har besökt 

Språkskolan vid två separata tillfällen och följt en sjätte klass under en dag. Efter att ha varit i 

kontakt med en av lärarna på skolan kom vi överens om att jag fick observera sådana 

lektioner som skulle ge mig mest nytta från ett språkberikat perspektiv. Ämnena som jag fick 

följa var bland annat musik, grannsspråket finska för svenska elever och engelska. 

 

 

Musik 

 

Musikläraren talade svenska men hen förstod finska och hens elever var både finska elever 

från Torneå och från Haparanda. Sjätte klassen hade musik som helklass vilket innebär att 
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eleverna från både sidorna av gränsen hade lektion samtidigt. Nästan alla av eleverna kan 

svenska och de kommunicerar på svenska tillsammans under lektionen. Temat för lektionen är 

att öva på Lucialåtar och då har eleverna fått själva bestämma en svensk sång och en finsk 

sång. Bland pojkarna hör jag ibland samtal på finska men bland flickorna talas det enbart 

svenska. Kodväxlingen sker bara delvis och med enstaka meningar och ord.  

 

Läraren ber på svenska att en av de finska pojkarna att släcka ljusen, pojken tittar då på 

läraren och säger eller gör ingenting. Hen använder även ena handen som hjälpmedel genom 

att peka på taklamporna. Då översätter en annan pojke till honom på finska;  

 

”Sammuta valot!” (släck ljusen).  

 

Här tar läraren över på svenska och korrigerar den andra.  

 

”Du behöver inte svara, han förstår nog”. 

 

Detta passar med regeln för skolan att eleverna ska tala ett språk med en lärare och här 

uppvisas även att läraren har observerat att den första pojken inte förstod vad hen menade på 

svenska. Den första pojken behövde mer tid på sig att översätta det som läraren bad om till sitt 

modersmål än vad den andra pojken behövde. När han inte var tillräckligt snabb med att 

släcka ljusen bestämde den andra pojken att det skulle gå fortare med att översätta själv än att 

vänta på klasskamraten.  

 

Lärarens språkreagerande på när den andra pojken använde ett annat språk än hens 

undervisningsspråk under lektionen liknande språkbadlärarnas (se i avsnitt 2.3 Hur språkbad 

fungerar). Detta hjälper eleverna att hålla sig till språket och ger dem möjligheter att lyckas 

med kommunikation eftersom de vet på vilket språk det förväntas att tala med vilket lärare. 

Läraren bestämmer även när eleverna ska byta språk från svenska till finska och även om hen 

inte talar finska själv har hen goda kunskaper i språket och kan dirigera eleverna på svenska 

fast de sjunger på finska. Som Gibbons (2016:43–45) menade är det viktigt att eleverna kan 

kommunicera utåt och inte enbart ta till sig information (mer i avsnitt 3.1 Lärarens 

språkanvändning i klassrummet). 

 

 

Grannsspråket finska 
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Under lektionen är eleverna uppdelade, då enbart de svenska eleverna från Haparanda ska ha 

grannspråket finska och de finska eleverna från Torneå har sedan grannspråket svenska. I 

början av lektionen visar läraren genom att tala finska att det är finska som även eleverna ska 

tala eftersom det är hens undervisningsspråk.  

 

När eleverna kommunicerar med läraren använder de till största delen finska men de 

kodväxlar stundtals med varandra på svenska och detta sker med både enstaka ord och 

meningar. Kodväxlingen sker mest när läraren inte är i direkt närhet av eleverna och detta kan 

ses som ett sätt att utesluta sig från lektionen. När väl läraren kommer närmare de elever som 

talar svenska byter de ofta språket till finska och detta kan bero på att det är naturligt att tala 

finska med denna lärare eller för att de inte vill utesluta läraren från sina samtal sinsemellan.  

 

De svenska eleverna talar mer svenska när det är kommunikation mellan elev och elev och 

läraren reagerar ofta på finska när hen hör att eleverna talar svenska. Hen korrigerar elevernas 

språkanvändning på ett konstruktivt sätt och ger dem möjlighet att använda de 

språkkunskaper som eleverna har. Detta liknar Sundmans (Sundman 2013:31–32 [www]) 

reflektioner kring att en person behöver mycket språklig stimulans för att lära sig språket på 

ett bra sätt (se avsnitt 2 Tvåspråkighet).  

 

Läraren använder sig av både kroppsspråket samt att hen artikulerar tydligt och under 

lektionens gång används synonymer som hjälpmedel. Eleverna och läraren försöker även 

tillsammans hitta ord på finska som motsvarar det som eleverna enbart kunde säga på 

svenska.  

 

 

Engelska 

 

Engelska lektionen har vanligtvis två lärare där den ena har modersmålet svenska och den 

andra har modersmålet finska och undervisningen består av elever med kunskaper i bägge 

språken. Eleverna talar finska med den ena av lärarna och svenska med den andra, de 

kodväxlar inte med lärarna utan ska hålla ett språk med en lärare. Under denna lektion är det 

dock enbart den finsktalande läraren som är närvarande och eftersom hen är tvåspråkig förstår 

läraren alla elever. Men eleverna ska tala enbart finska med hen förutom under lektionens 

gång då de ska tala så mycket engelska som de kan.  



45 
 

 

Klassen är uppdelad i par då de ska arbeta med en speciell uppgift. Läraren har då bestämt att 

paren ska bestå av en finsk elev och en svensk elev för på detta sätt tränar eleverna att 

kommunicera på grannspråket när de ska tala sinsemellan. Några av pojkarna talar finska med 

varandra och de kodväxlar mer än flickorna. Eftersom undervisningsspråket är engelska under 

denna lektion använder läraren mer detta språk men hen översätter till finska vid behov fastän 

en elev talar på svenska till hen.  

 

Engelska är oftast tredje språket för dessa elever och det är viktigt att de inte blandar alla tre 

språk under kommunikation mellan elev och lärare samt mellan elev och elev. Skillnaderna på 

språkanvändning syns bättre under denna lektion då klassen är stor med 33 elever. Detta gör 

det möjligt att observera språkanvändningen i större sammanhang och den kan jämföras 

eleverna emellan. 

 

Eleverna sitter hellre i sina egna språkgrupper där de finska eleverna för sig och de svenska 

eleverna i en egen grupp men när läraren ber dem att para ihop sig har eleverna inga problem 

med att sitta med andra elever och tala grannspråk med varandra. Eleverna får själva välja 

vilka de ska arbeta med, konversationerna sker både på finska och på svenska. Kodväxling i 

form av enstaka ord sker någon gång men eleverna ändrar istället språket helt och hållet och 

använder antingen finskan eller svenskan.  

 

Eleverna tycks vara i en trygg miljö vilket medför att de vågar använda båda språken fast den 

ena inte är deras modersmål. Som med språkbadselever kan det konstateras att översättning 

sker i form av att det eleverna vill ha sagt sker snabbare genom kodväxling. Det här kan 

kopplas till Lauréns (1999:164) observationer angående arbetsvänligmiljön samt att läraren 

behöver ha kunskaper inom språket (se mer i avsnitt 2.3 Hur språkbad fungerar). 

 

 

Lektionsobservationer på Språkskolan, andra besöket 

 

Under andra besöket på Språkskolan fick jag observera tre lektioner igen och dessa var; bild, 

engelska och grannspråket svenska. Att jag fick följa en lektion beträffande grannspråk på 

båda språken var av högst intresse eftersom det då var möjligt att på bästa sätt observera 

elevernas språkkunskaper i sina grannspråk. Språkskolan är en tvåspråkig skola med inslag av 
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språkbad i undervisningen och Haparanda kommun har starka inslag av det finska språket 

därför väcker detta intresset för hur pass tvåspråkiga eleverna är när de går i sjätte klass. 

 

 

 

Bild 

 

Bildlektionen har både svenska och finska elever och läraren talar svenska dock förstår hen 

även finska men talar enbart meänkieli. Ordförståelsen är viktig med ämnen som bild då 

orden skiljer sig från det vardagliga språket, detta kompenserar läraren genom att noga se till 

att alla elever förstår instruktionerna innan de börjar arbeta med uppgiften. Hen frågar ofta om 

alla förstår de nya orden och använder både kroppsspråk och gester när hen förklarar. 

Dessutom används även tydlig artikulation och eleverna får tid för att låta informationen 

sänka in.  

 

Eleverna kodväxlar inte med enstaka ord men med hela meningar istället använder de istället 

språken mer än det andra. De finska eleverna talar mer finska sinsemellan och de svenska 

eleverna talar svenska. Under denna lektion hjälper både läraren och eleverna varandra genom 

att förstå nya ord och fraser eftersom ämnet är estetiskt har några elever svårt med sådana ord 

som de inte behärskar sedan tidigare.  

 

Det intressanta är att de svenska eleverna ändrar språket till finska när de ska kommunicera 

med de finska eleverna och ändrar tillbaka till svenska när de fortsätter att kommunicera med 

de svenska eleverna. Även under denna lektion sitter språkgrupperna för sig med finska elever 

på ena sidan av klassrummet och svenska på andra. 

 

 

Engelska 

 

Engelska lektionen skiljer sig från det första besöket på så vis att enbart de finska eleverna är 

närvarande. De svenska eleverna har matematik under tiden. Läraren är hen som har finska 

som modersmål och undervisningen sker då på det språket när det inte talas engelska. 

Eleverna är mer självsäkra under denna lektion än den förra och besvarar lärarens frågor 
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aktivt och är engagerade i undervisningen. De har möjlighet att visa sina kunskaper inom 

ämnet bättre eftersom klassen är mindre. 

 

Läraren kan även förklara mer detaljerat när hen undervisar eftersom alla eleverna förstår vad 

hen talar om och alla har modersmålet finska, det syns att ingen kodväxling sker mellan 

finskan och svenskan under denna lektion. 

 

Grannspråket svenska 

 

De finska eleverna har bättre språkkunskaper i svenskan än vad de svenska eleverna har i 

finskan. Lektionen är en blandning av både svenska och finska då läraren behöver översätta 

till några elever. De finska eleverna använder inte svenska lika mycket som de svenska 

eleverna använder finska. Även om de finska eleverna är mer kunniga på sina grannspråk och 

de talar mer finska med läraren kommunicerar läraren på svenska med dem. När läraren frågar 

på svenska är eleverna snabba på att besvara frågorna men det kan ske på båda språken och 

observationerna tyder på att språkkunskapen finns hos eleverna eftersom de förstår vad 

läraren talar om men de finska eleverna väljer ändå att tala mer finska.  

 

Det sker ingen kodväxling med enstaka ord utan istället kodväxlar eleverna med hela 

meningar eller genom att de byter språket och tala längre stunder på finska och använder 

endast svenskan när de ska kommunicera med läraren. Läraren använder många hjälpmedel 

för att få eleverna att tala undervisningsspråket som är svenska. Hen använder kroppsspråket 

och talar ”med händerna” genom att peka på saker och förtydliga orden, men hen använder 

även synonymer och tydlig och sakta artikulation. 

 

Lärarens språkundervisning kan jämföras med bildlektionen då de svenska eleverna bytte 

språket till finska när de talade med finska elever. De finska eleverna tycks inte vara lika 

trygga i sina språkkunskaper som de svenska eleverna är. Oavsett om de finska eleverna har 

goda kunskaper i svenska är elevernas språk det dominanta språket finskan (se avsnitt 3.3 

språkdominans). 

 

 

5.2 Analys av språkanvändningen på Gränsskolan 
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Det insamlade materialet från Gränsskolan är större än från Språkskolan. Detta beror på att 

skolan i sig är större och att förfrågan om att besvara frågeformulären kom direkt från mig. 

Antalet besvarade frågeformulär var 18 stycken. Det som skiljer sig från Språkskolan är att 

flera av lärarna på Gränsskolan arbetar både med mellanstadieelever samt högstadieelever. 

Därför kommer jag att dela in denna grupp i två mindre grupper för att göra det mer hanterligt 

och för att jämföra resultaten. De två grupperna kommer att vara låg- och mellanstadiet med 

åtta informanter samt högstadiet med tio informanter. Några av informanterna arbetar både på 

mellanstadiet och högstadiet och dessa kommer att införas i gruppen låg- och mellanstadiet.  

 

Två lärare har arbetet mellan 1–3 år, de flesta av informanterna har arbetat inom läraryrket i 

7–18 år och fem lärare har erfarenhet som lärare mellan 19–30 år medan tre lärare har arbetat 

mellan 31–40 år. De informanter som har besvarat enkäten är erfarna och har möjligt att dela 

med sig av sina observationer från många års arbete och kommentera språkanvändningen 

under lektionen och även utanför.  

 

 

5.2.1 Analys av lärare och elevers språkanvändning på låg- och mellanstadiet på Gränsskolan 

 

Alla utom en informant ansåg att någon sorts kodväxling sker när eleven kommunicerar med 

läraren. Dessutom var frågorna slutna men majoriteten av informanterna hade observerat att 

elever kodväxlar med både enstaka ord samt hela meningar. De hade även märkt att eleverna 

blandade språk sinsemellan med enstaka ord eller hela meningar. Grupperna som lärarna har 

var blandade med både svenska, finska och nyanlända elever vilket förstärker flerspråkighet i 

skolan. Dock kan det försvåra undervisningen för läraren om kodväxlingen är riklig.  

 

Som Lindgren (2015 [www]) redan hade insett behövde lärarna mer utbildning och 

kompetens för att kunna undervisa tvåspråkiga elever på ett tillfredställande sätt för att 

eleverna skulle kunna nå målen enligt läroplanen. Material och utbildning för elektroniskt 

material behövs samt personal som är insatta i de olika funktionerna av språkinlärning. Få av 

lärarna som arbetar i en skola är alla språklärare och i dagens undervisning behöver även 

dessa lärare utbildning inom språkinlärning för att på bästa sätt stödja de elever som inte har 

svenska som modersmål. 
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Alla informanter använde någon sorts hjälpmedel för att underlätta inlärningen för eleven när 

de inte förstod nya ord eller fraser. Hjälpmedel varierar mellan lärarna; några använde andra 

språk som, finska eller engelska, de även förklarade ord med hjälp av synonymer. En 

informant använde kroppsspråk, bilder, tydlig artikulation samt att de forskade om ordet 

tillsammans. Som med språkbadseleverna är visuell koppling viktig för inlärning, vissa elever 

behöver både, se, höra och repetera det inlärda.  

 

Lärarnas synpunkter angående elevernas användning av det svenska språket under lektionen 

var att alla hade märkt kodväxling mellan eleverna själva. Eleverna kodväxlade mellan 

svenskan och modersmålet när de ville hjälpa den andra att förstå bättre. De flesta informanter 

observerade även att eleverna bad andra elever om hjälp när de inte förstod svenskan, några 

elever använde kroppsspråket som hjälpmedel när de förklarade. En av informanterna hade 

märkt en sakta och tydlig artikulation hos sin(a) elev(er). 

 

Få lärare använde ett annat språk än sitt undervisningsspråk med eleverna, alla hade dock valt 

åtminstone ett alternativ på frågan. Det kan bedömas att beroende på omständigheterna kan 

läraren använda ett annat språk än undervisningsspråket med sina elever, en av informanterna 

kommenterade:  

 

Ex. 9. Aldrig, jag kan bara engelska och tyska och det kan inte mina elever. 

(Informant 5) 

 

Det här exemplet ger mig en inblick i hur de kan skilja sig mellan de två skolorna då 

Språkskolan använder regeln att eleven ska tala ett språk med en lärare och den kommunala 

skolan omöjligtvis kan göra detta eftersom de har så många språk som används av eleverna.  

 

Denna informant ansåg även att ingen kodväxling sker mellan eleven och hen under hens 

lektioner. Däremot kodväxlar eleverna sinsemellan och detta sker med hela meningar och inte 

med enstaka ord. Informanten har även observerat att eleverna använder sig av kroppsspråket 

då de ber andra elever om hjälp och att de artikulerar tydligt när de inte förstår ord eller fraser 

på svenska. Det är troligt att eleverna har sett läraren använda kroppsspråk som ett hjälpmedel 

när hen förklarar nya ord och begrepp och de yngre eleverna tar till sig av det som de ser och 

härmar användningen av språket tills de kommer ihåg de nya begreppen och kan använda dem 

i andra kontexter än den som de lärde sig orden ifrån första början. 
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Av egen erfarenhet som språklärare kommer kunskapen om att språklärare alltid försöker att 

använda undervisningsspråket med eleverna under lektionen. Därför var det intressant att veta 

vilket språk informanten använde om eleverna talade ett annat språk under dennes lektion. De 

flesta svarade att de använde svenska vilket var deras undervisningsspråk, däremot lämnade 

några informanter frågan obesvarat då kan slutsatsen dras att frågan var svårformulerad och 

att informanterna inte hade förstått vad jag ville få fram med den. Några kommenterade: 

 

Ex.10. Beror på situationen, […] (Informant 1) 

 

Ex. 11. Engelska och alla andra 13 olika språk. (Informant 4) 

 

Kommentaren om de olika språken och på situationen, tar upp flerspråkigheten i en 

kommunal skola. Dessa lärare har inte enbart tvåspråkiga elever utan många är flerspråkiga, 

det vill säga de kan fler än två språk. Kommunikationen mellan läraren och eleven kan 

därmed anses mer invecklad jämfört med en skola som har enbart tvåspråkiga elever med 

engelska som ett tredje språk.  

 

 

Undervisningsspråk 

 

Alla lärare har svenska som undervisningsspråk men endast en av informanterna hade även 

finska.  Av detta kan slutsatsen dras att lärarna måste vara lyhörda och försåtliga med de 

elever som inte talar svenska som modersmål och eftersom alla informanter hade nyanlända 

elever i sina klasser förklara de främmande ord och uttryck emellanåt under sin lektion. Alla 

lärare använde någon sorts hjälpmedel när de förklarade ord och fraser som eleven inte 

förstod och detta kom fram redan tidigare. Denna information förstärks med hjälp av 

kommentarerna och svarsalternativen som lärarna hade valt. Endast en av informanterna hade 

enbart svenska och finska elever då de återstående informanterna hade alla nyanlända, 

svenska och de flesta även finska elever.  Flerspråkigheten bland eleverna är tydlig.  

 

Bruk av språk som inte är svenska används av elever i samband med att utesluta andra elever 

från sina samtal. Däremot använder eleverna inte lika ofta andra språk för att utesluta läraren, 

två av informanterna ansåg att eleverna hade talat ett annat språk än svenska för att utesluta 

hen från samtalet.  
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Flerspråkighet 

 

Med flerspråkiga elever kan även undervisningsmaterialet behöva förändras jämfört med en 

tvåspråkig skola. Att många elever talar olika modersmål och inte är starka i det svenska 

språket försvårar lärarens undervisningsmetoder. Nästintill alla informanter ansåg även att det 

inte finns tillräckligt med stödmaterial för undervisningen, kommentarer som: 

Ex. 12. [T]ex på inläsningstjänsten finns inga böcker på finska (Informant 1) 

 

Ex. 13. Fler tolkar i flera språk. (Informant 2) 

 

Ex. 14. Behövs: Ett mer komprimerat material, inte nödvändigtvis enklare språk, men 

mindre mängd ord. (Informant 5) 

 

Det kan antas att Informant 1 menar hemsidan; https://www.inlasningstjanst.se/ ([www]) 

svaren fördelades jämt mellan informanterna angående eget material som kompletterar tryck 

undervisningsmaterial. Ena hälften behöver göra eget material som de kompletterar med 

tryckt material, medan andra hälften av informanterna använder mer tryckt material och 

enbart kompletterar det med eget material. Ingen av lärarna hade valt alternativet att ingen 

kompletterat material behövs.  Vid förfrågande om läraren använde tryckt eller elektroniskt 

hjälpmedel, svarade hälften att de använde tryckt material medan andra hälften använde både 

tryckt material och e-böcker.  

 

Alla de lärare som hade flerspråkiga elever i sina klasser var även frågan angående språkligt 

stöd under kommunikation med vårdnadshavare intressant. Alla lärare behövde tolkhjälp vid 

något tillfälle, antingen genom att annan personal tolkade eller med utomstående tolkhjälp. 

Det kom fram tidigare att stödmaterial behövs, detta kunde inbegripa även tolkhjälp, 

informanterna hade kommenterat att: 

 

Ex. 15. Fler tolkar i fler språk (Informant 12) 

 

Ex. 16. Finns inte i alla språk (Informant 4) 

 

En av lärarna hade inringat alternativet tolkar som ett sätt att markera behovet at tolkhjälp. 

Informant 4 i exempel 16 kan även antas behöva tolkhjälp med påpekandet på att det finns 

många språk i skolan samt att någon sorts hjälpmedel behövs för det. Se mer i avsnitt 5.2.2 

Analys av lärares och elevers språkanvändning på högstadiet på Gränsskolan. 

 

https://www.inlasningstjanst.se/
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5.2.2 Analys av lärare och elevers språkanvändning på högstadiet på Gränsskolan 

 

På högstadiet kodväxlar eleverna lika mycket som på låg- och mellanstadiet, det kan enbart 

antas vad detta kan bero på. De nyanlända eleverna kan påverka resultatet, de kan ha kommit 

samtidigt elever till både låg- och mellanstadiet som till högstadiet, vilket då skulle ge 

likadana resultat för bägge grupperna. En annan anledning kan dock vara att kodväxlingen 

helt enkelt inte har försvunnit från elevernas språkanvändning. Enligt lärarnas observationer 

kodväxlar eleverna med antingen enstaka ord eller hela meningar när de kommunicerar med 

läraren, men till skillnad från låg- och mellanstadiegruppen där alla informanter hade 

observerat kodväxling, ansåg två informanter från högstadiegruppen att ingen kodväxling sker 

mellan elev och lärare. Dessa två informanter har både svenska och nyanlända elever i sina 

undervisningsgrupper och bådas undervisningsspråk är svenska.  

 

Av informanterna hade även tre svarat att ingen kodväxling sker mellan elev och elev.  

Emellertid hade två av dem markerat att eleverna hjälper varandra med det svenska språket 

genom att förklara ord och uttryck på modersmålet, detta kan ses som ett slags kodväxling i 

sig. Däremot så skiljer det sig från vanlig kommunikation elever emellan och när en elev 

uttryckligt behöver tolkhjälp. 

 

Även högstadielärarna använde kroppsspråk, bilder och tydlig artikulation som hjälpmedel 

när elever inte förstod svenskan. Det kom även fram kommentarer som: 

 

Ex. 17. Google, lexin (Informant 8) 

 

Ex. 18. Dramatiserar, ritar eller översätter, lexikon (Informant 9) 

 

Ex. 19. Dator (Informant 13) 

 

Ex. 20. [F]örklarar med lättare ord (Informant 15) 

 

Dessutom använde de flesta informanter även ett annat språk som var engelska eller finska. 

Eleverna hjälpte varandra förstå ord eller uttryck på svenska genom att översätta dem på 

modersmålet, endast en lärare hade inte märkt detta.  

 

Några använde även kroppsspråk eller bad andra elever om hjälp. Som de sex pedagogiska 

funktionerna som kom fram tidigare i teorin har läraren många sätt att förmedla sin 
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information och göra den enklare för eleverna att ta till sig. Användningen av kroppsspråket 

kan även komma spontant och är en del av teatern som läraren ofta får spela för att liva upp 

språket och uppmanar eleverna att använda de nya orden. 

 

 

 

 

Språkmur 

 

Av egen erfarenhet kan jag konstatera att några elever med bakgrund som nyanlända har 

svårigheter att tala svenska även om de förstår språket. De lyssnar på svenska när de blir 

tilltalade men svarar på ett annat språk, oftast på engelska. De kan även använda översättnings 

applikationer på sina mobiltelefoner som hjälpmedel när de inte vet vissa ord eller fraser på 

svenska. Det har även hänt att sådana elever använder språket som en mur, då de inte vill att 

de andra eleverna eller läraren förstår vad de talar om sinsemellan. Språket ses även som en 

bro som för ihop eleverna och ger dem någonting gemensamt.   

 

Lärarna på den kommunala skolan använde andra språk än undervisningsspråket med 

eleverna vid något tillfälle, de flesta av informanterna använde detta i klassrummet under 

lektionen, en av lärarna kommenterade också: 

 

Ex. 21. [E]ngelska ibland (Informant 17) 

 

Hens undervisningsspråk är svenska, med finska, svenska och nyanlända elever. Informant 9 i 

exempel 14 och Informant 13 i exempel 19 hade lämnat frågan obesvarat vilket markerar att 

de inte använde något annat språk än undervisningsspråket med sina elever. Bådas 

undervisningsspråk är även svenska och de har båda nyanlända elever, en av dem har även 

svenska elever. Däremot kunde Informant 9 i exempel 14 använda engelska under sin lektion 

om en elev frågade hen någonting på ett annat språk än svenska. Detta förstärker teorin 

angående lärarens språkanvändning i klassrummet.  

 

De andra informanterna hade även kommenterat att de använder andra språk eller att de håller 

sig till svenska när en elev kommunicerar på ett annat språk: 

 

Ex. 22. Enge[l]ska (Informant 7) 
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Ex. 23. Olika beroende situationen, syftet, uppgiftens art (Informant 14) 

 

Ex. 24.  Jag översätter till svenska. (Informant 15) 

 

Ex. 25.  Samma språk (Informant 16) 

 

Ex. 26.  Svenska (Informant 17) 

 

Ex. 27.  Svenska/engelska (Informant 18) 

 

Detta pekar på att de flesta lärarna försöker att hålla undervisningsspråket som huvudspråket 

med sina elever, däremot för att stödja eleven använder de ibland andra språk som ett verktyg 

för att underlätta elevens kommunikation. Det är även viktigt för eleven att veta att de blir 

förstådda och att de får det stöd som de behöver oavsett om de talar undervisningsspråket lika 

starkt som andra språk.  

 

Språket kan även användas som ett sätt att utesluta andra från att förstå vad som sägs. Hälften 

av informanterna ansåg att deras elever inte använder andra språk som ett sätt att utesluta dem 

från sina samtal, eleverna uteslöt inte heller andra elever. Alla informanter hade nyanlända 

elever och alla utom en hade även svenska och finska elever i sina undervisningsgrupper. De 

hade alla undervisningsspråk svenska, två av dem hade dessutom finska och en hade även 

engelska som undervisningsspråk. Två informanter påpekade att: 

 

Ex. 28. Jag tror att de använder sitt modersmål spontant utan att de vill utesluta 

mig/annan. Jag har påpekat att man ska använda sv[enska] för att alla ska förstå. 

(Informant 15) 

 

Ex. 29. Hoppas jag men ofta för att förtydliga och förklara för varandra. (Informant 

9) 

 

Informant 15 i exempel 28 kan antas mena att de elever som är två- eller flerspråkiga 

använder andra språk utan att de märker detta. När man är van vid att använda ett språk med 

någon är det svårt att plötsligt byta och tala med ett annat språk. I jämförelse med 

språkbadseleverna som talar ett språk med en förälder och ett annat med den andra, på samma 

sätt kan de flerspråkiga eleverna använda ett språk med en elev och ett annat med de andra. 

De flesta som talar två eller fler språk har någon gång märkt att när man har börjat tala ett 

språk med en viss person känns det oftast svårt att senare byta språk. (Se avsnitt 2.3 Hur 

språkbad fungerar) 
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Flera andra informanter hade observerat att elever använde språket som ett sätt att utesluta 

dem, några av dem hade även märkt att andra elever blev uteslutna från samtal mellan elev 

och elev som talade ett annat språk än svenska.  

 

 

Stödmaterial 

 

Det har kommit fram under undersökningens gång att stödmaterial är något som de flesta 

lärare är i behov av för att komplettera sin undervisning. För att eleven ska kunna få ut det 

bästa möjliga från undervisningen krävs det av läraren att hen kan variera materialet efter 

behov. För en lärare med många elever i samma grupp kan arbetsmaterialets brist på mångfald 

vara ett stort hinder för en lyckad lektion. Av egen erfarenhet, med både många elever, 

flerspråkiga elever och elever med olika kunskapsnivåer, är undervisningsmaterialet en stor 

del av en lyckad undervisning. Dessvärre finns det inte mycket av färdigt material som är 

tillgängligt för lärare med nyanlända eller tvåspråkiga elever. Mycket av det kompletterande 

materialet måste därför göras personligen och för det mesta finns det inte tillräckligt med tid 

för detta.  

 

Många av informanterna hade likadana åsikter om dilemmat: 

 

Ex. 30. Inläsningstjänst finns inte i alla språk som vi skulle behöva. Studiehandledning 

har kommit igång precis så jag kan inte ännu säga om det är tillräckligt. (Informant 

15) 

 

Ex. 31 Studiehandledning på gång, tolkar ”i huset” (Informant 8) 

 

Ex. 32. ”Ny på jobbet”, behöver inventera, skapa och beställa. (Informant 9) 

 

Ex. 33. Ibland kunde tolkar vara till nytta, för det mesta funkar det dock med hjälp vi 

har. (Informant 14) 

 

Ex. 34. Behövs personal (Informant 6) 

 

Ex. 35. Fler assistenter (Informant 16) 

  

De flesta använde till största delen eget material för undervisningen och kompletterade med 

trycktmaterial. En kommenterade: 

 

Ex. 36. Olika i olika ämnen (Informant 8) 
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De andra informanterna använde mer tryckt material och kompletterade det med eget 

undervisningsmaterial. Hjälpmaterialet som alla informanter använde kund bestå av tryck 

material, elektroniskt material som e-böcker eller internetsidor: 

 

Ex. 37. Inläsningstjänst (Informant 8) 

 

 Många hade även markerat att de använde både tryckmaterial samt elektroniskt. Som 

ovanstående exempel (37) tar fram är inläsningstjänsten ett program som många av 

informanterna använder sig av, detta förstärks av exempel 12 med Informant 1. 

 

Kommunikation med vårdnadshavare kan också ha sina svårigheter som med 

undervisningsmaterialet. Alla utom två informanter ansåg att de behöver tolkhjälp när de 

kommunicerar med vårdnadshavare. Dessa två som inte behöver hjälp kan även antas att de 

inte behöver vara i bred kontakt med vårdnadshavare, som t.ex. under utvecklingssamtal. Det 

kan räcka med kontakt med elevernas mentorer som sedan i sin tur är i kontakt med elevernas 

vårdnadshavare. Detta kommenterade en på följande vis: 

 

Ex. 38. [V]ia telefon (persiska, arabiska etc.) (finska) (Informant 8) 

  

De resterande informanterna behövde dock tolkhjälp eller att någon annan personal tolkar. De 

nyanlända eleverna har fört med sig nya utmaningar för många av lärarna och det krävs tid 

innan läromaterialet är uppdaterat till de nödvändiga kriterierna. Som exempel 31 där 

Informant 8 tar fram att studiehandledning är redan planerat men innan det har kommit i gång 

kan de inte veta i vilken utsträckning det behövs. Detsamma gäller kommentarerna i exempel 

34 med informant 6 och exempel 35 med informant 16, att mer personal behövs, detta gäller 

även tolkhjälp. (hänvisa teori) 

 

 

5.2.3 Sammandrag av språkanvändningen på Gränsskolan 

 

De indelade grupperna med låg- och mellanstadiet samt högstadiet var näst intill lika stora, 

högstadiegruppen hade två informanter mer. Båda grupperna hade observerat kodväxling i 

någon form när elever kommunicerade med lärarna, men två informanter från högstadiet hade 

inte märkt det. Dessutom hade tre informanter från samma grupp markerat att ingen 

kodväxling sker eleverna emellan heller, till skillnad från låg- och mellanstadiegruppens 

informanter som ansåg att kodväxling sker mellan elev och lärare samt mellan elev och elev. 
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Skillnader mellan grupperna ses också med hur eleverna hjälpte varandra med nya ord och 

fraser, där låg- och mellanstadiegruppen hade alla observerat att eleverna använde 

kroppsspråk, modersmål, andra elever samt tydlig artikulation och då hade högstadiegruppens 

informanter inte märkt av någon tydlig artikulation mellan eleverna själva. Detta kan därför 

handla om en enskild individ eller en mindre grupp som enbart en av informanterna har 

undervisning med. 

 

Det mesta av svaren skilde inte mycket från varandra, båda grupperna ansåg att de använde 

andra språk än undervisningsspråket med eleverna någon gång och beroende på situationen, 

de flesta försökte dock att enbart använda sina undervisningsspråk. De största likheterna som 

informanterna hade var angående stödmaterial, de flesta ansåg sig behöva mer kompletterande 

material för sina elever. Informanterna hade observerat att stödmaterial behövs 

 

Ex. 39. [T]ex på inläsningstjänsten finns inga böcker på finska (Informant 1) 

 

Ex. 40. Inläsningstjänst finns inte i alla språk som vi skulle behöva. Studiehandledning 

har kommit igång precis så jag kan inte ännu säga om det är tillräckligt. (Informant 

15) 

 

Hjälpmaterialet bestod av både tryckt material samt elektroniskt, med jämt uppdelade svar 

och alla lärare på Gränsskolan behövde hjälp med att tolka under kommunikation med vissa 

vårdnadshavare. 

 

 

5.2.4 Observationer av språkanvändningen på Gränsskolan 

 

Observationerna från Gränsskolan är från mina egna lektioner då jag har haft möjligheter att 

anteckna aspekter av olika lektioner som har varit av intresse för avhandlingen. Jag har även 

observerat en annan lärare när hen kommunicerar med eleverna under samma lektion. 

Eleverna är både svenska, finska och nyanlända. Lektionerna som jag har valt är en 

samhällskunskapslektion, en engelsklektion samt en lektion med språkval engelska där 

eleverna kommer från tre olika skolor. Två av skolorna är Gränsskolan och Språkskolan och 

på grund av detta kan jag jämföra elevernas språkiga kommunikation mer ingående. Eleverna 

från samhällskunskapslektionen går i årskurs sju och de andra eleverna går i årskurs åtta. De 

elever som går i årskurs åtta är majoriteten av dem på lektionen språkval engelska. 
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Samhällskunskap, första lektionen 

 

Läraren börjar med att berätta vad de ska läsa om under lektionen och hur eleverna ska arbeta, 

hen skriver även upp det på tavlan. Läraren frågar om alla förstår och några av eleverna börjar 

arbeta direkt. De elever som inte har svenska som modersmål måste läraren säga till flera 

gånger angående vilken sida i boken som de ska arbeta med och pekar även på tavlan så att 

eleverna kan både höra informationen och ser det skrivet. Efter att dessa elever har både tittat 

upp på tavlan och sagt sidorna högt för sig själva öppnar de boken på rätt sida. Den andra 

läraren är till stöd för de elever som inte talar svenska som modersmål och hjälper även till 

alla de andra elever som behöver hjälp med frågor.  

Eleverna talar svenska med varandra men ibland kodväxlar de på sina modersmål och detta 

sker med enstaka ord samt med hela meningar. När några av eleverna börjar tala på sina 

modersmål kommunicerar även den andra läraren med dem på deras språk. Hen kodväxlar 

genom att använda fullständiga meningar och kroppsspråk för att antingen peka på boken eller 

för att få deras uppmärksamhet.  

 

De svenska och finska eleverna arbetar tyst och flitigt utan att be mycket om hjälp och all 

kommunikation sker på svenska. De nyanlända eleverna ber om hjälp mycket mer och de 

använder kroppsspråk som hjälp när de kommunicerar med båda lärarna samt med varandra. 

De översätter mycket till varandra och arbetar mer tillsammans än de svensktalande eleverna.  

 

 

Engelska, första lektionen 

 

Engelska lektionen börjar med att läraren tar närvaro på svenska och förmedlar att lektionen 

har börjat och sedan byter de språk till engelska. Eleverna är både svenska, tvåspråkiga och 

nyanlända elever. Eleverna talar mycket svenska under lektionen men de kodväxlar inte på 

samma sätt som under en vanlig svensklektion som elevernas kodväxling skulle ske på ett 

annat språk. Eftersom svenskan är modersmålet för de flesta av eleverna är engelskan deras 

andra eller tredje språk. Engelska lektionen har samma lärare som 

samhällskunskapslektionen. Båda lärarna kommunicerar på engelska med eleverna men den 
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andra läraren kodväxlar ibland på svenska med eleverna för att försäkra sig om att eleverna 

har förstått hen.  

 

Den första läraren använder synonymer när någon inte förstår nya ord och begrepp och 

förklarar dem. Hen ber också andra elever att hjälpa till med att hitta passande synonymer. 

Den andra läraren använder även hen synonymer och kroppsspråk. Detta sker mer med de 

svenska och finska eleverna och de nyanlända eleverna får samma sorts hjälp men läraren 

översätter även ofta till svenska för dem och jämför med andra svenska ord. Läraren skriver 

upp nya ord på engelska på tavlan med deras översättning bredvid och påpekar för eleverna 

att titta på tavlan när flera av dem frågar efter samma sak. 

 

Det syns en nivåskillnad med de nyanlända eleverna och resten av klassen. De svenska 

eleverna har en starkare grund att stå på eftersom svenskan är deras modersmål och detta gör 

att de har lättare att översätta engelska ord och uttryck till svenskan för att de har större 

ordförråd att använda sig av. Då språken är besläktade finns det många likheter med dem. De 

nyanlända eleverna har svårare att använda de svenska läroböckerna i engelska eftersom de 

inte vet vad majoriteten av de svenska orden i läroböckerna betyder. Läraren kan inte be dem 

att översätta från engelska som är ett nytt språk för dem, till svenska. Detta gör att läraren 

kommunicerar mer på svenska med de nyanlända eleverna för att de lär sig nya ord och 

uttryck på både svenska och engelska samtidigt.  

 

 

Språkval engelska, första lektionen 

 

Lektionen språkval engelska är en klass med elever från tre olika skolor som från Gränsskolan 

och från Språkskolan. De flesta av eleverna från Språkskolan talar även finska men under 

lektionen kommunicerar de på svenska med eleverna från Gränsskolan och de kan kodväxla 

på finska med hela meningar när de talar med elever från sin skola.  

 

Den ena läraren börjar med att tala svenska när hen tar närvaro men efter det upplyser hen att 

lektionen har börjat och de byter språk till engelska. Eleverna får sina uppgifter och de flesta 

byter sina språk till engelskan. Den andra läraren talar även engelska när det sker 

kommunikation mellan elev och lärare då kommunicerar hen ofta på svenska med den andra 

läraren som svarar ibland på svenska. Den första läraren förklarar nya ord och begrepp med 
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hjälp av synonymer på engelska samt med kroppsspråk och den andra läraren tar hjälp av 

svenskan när hen förklarar men använder också kroppsspråket.  

 

Eleverna kommunicerar mer på svenska men några av dem pratar även finska och det är 

enbart med en och samma elev. Dessa elever glömmer bort sig och talar även på finska när de 

kommunicerar med den första läraren. Då påpekar läraren att de ska tala engelska och eleven 

upprepar det som hen sade men på engelska istället. Under lektionen hörs alla tre språken; 

svenska, finska och engelska när eleverna talar med varandra, när läraren avbryter lektionen 

med att påminna alla elever att använda engelska under lektionen byter eleverna språk en kort 

stund men efter några minuter är de använda språken ännu en gång en blandad version av alla 

tre. 

 

I denna klass finns svenska, tvåspråkiga, finska och nyanlända elever och nästan all 

kommunikation sker på antingen svenska eller engelska när eleverna talar med varandra. 

Däremot sker enstaka kodväxlingar på finska bland några elever. Det är inga fasta sitt-

placeringar med denna klass heller och eleverna sitter blandade med elever från både 

Gränsskolan och Språkskolan med eleverna från den tredje skolan sitter ihop och arbetar 

tillsammans.  

 

När en elev kommer fram till den ena läraren och frågar någonting på svenska svarar läraren 

på engelska och ber eleven att fråga på engelska. När läraren hör att några elevers 

kommunikation sker helt på svenska ber hen dem att använda engelska språket istället och 

hjälper dem att komma igång. Språkanvändningen syns på ett bra sätt då eleverna använder 

svenska mer naturligt än engelska och det märks att språket är en bro mellan de olika språken 

som finns i klassrummet och språket ger eleverna en tillhörighet och ett sätt att kommunicera 

med varandra även om de inte är på samma nivå kunskapsmässigt. När eleverna 

kommunicerar under denna lektionen sker det på ett vardagligt samtalssätt än som under en 

”vanlig” lektion där enbart deras vanliga klasskamrater är.  

 

 

Samhällskunskap, andra lektionen 

 

Den andra lektionen med årskurs sju under historialektionen är kort och många av eleverna är 

borta. Läraren delar upp klassen i två grupper, den första gruppen består mer av svenska 
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elever och den andra gruppen av nyanlända och några svenska elever. På detta sätt kan hen 

koncentrera sig på att förklara mer ingående de texter som klassen ska gå igenom under 

lektionen. Grupperna blir indelade med enbart flickor i den första gruppen och pojkar i den 

andra och det kan bero på att det är en känslig ålder får tonåringar och att de inte vill blanda 

grupperna på grund av det.  

 

Eftersom läraren är ensam den här lektionen med sin klass ger uppdelningen ett sätt för de 

elever som kan arbeta för sig själv arbetsro och de som behöver mer hjälp får det också. Hen 

börjar med att läsa texten högt för den andra gruppen och under högläsningen pausar hen och 

förklarar ord som är nya med passande synonymer. Hen använder många synonymer och talar 

”med händerna” för att understryka vissa ord.  

 

Eleverna har även möjlighet att fråga under högläsningen om de behöver veta någonting 

direkt. Efter att läraren har läst klart ber hen eleverna att återberätta texten tillsammans och de 

diskuterar ord och begrepp som eleverna inte har hört förr. På detta sätt får eleverna stöd för 

språket som de inte behärskar på samma nivå som en modermålstalare. De får även arbeta i en 

trygg miljö som ger dem möjlighet att säga fel och inte blir nervösa på grund av det. 

 

Den första gruppen med flickor och fler svensktalande elever har fått arbeta självständigt. 

Läraren lämnar den andra gruppen för att låta dem arbeta vidare med frågor kring texten och 

går istället vidare till den första gruppen för att kommunicera med dem istället och hjälpa till 

med frågor som de har. Den första gruppen har även de elever som har ett annat modersmål 

än svenska eller finska och dessa elever behöver stöd med ordval och meningsbyggnader. 

Materialet för den här lektionen består av en historiebok och vissa av eleverna använder sina 

datorer för att översätta nya ord till sina modersmål för att lättare ta till sig den nya 

informationen.  

 

 

Engelska, andra lektionen 

 

Under den andra engelskalektionen för denna klass ska klassen tala om miljön och 

regnskogar. Läraren förklarar först på svenska vad lektionen går ut på och ändrar sedan till 

engelskan när de ska börja arbeta med lektionen. Eleverna får läsa en text om regnskogen och 

sedan översätta den till svenskan. Översättningen går de igenom tillsammans med hela 
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klassen och läraren tar upp ord som har varit nya för de flesta. Hen gör detta genom att 

använda undervisningsspråket men översätter till svenska vid behov.  

 

Eleverna arbetar tillsammans i par eller för sig själva och de använder svenska språket mer 

när de kommunicerar under lektionen. När väl läraren kommer fram för att diskutera eller 

hjälpa eleverna med uppgifter byter de språket till engelska. Några av eleverna talar enbart 

svenska med läraren fast hen påpekar att de ska fråga hen på engelska istället. Det svenska 

språket kommer naturligt för dessa elever eftersom det är deras modersmål.  

 

De nyanlända eleverna talar dock mer engelska med läraren än de svenska eleverna gör och 

det intressanta är att deras kunskaper i svenska är på en lägre nivå än hemspråkseleverna. 

Detta kan diskuteras ifall de nyanlända eleverna är mer vana med att använda ett annat språk 

och vågar därför göra språkfel för att lära sig av sina misstag. De försöker jämföra de 

engelska orden med de svenska motsatserna för att komma ihåg de nya synonymerna på båda 

språken. De nyanlända lär sig två språk samtidigt på detta sätt och det kan jämföras med 

Språkskolans elever när de har simultan språkinlärning. 

 

Under lektionen sker nästan ingen kodväxling på andra språk än mellan svenska och engelska. 

De nyanlända eleverna talar antigen engelska eller svenska när de kommunicerar med läraren 

eller med andra elever. Läraren kodväxlar ibland när språkanvändningen är oplanerad och inte 

handlar om lektionens uppgifter. 

 

 

Språkval engelska, andra lektionen 

 

Eleverna kommer in och sätter sig i de grupper som de satt i förra gången och grupperna är 

blandade med elever från både Gränsskolan och Språkskolan. Språket som används är 

svenska och läraren börjar lektionen med att ta närvaro på svenska därefter byter hen till 

engelska och markerar att lektionen har börjat. Eleverna lyssnar när läraren ger instruktioner 

på engelska angående vad dagens lektion kommer att behandla. Den andra läraren börjar dela 

ut uppgifter och kommunicerar på engelska när hen förklarar mer detaljerat vad just den 

uppgiften består av. 
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Eleverna jobbar med olika uppgifter för att kunna träna på de aspekter av språket som de 

behöver mest hjälp med. Några av eleverna sitter i en liten grupp och övar på muntlig 

framställning och där används både engelska och svenska. Dessa elever byter ofta språket till 

svenska och de pratar längre stunder med det. De andra eleverna kodväxlar mer mellan 

svenskan och finskan samt att de byter till engelskan när läraren kommer närmare. De 

använder mer svenska men kodväxlingen sker med enstaka ord och inte med hela meningar. 

Det finns även elever som avbryter de andras kommunikationer med att högljutt anmärka på 

ett annat språk som inte är svenska, finska eller engelska och detta sker enbart med enstaka 

ord. 

 

De båda lärarna använder engelskan som huvudspråk men de kodväxlar med vissa av eleverna 

på svenska för att försäkra sig om att eleven har förstått. Några av eleverna talar enbart 

svenska med den första läraren även om hen enbart talar engelska, fast läraren ber dem att 

använda engelska och fråga om med det språket använder eleven bara svenskan.  

 

Några av eleverna arbetar med ett kortspel där de ska sammanföra ett engelskt ord med en 

bild som motsvarar ordet, under tiden som eleverna spelar detta spel pratar de mest på 

engelska men när det får en bild som de inte är säkra på vad den föreställer vänds 

diskussionen istället till svenska. Eftersom det svenska språket är någonting som alla elever 

delar med varandra är det ett sätt är försäkra sig om att de blir förstådda och de minskar risken 

för att uttala eller säga fel på engelska som inte är deras modersmål.  

 

När lärarna kommunicerar med varandra under lektionen talar de engelska däremot använder 

de svenskan när någonting specifikt behövs klargöra. När den första läraren avslutar lektionen 

sker detta på engelska och de flesta av eleverna besvarar hens farväl på undervisningsspråket. 

 

 

5.3 Jämförelse av skolorna 

 

En aspekt av avhandlingen går ut på att analysera likheter och olikheter mellan den 

tvåspråkiga skolan och den kommunala skolan. Eftersom båda skolorna har språk som en del 

av den vardagliga inlärningen genom alla ämnen är det av intresse att forska kring hur lärarna 

hanterar språkanvändningen i båda skolorna. Den tvåspråkiga skolan har enbart två språk som 

den koncentrerar sig på och det ger lärarna en större utmaning med att förstärka två språk 
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samtidigt, men den kommunala skolan har många fler språk att ta hänsyn till och om läraren 

inte är insatt i alla de språk som eleverna talar kan hen inte stödja undervisningen på samma 

sätt som de elever som talar elevernas modersmål. 

 

Hur hanterar lärarna problem som flerspråkighet medför i undervisningen och på vilket sätt 

kan lärarna stödja tvåspråkiga elevers språkanvändning? Riktlinjer och regler gör det enklare 

för eleverna att veta när, hur och var som de ska använda ett speciellt språk och med vem. 

Skolorna är olika på det sättet att den ena skolan väljer sina elever och att hälften av dem 

kommer från grannlandet Finland. Den kommunala skolan är större och den har elever som 

talar fler språk än enbart svenska och finska. Kommunen är tvåspråkig med befolkning som 

majoriteten av talar eller förstår finskan.  

 

Språkskolan koncentrerar sig på enbart två språk som den förstärker samtidigt genom 

undervisning detta liknar språkbad, och de har en regel som hjälper eleverna att skilja på 

vilket språk som de ska använda med vilken lärare. Detta gör det enklare för eleverna att 

skilja på språkanvändningen och ger dem möjlighet att träna på båda språken i skolan. 

Eleverna använde alltså inte enbart det språk som de är dominanta med eller som faller mer 

naturligt för dem att använda.  

 

Däremot försöker den kommunala skolan att förstärka fler språk än enbart svenskan och 

finskan för sina elever eftersom de har flera elever som talar ett annat modersmål än i den 

tvåspråkiga skolan. Detta gör det mer utmanande för läraren att förmedla all information på 

ett sätt som når alla elever. De elever som har svårt att förstå finska har inte alltid någon som 

översätter till dem, som eleverna på Språkskolan gör. Utan då måste läraren på något vis få 

informationen till eleven på ett annat sätt. Detta kan ske med hjälp av synonymer, genom att 

översätta eller genom att förbereda sina lektioner i förväg med stödmaterial.  

 

Båda skolorna har blivit indelade i två grupper och den första gruppen har lärare med låg- och 

mellanstadieelever och den andra har lärare med elever från högstadiet. Inom alla avdelningar 

sker det någon form av kodväxling mellan läraren och eleven under undervisningen samt 

mellan eleverna själva. Kodväxlingen kan även ske utanför klassrummet. Till skillnad från 

den kommunala skolan kan alla lärare kommunicera med sina elever på ett annat språk än 

undervisningsspråket på den tvåspråkiga skolan. Den kommunala skolan har flera språk som 

många av lärarna inte behärskar.  
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Eleverna hjälper varandra att förstå nya ord och fraser på den kommunala skolan och på 

Språkskolan. På den kommunala skolan använder eleverna mer översättning till och från 

modersmålet samt kroppsspråk. På den tvåspråkiga skolan använder eleverna även 

översättning men endast ett fåtal hade setts använda kroppsspråk och att de artikulerade sakta 

och tydligt. 

 

Då alla lärare kunde kommunicera på ett annat språk än undervisning språket med sina elever 

på den tvåspråkiga skolan använde lärarna på kommunalskolan endast ett annat språk när de 

kunde eller beroende på situationen.  Alla lärare på kommunalskolan behövde mer 

stödmaterial till sina lektioner och många av dem behövde komplettera eget material. Då 

Språkskolan inte behövde stödmaterial i samma utsträckning ville de kunna varierar 

undervisningen mer. På högstadiet användes mer eget material än på lågstadiet på 

Språkskolan.  

 

Materialet som användes på den kommunala skolan var både tryckt och elektronisk både på 

låg- och mellanstadiet och på högstadiet men lärarna på Språkskolan använde inget 

elektroniskt material på mellanstadiet, däremot använde lärarna på högstadiet både och. 

Anledningen till att lärarna på den kommunala skolan använder mer elektroniskt material kan 

bero på de många språken som talas på skolan. 

 

Genom att använda elektroniskt material har lärarna möjligt att infoga översättningstjänster 

samt ljudböcker och stödmaterial på fler språk än enbart deras undervisningsspråk. De 

nyanlända eleverna talar många språk och språkligt stöd behövs i alla ämnen. Detta medför att 

även lärare som undervisar teoretiska ämnen som teknik och naturkunskap behöver använda 

sig av språkinlärning på en mer ingående nivå än språkskolan. Dessa lärare behöver 

komplettera sin undervisning med fler språk än enbart svenska och eftersom de flesta 

termerna och uttrycken som lärs ut under dessa lektioner är även nya för de svenska eleverna 

kommer de nyanlända eleverna att ha ännu mer att ta igen eftersom de behöver även lära sig 

synonymer som hjälper dem att förstå de nya termerna på bästa sätt.  

 

Lärarna hade även olika behov av tolkhjälp på skolorna. De lärare som arbetade på 

Språkskolan med de tvåspråkiga eleverna behövde ingen av dem hjälp med att tolka under 

kommunikation med vårdnadshavare. Däremot behövde alla lärare på Gränsskolan hjälp med 
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kommunikation med vissa vårdnadshavare och detta är genom att en kollega eller annan 

personal tolkar eller genom tolkhjälp utifrån skolan.  
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6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Syftet med avhandlingen är att forska kring Språkskolan och Gränsskolan i norra Sverige. 

Mitt främsta intresse för analysen är lärarens roll i klassrummet, hur tvåspråkighet fungerar 

och skillnader mellan språkbad och tvåspråkiga skolor. Dessutom vill jag analysera hur 

flerspråkigheten påverkar elevers inlärning och om flerspråkigheten i en kommunal skola ger 

liknande utmaningar som för en tvåspråkig skola.  I min pro gradu-avhandling använder jag 

mig av enkätundersökning och detta har analyserats i avhandlingen och även observationer 

från undervisning från båda skolorna är analyserade. Mitt forskningsproblem löd: Hur en 

lärare hanterar en tvåspråkig eller en flerspråkig klass. Jag anser att genom denna 

avhandling har jag fått en bild av lärarnas språkliga utmaning inom båda skolorna. 

 

Jag använde mig av kvalitativ forskningsprocess där jag hade möjligt att mer detaljerat forska 

hur språkanvändningen fungerade i den här svenska kommunen. Klasserna var utvalda redan 

innan enkäten utdelades till informanterna och observationerna hade blivit antecknade innan 

frågeformulären delades ut till Språkskolan och efter att de blev utdelade till Gränsskolan. 

Alla informanter och elever har handskats anonymt och forskningen har inte fokuserats på 

enskilda personer.  

 

Termer som språkblandning, grannsspråk och nyanlända har förklarats i teorin och dessa 

definitioner har använts i frågeformuläret för enkelhetens skull då de flesta av informanterna 

använder dessa ord när de diskuterar språkinlärning. Beteckningen tvåspråkighet har också 

klargjorts och teorin har begränsats så att den passar avhandlingens omfattning. Jag har även 

tagit upp tvåspråkigheten i Finland. Finland kommer ofta fram när man studerar om ämnet 

och därför har även jag använt mig av finska undersökningar.  

 

I detta arbete har jag tagit upp tvåspråkighet och dess påverkan på individer, motivationen 

inom språkinlärning och hur viktigt det är att få undervisning på både modersmålet och det 

andraspråket. Under avsnitt 2.1 Den språkiga identiteten har jag diskuterat hur viktig 

tvåspråkigheten kan vara och dess utmaningar och fördelar. Omgivningen påverkar alla och vi 

är även beroende av kulturen och dess syn på språk. Tyvärr finns det inte tillräckligt med 

lärarutbildning inom tvåspråkighet i Sverige (Sverigefinne [www]) fast det är just 

språklärarna som har de bästa möjligheterna att forska kring ämnet. Jag anser att Europarådet 

har rätt i att pressa Sverige med att förbättra utbildningen för språkinlärning. Utbildning inom 
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språkinlärning borde ske inom alla ämnen och lärarna behöver stöd för att klara av de 

påfrestningar som språkanvändningen frambringar i dagens samhälle. 

 

Viktiga aspekter för lärarens språkanvändning i klassrummet utgör en naturlig del av 

avhandlingen eftersom det är ur lärarnas synvinkel som arbetet är baserat på. Fakta angående 

den tvåspråkiga kommunen Haparanda och båda skolorna är nödvändiga för att man kan 

förstå språkets roll i undervisningen, skolan och motivationen för språkanvändningen.  

 

Kodväxlingen är som en röd tråd genom hela avhandlingen och binder samman de olika 

rubrikerna och den visar hur mycket lärarna och eleverna kommunicerar på de olika språken. 

Språkfel och språkdominans är av intresse för att man kan analysera varför eleverna eller 

läraren använder det språk som de gör. Språkdominansen syns i analysen då elevernas 

språkanvändning kommer fram och observationer från Språkskolan visar att eleverna 

använder minoritetsspråket som majoritetsspråk i vissa sammanhang. 

 

Avhandlingen har fört med sig information om att båda skolorna har sina utmaningar 

angående språkanvändningen i klassrummet. Gränsskolan som är en kommunal skola där alla 

elever har möjlighet att få undervisning har fler språk som de behöver stödja och detta medför 

att det behövs mer resurser, utbildning och stöd för både lärare och elever. Eftersom lärarna 

har mest kommunikation med eleverna under deras vardag och sätter grunder för elevernas 

akademiska språkbruk är det viktigt att de har de rätta verktygen för att på bästa sätt dela med 

sig av sina kunskaper.  

 

Lärarna har mer språklig utmaning i sin undervisning än vad jag trodde innan jag började med 

denna avhandling. Det har kommit fram under analysens gång att många av lärarna måste 

kompensera sitt undervisningsmaterial med eget och att de behöver både tryckt och 

elektroniskt material. Tolkhjälp behövs för alla lärare för kommunikation med vissa 

vårdnadshavare och detta kan ske med hjälp av annan personal på skolan eller med tolkhjälp 

utifrån. 

 

Observationerna från Gränsskolan skilde sig från Språkskolan på det sättet att 

språkanvändningen var större i all utsträckning. Eleverna kodväxlade med fler språk än enbart 

svenska och finska och eleverna uteslöt även lärarna mer från sina samtal genom att använda 

ett annat språk än undervisningsspråket. Inga större skillnader syntes med språkanvändningen 
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från låg- och mellanstadiet jämfört med högstadiet på denna skola. Anledningen kan vara att 

det har kommit nyanlända elever till båda grupperna och detta gör att språkanvändningen 

håller sig på samma nivå och att kodväxlingen inte minskar när eleverna blir äldre. 

 

Under språkvalslektionen observerades kodväxling genom att eleverna kunde tala både 

svenska och finska med vissa elever och några elever blandade även alla tre språk när de 

kommunicerade med läraren. Det viktiga är att eleverna känner att de är i en trygg språklig 

miljö där de kan använda sig av det språk som de känner sig mest bekväma med och att 

läraren på ett positivt sätt kan uppmuntra dem att våga gå över de gränser som eleverna kan 

uppleva som svåra och våga använda andra språk än modersmålet. Under engelska lektionen 

hade de nyanlända eleverna mer utmanande undervisning än de elever som har svenska som 

modersmål då de nyanlända behövde lära sig två språk samtidigt. Det svenska språket som var 

grunden för undervisningen och som man använde sig av för att lära ut det tredje språket 

engelska var även den ny för de nyanlända eleverna.  

 

På Språkskolan har pedagogerna kunskaper på båda undervisningsspråken och de har goda 

möjligheter att hjälpa sina elever med att bli tvåspråkiga. Lärarna behöver dock mer 

stödmaterial för att kunna variera sina lektioner men de behöver ingen hjälp med 

kommunikation med elever och deras vårdnadshavare. Eftersom många av informanterna 

svarade på exakt samma sätt skulle fler besvarade frågeformulär inte ha ändrat på 

slutresultatet. Detsamma gäller nog inte Gränsskolan då de har många olika språk som elever 

talar som modersmål. Om fler informanter från Gränsskolan hade besvarat enkäten skulle 

många av observationerna ha varit likadana men de skulle även ha kunnat visa större 

skillnader mellan låg- och mellanstadiet och högstadiet.  

 

Benämningen språkskola kan diskuteras då det betyder för undervisning i främmande språk 

och språkvetenskaplig skola (se avsnitt 1.2 Material och metod) och både Språkskolan som 

fokuserar sig på två specifika språk passar in för förklaringen. Men även Gränsskolan kan 

argumenteras för att vara en språkskola då lärarna har språket i fokus på många olika sätt. 

Språket är en del av båda skolornas identitet och språket används även ovetande av lärarna. 

 

Avhandlingen har lärt mig att de informanter som har besvarat frågeformuläret har varit 

tvungna att tänka på hur mycket de använder språket i sin undervisning och även hur mycket 

stöd det behöver för sin undervisning. Många av informanterna har varit tvungna att reflektera 
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över sina arbetssätt och hur de kommunicerar med eleverna. Dessutom har det kommit fram 

hur mycket variation samt vad som behövs för att underlätta lärarnas undervisning då lärarens 

roll är att undervisa och förmedla kunskap inom ett specifikt ämne. Men under avhandlingens 

gång har det även kommit fram att de flesta av lärarna behöver vara språkforskare och 

språklärare därutöver. 

 

Oavsett om läraren har enspråkiga, tvåspråkiga eller flerspråkiga elever behöver de agera som 

språkpoliser och stödja elever på sätt som de kanske inte har fått tillräckligt med utbildning 

för. Denna avhandling har låtit några lärare att få möjlighet att tänka på sin egen 

språkanvändning i och utanför klassrummet samt vad som krävs av dem för att ge eleverna en 

trygg arbetsmiljö att utveckla sina språk i. 

 

 

 

 

 



71 
 

7 SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna pro gradu- avhandling var att undersöka lärarens och elevers 

språkanvändning i klassrummet. Jag valde ämnet eftersom tvåspråkighet är en fråga som har 

intresserat mig. Som blivande språklärare anser jag att det är viktigt att ha kunskap om 

språkinlärning. Jag har begränsat mig för att enbart se språkanvändningen från lärarnas 

perspektiv. 

 

Jag har använt mig av kvantitativ forskningsprocess och teorin består av litteratur angående 

tvåspråkighet, kodväxling, språkbad, det språkiga identitetet och ämne som omfattar 

språkinlärning. Denna avhandling har skett med hjälp av informanter som besvarade 

enkätundersökning och genom observationer från besök på Språkskolan och Gränsskolan. 

Skolorna har beviljat att namnen på skolorna får medges i avhandlingen. Alla informanter och 

observationer har behandlats anonymt. 

 

Ett av de största kapitlen i avhandlingen är tvåspråkighet och hur de fungerar. Tvåspråkighet 

som definition kommer fram och hur en person anser sig själv vara tvåspråkig. Samhörigheten 

som tvåspråkighet medför är viktig och den skapar en bro mellan de olika individerna. 

Språket är en stor del av undervisning och elever som har olika modersmål kan kommunicera 

på samma språk på skolan. Då språket står i centrum för många av ämnena som lärarna 

undervisar i, behöver lärarna material och utbildning för att på ett tillfreds ställande sätt 

genomföra sina lektioner. 

 

Lärarnas språkanvändning i klassrummet betyder mycket med tanke på hur eleverna tar till sig 

informationen. Lärarna kan använda sig av kroppsspråk, synonymer, översättningar och bilder 

för att förenkla inlärningen av nya ord och fraser. Språkbadslärare har blivit utbildade för det 

här och många av lärarna på den tvåspråkiga skolan använder liknande undervisningssätt. 

 

Kodväxling sker när ett barn ligger i obalans med sina två språk och språkblandar när hen 

talar, detta kan ske medvetet och omedvetet. Kodväxling i klassrummet med tvåspråkiga 

elever var ett faktum som lärarna hade observerat och även lärarna själva kodväxlade med 

sina elever.  
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