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Förord 
Vi vill börja med att tacka Språkskolan som gett oss möjligheten att kunna genomföra 
denna uppsats och de elever som ställt upp på intervjuerna. Ett stort tack till er, utan er 
hade detta inte varit möjligt att genomföra. 
 
Vi vill fortsätta med att tacka oss själva för att vi har kämpat oss igenom denna uppsats 
väldigt mycket på egen hand. Det har varit en lång resa som fört med sig både tårar och 
skratt, de stunder som känts jobbiga har snabbt glömt borts genom skratt åt det som gått 
fel. Vi vill tacka vår familj och vänner som har fått stå ut med våra klagomål och har gett 
oss nya krafter till att kunna arbeta vidare när vi inte sett ljuset i uppsatsen och när allt 
känts jobbigt. Vi vill passa på att ge ett stort tack till Hannas pojkvän Per som fått stå ut 
med väldigt mycket, han har hjälp oss med det tekniska men han har även funnits till 
hjälp i jobbiga stunder då vi känt att vi inte fått hjälp på annat håll. Vi vill även tacka alla 
andra som gett sin hjälp, ingen nämnd, ingen glömd.  
 
Nu när uppsatsen är färdig är det en väldig tyngd som fallit från våra axlar och redan nu 
ser vi tillbaka på hela processen med ett leende och vi känner att det har varit en otroligt 
lärorik resa.  
 
Med varmt tack / Hanna och Henna 
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Sammanfattning 
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur ungdomar i Haparanda och Torneå som går 
på den gemensamma skolan, � Språkskolan upplever att det är att bo i en gränsstad samt 
att se hur samarbetet på skolan fungerar och hur deras inställningar till varandra är i och 
med att dem kommer från två olika länder och två kulturer möts. Vidare ville vi också ta 
reda på om skolans mål nås � är eleverna tvåspråkiga när de lämnar skolan och hur 
umgås de svenska och finska eleverna med varandra. För att få svar på våra frågor så 
valde vi att göra en kvalitativ studie, vi gjorde en litteraturundersökning och vi 
intervjuade ungdomar som gick i niondeklass på Språkskolan. I teorin tar vi upp delar 
som berör samarbete mellan gränsländer, språkbyte, kulturen i ett samhälle, människors 
syn på varandra, grupptillhörighet och samarbete. Studien visar på att ungdomarna 
generellt sätt trivs bra med att bo i en gränsstad men de finska ungdomarna är mer 
positiva. Ungdomarna kan samarbeta med varandra och tycker att samarbetet fungerar 
bra mellan de finska och svenska eleverna på skolan men utanför skolans gränser väljer 
ungdomarna att spendera sin tid med vänner som är från samma land. Eleverna anser att 
de är tvåspråkiga när dem lämnar Språkskolan men poängterar också att det beror på hur 
man definierar tvåspråkighet. Slutsatser vi kan se är att ungdomarna tycker att det är 
positivt att bo i en gränsstad då utbudet blir större. Det visade sig att de finska 
ungdomarna trivs bättre med att bo vid en gränsstad än de svenska ungdomarna, detta för 
att Haparanda är mer finskt än Torneå är svenskt. Samarbetet på Språkskolan mellan de 
svenska och finska ungdomarna fungerar till en viss gräns, man har inga problem att 
samarbeta med varandra men får de själv välja grupperar de sig med svenskar i en grupp 
och finnländare i en annan, en känsla av vi mot dem skapas. 
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Abstract 
 
The purpose with our essay was to research how teenagers from Haparanda and Tornio 
who go to the common school � Språkskolan � experience what it is like to live in a 
border city and to see how the cooperation at the school works and how their attitudes are 
against each other, since they come from two different countries and two cultures meet. 
Furthermore we also wanted to see if they reach their goals � are they bilingual when 
they leave school and how do the Swedish and Finnish students spend time with each 
other. To get answers to our questions we decided to make a qualitative study, we made a 
literature study and we interviewed teenagers in the ninth grade at Språkskolan. In the 
theory we discuss parts that touch on cooperation between bordercountries, languages 
switch, the culture of a society, people�s view of each other, group belonging and 
cooperation. The study shows that teenagers get on well with living in a border country 
but the Finnish teenagers are more positive. The teenagers can work together and they 
think that the cooperation is good between the Finnish and the Swedish students at the 
school but outside the school property the teenagers choose to spend time with friends 
that live on the same side of the border as they. The students think of themselves as 
bilingual when they leave Språkskolan but they point out that it depends on how you 
define bilingual.  Conclusions we can draw are that the teenagers have a positive view of 
living in a border country because the range gets larger. The study showed that the 
Finnish teenagers find it more amusing living in a border country more than the Swedish 
teenagers, this is because Haparanda is more Finnish than Torneå is Swedish. The 
cooperation between the Swedish and the Finnish teenagers works to a certain extent, 
they have no problem to cooperate with each other but if they can they choose to group 
themselves in homogeneous groups with Swedish in one group and Finnish in the other, a 
feeling of we against them engenders.  
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vårt valda problemområde diskuteras, där huvudinriktningen är 
att belysa hur det är att bo i Haparanda/Torneå och hur eleverna upplever att samarbete 
fungerar på Språkskolan samt deras inställningar mot varandra. Kapitlet inleds med en 
bakgrund till uppsatsen. Därefter följer syftet med uppsatsen. 
 
1.1 Bakgrund 
 
1.1.2 Historik 
Haparanda är en stad i Sverige med 10208 invånare och det gränsar mot finska Torneå 

som har 22198 invånare, tillsammans bildar de ett gemensamt samhälle med sammanlagt 

32406 invånare och kallar sig Eurocity.(www.scb.se) 

 

 Haparanda och Torneå, som även kallas tvillingstaden, ligger vid Torneälven, som är en 

av Europas mäktigaste flodsystem. Haparanda och Torneå började sitt samarbete med en 

gemensam simhall i mitten av 1960- talet, därefter har samarbetet fortsatt och under 

1980- talet bildades en särskild organisation, Provincia Bothniensis, för att underlätta 

samarbetet. Det gränsöverskridande samarbetet har lett till att städerna samverkar om 

gemensamt avloppsreningsverk, fjärrvärmenät, arbetsförmedling, brandkår, 

ambulansverksamhet, turistinformation, skolverksamhet och mycket mer. Idag är 

Haparanda och Torneå tvillingstäder som växer ihop mer och mer och utvecklas till ett av 

det mest integrerade gränsområdena i EU. År 2000 presenterades en gemensam 

utvecklingsplan som heter �på gränsen � rajalla� och målet är att städerna ska bilda ett 

gemensamt centrum på gränsen.1  

 

Haparanda och Torneå har varit en tidig föregångare och förebild för EU och man märker 

knappt att man passerar gränsen till ett annat land när man vistas i Haparanda och Torneå. 

Haparanda och Torneå har förstått att de åstadkommer mycket mer tillsammans än vad de 

gör var för sig. Länderna har inte sett på gränsen som ett hinder, utan något positivt som 

båda städerna kan få ut något bra av och länderna har på ett föredömligt sätt utnyttjat de 

möjligheter gränsen erbjuder. (www.provinciabothniesis.org) 

                                                
1 http://www.pagransen.com/dokark-dokarkisto/PDF/utst_web20020313.pdf 

http://www.scb.se
http://www.provinciabothniesis.org
http://www.pagransen.com/dokark-dokarkisto/PDF/utst_web20020313.pdf
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 1.1.3 Närheten till grannlandet 

När tyskarna retirerade från norra Finland efter andra världskriget brände de samtidigt ner 

hus. Eftersom människorna hade förlorat sina hem i bränderna  var de därför tvungna att 

bygga nytt när de återvände hem efter kriget. Därför kan man se att den finska 

Tornedalen är mer moderniserad än svenska Tornedalen. (Westergren och Åhl 1997) 

 

Närheten till Finland blir väldigt konkret på den kulturella nivån. I finländska Tornedalen 

talar man någonting som kallas �tornio murre� det är en dialekt som närmat sig 

riksfinskans standarduttal alltmer. I svenska Torndalen talas det tre varianter av språk, 

svenska av det flesta äldre och yngre Sverigefödda invånarna i Haparanda, 

Tornedalsfinska, som är en blandning av riksfinskan och svenska talas av äldre 

landsbygdsbor och riksfinska som talas av inflyttade riksfinnar och deras barn. När man 

vistas i Tornedalen får man ofta höra meningar som exempelvis börjar på svenska men 

avslutas på finska. Tornedalingar beskrivs många gånger som ett folk där människor från 

olika nationer umgås med varandra på ett harmoniskt sätt och fritiden är ett stort intresse 

för människorna. Trakten har till och med beskrivits som �världens fredligaste gräns�. 

(Lundén 2002) 

 

I Haparanda och Torneå ser man ofta skyltar och förklaringar i affärer och restauranger 

på både svenska och finska. Att det står förklarat på båda språken gör att kunden känner 

sig hemma på vilken sida om gränsen man än befinner sig. När man ser finsk registrerade 

bilar eller hör någon prata finska i Sverige eller tvärtom i Finland är det ingen som 

reagerar eftersom det är så vanligt förekommande. Det är väldigt vanligt att man åker 

över till grannlandet för att handla någonting som inte finns i på den �egna� sidan, detta 

gör att utbudet och valmöjligheterna blir fler. (Westergren och Åhl 1997) 

 

Westergren och Åhl (1997) talar om att många ungdomar i Tornedalen vill ha tydligare 

gränser mellan �svenska� och �finska�. Ungdomar vill inte tillhöra både och, utan vill 

antingen vara svensk eller finsk.  
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1.1.4 Språkskolan i Haparanda 

Språkskolan är en grundskola som ligger i Haparanda kommun, där går elever från både 

Sverige och Finland. Språkskolan visar på ett bra samarbete mellan Haparanda kommun 

och Torneå stad. Språkskolan riktar sig till föräldrar och barn som är medvetna om 

fördelarna av tvåspråkighet. Gränsen mellan Haparanda och Torneå är knappt märkbar 

och detta gör det naturligt och lätt att lära känna grannlandets kultur.2 

 

Hösten 1989 föregicks kontakter mellan myndigheter och entusiaster på båda sidor om 

gränser för att kunna starta upp Språkskolan. Länsstyrelsen i Norrbottens län tillstyrker 

redan 1987 att Språkskolan kan bli en skola med centrum för tvåspråkighet, fostran till 

internationell förståelse med fred och vänskap. Skolplanen godkändes och finansieringen 

delades upp med att kostnaderna skulle delas mellan Haparanda och Torneå efter hur 

många elever de hade från respektive land. (civildepartementet 1994) 

 

Hälften av eleverna på Språkskolan kommer från Haparanda och den andra hälften från 

Torneå. Språkskolan följer det svenska skolsystemet men läroplanen är en jämkning av 

den svenska och den finska, de har även en styrelsen bestående av ledamöter från båda 

länderna. Lärarna ska vara behöriga med utbildning i respektive land och de ska helst 

kunna både svenska och finska eller åtminstone behärska båda språken. (ibid) 

 

1.1.5 Skolans målsättning 
 
� Eleven ska bli tvåspråkig, vilket ger kompetens till fortsatta studier såväl i Sverige som 

i Finland  

� få kunskap om och förståelse för hembygden, Tornedalens kulturarv och historia 

� lära sig ta ansvar för bygdens miljö och medvetet och långsiktigt samverka till  

en bra global livsmiljö 

� utveckla ett internationellt synsätt som skapar förståelse och respekt för andra kulturer 

och främjar samarbete, vänskap och fred.2 

                                                
2 http://skolutveckling.se/mangfald/flersprakig/skolor/sprakskolan_haparanda.shtml 

http://skolutveckling.se/mangfald/flersprakig/skolor/sprakskolan_haparanda.shtml
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1.1.6 Undervisningen sker i huvudsak på elevernas modersmål.  

I idrott, slöjd och estetiska ämnen förenas eleverna från båda länderna redan från årskurs 

ett, lärarna använder sig då av båda språken. Skolan strävar efter att ha gemensamma 

aktiviteter utanför klassrummen redan från början för att på så sätt utveckla elevernas 

användande av båda språken. Tvåspråkighetsandelen och blandgruppering utökas 

successivt så att undervisningen sker i lika stor del av båda språken.3 

 

1.1.7 Grannspråksundervisningen 
 
För att kunna kommunicera med individer från grannlandet måste man kunna tala och 

förstå det andra språket, därför är språkinlärningen en viktig del i undervisningen. Under 

elevernas första skolår utgår undervisningen från barnens behov, att de ska kunna leka på 

rasterna och fungera socialt. Lek, rim, sång, bild och ramsor samt vardagliga upplevelser 

och händelser har en viktig roll när det gäller barnens språkutveckling. Strävan med 

grannspråksundervisningen är att eleverna ska utveckla aktiv tvåspråkighet och att de 

kan, vill och vågar använda sig av språket. När eleverna blir äldre läggs större vikt på 

formell språkinlärning. Skolans IT- teknik ger eleverna större möjligheter att 

kommunicera med fler människor på främmande språk och de ger även snabba 

kontaktvägar som främjar utvecklandet av ett internationellt synsätt. (ibid) 

 

1.1.8 Flerspråkighet 
 
På språkskolan talar man mest svenska och finska men engelska, tyska och franska är 

också viktiga språk för skolan. Dessa språk kommer till praktiskt användning i elevernas 

kontakter med andra länder och kulturer, hela skolans verksamhet präglas av ett medvetet 

spårutvecklande arbetssätt, Språkskolan säger att alla är språkutvecklare. (ibid) 

 

 

 

                                                
3 http://www.skolutveckling.se/mangfald/flersprakig/skolor/sprakskolan_haparanda.shtml 

http://www.skolutveckling.se/mangfald/flersprakig/skolor/sprakskolan_haparanda.shtml
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1.2 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur ungdomar i Haparanda och Torneå som går 

på den gemensamma skolan, � Språkskolan, upplever att det är att bo i en gränsstad och 

hur de upplever att samarbetet på skolan mellan Sverige och Finland fungerar. Vi vill 

även se på deras inställningar till varandra i och med att dem kommer från två olika 

länder och två olika kulturer möts. Därefter vill vi ta reda på om skolans mål nås � är 

eleverna tvåspråkiga när de lämnar skolan och umgås de svenska och finska eleverna 

med varandra. Detta mynnar ut i följande forskningsfrågor: 

                  

• Hur upplever ungdomarna att det är att bo i en gränsstad? 

 

• Hur upplever ungdomarna att samarbetet fungerar mellan de två länder på 

Språkskolan?  

 

• Vad är ungdomarnas inställningar till varandra och umgås eleverna med varandra?  

 

• Uppnås målen om att eleverna ska vara tvåspråkiga efter avslutat högstadium? 

 

1.3 Problemdiskussion  

Att vi endast har sett till hur Språkskolans ungdomar upplever att det är att bo i en 

gränsstad, att se hur samarbetet fungerar och deras inställningar till varandra kan vara ett 

problem. Spårskolans ungdomar kan ha ett annat synsätt i jämförelse med ungdomar i 

Haparanda och Torneå som går på andra skolor. Man kan anta att själva upplevelsen till 

samarbetet länderna emellan och inställningen till varandra kan på Språkskolan antingen 

vara mer positiv eller negativ. Ungdomarna lever i detta samarbete varje dag och går på 

Språkskolan fem av sju dagar i veckan med ungdomar från både Sverige och Finland. 

Detta kan påverka ungdomarnas syn, redan från tidig ålder blir de medvetna om vad ett 

samarbete innebär och därför kan de ha en positivare uppfattning om vad ett lyckat 

samarbete kan ge för människorna och samhället. Samtidigt kan bilden av samarbete vara 
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mer negativ om upplevelsen av samarbetet fungerat mindre bra, konsekvenserna av 

ungdomars upplevelser kan även väcka ovilja till fortsatt samarbete. 

 
 
 

1.4 Avgränsningar 
På grund av de tidsramar som begränsar arbetet gjordes valet att endast studera 

Språkskolan i Haparanda, därför kommer inte några jämförelser med andra skolor att ske. 

Begränsningar har även gjorts till att enbart intervjua elever som går i nionde klass på 

Språkskolan. Vi har också begränsat oss till att se på hur ungdomarna upplever att 

samarbetet mellan de två länderna (Sverige respektive Finland) fungerar på Språkskolan.  
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2. Metod  
I följande kapitel har vi för avsikt att beskriva vårt tillvägagångssätt för vår studie. Vi 

kommer att beskriva olika metoder samt redogöra och motivera val av metoder och 

ansatser för läsaren. 

2.1 Metodval 

Valet att studera ungdomar som bor i Haparanda och Torneå och som går på Språkskolan 

var av intresse för att Haparanda och Torneå är två länder som gränsar till varandra och 

som samarbetar med varandra genom en gemensam skola och därmed möts två kulturer. 

För att få reda på hur ungdomarna upplever att det är att bo i en gränsstad samt se hur 

samarbetet på språkskolan fungerar och hur deras förhållande till varandra är och därmed 

få svar på vårt syfte blev valet att använda eleverna på språkskolan som intervjuobjekt. 

Avgränsningar har gjorts till att enbart intervjua niorna på skolan, då de har uppnått en 

högre grad av mognad än de yngre eleverna på skolan och det är också de som har gått på 

skolan längst tid och därmed ligger inne med mest kunskap och erfarenhet.   

 

Vi valde att göra en fallstudie då vi avsåg att undersöka hur ungdomarna upplever att det 

är att bo i en gränsstad och hur samarbetet mellan de två olika länderna fungerar på 

språkskolan. Under resans gång upptäcktes nya förhållanden som vi inte tänkt på tidigare 

därför blev undersökningen av en explorativ karaktär. Med en fallstudie blir 

möjligheterna bättre att kunna jämföra empirin med teoretiska referensramen. Fallstudien 

ger även en mer djupgående analys av hur ungdomarna tycker att det är att bo i en 

gränsstad och hur de upplever att samarbetet på Språkskolan fungerar samt vad som kan 

vara orsaken till att samarbetet fungerar bra eller mindre bra.   

 

Det finns två vanliga forskningsansatser som förklarar det angreppssättet vilket forskare 

använder vid skrivande av en vetenskaplig uppsats. Dessa är kvantitativ och kvalitativ 

metod. Vi valde att tillämpa den kvalitativa metoden eftersom vi ville gå in på djupet för 

att kunna få en större förståelse i hur ungdomarna upplever att det är att bo i en gränsstad 

och hur de tycker att samarbetet fungerar. Undersökningen utfördes ingående för att 

undersöka hur ungdomarna trivs med att bo i en gränsstad och därför valdes en stad som 
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Haparanda som gränsar till finska Torneå. För att ta reda på hur samarbetet på 

språkskolan fungerar mellan dessa två länder var det passande att välja en skola som 

kombinerar detta. Detta stöds av Holme och Solvang (1991) som menar att en kvalitativ 

metod passar när forskare vill gå mer in på djupet istället för på bredden. Undersökningen 

sker på ett fåtal enheter och forskaren strävar efter att få en helhetsbild.  

2.2 Metod genomförande  

Vi startade arbetet med en litteraturstudie vid biblioteket på Luleå tekniska universitet. 

Databasen Lucia användes och sökorden var bl. a ungdom i gränsland, ungdomars 

attityder, grupper, socialpsykologi, gränsstad, gränssamarbete, Haparanda � Torneå, 

samarbete � skolor, samarbete � länder, tvåspråkighet, två språk, globalisering, kvalitativ 

metod. 

 

Inhämtandet av sekundärdata har skett genom information som varit lämplig och som 

fanns tillhanda genom Internet och böcker. Primärdata till uppsatsen har hämtats genom 

personliga intervjuer. Anne Ryen (2004) talar om att kvalitativ forskning närmar sig sitt 

ämne på ett tolkande och naturalistiskt sätt och fortsätter med att tala om att forskare som 

använder kvalitativ metod studerar saker i deras naturliga miljö och försöker göra 

fenomen begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människor ger dem. Därför 

genomfördes intervjuerna på Språkskolan, för vara i ungdomarnas naturliga miljö.   

 

I början av maj -05 kontaktads Språkskolans rektor Hjördis Lagnebäck via telefon om vår 

önskan att få komma dit till hösten för att genomföra intervjuer med elever i niondeklass. 

Vi berättade om vårt syfte och tankar med uppsatsen och detta togs väl emot av rektorn 

som bad oss att återkomma till hösten. När hösten väl kom kontaktades skolan och en tid 

bestämdes för vår ankomst. Därefter konstruerades en intervjuguide för att uppnå syftet 

med studien. En intervjumall utformades även på finska för att underlätta för de finska 

eleverna. Innan intervjuerna genomfördes på Språkskolan intervjuades en utomstående 

ungdom som är i samma ålder som intervjupersonerna. Detta för att se om denne förstod 

frågorna och även för att se hur lång tid det tog att utföra intervjun, samt för att undvika 



 

 14

fel som annars hade kunnat ske. Eftersom vår finska inte är lika stark, läste vi på den 

finska intervjumallen fler gånger än den svenska.  

 

Dagen för intervjuerna valde vi att komma till skolan lite tidigare än planerat för att se 

oss omkring på skolan och vistas i dess miljö. Vid mötet med eleverna presenterade vi 

oss och berättade om syftet med att intervjua dem, självklart informerades eleverna om 

att detta var frivilligt och att alla som deltar är anonyma. Eftersom alla elever gick i 

niondeklass behövdes ingen intervjutillåtelse av föräldrarna. Läraren delade in elever i 

grupper bland dem som ville medverka, sedan tilldelades ett klassrum där intervjuerna 

kunde genomföras ostört och i lugn miljö. Intervjuerna började med antecknandet av 

datum och intervjupersonernas namn. Innan intervjuerna startade pratade vi om andra 

saker för att lätta upp stämningen mellan oss och de elever vi intervjuade, vi försökte 

anpassa oss till våra intervjupersoner och tänka på vad ungdomarna var intresserade av, 

samt att ta hänsyn till deras ålder, etniska ursprung, kön och samhällskikt. Ryen (2004) 

hänvisar till McCracken som talar om att den formella starten på intervjun efter 

uppvärmningen bör handla om biografiska data eller deskriptiv data om intervjupersonen 

och hennes familj, tillexempel kön, kort översikt över syskon och föräldrar och etnisk 

bakgrund. Denna mall följdes och vi försökte även tänka på att den data och 

informationen vi vill ha finns �inuti� intervjupersonerna.  

 

Vi gjorde två gruppintervjuer med sammanlagt åtta elever från språkskolan och en 

intervju med lärare, intervjuerna tog mellan en till två timmar. I ena gruppen var de sex 

ungdomar blandat med både tjejer och killar och elever från Sverige och Finland, den 

andra gruppen bestod av två killar från Finland. I den första gruppen talade vi svenska till 

största del, det hände att vi fick översätta till finska, men eleverna var snabba på att hjälpa 

varandra då någon inte förstod. I den andra gruppen ställde vi de flesta frågorna på 

svenska men intervjupersonerna svarade på finska, då de kände sig mer trygga med att 

tala sitt modersmål. Det var självklart en fördel att vi kunde finska då det underlättade 

både för oss och för eleverna, då de på det sättet kunde utveckla och uttrycka sina svar 

genom att välja vilket språk de ville tala och vi kunde förstå dem. 
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Valet att göra gruppintervjuer gjordes för att eleverna skulle våga tala mer öppet då de är 

tillsammans med andra ungdomar som de känner och detta skapar i sin tur livigare 

diskussioner. Ambitionen var att eleverna skulle känna sig trygga med oss och i 

grupperna de blev intervjuade i och därför ansåg vi att det var bättre om eleverna kände 

till varandra för att våga tala och uttrycka sig precis som de egentligen tycker och känner. 

En del ungdomar kan ta mer �plats� än andra och därför fanns medvetenheten om att det 

lätt kan bli så att en talar för alla och att man därmed inte får fram alla elevers 

synpunkter, samt att en del kanske bara sitter och håller med någon annan i gruppen och 

vågar inte uttrycka sig ordentligt. För att förhindra detta fick alla lika mycket 

tidsutrymme, när någon talade mindre och tystnade, ställdes en fråga riktad mot denne 

exempelvis, kalle vad tycker du om detta. 

 

Vi anser att det är mest lämpat att vara två stycken när man gör gruppintervjuer och 

därför var båda närvarande, främst för att båda skulle kunna ta del av det som framkom 

vid intervjutillfällena. Starrin (1991) påpekar att det är en fördel att vara två personer 

tillsammans vid intervjuerna, en som leder samtalet och den andra som ser till att alla 

frågor täcks av, samt observera situationen och faktorer i miljön som kan vara av intresse. 

Denna mall följdes genom att en av oss var den ledande intervjuaren medan den andra 

antecknade och såg till att den andra ställde alla intervjufrågor, samt att observera 

ungdomarna och specifika situationer som uppstod. En annan anledning till att båda 

skulle närvara vid intervjutillfällena var för att ingen av oss skulle känna att �jag gjorde 

den här intervjun och du gjorde den�, att båda var med under alla intervjuer gjorde att vi 

fick en mer sammanhängande bild av alla intervju tillfällen. Det underlättade även att 

vara två stycken med vid intervju tillfällena vid sammanställandet av resultaten samt att 

en kunde �rädda� situationen om den andra kom av sig då kunde den andre ta upp tråden 

igen. Risken med två intervjuare samtidigt kunde vara att eleverna kände att vi satt i en 

position över dem och därmed ville de kanske svara �rätt� på våra frågor. För att undvika 

detta talades ett mer �ungdomligt� språk, därför användes inte alltför svåra ord som bara 

hade kunnat gör eleverna förvirrade, avsikten var att de skulle känna sig avslappnade och 

trygga och kunna känna att vi är på samma nivå. Ryen (2004) styrker detta genom att 

säga att intervjuaren och de intervjuade måste ha samma vokabulär. Vilket betyder att 
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forskaren måste känna till det vanliga uttryck som används i den kultur som undersöks 

och termer som har flera eller avvikande betydelse. En annan sak Ryen (2004) också tar 

upp är att tillit och intervjuareffekten är nära förbundet med varandra. Utseende och 

kläder blir därför ett tema vid intervjutillfällena, och kläder kan ses som symboliska 

uttryck. Hennes råd är att man bör anpassa sig till den grupp som intervjupersonen själv 

associerar sig med eller till den kultur inom vilken intervjun ska ske. Detta fanns i åtanke 

dagen vi skulle gå ut och intervjua, därför tog vi på oss ganska �ungdomliga� kläder för 

att passa in bättre. En fördel kan nog också vara att vi bara är 22år gamla och våra 

minnen från vår ungdomstid är inte allt för länge sedan förbi. 

 

Starrin (1991) säger att det är viktigt att använda sig av bandspelare, alla våra intervjuer 

spelades in på band. Ryen (2004) påpekar också att på det sättet får man med allt från 

intervjuerna. Dessutom kan man genom att lyssna på banden lära sig att förbättra sin egen 

intervjuteknik. Det inspelade material skrevs ut ordagrant direkt efter intervjuerna då man 

fortfarande hade det i minnet. Ryen (2004) talar om att det kan ta lång tid att skriva ut ett 

material på detta sätt men det ger forskaren ytterst goda kunskaper om sitt material även 

fast det oftast bara är små fragment av utskrifterna som citeras. Därefter påbörjades 

bearbetningen av materialet som delades in efter olika teman för att på så sätt lättare 

kunna se helheten och därmed kunna plocka ut väsentliga delar och citat in i rätt 

sammanhang.     

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) anser att det finns olika sätt att dra slutsatser: 

genom induktion, deduktion eller genom en kombination av dessa. Det induktiva 

angreppssättet innebär att forskaren drar slutsatser som grundar sig på empiriska data. 

Deduktion innebär att en logisk tankemässig slutledning med hjälp av hypoteser, testbara 

påståenden, görs. Ur befintliga teorier härleds hypoteser som sedan prövas i det aktuella 

fallet.  

 

Först utgick vi från den deduktiva metoden då vi vill utgå från de valda teorierna som 

behandlar samarbete i såväl skolor som samarbete i generell mening och även på 

samarbetet mellan två olika länder. Vi vill även utgå från en bild på hur människors syn 
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på varandra är och vad som är orsaken till vårt handlande där därmed förstå våra 

inställningar emot varandra. Detta för att skaffa oss en grundläggande kunskap i ämnet. 

Den teoretiska referensram utgör vår analysgrund och gav oss en bild på hur ett 

välfungerande samarbete fungerar. Därefter utgick vi från den induktiva metoden för att 

dra slutsatser om hur det är att bo i en gränsstad, om hur samarbetet på språkskolan 

fungerar och hur ungdomars inställning är mot varandra. Den empiriska data användes 

när vi analyserade vårt empiriska resultat mot vårt teoretiska resultat. Utifrån detta drog 

vi slutsatser baserad på våra tolkningar och reflektioner av undersökningen. Därmed 

använde vi oss av en kombination av en deduktiv och induktiv metod. 

2.3 Metodproblem   

Validitet och reliabilitet är två termer som forskare talar om när det gäller en 

undersöknings träffsäkerhet och tillförlitlighet. Validitet definieras som: ett 

mätinstruments förmåga att mäta det man avser att mäta. Validitet är ett av det viktigaste 

kravet på ett mätinstrument för om inte instrumentet mäter det man avser att mäta spelar 

det ingen roll om mätningarna är bra menar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001). 

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument, till exempel en intervju, ska ge tillförlitliga och 

stabila utslag. Ett undersökningssätt bör för att ha hög reliabilitet vara oberoende av 

undersökare och tillfrågade individer anser Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001).  

 

För att öka validiteten utformades intervjumallen efter vårt syfte och utifrån befintliga 

teorier. Detta för att försäkra oss om att frågorna kunde ge svar på våra forskningsfrågor. 

Intervjumallen granskandes så förbättringar kunde göras utifrån denna kritik. Vidare 

utvecklades och utarbetades intervjumallen för att den skulle vara så lättförståeliga som 

möjligt, för att på så sätt undvika missförstånd. För att validiteten inte skulle sjunka så 

fördes anteckningar samtidigt som bandspelaren var på vid intervjuerna.  

 

För att öka reliabiliteten tog vi kontakt med skolan i god tid och berätta om våra planer 

för vår undersökning på Språkskolan. Detta gjordes för att personalen och eleverna skulle 

vara välförbereda och ta intervjuerna på allvar. Risken hade annars kunna vara att 

eleverna inte varit välförberedda och därför ge oss svar som inte stämmer överens med 
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den faktiska situationen, att eleverna inte ger seriösa svar på våra intervjuer. Vid 

intervjuerna var båda närvarande då vi båda ville finnas tillhands och för att en skulle 

leda intervjun och den andra kunna ägna sig mer åt att observera samt att föra 

anteckningar.  

 

För att förhindra att någon skulle känna sig utpekad eller utstött så är intervjupersonernas 

namn fingerade i resultatet och för att ytterligare förhindra att avslöja vad 

intervjupersonerna sagt eller uttryckt under intervjun talde vi om för eleverna att detta var 

anonymt. Det vill säga att deras riktiga namn inte skulle användas och att allting skulle 

göras för att försöka förhindra att man ska förstå vem det är som uttrycker sig i resultatet. 

Ett problem kan vara att de som var i samma grupp vet vem som har sagt vad och på det 

sätt kan någon i gruppen peka ut någon annan. Därför poängterade vi för eleverna hur 

viktigt det är att det inte ska gå och sprida runt vad någon inom gruppen har talat om 

inför andra, för att på det sättet kunna öka anonymiteten ytterligare. 

 

Att en av författarna (Hanna) är från Haparanda var någonting som vi var tvungen att ta 

ställning till, då detta kunde bli ett problem i och med att Haparanda är en liten stad (där 

alla känner alla) och det kunde finnas någon bekant till henne som går på skolan. Detta 

var någonting som vi inte kunde veta från början om det är negativt eller positivt för i 

vissa fall vågar ungdomarna kanske öppna sig mer medan det i ett annat fall kanske inte 

alls vågar yttra sig. Men detta var någonting som vi tog ställning till innan vi gick ut på 

skolan för att intervjua men eftersom vi hade detta i baktankarna så förstod vi att det inte 

skulle bli något större problem. Utan i ett sådant fall skulle vi försökt agera professionellt 

och eventuellt hade Henna fått gå in och ta en lite större roll vid intervju tillfället. Det var 

dock ingen av våra informanter som kände till Hanna. (Forsman 2002) 

 

Problem vi stött på under arbetets gång är att vi förlorade all material från 

intervjuutskrivningen när vi just blivit färdiga, så vi fick lyssna av banden ytterligare en 

gång för att skriva om allt ordagrant igen. En fördel med detta omarbetande resulterade 

dock i att vi kunde vårt material till resultatet ännu bättre. 
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3. Teoretisk referensram 

I teori kapitlet lyfter vi fram teorier som vi anser vara relevanta för vårt arbete. 
Teorierna kommer i huvudsak att ta upp olika delar som handlar om samarbete mellan 
gränsländer, språkbyte, kulturen i ett samhälle, människors syn på varandra, 
grupptillhörighet och samarbete. 

3.1 Gränssamarbete  

�En gräns är en linje, vanligtvis i rummet, vid vilken ett visst förhållande upphör och 

ersätts med ett annat�. (Lundén 2002, s 17) 

 

Utbildning är ett av de vanligaste områdena för samverkan. Det finns ett 30- tal 

kommuner samt 10- tal länsstyrelser och landsting som har ett gränsöverskridande 

samarbete. Den samverkan som kommunerna har med varandra är oftast 

vänortsrelationer. Det går ut på att grupper av lärare och elever gör studiebesök i 

vänortskommunerna och får liknande besök i retur. Det är också vanligt att man under en 

längre tid, exempelvis under en termin eller längre har enstaka och ömsesidiga 

elevutbyten. (Civildepartementet 1994) 

 

Ett exempel på ett annat samarbete som har kommit väldigt långt är samarbetet mellan 

Haparanda och Torneå. För att främja den tvåspråkighet som är vanlig i regionen har de 

en gemensam språkskola på låg- och högstadienivå. Haparanda och Torneå kommun har 

ett särskilt avtal om skolgång över gränsen som gäller både grund- och gymnasieskola. På 

språkskolan lär sig eleverna både finska och svenska och undervisas i områdets 

gemensamma kultur. När man har gått på språkskolan så är man behörig att fortsätta med 

gymnasiestudier i både Finland och Sverige. Haparanda och Torneå kommun har även ett 

bra samarbete inom kultur och fritid, tillsammans utnyttjar dem de kommunala 

idrottsanläggningar vilket leder till stora besparningar för båda kommunerna. Haparanda 

och Torneå har även byggt en golfbana tillsammans som sträcker sig över riksgränsen. 

(ibid) 
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I de nordiska länderna har samarbete över riksgränser mellan kommuner, landsting och 

statliga regionala myndigheter förekommit länge och många nordiska överenskommelser 

har uppstått för att främja samverkan. Från år 1977 har det funnits en överenskommelse 

om kommunalt samarbete mellan de nordiska riksgränserna; Danmark, Norge, Sverige 

och Finland, detta ger kommunerna och landstingen rättigheter att samarbeta med 

varandra över gränserna. För att länderna ska ha att bra samarbete utan några större 

svårigheter krävs att länderna gör ändringar som är nödvändiga för att underlätta 

överenskommelsen. 1980 tillkom en europeisk ramkonvention om lokala och regionala 

organs riksgränssamarbete. Detta innebär att de länder som slutit avtal måste underlätta 

och främja samarbetet över gränserna men med hänsyn till varje lands konstitutionella 

bestämmelser. (Civildepartementet 1994) 

 

Det som kan vara nackdelen med gränsöverskridande samarbete är att det är både 

personal- och kapitalkrävande. Det som också kan skapa motsättningar i samarbetet är 

mötet med ett annat språk, andra seder, andra lagar och förordningar, det finns också 

olikheter för organisation och lagstiftning inom olika verksamhetsområden som kan göra 

samarbetet svårare. Slutligen kan man säga att det självklart finns både positiva och 

negativa faktorer som spelar in för ett utvecklat samarbete över riksgränserna. (ibid) 

3.2 Språkbyte och språkbevarande 

�Världen över lever befolkningsgrupper med skilda språk sida vid sida�. (Hyltenstam och 

Stroud, 1991, s 9) 

 

Alla mänskliga språk är uppbyggda enligt samma komplexa principer och har samma 

förmåga att uppfylla sina varierade funktioner, även om språken skiljer sig starkt åt i sina 

uttrycksformer. (Hyltenstam & Stroud, 1991, s 9) 

 

Genom individers kontakter med varandra kan man studera det sociala nätverket. 

Individers användning av språket är påverkat av andra individer i det sociala nätverket 
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och ju tätare kontakter man har inom det sociala nätverket desto mer likt blir även 

språket. (Hyltenstam och Stroud 1991) 

 

När två språk kommer i kontakt med varandra förekommer olika slags språkliga 

fenomen. För att ett språkbyte ska kunna bli aktuellt eller för att det ska vara meningsfullt 

att diskutera språkbevarande, måste samhället i någon form vara tvåspråkigt. Därmed 

utvecklar de flesta individer någon slags tvåspråkighet och då påverkas och blandas 

språken med varandra på olika sätt. Det kan förekomma kodväxling, vilket innebär att 

man använder sig av båda språken i ett samtal, den som pratar kan börja prata en mening 

på svenska men stoppar in några finska ord eller skifta från svenskan till finskan. (ibid) 

 

En socialpsykologisk inriktad modell som är sammankopplad med språkanpassning 

beaktar de värderingar och attityder som bestämmer språkvalet. Sambanden mellan 

sociala relationer och språkbeteende bygger på den allmänna iakttagelsen att individer 

som talar med varandra har en tendens att anpassa sitt språk till samtalspartnern. Denna 

anpassning uppstår då individer är positivt inställda till varandra och är ett uttryck för 

lojalitet. (ibid) 

 

I länder där tvåspråkighet uppkommer finner man gatuskyltar och andra offentliga anslag 

på både de aktuella språken. På detta sätt gör man även tvåspråkigheten synlig och 

påmind. (ibid) 

 

Barnens språkinlärning sker i ett givet sociokulturellt sammanhang. Det innebär att 

samtidigt som barnen lär sig sitt språk, tillägnar de också kulturella normer, värderingar 

och kunskaper som råder i omgivningen. Barnen lär sig sitt språk från flera olika källor, 

under barnens första år är föräldrarna och andra nära de som framträder mest. Kretsen av 

individer som påverkar barnens språkutveckling blir större med barnens ålder. Andra 

vuxna och barn börjar påverka, jämnåriga spelar en stor roll under vissa 
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utvecklingsstadier för identifikation och språkmodeller. Skolan utgör även en betydande 

påverkan på barnets språk. (Hyltenstam och Stroud 1991) 

  

�Man anser att det mest spontana språket är det som är det mest lämpligaste 

undervisningsspråket.� (Hansegård, 1972, s 113) 

 

En grupp som har en känsla av samhörighet eller en tro på ett gemensamt ursprung, kallas 

för etnisk grupp. Gemensam kultur, symboler, religion, seder och språk är exempel på 

objektiva kännetecken. Språket är en av de starkaste sammanhållande krafterna för 

gruppens etnicitet. (Westergren och Åhl 1997) 

 

En människas språkförmåga ändras ständigt, man bör inte uppfatta språkfärdigheten 

alltför statiskt, för det mesta utvecklas språket men den kan även gå tillbaka. Vår 

språkförmåga är inte densamma som för tio år sedan. Undersökningar visar på att det tar 

fyra till fem år att uppnå förståelse av ett nytt språk och cirka sex år för att lära sig 

uttrycka sig på det nya språket. Det krävs mycket mer tid om man vill kunna det andra 

språket flytande. Därför finns det frågetecken i om några års undervisning på svenska 

enligt den så kallade direktmetoden, det vill säga språkinlärning med uteslutande av 

modersmålet, kan ge så värst goda kunskaper i svenska hos elever som kommer från en 

dominant finskspråkig miljö och som återvände till samma miljö efter avslutad skolgång. 

(Westergren och Åhl 1997) 

 

För att vi människor ska må bra, krävs det att våra grundläggande behov som trygghet, 

gemenskap och uppskattning tillfredställs. Många forskare har betonat modersmålets roll 

som trygghetsskapande faktor. Berövas man liksom norrbottensfinnarna sitt modersmål, 

förlorar man denna trygghetsfaktor och den kan inte omedelbart övertas av ett annat 

språk. (ibid) 
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3.2.1 Tvåspråkighet  
Språket är någonting som inte hör till vårt biologiska arv utan till vårt kulturarv. Det är 

någonting vi måste lära oss med stora möda och under lång tid, då vi inte får det till 

skänks vid födseln eller i samband med den biologiska mognaden. (Hansegård 1972) 

 

Genom kunskap i ytterligare ett språk, utöver modersmålet, får man större 

kommunikationsmöjligheter. Man har möjligheten att kunna kommunicera med fler 

människor och ta del av fler saker som till exempel mer omfattande litteratur. (ibid) 

 

Språket uppfattas som någonting speciellt hos alla människor och man håller fast vid det 

nästan lika envist som vid sin religion. Språket är en väsentlig del för gruppidentitet och 

får man uppleva några som helst försök till att påtvinga gruppen ett annat språk som 

ersättning för modersmålet framkallar det hårdnackat motstånd från guppen. (ibid) 

 

Om man ska bedöma någons språk behärskning kan man uppmärksamma att, man har 

förmågan att förstå och förmågan att tala för sig. Vidare kan man betrakta 

språkbehärskningen ur kvantitativ och kvalitativ synpunkt och fästa uppmärksamheten 

vid. 1) storleken av det förråd av ord som förstås. 2) språkriktligheten det vill säga att 

man talar rätt genom att använda sig av rätt betoning, ändelser, ord och så vidare. 3) 

graden av automatik, det vill säga i vilken utsträckning man kan använda sig av 

språksystemet utan några större stockningar och hinder. 4) förmåga att skapa eller 

nyskapa, med det menat man att ska kunna utöva �språkgåvan�. 5) behärskningen av 

tanke-, känslo-, och viljefunktionen på språksystemet ifråga och fästa avseende vid 6) 

rikedomen eller fattigdomen på individuella betydelser förbundna med ett visst 

språksystem till exempel huruvida läsning på eller lyssnande till ett visst språksystem 

uppväcker livliga och fylliga betydelseföreställningar eller inte.( Hansegård 1972) 

3.3 Kulturen i ett samhälle 

De värderingar och handlingsmönster som är gemensam för en grupp människor, och 

som förs vidare från generationer till generation är kultur. Att man har en viss kultur 

behöver inte betyda att det bara finns en värdering som gäller och ett handlingsmönster 

utan exempelvis kan �svensk kultur� kanske innebära att man både går i kyrkan och att 
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man kan festa till en lördagskväll. Genom etnisk blandning, olika socialgruppers 

beteendemönster och genom miljöns inverkan så går kulturer in i varandra. (Lundén 

2002) 

 
Kommunikation betyder ungefär �ömsesidigt utbyte av information�, att göra något 

allmänt bekant, och har primärt inget med transportera att göra.( Lundén 2002,s 96) 

 

Grundförutsättningen för att kommunikationen över gränser ska fungera är att man har 

den språkliga förståelsen. Kultur uppstår när man kommunicerar med språk och symboler 

där gemensamma värderingar om beteenden och förhållningsätt förmedlas. Människor 

bestämmer själv vad de gör och vem de umgås med i det dagligalivet men påverkas också 

i sina beslut av biologiska nödvändigheter, handlingar som är påtvingande av staten och 

dess organisationer men kan också påverkas av ett socialt tvång som exempelvis 

familjens rykte eller kulturella normer. (Lundén 2002) 

 

Vid en öppen gräns blir man nästan alltid tvungen att kommunicera med människor från 

grannlandet och därför blir språket en viktig del i gränsstäderna. När det gäller 

gränsöverskridande samarbete är inte den tekniska och politiska utvecklingen överens. I 

flera länder har det blivit möjligt att gå i kommunala och fria skolor i andra länder då 

skolsystemen luckrats upp för att kunna ta del av fler möjligheter. I Sverige som gränsar 

till Finland finns en gemensam skola där ungdomar från två gränsstäder, Haparanda- 

Torneå, kan studera och få en examen.(ibid) 

 

Vid en öppen gräns blir man nästan alltid tvungen att kommunicera med människor från 

grannlandet och därför blir språket en viktig del i gränsstäderna. Gränsstaden Haparanda 

� Torneå utnyttjas av befolkningen från båda sidorna. Haparanda utnyttjas som inköpsort 

av den finska befolkningen när valutan gör inköpen billigare. Butikspersonalen i 

Haparanda är i stor utsträckning av finländskt ursprung och är tvåspråkig. Däremot 

utnyttjar inte Haparandaborna Torneå i lika stor utsträckning som de finska torneåborna 

utnyttjar Haparanda. Inflyttade finländare som bor i Haparanda är de som framförallt 

handlar och roar sig i Torneå, en viktig orsak till detta är att det har språkkunskaperna att 
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kunna vistas i båda länderna. Inlandsfödda på vardera sidan om gränsen behärskar inte 

det andra språket i lika stor utsträckning som de inflyttade från Tornedalenslansbygd och 

finnländarna som invandrat till Haparanda gör, därför utnyttjar de heller inte grannlandet 

i lika stor utsträckning. Haparandaborna som inte kan det finska språket lever i en miljö 

som de inte kan förstå till fullo jämfört med Torneåborna som inte har några problem 

med att göra sig förstådda med det finska språket i Haparanda. Detta visar sig genom att 

nästan alla finskspråkiga har en positiv attityd till grannstadens invånare medan de flesta 

svenskspråkiga är negativa. (Lundén 2002) 

 

�Lite irriterad kan man ju bli när dom kommer hit och tar för givet att man talar finska. 

Själv liksom har man inte tänkt på det, men sen börjar man tänka �att om man inte hade 

kunnat finska så hade det blivit extremt pinsamt. Sånt� är irriterande när dom tar för 

givet. På affären har det också börjat bli att, eller att nån kommer och frågar om 

någonting�Ingen frågar om man kan finska.� (Westergren och Åhl, 1997, s 67) 

 

En gräns kan aldrig skilja på människor med olika historia, kulturer eller åsikter.  

Processen att göra svenskar av finnar i Sveriges Tornedal tog ungefär hundra år. Många 

har även idag svårt att förstå att man kan vara finskspråkig samtidigt som man är lojal 

mot sitt hemland Sverige. Det är idag inte ovanligt att ett svenskt barns mamma är 

baskiska från Frankrike och pappan är quechuaindian från Peru och det gör att det idag 

blir allt orimligare att tillhöra den ena eller den andra etniciteten. (Lundén 2002) 

 

Genom att människor kommunicerar med varandra om uppfattningar och värderingar så 

skapas kulturell bakgrund och det är någonting som präglar människor på många olika 

sätt. De uppfattningar och värderingar som man har är formade av den kultur man vuxit 

upp i, genom att man lärt sig normer, värderingar och på vilket sätt som det är acceptabelt 

att bete sig på i just den kulturen.  Kulturella former är ganska långvariga och förändras 

inte så snabbt. Lärare och elever har vissa kulturella förväntningar vad gäller deras 

kommunikation i klassrum därför bör lärare vara uppmärksamma på att det finns elever 

från olika länder med olika bakgrund som har olika språkvanor. (Stensaasen och Sletta 

2000) 
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3.4 Människors syn på varandra 
Alla människor ser på saker från olika perspektiv och använder sig av perspektiv för att 

se på välden som den verkligen är. Perspektiv innefattar individers uppfattning om 

verkligheten och även hur man ser på saker och ting. Individer betraktar alltid 

verkligheten genom något perspektiv och därför blir denne begränsad av det perspektiv 

denne har, genom att inte kunna se på saker och ting ur en annan synvinkel. Sättet 

individen ser på välden är inlärt genom att perspektivet styr, det innebär att individen 

endast uppmärksammar vissa stimuli i omgivningen och är ouppmärksam mot det som 

inte går ihop med deras föreställning.  (Charon 2004) 

 

Idagens samhälle, med all förvirring och osäkerhet, söker ungdomarna efter hållpunkter 

som jämnåriga, medan föräldrar glider längre bort. Musik, kläder, dans, smink, jargong, 

frisyrer och fordon är yttre kännetecken som ungdomar finner hållpunkter i och allt är 

alltid i förändring och uppmuntrat och utnyttjat av kommersiella intressen. Dessa yttre 

ting är viktiga för ungdomarna, då det visar på vilka de tillhör och vilka de skiljer sig från 

och på detta sätt markerar ungdomarna ett avstånd till grupper de inte tillhör. (Stensaasen 

och  Sletta 2000) 

 

Individer är interaktiva varelser som påverkar och påverkas ständigt av varandras 

handlingar och samhället förändras genom individernas interaktion. Charon (2004) 

hänvisar till Shibutani (1995) som talar om att kultur är något socialt skapat och individer 

influeras till handlingar och samhället får karaktär genom kulturen. Shibutani länkar 

perspektiv till referensgrupper som ett samhälle där individer hämtar sina perspektiv, 

individer använder sig av denne grupps perspektiv i olika situationer. Shibutani definierar 

referensgrupper som de grupper individer lånar för att se sin verklighet, alla individer har 

flera referensgrupper, som exempelvis medlemsgrupper eller social kategori som social 

klass, etniska grupper och samhället. Det som individer ser som verkligheten är resultat 

av de perspektiv de tagit in genom social interaktion. 

 

Individer är födda och socialiserade in i ett samhälle som är uppbyggt på kulturella 

mönster, instutioner och stratifieringssystem och individer spelar olika roller som är 
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givna av andra. Samhället är en beständighet som formar individer; individer socialiseras 

av samhället och samhället internaliseras av individer. Det kan förklaras som en process 

där samhället är individer som interagerar. (Charon 2004) 

 

Stensaasen och Sletta (2000) hänvisar till Schutz som betraktar mänskligt sampel som ett 

grundläggande behov, han säger också att människor behöver människor. Individer har 

behov av att kommunicera och ha kontakt med varandra, växelspelet med andra har en 

avgörande inverkan på individens självuppfattning. 

 

Hur individer drar slutsatser och intryck av varandra kallas för social perception. Social 

perception har betydelse för kvaliteten på samspelet och kommunikationen mellan 

individer. I samspel med andra individer och i förståelsen för varandra försiggår 

kontinuerligt social perception. Individer gör bedömningar på varandra genom att se hur 

andra klär sig, ser ut, hur någon pratar, beter sig, om någon verkar arg eller vänlig, 

inåtvänd eller utåtvänd. Bedömningar byggs utifrån utseende, ögon och kroppsrörelser, 

språk, ansiktsuttryck, tendenser att le eller vara missnöjd. Individers sätt att 

kommunicera, använda gester, tonfall, kroppsspråk och andra icke verbala tecken 

inverkar på den sociala perceptionsprocessen. Beroende på hur snabbt tolkningen och 

uppfattningen av andra människor sker, desto tryggare känner sig individen i samspel 

med andra. Ens eget språk kan också påverka perceptionen genom att vi ser eller 

uppfattar saker och ting så som vi vill och förväntar oss att se. (Stensaasen och Sletta 

2000) 

 

Stereotyper handlar om att placera individer i bestämda kategorier eller grupper, därefter 

tilldelas samma uppsättning egenskaper eller drag, man utgår från att alla i gruppen beter 

sig efter de drag som tilldelats. Om man bygger sin uppfattning på stereotyper när man 

träffar nya människor, kategoriseras individen och man tror att alla har vissa 

gemensamma kännetecken, ofta kan man exempelvis höra uttryck som; �finnar har ett 

häftigt humör�. Svenskar är stela, högtidiga och formella�. Vilken hudfärg eller hårfärg 

och ens längd och vikt har betydelse i vilken stereotyp man kategoriseras in i. Normer är 

också ofta någonting som förknippas med stereotyper och normerna talar om hur 
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individerna bör vara i interaktion med andra. Normen kan exempelvis lyda att man inte 

ska hetsa upp en finnländare, så man inte utlöser deras lättantändliga temperament. Om 

man låter konsekvenserna av stereotyper påverka en negativt, kan det leda till 

missuppfattningar mellan individer. En del stereotypering gör att diskriminering 

uppkommer på grund av etnisk och rasmässig tillhörighet och även utseende eller språk.  

Detta leder då till konflikter och oenigheter.(Stensaasen och Sletta 2000) 

 

Att lära känna andra individer kan ibland vara en svår process, en orsak kan vara att man 

inte ser individen så som denne vill visa sig. Ofta när man träffar nya individer har man 

redan hört och sett en del om denne och därmed har förväntningar byggts upp och bilden 

av denne är redan klar. Individer kan också välja vad de vill visa till andra, en del sidor 

dolds och en del andra visas öppet. Genom en dold och själstyrd process tillskrivs 

individer andra intentioner, handlingar och egenskaper än de som individer egentligen har 

och som denne vill visa. Men andra ord tillskrivs individer andra egenskaper som andra 

anser ger en rättvis och förklarande bild om hur denne är. (ibid) 

 

3.5 Grupptillhörighet 

Några definitioner på ordet grupp; 

 

! Individer som samverkar och har bestämda relationer till varandra.(Svedberg 

2003s,14) 

 

! En grupp består av två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra och är 

ömsesidigt beroende av varandra i den bemärkelsen att de måste lita på varandra för 

att få sina behov tillfredställda och nå sina mål. (Stensaasen och Sletta  2000 s,26) 

 

En grupp existerar när två eller flera människor definierar sig själva som 

gruppmedlemmar och när gruppens existens erkänns av åtminstone en annan 

individ.(Svedberg 2003 s,14) 
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Att man föds in i en bestämd familj, ort, trakt, klass och nation gör att individen inte har 

någon frihet att kunna välja vilken grupp denne vill tillhöra. Varje sig individen själv vill 

så föds man och blir automatiskt någon som tillhör ett visst folk.(Bauman 1990) 

 

�I ett civiliserat samhälle har en individ ständigt behov av stora folkmassors samarbete 

och hjälp, under det att hela hans liv knappt räcker till för att han ska vinna några vänners 

tillgivenhet� (Bauman 1990 s,49) 

 

Varför individer väljer att tillhöra olika grupper beror på att människan är en social 

varelse och genom gruppen tillgodoses individens och gruppens intressen, behov, värden 

och gruppbildningen ger individen struktur i vardagen. Socialpsykologin talar om 

primärgrupp, vilket är; varaktiga små grupper där individer har nära personliga relationer 

till varandra. Primärgrupper är familjen och nära vänner, därför utgör dessa en viktig del i 

individers identitet och överlevnad. Socialpsykologin talar också om någonting som 

kallas för sekundärgrupper, där individer har större distans till de övriga i gruppen men 

gruppen är ändå betydelsefull både direkt och indirekt. Sekundärgrupper utgör en grund 

för likartad social position eller gemensam målsättning. (Svedberg 2003) 

 

Individer använder sig av referensgrupper som norm för självuppfattning och normer 

fungerar samtidigt som en måttstock i individens värderingar av sig själv och andras 

status och sociala position. Inom referensgruppen finner individen de �rätta� 

värderingarna och livsstilen. Därmed kan individens självuppfattning och agerande 

förklaras med strävan att vilja tillhöra en eller flera referensgrupper.  Vilken livsstil man 

väljer att ha, vilket bilmärke man kör, val av umgänge, vilka kläder man bär, utgör 

markörer för referensgruppstillhörighet.(ibid) 

 

3.5.1 Vi och Dom 
 
Att det finns en �dom� grupp som är avvikande från �vi�, är viktigt för att kunna 

definiera vi gruppen. Motsättningar grupperna emellan kan leda till att solidariteten inom 

den egna gruppen stärkt genom ryktes spridningar och fördomar om den andra gruppen. 

(ibid) 
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 �Vi� och �dom� står för två olika grupper av människor och två olika attityder. De andra 

står för misstänksamhet, rädsla, stridslystnad och motvilja medan vi står för trygghet, 

samarbetsvilja och förtroende. �Vi� är den grupp man tillhör och där vet de tillhörande på 

vilket sätt de ska bete sig och därmed känner de sig hemma. �Dom� är den grupp man 

inte vill tillhöra, ofta vet man inte vad som försiggår i den andra gruppen, därmed förstår 

inte vi gruppen den andra gruppens beteende och därför blir de skrämmande. �Dem� 

ogillar �Vi� lika mycket som �Vi� ogillar �Dom�. (Bauman 1990) 

 

Vi är �vi� bara i den utsträckning som det finns människor som inte är vi utan �de�; och 

de i sin tur hör ihop, bildar en grupp, bara för att var och en av dem har samma 

kännetecken: ingen av dem är en av oss. (Bauman 1990 s,69) 

 

Inom sociologin formuleras skillnader mellan �oss� och �dom� som en skillnad mellan 

att tillhöra ingruppen eller utgruppen. En ingrupp existerar inte utan att det finns någon 

utgrupp. Grupperna är i ett beteendemässigt motsatsförhållande till varandra, de 

kompletterar och motsätter sig från varandra genom att säga �De� är inte �vi� och �vi� är 

inte �de�. För att kunna se sin ingrupp som �oss� krävs att man tänker på en annan grupp 

som �dom�. (Bauman 1990) 

 

Informella grupper bildas spontant utifrån gemensamma intressen och samhörighet, det 

kan exempelvis vara några ungdomar som träffas och umgås på en fest. Formella grupper 

har oftast uttalade syften, med regler, rutiner och ett formellt ledarskap, exempel på 

formella grupper är skolklasser. (Svedberg 2003) 

 

Oftast finns någon typ av vänskap mellan individer i en grupp. Tillhörigheten till en 

grupp uppstår genom anknytningen till gruppen, medan vänskap uppstår genom 

anknytningsförhållande till en eller flera personer i gruppen. Det är möjligt att ha en 

vänskaplig relation till gruppmedlemmar utan att känna någon grupptillhörighet, det kan 

även vara så att känslan av grupptillhörighet finns utan att ha någon vänskaplig relation 

till någon av gruppmedlemmarna. (Stensaasen och Sletta 2000) 
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Individer knyter förbindelser åt många olika håll och av olika kvaliteter. Att individen har 

olika grupper och relationer att tillgå bidrar till att ge balans och näring åt personligheten.  

Individen ges en rik personlighet genom ett rikt nätverk. (Svedberg 2003) 

 

För att tillhöra en grupp gäller det att individen kan anpassa sig efter andra medlemmar i 

gruppen. Särskilt viktig är anpassningen i skolan, där elever vistas i ett klassrum 

tillsammans med ett trettiotal andra samtidigt som de ska kunna hålla en god skolmiljö. 

Därför är det särskilt viktigt att elever lära sig anpassning, eftersom alla är olika och 

tycker om olika saker i skolan. (ibid) 

                                                                                                                                                                               

3.6 Samarbete 
Det finns mycket att vinna på genom att samarbeta. Individer har behov av att lära känna 

varandra och därför är det viktigt att kunna identifiera sig med en grupp och utveckla en 

gemenskapskänsla. Att känna solidarisk inställning och ansvar för vad andra människor 

betyder och få visa omsorg om varandra är något som individer behöver. Med vänner, 

klasskamrater och andra kan man lära sig att vinna över sig själv i stället för att vinna 

över varandra genom ett ömsesidigt samspel. Att lära sig sätta upp mål som är anpassade 

efter andra medlemmar i gruppen, eller att man upptäcker att man är på väg att närma sig 

sina mål som gruppen enats om är exempel på vad vinna över sig själv går ut på. 

(Stensaasen och Sletta 2000) 

 
 

Stensaasen och Sletta (2000) hänvisar till Torpe och Kobayashi (1990) som säger 

�samarbete är att ge � att ge till andra något av sig själv. Att ge upp en del av jag-känslan. 

Man kan inte samarbeta och medverka till reellt samarbete, med mindre än att man har 

denna vilja att ge något av sig själv. Det man får tillbaka är andras samarbete � något som 

vi inte kan kräva, eftersom vi enbart kan ställa krav på oss själva. Om vi inte inser att det 

som vi får i gengäld är mera värt, har vi inte förstått vad samarbete är� (s.15) 

 

Genom att ha ett tillitsfullt samarbete individer emellan leder det till att man kan utveckla 

en mer positiv självbild. I samspel med andra kan man utveckla positiva förväntningar på 
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sig själv och sina medmänniskor genom att lösa uppgifter gemensamt och därmed utbyta 

kunskaper med varandra. Positiva förväntningar på sig själv och sina medmänniskor 

medför att det skapas en tillitsfull kommunikation och det är en bra grund för ett 

värdefullt samarbete. (Stensaasen och Sletta 2000) 

 

När individer samarbetar med varandra får de erfarenheter och därigenom bildas 

förväntningar om vad ett fortsatt samarbete skulle leda till. Om man fortsätter att 

samarbeta tillsammans kan man pröva förväntningarna man hade mot nya erfarenheter, är 

förväntningarna positiva och blir bekräftade är grunden för ett fortsatt samarbete lagd, 

men blir förväntningarna negativa skapas en motsatt effekt. (ibid) 

 

Enligt Stensaasen och Sletta (2000) är ett ömsesidigt tillfredställande samarbete viktigare 

för individen än att konkurrera med sina medmänniskor. Mycket av det som sker i 

samhället bygger på samarbete mellan individer och grupper, samarbetet bidrar till att 

göra livet rikare och mer meningsfullt för alla. Kan man inte samarbeta för att uppnå 

gemensamma mål kommer alla att förlora på det. 

 

3.6.1 Samarbete och skola 
 
Stensaasen och Sletta (2000) talar om att genom att se hur samarbetet på bland annat 

skolor fungerar kan man öka livskvaliteten i samhället, de tror på att individen och 

samhället har mer att vinna på genom samarbete än genom konkurrens.  Skolan 

framhäver i nyare läroplaner hur viktigt det är med samarbete, solidaritet, tolerans, 

omsorg och kärlek till nästa.  Därför är det viktigt att lärare och rektorer gör sin del för att 

skapa en trygg skolmiljö och även att eleverna ska känna att det har ett ömsesidigt 

tillitsfullt samspel samt att lärarna organiserar skolarbete så att eleverna lär sig ta mer 

ansvar för sina egna handlingar. Detta är en viktig del då skolan är en integrerad del i ett 

informationssamhälle och måste därför försöka hålla jämna steg med de snabba 

förändringar som sker. Elever behöver trygghet men även utmaningar och frihet att 

utforska omvärlden och möjligheten att utmana sig själv. Undervisning bör vara till hjälp 
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för elever att öka sin personliga trygghet och självständighet kombinerat med förmåga att 

samarbeta med andra. 

 

Det händer att lärare ibland uppträder på så sätt att konkurrens framhävs istället för 

samarbete, då endast en person eller grupp kan vinna, detta för med sig att elever kan tror 

att konkurrens tar fram det bästa hos individer. Sådana föreställningar skapar ofta 

ogenomtänkta konkurrenssituationer för att stimulera prestation. Detta kan möjligen 

uppnås tillexempel genom idrottslektionerna på språkskolan genom att läraren eller 

eleverna själv utmana varandra med frågor som: �vem vann, vem vann, Sverige eller 

Finland?� �vem är bäst?� � eller genom att ställa grupper mot varandra: �vem av Sverige 

eller Finland är bäst? (Stensaasen och Sletta 2000) 

 

Negativa följder av konkurrens kan ge sig till känna på flera sätt:  

1. Parterna i konkurrenssituationer kan bli misstänksamma och reserverade mot 

varandra. Därmed kommer de troligen att välja att kommunicera mer sällan med 

varandra och om de gör det så kommer de inte att kommunicera öppet och ärligt med 

sina konkurrenter.  

2. Överdriven konkurrens kan leda till att parterna blir misstänksamma mot varandra. 

Det är inte ovanligt att elever som vanligtvis konkurrerar med varandra, ömsesidigt 

döljer att de tycker illa om varandra. Ovänskap kan då leda till dålig atmosfär i 

gruppen.  

3. För mycket konkurrens kan också leda till att individer som har stort behov av hjälp 

och stöd känner sig åsidosatt och värdelösa. 

4. Elever som känner att dem inte kan lika mycket av granspråket kan ha svårare att 

hävda sig i konkurrensen med dem elever som kommer från samma land och kan 

granspråket redan från början. Eftersom dem ligger efter i granspråket redan från 

början så kan det vara omöjligt för dem att komma ifatt de ledande eleverna i klassen. 

Ofta kan dessa elever bli mer intresserade av att störa aktiviteterna än att skärpa sig i 

konkurrensen. 

5. De elever som kan granspråket redan från början kan komma att minska sin insats 

genom att de uppfattar sig som bäst under alla omständigheter. Dem känner kanske 
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att de inte behöver kämpa för att klara av lektionerna i granspråksundervisningen. 

(Stensaasen och Sletta 2000) 

 

När individer tillhör en grupp påverkas man av gruppen. Individer anpassar sitt beteende 

beroende på vem man umgås med, är man själv beter sig på ett sätt och när man är 

tillsamman med andra i grupp beter man sig på ett annat sätt. Alla individer i en grupp 

har ett gemensamt sätt att uppträda och tänka på och gruppen förväntar sig att nya 

gruppmedlemmar ska uppträda efter deras normer. (ibid) 

 

Gruppsamarbete är ett samspel mellan ett antal personer som löser en gemensam uppgift 

eller utför ett arbete tillsammans. Genom gruppsamarbete kan man utveckla en socialt 

uppfostrande funktion. I skolan tror man att eleverna kan lära sig ta hänsyn till varandra 

och utveckla en ömsesidig förståelse. Elever som går i klasser där man använder 

gruppsamarbete som arbetsform blir mer sammansvetsade än elever i klasser där man 

använder sig av traditionell katederundervisning. Man brukar säga att fler tänkare är 

bättre än en och därför kan gruppsamarbetet bidra till att skapa bättre resultat än vad man 

kan uppnå med individuellt arbete. (ibid) 

 

En grupp bör vid samarbetsinlärning bestå av lika många tjejer och killar, elever på olika 

prestationsnivåer och med olika förmågor samt elever med olika etnisk bakgrund. Detta 

för att elever ska bli mer öppna till nya saker och inte vara för instängda i gamla 

traditioner. Elever lär sig därmed att fungera tillsammans med klasskamrater som är olika 

och de lär sig även att se på saker från fler perspektiv och med tiden märker eleverna att 

gruppen fungerar bättre då de lär känna varandra. (ibid) 

 

Kommunikation leder oftast till närhet mellan människor. Genom öppen och tillitsfull 

kommunikation skapas en god gemenskap och det bidrar även till harmonisk 

självutveckling. Om det uppstår missuppfattningar och förvirringar kan det leda till ett 

blockerat samspel mellan individer. God kommunikation betraktas som väldigt viktigt i 

skolklasser för att utveckla elevernas relation till varandra, med god kommunikation kan 

de lösa konflikter och motsättningar som uppstår. Genom kommunikation utvecklar 
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eleverna ensidiga och ömsesidiga negativa och positiva förbindelser med varandra. All 

kommunikation som sker i ett klassrum har stor betydelse för det sociala klimatet, 

inlärningen, prestationen, för motivationen och även för elevernas personliga utveckling 

och harmoni. (Stensaasen och Sletta 2000) 
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4. Empiri  
I detta kapitel redogör vi för intervjuundersökningen vi genomförde i Haparanda på 
Språkskolan. Intervjuerna är genomförda utifrån vår intervjumall (se bilaga 1). De 
frågor som inte hade någon större betydelse för uppsatsens syfte har vi valt att lämna 
bort.  Vi har valt att strukturera empirin efter teorin så gått det gick för att vi på ett 
överskådligt sätt får svar på vårt syfte och forskningsfrågor.   
 

4.1 Presentation av informanterna  

Våra informanter går i nionde klass på språkskolan i Haparanda och är 15 år gamla.  

 

4.1.1 Elever från Torneå 
 
Anette bor i Torneå och hon är finsk. Hennes föräldrar kommer från Finland. Hon har 

ingen anknytning till Sverige och inga släktingar i Sverige. Henri bor i Torneå och är 

finsk. Hans föräldrar är från Finland. Henri har anknytning till Sverige genom att han har 

några släktingar där men de har inte kontakt med dem så ofta. Ida bor i Torneå och hon är 

finsk. Hennes föräldrar kommer från Finland. Hon har anknytning till Sverige genom 

släktingar och kusiner. 

 

4.1.2 Elever från Haparanda 
 
Anna bor i Haparanda och hon är svensk. Hennes pappa kommer från Sverige och hennes 

mamma kommer från Finland. Hon har anknytning till Finland genom släktingar. Alice 

bor i Haparanda och är svensk. Hennes föräldrar är från Finland. Alice har anknytning till 

Finland genom släktingar. Janne bor i Haparanda och är svensk. Hans mamma är från 

Finland och hans pappa är från Sverige. Janne har anknytning till Finland genom 

släktingar. Andreas bor i Haparanda och är svensk. Hans föräldrar är från Sverige. 

Andreas har anknytning till Finland genom släktingar. Sami bor i Haparanda och är finsk. 

Hans föräldrar är från Finland. Sami har inga släktingar i Sverige. 
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4.2 Att bo i en gränsstad, Haparanda � Torneå 

Alla ungdomar från den finska sidan trivs med att bo i vid en gränsstad, det som gör att 

de trivs är till största del kompisarna och dem tycker även att det är trevligt att två länder 

möts och kan samarbeta med varandra på ett bra sätt.  

 

Henri: �Det här är ju som att det skulle vara en stad och så, vi har ju förstås vant oss för 

att vi har bott här�� 

 

Henri: �� Nå det här är roligt just för att det är så här tvåländer och sen�  ja förstås så 

är det ju inte så stora kulturella skillnader men ändå finns det några små skillnader som 

gör det roligt att vara här�. 

 

Ida: �Nå jag vet inte jag bara trivs här, det är väll ett trevligt ställe, och så är det väll 

kompisarna också�. 

 

De svenska ungdomarna trivs inte lika bra med att bo vid en gränsstad, det som gör att de 

inte riktigt trivs är för att de anser att det finns för lite aktiviteter och därmed för lite att 

göra. En del tycker även att det blir mycket skitsnack för att alla känner alla och för att 

det är ett sådant litet ställe där ryktena sprider sig fort och alla får reda på saker man 

gjort.  

 

Alice: �Alla känner alla typ sådär, inget nytt folk, så blir det så mycket skitsnack och sånt 

där när det är ett litet ställe.�  

 

De finska killarna ser på Haparanda � Torneå mer som en helhet till skillnad mot vad 

resten av ungdomarna gör, men det är inte alltid de finska killarna heller ser på 

Haparanda � Torneå som en stad tillsammans. De tycker att det här ett lugnt och trivsamt 

ställe och framförallt aktuellt då staden är på frammarsch med bland annat Ikea som ska 

etablera sig i Haparanda. De andra ser inte på Haparanda och Torneå som en stad 

tillsammans men tycker att man inte tänker på gränsen särskilt mycket och inte heller 

tänker så mycket på att man vistas i ett annat land.  
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Det som ungdomarna tycker finns att göra i Haparanda är att vistas i �Ungdomens hus�, 

där kan man bland annat umgås, spela biljard och sitta framför datorer.  Ungdomarna 

väljer ändå att inte hålla till där för att killarna tycker att det är alltid är fullt vid datorerna 

medan tjejerna tycker att det är för lite folk. Det finns även en ishockeyhall och en 

friidrottsarena för de som är intresserade, det var dock ingen av ungdomarna som utövade 

dessa idrotter. I Torneå finns två �Ungdomens hus� var de kan umgås, det finns ett bra 

badhus där de brukar vara ibland, en ishall finns också men ingen av ungdomarna spelar 

hockey. Det finns även en biograf i Haparanda och en i Torneå dit ungdomarna brukar 

gå. Många av ungdomarna ser på Haparandas och Torneås utbud av fritidsaktiviteter som 

en helhet då de utnyttjar grannlandet för att kunna utöva sina intressen som inte finns på 

den �egna sidan�. 

 

Sami: �... det är nog som en helhet, i Torneå finns det något som är bättre medan en 

annan sak kan vara bättre i Haparanda�. 

 

Henri: �nå i Haparanda spelar vi Tennis och vi bowlar i Torneå�. 

 

Alice: �nå, jag har baletten i Torneå för det finns inte i Haparanda�. 

 

Ida: �ja, i både i Sverige och i Finland spelar jag fotboll. Ibland spelar vi i Haparanda och 

ibland spelar vi i Torneå�. 

 

Ida spelar i Haparanda Fotbollsförening som har ett samarbete med Torneås 

fotbollsförening, ett gemensamt lag som spelar svenskt seriespel. Generellt sett väljer 

ungdomarna att i första hand utöva och spendera sin fritid i det land de bor, förutom när 

utbudet inte finns på hemorten. Detta gäller alla förutom Sami som bor i Sverige men 

väljer att spenderar nästan all sin fritid i Finland eftersom hans vänner bor där och för att 

han inte behärskar det svenska språket lika bra som finskan.  

 

Henri: �nå nä, jag går inte på bio i Haparanda, jag går också i Torneå för min svenska är 

inte den bästa�. 
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Henri: �och sedan så simmar vi i Torneå de gångerna vi gör det. När vi går på bio som vi 

tidigare har sagt så går vi i Torneå. Det är väl förstås så att när man ändå bor här i Torneå 

så har jag i alla fall längre bit att göra saker i Haparanda än Sami har, Sami har ju precis 

tvärtom, men nog kommer vi på något sätt sedan överens.� 

 

Alice:� Jag vet faktiskt inte vad det finns att göra i Torneå det är ju det vi brukar aldrig 

hitta på nåt i Torneå, det blir som mest att man går på Seppälä och sånt där Subway. � 

(Seppäla och Subway är klädbutiker) 

 

Janne: �Det är ju lite långt att gå dit� 

 

Alice: �När man inte har bil�skratt��  

 

Alla ungdomarna är väldigt positiva och tycker att det är en fördel att bo i en gränsstad, 

att man kan röra sig på båda sidorna av gränsen gör att utbudet blir större och 

möjligheterna är fler. Att man lär sig ett annat språk är också någonting som många ser 

som något positivt. 

 

Henri: �jo nog är det bra, just på det sättet att man kan vara på båda sidorna och sen 

såklart att man lär sig både finska och svenska.� 

 

4.2.1 Haparanda mer finskt än Torneå svenskt 
 
Ungdomarna känner att man klarar sig lättare med ett språk i Haparanda jämfört med 

Torneå, att man bara kan finska och bor i Haparanda är inga problem medan man i 

Torneå inte enbart klarar sig med svenskan. I Haparanda är det fler som kan finska än vad 

det är finländare som kan svenska i Torneå. Ungdomarna från den finska sidan känner att 

de inte har några problem med att kunna prata finska när de är i Haparanda, ofta när de 

finska ungdomarna besöker butiker och sådant i Haparanda blir de bemött med finska 

direkt utan att de själva behöver säga någonting. Det händer att ungdomarna börjar prata 

på svenska med exempelvis en butiksbiträde, då butiksbiträdet hör deras finska brytning 

byter de automatiskt över till det finska språket.   
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Henri: �Haparanda är mer finskt än vad Torneå är svenskt.� 

 

Henri: �det finns inte alltför många tillfällen då man måste prata svenska men självklart 

om man är tvungen så kan man och det beror ju självklart hur man själv börjar prata som 

med butiksbiträde eller vem man nu börjar prata med så börjar man kanske prata på 

svenska men då hör dem ju att jag är finsk och byter till finska.� 

 

En av de finska killarna som vi intervjuat bor i Sverige på grund av omständigheter som 

drabbat familjen och han känner att det inte alls är något problem för han och hans familj 

att bo på den svenska sidan, även fast han och hans föräldrar knappt kan någon svenska. 

Han tycker inte att han kan så bra svenska och han anser sig inte behöva kunna det heller, 

då man klarar sig bra med att bara kunna finska i Haparanda. Han tror däremot inte att det 

skulle gå lika bra för en svensk familj som inte kan bra finska att bo i Finland, då 

finländare håller på sitt språk mer. Detta håller resten av ungdomarna också med om, av 

erfarenheter vet de att man inte blir bemött på svenska när man är och handlar i Finland 

utan när man är i Finland blir det att man pratar på finska.  

 

Sami: � mm precis. Alla kan ju ändå prata finska här i Haparanda så man blir som inte 

tvungen att prata svenska�.  

 

Andreas: � det är mer så att i Finland måste man prata finska mer än man måste prata 

svenska i Haparanda�.  

 

Alice: �det är så att i Finland är de mer� nu är vi i Finland, nu är det finska, men i 

Haparanda märker man att man kan prata finska. Det är ju för att föräldrarna och sånt är 

finska det är ju därför man klarar sig med finska här.� 

 

4.2.2 Vänner från grannlandet 
 
När man bor vid en gränsstad kan man tycka att det kan vara lätt att skapa nya kontakter 

och att umgås med ungdomar tvärs över gränserna men det visade sig att man helst 

umgås med de som bor på den �egna sidan�. Utanför skolans gränser umgås inte de 
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svenska och finska ungdomarna med varandra, förutom Ida som spelar fotboll där hon 

har knutit kontakter med spelare som bor på den svenska sidan och Sami som bor i 

Sverige och umgås med sin granne ibland.  Men självklart så kommer de i kontakt med 

människor från grannlandet när de exempelvis utövar sina intressen eller när de är och 

handlar på andra sidan gränsen.  

 

Henri:  �självklart så har vi att göra med svenskar när vi är här i Sverige så blir det ju här 

på alla ställen. Nog kan ju jag i alla fall så pass mycket svenska redan nu att det inte gör 

någonting och det är ju helt bra också självklart. Men nog blir det mycket när man går på 

de ställena man brukar gå på allmänt tillexempel när man  är här och spelar tennis. De 

kan ju förstås mycket bra finska här i Haparanda, men man har väldigt mycket att göra 

med svenskar, det har man�. 

 

Även fast ungdomarna inte har någon nära vän från det andra landet så kan alla ändå 

tänka sig att ha en vän och pojk- eller flickvän som kommer från grannlandet.  

 

4.2.3 Ungdomarnas inställning till varandra 
 

När vi frågar ungdomarna om deras inställning gentemot varandra och om de tycker att 

de är några skillnader mellan svenskar och finländare så var de lite blygsamma på att 

svara på just denna fråga, speciellt i den gruppen där de var blandade ungdomar från både 

Sverige och Finland. Det framkom att alla tycker att det finns vissa skillnader även fast 

de inte är så stora. 

 

Andreas: �Finnar är mer högljudda�. Alice: �De pratar högt sådär � skratt�� 

 

Ida: �Vi pratar om olika saker och�� Anette: �joo men vi pratar om finska killar� 

 

Sami: �nä det är inga skillnader inte enligt min åsikt� inte i alla fall allt för mycket� 
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Henri:� Nå jag kan nu inte direkt komma på några specifika skillnader såhär för att de är 

så små. Ja förstås Sveriges skola, om man säger så här bilden av skolan, men sen har jag 

ju aldrig varit i en finsk skola så jag kan som inte uttala mig om hur det är i en finsk 

skola�. 

 

Henri: �Nå finns det ju alltid små sådana där stilskillnader. Små stilskillnader som 

tillexempel i klädseln kan det finnas och sen såna här saker, det beror ju lite på hur man 

säger, är det här i Tornedalen eller som allmänt� men här så är det oftast små, nog tror 

jag att de är små på andra ställen i båda länderna också men ja� � 

 

Killarna från Sverige tycker att skillnader mellan svenska och finska ungdomar är att de 

har olika intressen. Finska och svenska tjejerna tycker att de pratar om olika saker men 

när vi frågar vad de pratar om så säger tjejerna att de pratar om killar, men skillnaden är 

att de finska pratar om finska killar medan de svenska tjejerna pratar om svenska killar. 

De finska killarna tycker inte att det finns alltför stora skillnader mellan svenskar och 

finländare utan det är ganska marginella skillnader som till exempelvis i klädsel. De 

menar också på att de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Finland förmodligen är 

mindre i Haparanda och Torneå då länderna ligger så nära och gränsar till varandra. 

4.3 Samarbetet på skolan 

Alla ungdomar förutom Alice och Anna har gått på Språkskolan sen första klass, Alice 

började i femteklass och Anna i fjärdeklass, det som fick dem att byta skola var att de 

hade fler kompisar på Språkskolan. För de andra eleverna är det föräldrarna som gjort 

valet att deras barn skulle börja på Språkskolan, många har även haft äldre syskon som 

gått på skolan och som tyckte att det var en bra skola och därmed har de påverkat 

eleverna att börja på skolan.  

 

Ida: �familjen sa att min syrra har varit här, det är en bra skola så gå dit�.  

 

Anette: �att jo mina föräldrar sa åt mig att gå här�. 
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Ungdomarna tycker att det är en bra skola men vissa anser att det finns för lite att göra 

och att det är en liten skola med för få elever när de jämför sig själva med andra skolor i 

Haparanda och Torneå. De skulle vilja ha biljardbord och sådant som andra skolor har 

men samtidigt beklagar ungdomarna över att det inte skulle finnas någon tid över till att 

spela då de inte har några raster och enbart en halvtimmes lunch. Ungdomarna påpekar 

ganska många gånger under intervjuns gång att de inte har några raster, håltimmar eller 

att de inte har någon sovmorgon, utan säger att alla håltimmar och sådant måste fyllas 

igen.  

 

Janne: �Gränsskolan har biljardbord� 

 

Alice: �Ja, vi har inga såna grejer som dom har typ på Gränsskolan eller 

Marielundsskolan.�  

 

Andreas: �Här måste man alltid fylla igen alla håltimmar�. 

 

Det som ungdomarna tycker är bra och speciellt med Språkskolan är att det får samarbeta 

med elever från ett annat land och därmed komma i kontakt med en annan kultur, som 

trots allt inte är för olik varandra, och självklart är det alltid ett plus att lära sig ett till 

språk.  

 

Henri: �nå det här är naturligtvis om man jämför med andra skolor just det här samarbetet 

med Sverige och kommunikationen med svenskar som är speciell och fast det oftast är så 

att det från Sverige kommer mer såna som har den ena föräldern från Finland eller så, så 

är det ändå mer eller några av de också som är mer svenskar om man säger så här fast det 

låter lite dumt. Så det att vi kan kommunicera med svenskarna.�  

 

Henri pratar också om att skolan från början hade ett väldigt bra rykte för att det bara var 

vissa som kom in och intagningen skedde via lottning. Från början var det också så att det 

var fler sökande från Finland, men nu är det fler sökande från Sverige. 
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Henri: �Det var mer sökande från Finland, i alla fall från början, men nu kan det vara att 

det är fler från Sverige för att ..nå jag kan inte direkt svara på varför det skulle vara så 

men som jag höll på att berätta så har det av någon anledning blivit så att ryktet för 

skolan har försämras, i alla fall bland ungdomarna och sedan så har det blivit att det inte 

är lika många som är på väg till skolan från Finland, och vad skulle detta bero på...? 

Självklart är det ju alltid så att även här fast det här är en gränsstad så är det alltid mellan 

finnarna och svennarna lite såhär som i Hockey ungefär ..skratt .. att ändå fast det är på 

lek så är det väll lite för ungdomarna så att de känner att de kanske inte vill komma hit.� 

 

Samtidigt talar de svenska ungdomarna även om att de tycker att Språkskolan är lite 

hårdare och tuffare än andra skolor i Haparanda, ungdomarna tycker även att de har mer 

läxor än vad andra skolor har. Däremot tycker inte de finska ungdomarna att Språkskolan 

varken är hårdare, tuffare eller att de har fler läxor än sina finska kompisar som går en 

vanlig finsk skola.  

 

Alice: �jo men det är hårdare här än på Gränsskolan�. 

 

Alice: �Men jag tror det är för att Gränsskolan har det så där ganska chillt, (lugnt) men 

dom skolorna i Finland har det ganska strängt. Men det blir mycket lättare sedan i 

gymnasiet och sådär för oss för att vi är vana att jobba mycket eller sådär� 

 

Ida: �Nä vi har inte så mycket läxor�  

 

Henri: �nog är det här en sån där, den är som kanske mer en svensk modell av en skola 

om man jämför med Finland, det är som mer förhandlingsbart, alla de här reglerna och 

sånt, och kanske så att själva miljön har de som fått som mer trevlig, men sen är det 

förstås det att jag har ju aldrig gått i någon finsk skola så jag kan ju som inte uttala mig 

om det�.  

 

Sami: �nå egentligen så har jag inte hört någonting från kompisarna från svenska sidan, 

men från kompisarna från Torneå så brukar man höra att de har mycket läxor och sånt�. 
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Henri: �nå det är just den här finska och svenska skolsystemet och läroplanen som i alla 

fall korsar varandra, här så går vi ju efter den svenska skolsystemet, men det vad som gör 

att svenskarna tycker är svårt får de ju själv svara på men här är det ju mer språk och sen 

så ja.�  

 

4.3.1 De gemensamma lektionerna 
 
De lektioner som ungdomarna har gemensamt med varandra är estetiska ämnen, språk, 

idrott, hemkunskap, grannspråksundervisning och teman. Grannspråksundervisning är 

lektioner där de får lära sig grannspråket och nu när de går i niondeklass skall 

ungdomarna klara av att enbart prata grannspråket och inte använda sig av sitt modersmål 

under dessa timmar. Teman är lektioner då ungdomarna också är blandade med 

ungdomar från båda länderna och just nu håller ungdomarna på med ett slutarbete, där de 

får använda sig av datorer och powerpoint. De gemensamma lektionerna ska egentligen 

gå till så att en lärare är lika med ett språk, alltså om det är en finsk lärare då skall denne 

alltid prata finska och tvärtom. Ungdomarna tycker dock inte att lärarna håller sig till ett 

språk, utan oftast blandar de och kan byta mellan finskan och svenskan. Ungdomarna 

säger även att de själva inte är så bra på att hålla sig till grannspråket under de lektioner 

de egentligen bara ska prata grannspråket, men orsaken är helt enkelt att modersmålet 

kommer fram naturligare och då behöver man inte tänka på hur man ska formulera sig.  

 

Henri: �nå de är lite sådana här, självklart så är mängden av elever fler men annars så 

skiljer sig som inte lektionerna åt från andra, man får undervisning på Finska och 

Svenska och pratar också svenska ibland men jag tycker i alla fall inte att det är något 

problem utan jag lyssnar som vanligt och sedan om det är någon sådan där gemensam 

specifik språklektion så då måste man prata svenska och tvärtom�.  

 

Henri: �nå just det, självklart på våra egna timmar så använder vi oss av finska men på de 

gemensamma lektionerna är det blandat, så att en lärare kan prata på finska och en annan 

kan prata svenska�. 
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Sami: �jo kanske blir det så att man inte alltid pratar svenska tillbaka, men då brukar 

läraren alltid anmärka att �nå på vilket språk pratar du nu�� 

 

Henri: �det är just det, det är lättare att prata finska, det är lättare att byta till finska för att 

det är snabbare man behöver inte tänka så mycket på vad man pratar�. 

 

Henri: �jag försöker i alla fall prata svenska i alla fall på dem lektionerna vi måste det, 

men några sämre som är sämre pratar inte.� 

 

De gemensamma lektionerna ungdomarna har tillsammans med varandra tycker eleverna 

fungerar bra. Det som upplevs lite jobbigt är lektioner där eleverna måste redovisa inför 

hela klassen, inför både de svenska och finska eleverna. Det ungdomarna tycker är mest 

jobbigt är att de måste hålla i redovisningen på det �andra� språket och att det även måste 

kunna sina redovisningar utantill med endast tio stödord till hjälp. Trots att ungdomarna 

tycker att redovisningarna är jobbiga så håller de med om att det kan vara bra att träna sig 

på detta sättet. En annan mindre bra sak är att ungdomarna tycker att det kan bli aningen 

trångt i klassrummen då de är hela fyrtiotvå elever på dessa lektioner.  

 

Henri: �Jo nå fungerar det, självklart är det ju så att ibland kan det vara lite trångt i 

klassrummet för att vi är så många elever men nå går det...� 

 

Ida: �vi har sådana redovisningar som vi måste göra på grannspråk, eller dom gör det på 

finska och vi gör på svenska�. 

 

Alice: �sen är vi inte heller sådär jätte vana att ha redovisningar på finska för hela 

klassen, alltså alla 42 elever�. 

 

Något som också visade sig var att nästan alla ungdomarna hade de ämnen som de har 

tillsammans med de från grannlandet som ett av deras favoritämne. På frågan om det är 

för att dem har lektionerna tillsammans, som de tycker att just att dessa lektioner är så 

roliga svarade Henri så här. 
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Henri: �nå det är inte hela orsaken men en del av den� 

 

Några av ungdomarna tycker också att det är roligt att träffas och umgås med elever från 

grannlandet på de här gemensamma lektionerna som de har. Men ungdomarna menar 

också på att man umgicks mer med elever från grannlandet när man var yngre och att det 

idag blir mer sällan man umgås tillsammans. När de har gemensamma lektioner idag, blir 

det ofta att de grupperar sig, med svenskarna på ena sidan och finländarna på den andra 

sidan. Tjejerna säger dock att de inte grupperar sig på det sättet lika ofta utan det är 

killarna som gör det. 

 

Henri: �Jo det är roligt att umgås med de svenska eleverna, fast vi nu som på 

hemkunskapen inte gör.. som när vi är i grupper i köket så är vi ju inte blandade grupper 

men nog blir det ju alltid så att man blir tvungen att tillexempel låna av de här 

ingredienserna så på det sättet, nå vad finns det mer Tema! I Tema tillexempel så jobbar 

vi med datorer ganska mycket så det blir inte på det sättet.. kanske att det var så att på 

lågstadiet hade man fler ämnen som var specificerade just till för det här.�  

 

Henri: det är lite på det sättet att vi grupperar oss lite, men vi kan prata någonting men 

inte sen alltför mycket, så vi är inte som helt blandade, men ändå lite grann, men som när 

man sitter här i klassrummet och har klassamling så går svenskarna oftast och sätter sig 

någonstans där och vi sitter här, så på det sättet är vi lite, men ändå inte helt blandade.  

 

Alice: För killarna är det så men inte för alla. Vissa killar är sådär men inte alla. 

 

4.3.2 Undervisnings nivåer  
 
Ungdomarna i den svenska klassen ligger mer på olika nivåer i undervisning av 

grannspråket jämfört med de i den finska klassen som ligger mer på en och samma nivå. 

Detta menar de beror på att många av de som går i den svenska klassen redan kan finska 

när de börjar på språkskolan och sedan finns det de som inte kan finska alls och då börjar 

de redan på olika nivåer redan från början, där vissa kan flytande finska och andra inte 

kan finska alls. I den finska klassen finns det såklart några som kan mer av grannspråket 
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än vad några andra kan, men de ligger oftast på samma nivå redan när de börjar och de 

flesta finska ungdomar använder sig av samma böcker. Att ungdomarna från Sverige 

oftast redan kan finska när de börjar på språkskolan säger de beror på att de från Sverige 

oftast har någon förälder som kommer från Finland. De finska tjejerna pratar även om att 

killarna kan mindre bra svenska. 

 

Anette: �jo pojkarna kan mindre bra svenska� 

 

Alice: �nä, vi har som olika nivåer i finskan, tillexempel olika böcker� . 

 

Ida: �nä, vi har andra böcker, vi har alla samma böcker, men vi har en som är jätte bra i 

svenska, han läser mycket fortare än vi�. 

 

Henri: � Jo det är just så att vi från Finland ligger ungefär på samma nivå och kan ungefär 

lika mycket finska när vi börjar, jämfört med svenskarna som ligger mer på olika nivåer 

då vissa redan kan finska väldigt bra medan vissa inte kan finska alls när dem börjar på 

skolan. Från finska sidan så är oftast båda föräldrarna från Finland och från den Svenska 

sidan är det oftast så att den ena föräldern är från Finland�. 

 

4.3.3 Målet om tvåspråkighet 
 
De flesta ungdomarna ser sig som tvåspråkiga efter nio år på Språkskolan. De tycker 

även att de kan göra sig förstådda i grannlandet. Eleverna pratar också om att det 

självklart beror på hur man definierar tvåspråkighet. Några av ungdomarna tror att de 

skulle klara av att gå i en helt finsk eller svensk skola medan andra inte tror att de skulle 

klara av det. 

 

Anette:� kanske är jag tvåspråkig, jag vet inte om jag skulle klara av det att gå i en svensk 

skola�. 

 

Anna: �jo nog är jag tvåspråkig och skulle klara av att gå på en finsk skola.� 
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Janne: �tveksamt att jag skulle klara av att gå i en finsk skola�. 

 

Andreas: �jag skulle inte klara av att gå på en finsk skola, jag skulle inte klara av 

språket�. 

 

Henri: �nå tycker jag att jag är det, tvåspråkig, men inte nu så att jag skulle kunna klara 

av att kunna båda två språken lika bra för annars hade jag ju pratat svenska nu också. Det 

beror ju förstås på hur man definierar tvåspråkighet. Nå jo det skulle jag säkert kunna gå 

på en svensk skola, jag har funderat så här, att jag ska gå på eurogymnasiet för om jag 

skulle börja på ett helt finskt gymnasium så skulle jag tappa mycket av svenskan, och då 

skulle jag inte kunna börja på en svensk skola, eller det skulle vara väldigt svårt att börja 

på en svensk skola.�  

 

Sami: �Det beror lite på hur man ser på tvåspråkighet, jag förstår ju som mer svenska än 

vad jag pratar. Nej, det kommer inte ens på tal att jag skulle klara av att gå i en svensk 

skola. Min mamma sa förra året att �dig vore vi skicka till södra Sverige i två månader, 

där man med säkerhet inte pratar finska�.  

 

Något som var intressant var att föräldrarna var de som lärt de svenska ungdomarna 

finska och därmed gjort dem till tvåspråkiga, medan ungdomarna från Finland menar på 

att det är skolan som lärt dem mest av det svenska språket och gjort de tvåspråkig. 

 

Alice: �ja föräldrarna, alltså man har ju kunnat de sen man var jätte liten så�  

 

Anette: �skolan kanske, för jag kunde inte svenska innan jag började här� 

 

Henri: �det är skolan, absolut�. 
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4.3.4 Samarbetet mellan Finland och Sverige 

Alla ungdomar är överens om att samarbetet på Språkskolan mellan Sverige och Finland 

fungerar bra. De säger att lärarna från Sverige och Finland också umgås med varandra 

och att de blandar och pratar både finska och Svenska med varandra  

 

Henri: �nå fungerar det på det sättet att man inte behöver tvinga/trycka på någon 

någonting som att till exempel �gör det, gör det� om man får någon uppgift, så nå 

fungerar det nu.�  

 

Tjejerna från både Sverige och Finland tycker att samarbetet med eleverna på skolan 

fungerar bra men Alice poängterar också att man umgicks mer med de från grannlandet 

när man var yngre för att man hade mer gemensamma ämnen då och man hade tid att 

umgicks på rasterna. Alice tycker att det har blivit mer grupperingar mellan de svenska 

och de finska ungdomarna med åren, desto äldre man blivit. Idag har man nästan inga 

raster och på lunchen hinner ungdomarna inte göra något mer än att äta, för den är så kort 

och då blir det oftast att de från Sverige sitter för sig själv och finländarna för sig.  

 

Killarna från den svenska sidan menar på att det redan har varit grupperingar mellan de 

från Sverige och de från Finland från första klass. Andreas säger att det beror på att han 

inte kunde finska, han menar på att man aldrig tagit kontakt med finländarna för att de 

inte kan svenska och de själva inte kan finska. Janne är en av de svenska killarna som kan 

finska men han umgås inte heller med finländarna utan umgås hellre med de svenska 

ungdomarna. Henri som är en av de finska killarna tycker att det beror lite på hur man är 

som person och hur situationen ser ut om man umgås eller inte, men om det är något som 

man måste göra på lektionerna så tycker han att samarbetet fungerar väldigt bra. Sami 

håller med om att tjejerna har lättare för att umgås med de från grannlandet än vad 

killarna har. Henri säger att det delvis kan vara så, men att det finns tjejer som inte heller 

umgås med varandra, utan att det beror på personligheten om man väljer att umgås med 

de från grannlandet eller inte. 
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Det som är orsaken till att de inte umgås med eleverna från grannlandet förklarar Henri 

såhär: 

 

Henri: �det är väl just det, huvudorsaken är det här med språket nämligen så att de från 

Sverige kan ganska bra finska, de kunde redan ganska bra finska från början kan man väl 

säga och sen så har inte finländarna kunnat så bra svenska och det försämrar bara 

situationen eftersom vi generellt sett alltid pratar finska med varandra och sen så behöver 

inte ens finländarna försöka prata svenska så det beror som på det egentligen. Jag har 

också börjat prata mer svenska i början på förra året.�  

  

De finska killarna pratar också om att de inte umgås med de svenska eleverna på rasterna 

för att de inte riktigt har några raster. Men killarna säger att de pratar med varandra på 

morgonen när de träffas i korridoren.  De tycker även att det är så att svenskarna och 

finländarna håller till var för sig men att det också beror lite på hur tidsfördelningen är. 

Ibland så kan de vara med varandra på lunchen och äter tillsammans men det är väldigt 

sällan. 

 

Henri: �nå raster har vi ju inte så många men nå har vi det ibland men våran klass är 

ganska sådär att vi oftast hänger här på ett ställe i korridoren om vi är på rast. Svenskarna 

då.. hur skulle jag kunna säga nu någon gång är de där men ibland går de dit till fiket eller 

någonstans. Det är lite som på det sättet att det är delat. � 

 

Killarna pratar också om att när det är hockey eller någon annan idrott, Sverige mot 

Finland så märker man detta på skolan genom små retningar mot det land som inte vann. 

Det var mer vanligt att man småretades med varandra när man gick på lågstadiet. 

 

Henri: �Nå i alla fall på lågstadiet så var ishockeyturneringarna just de här 

världsmästerskapen så det spelar ingen roll vem som vann för självklart så var någon 

tvungen att börja säga � vem vann, vem vann..!� Men generellt sett så är det lite så att 

ingen ids börja säga någonting. Men de gånger man har tittat på hockey så har man väl 

sagt någonting, men det har inte varit något sådant större på länge nu.� 
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De svenska killarna säger att de inte umgås med de finska ungdomarna varken på rasterna 

eller på skolan, utan menar att de är uppdelade i två läger. Varför de inte umgås med 

varandra fick vi inte några svar på. Tjejerna från båda sidorna av gränsen säger att de 

umgås med varandra på skolan men inte fritiden. 

 

Janne: �det är som, Sverige här Finland där� Andreas: �joo precis� 

 

Alla tjejer :�joo vi gör det vi umgås�  Andreas: �inte killarna� 

Janne: �nä, inte killarna� 

 

Det är ingen av de svenska och finska ungdomarna som umgås med varandra på fritiden, 

klart de hälsar på varandra om de råkar träffa varandra någonstans men inte desto mer.  

Man umgås inte med ungdomarna från grannlandet mer än nödvändigt, man är trevlig 

och gör det man måste göra ihop på skolan för att samarbetet ska kunna fungera men man 

är inte intresserad över att knyta några djupare kontakter. 

 

Henri: �nä, men vissa är det men vi är då inte det alltför mycket, ibland kan man ju ses 

här och hälsa men inte riktigt så att vi hittar på någonting tillsammans.�  

 

Alice: �Men på skolan är det ju mest klass kompisar då. Och så har man ju inte så där 

jätte nära kontakt ändå . Man är inte så bra kompisar men man är ju kompisar.� 

 

4.4 Intervju med lärare på Språkskolan 

Läraren som vi intervjuade har jobbat som lärare på Språkskolan i tre år. Hon berättar att 

det inte är något kriterium att kunna både finska och svenska för att få jobba som lärare 

på Språkskolan, det finns lärare som bara kan ett språk. 

 

4.4.1 Betygen 
 
Läraren berättar att Språkskolan går efter det svenska skolsystemet därmed går betygen 

också efter de svenska, alltså IG, G, VG och MVG. De finska betygen fungerar på ett 
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annorlunda sätt men de svenska betygen fungerar i Finland, alltså behöver man inte 

�översätter� de svenska betygen till finska betyg, utan när de finska eleverna från 

Språkskolan ska söka sig vidare till gymnasiet får de söka på deras svenska betyg. Det 

spelar ingen roll var i Finland du vill studera, för de svenska betygen skall fungera lika 

bra.  

 

4.4.2Samarbeten skolor emellan 
 
Samarbetet mellan språkskolan och de andra skolorna i Haparanda och Torneå fungerar 

inte särskilt bra, vid vissa tillfällen som exempelvis då Ungdomsrådet haft möten så har 

Språkskolan glömts bort. Varför Språkskolan glöms bort vid vissa tillfällen är svårt att 

svara på, läraren vi intervjuade kunde endast spekulera kring detta men inte komma med 

något konkret. 

 

Läraren �Det är många gånger de glömmer bort oss i tillexempel Ungdomsrådet där, 

kommer de inte ihåg att vi finns.� 

 

I dagens läge är det fler elever från den svenska sidan som vill gå på språkskolan, tidigare 

var det fler från den finska sidan. Detta är ännu en sak som man endast kan spekulera i 

varför det är på detta viset.   

 

Läraren �Kanske tycker de i Finland att det här är en �slapp� skola för att det är i Sverige, 

det har varit mycket tycker jag och obefogat jag har inte gillat mycket av kritiken som har 

varit i tidningarna faktiskt när de har klagat på undervisningen i Sverige, det har varit så 

slappt och där är det ungefär social kompetens som man tränar.� 

 

Språkskolan har på senare tid fått lite motvind. Finska tidningar har uttalat sig om att 

Språkskolan är för slapp, att det ända Språkskolan lär ut till eleverna är social kompetens  

 

Läraren �Och det var ju någon rektor i den finska tidningen �Pohjolan Sanomat� för 

några månader sen, han tyckte att det ända vi kan ta lärdom av den svenska skolan är det 

här med social kompetens, de är duktiga.�  
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Eftersom de finska och svenska skolorna fungerar på lite olika sätt så har Språkskolan 

väckt lite uppmärksamhet. Den finska skolan är aningen mer �gammeldags� och det är en 

större klyfta mellan elever och lärare på de finska skolorna, medan på de svenska 

skolorna kan lärare och elever vara närmare varandra och ha en ömsesidig respekt. På de 

finska skolorna vågar man knappt gå in till lärarrummet eller rektorsrummet medan man 

på Språkskolan vill ha ett bra klimat och att alla elever ska känna sig välkomna och 

kunna ta del av allt som sker på skolan.  

 

Läraren � När man pratar med eleverna som går där, speciellt de elever som har gått här 

och de kanske går i gymnasiet eller yrkesskolan i Torneå så säger de att lärarna är så 

konstiga och de är som, de säger inte ens hej eller god morgon eller någonting, de bryr 

sig inte om och alla möjliga saker. Vad är det som är viktigt?� 

 

Det finns lite skilda åsikter om vad som är bäst, - de svenska skolsystemet och den 

svenska lärarutbildningen eller de finska skolsystemet och den finska lärarutbildningen. 

Det finns de som yttrar sig om detta, men eftersom skolan ligger på den svenska sidan 

måste Språkskolan följa de svenska reglerna. Att det är lärare som är både från Sverige 

och Finland gör att åsikterna kan skilja sig åt från varandra, då de har gått utbildning på 

varsin sida om gränsen.  

 

Läraren � Till och med här på våra egen skola har vi åsikter, vissa har åsikter att finska 

lärarutbildningen är bättre än svenska� 

 

4.4.3 Samarbetet mellan eleverna 
 
Samarbetet mellan de finska och svenska ungdomarna verkar fungera ganska bra enligt 

läraren, men hon påpekar att just de nior som vi intervjuade har inte lika bra samarbete 

som de svenska och finska ungdomarna i klasserna under. Läraren berättar att när hon 

håller i lektioner som hon har blandat med både ungdomar från Sverige och Finland så 

sätter sig de svenskar ungdomarna tillsammans i ena sidan av klassrummet och de finska 

sätter sig tillsammans med varandra i den andra sidan av klassrummet.  
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Läraren �...så de finska niorna sitter där och de svenska niorna sitter där.� 

 

Läraren fortsätter berätta om hur samarbetet fungerar mellan ungdomarna från båda 

sidorna av gränsen beror lite på hur man själv, som lärare, organiserar sina lektioner, så 

att ungdomarna blandar sig mer med varandra och även hur man är som 

klassföretånadare.  

 
4.4.4 Språket 
 
Det är olika hur mycket ungdomarna kan grannspråket, vissa kan nästan ingenting från 

början men de lär sig väldigt snabbt och bra, medan en del inte alls vill prata 

grannspråket. Man kan nog säga att alla förstår grannspråket men en del vägrar prata det. 

Kanske för att de känner sig obekväma med grannspråket, särskilt om någon från 

grannlandet hör när de pratar �deras� språk eller för att modersmålet kommer enklare och 

naturligare, man behöver inte fundera på hur man ska uttala någonting.  

 

Läraren �Men det är det att de vägrar, de förstår men de vägrar prata�.  

 

En del av skolans mål är att eleverna ska vara tvåspråkiga när de lämnar skolan och 

egentligen ska det inte spela någon roll vilket språk läraren pratar, för man räknar med att 

alla ska förstå. Detta är inte riktigt fallet på skolan, delvis för att en del ungdomar förstår 

mindre, alla ligger inte på samma nivå och i samhällsorienterade ämnen kan det 

exempelvis vara svårt att undervisa om svåra begrepp till finska elever som även svenska 

elever har svårt att förstå. En annan sak som skolan försöker förändra är att lärarna inte 

ska översätta till de �andra� språket hela tiden, utan en lärare ska vara lika med ett språk. 

Problemet med att man översätter för eleverna hela tiden blir att de slutar lyssna på 

grannspråket och väntar istället på att läraren ska säga det på deras modersmål, detta 

hämmar därmed deras utveckling i att bli tvåspråkiga. 
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5. Analys/Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att redogöra slutsatser utifrån den empiri vi samlat in och den 

teoretiska referensram som vi tidigare redogjort för. Vi för även en slutdiskussion där vi 

tar upp egna teorier om vårt arbete och förslag till fortsatt forskning 

 

5.1.1 Hur upplever ungdomarna att det är att bo i en gränsstad? 
 

Både de svenska och finska ungdomarna är väldigt positiva till att bo i en gränsstad. 

Ungdomarna ser fördelar med att de kan röra sig på båda sidor om gränsen och detta gör 

att utbudet blir större och möjligheterna fler. Många av ungdomarna ser på Haparandas 

och Torneås utbud av fritidsaktiviteter som en helhet, när det inte finns tillgängligt på sin 

hemort kan de istället välja att åka över gränsen och utnyttja grannlandet för att utöva 

sina intressen. Lundén (2002) talar om att vid en öppen gräns uppstår nästan alltid någon 

form av kommunikation. Språket är således både medel och objekt i gränslandet. Det är 

många av ungdomarna som tycker att det är positivt att bo i en gränsstad då de lär sig ett 

annat språk. Detta stöds av Hansegård (1972) som anser att genom kunskap i ytterligare 

ett språk, utöver modersmålet, får individen större kommunikationsmöjligheter. Fler 

möjligheter skapas genom att individen kan kommunicera med fler människor. Att 

ungdomarna lär sig ett till språk vidgar deras möjligheter, genom ett till språk öppnas nya 

möjligheter. Ungdomarnas arbetsmöjligheter blir vidare, då de ofta ses som någonting 

positivt att kunna fler språk och därmed ökas chanserna för ungdomarna att kunna få jobb 

i Sverige eller Finland, många andra länder ser det också som positivt att man kan fler 

språk och därmed skapas möjligheterna till fler arbetstillfällen. Ungdomarna har genom 

samarbete med ett annat land också lärt sig att få en ökad förståelse för olika kulturer, 

idag är detta en fördel då vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Svedberg (2003) hänvisar 

till Freud som menar på att varje individ  knyter förbindelser åt många håll och av olika 

kvaliteter. Alla nya kontakter och relationer bidrar till att ge balans och näring åt 

individers personlighet. Ett rikt nätverk av kontakter och relationer, ger en rik 

personlighet.  
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De finska ungdomarna trivs bättre än de svenska ungdomarna med att bo i en gränsstad, 

detta beror på att de finska ungdomarna ser på Haparanda � Torneå mer som en helhet 

och ser mer positivt till samarbetet länderna har med varandra än vad de svenska 

ungdomarna gör. En annan anledning till att de finska ungdomarna ser på städerna som 

en helhet och trivs bättre kan ligga i att Haparanda är mer finskt än vad Torneå är 

svenskt. Lundén 2002 talar om att i gränsstaden Haparanda � Torneå är den individuella 

rörligheten över gränsen ytterst varierande. Den finländske befolkningen utnyttjar 

Haparanda som inköpsort, när valutan och regleringar gör inköpen förmånliga. 

Butikspersonalen i Haparanda är i stor utsträckning av finländskt ursprung och 

tvåspråkig. Torneå utnyttjas mycket ojämnt av Haparandaborna. Det vi tror är en viktig 

faktor är språkkunskaperna. Medan inlandsfödda statsbefolkningen på vardera sida inte 

behärskar det andra språket har de inflyttade från svenska Tornedalen lansbygd samt de 

finska invandrarna kunskap i båda språken. De enspråkigt svenska invånarna i Haparanda 

lever i en miljö där halva omlandet är obegripligt, medan torneåborna på andra sidan 

älven kan förstå och göra sig förstådda på sitt modersmål i svenska Tornedalen. Detta 

färgar även av sig på attityden till grannstadens invånare. Medan nästan samtliga 

finskspråkiga ser positivt på �grannfolket� är de svenskspråkiga i relativt stor 

utsträckning negativa. Detta resulterar i att de finska ungdomarna känner sig mer 

�hemma� i Haparanda än vad de svenska ungdomarna gör i Torneå. Det är inga problem 

för de finska ungdomarna att bara klara sig med det finska språket i Haparanda, jämfört 

med de svenska ungdomarna som måste anpassa sig till det finska språket då de åker över 

till Torneå. Detta har förmodligen även en grund i att många i Haparanda har finska 

rötter.   

 

5.1.2 Hur upplever ungdomarna att samarbetet fungerar mellan de två länder på 
Språkskolan?  
 
Att ungdomarna på Språkskolan får samarbeta med andra ungdomar som kommer från 

grannlandet ser de som något positivt och bra. Stensaasen och Sletta (2000) hänvisar till 

Torpe och Kobayashi (1990) som talar om vikten av samarbete. För att lyckas med ett bra 

samarbete krävs att man har viljan att kunna dela med sig och ge någonting av sig själv. 

Det man får tillbaka är andras vilja att samarbeta, något som vi inte kan kräva, eftersom 
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vi enbart kan ställa krav på oss själva. Om vi inte inser att det som vi får i gengäld är 

mera värt, har vi inte förstått vad samarbete är. Det är just samarbetet med människor 

från andra länder som ungdomarna tycker är positivt och det är det som gör Språkskolan 

speciell. Att ungdomarna kommer i kontakt med en annan kultur ser de också som 

någonting positivt även fast kulturen inte skiljer sig åt speciellt, kan ungdomarna ändå se 

vissa olikheter. Språkskolans ungdomar har mycket försprång vad gäller samarbete, då de 

redan från tidig ålder fått möta andra som kommer från ett annat land och därmed har de 

fått lära sig hur det är att kunna samarbeta över gränser. Därför kan de också ha utvecklat 

en större förståelse för människors olikheter och människor som har en annan kultur, i 

framtiden kan detta resultera i att det för ungdomarna känns mer naturligt att komma i 

kontakt med nya människor och kulturer. Generellt sätt så visade det sig att eleverna 

tycker att samarbete mellan Sverige och Finland på skolan fungerar bra, men gräver man 

lite djupare märker man snabbt att det bara handlar om att samarbeta inom vissa gränser. 

Steensaasen och Sletta (2000) talar om att det är möjligt att ha en vän i en grupp, utan att 

känna grupptillhörighet. Likaså är det möjligt att känna grupptillhörighet utan att ha 

vänskaplig anknytning till någon av gruppmedlemmarna. När det är någonting eleverna 

måste göra tillsammans med elever från grannlandet så gör de det som måste göras och 

de tycker att samarbetet fungerar bra. Men om de själv får välja, väljer dem självklart att 

vara tillsammans med andra elever från samma land, därmed blir det två olika grupper 

med finländarna i en grupp och svenskar i den andra gruppen, känslan av att tillhöra en 

grupp förstärks och man känner att man tillhör en grupp, man blir ett vi mot dom.  

Ungdomarna talade om att de umgicks mer med varandra när de gick i lägre årskurser 

och kunde leka med varandra på rasterna, men med åren började ungdomarna att umgås 

med varandra allt mindre. Stensaasen och Sletta (2000) talar om att det är naturligt att 

ungdomar genom sin osäkerhet försöker söka sig till vänner, där de finner hållpunkter i 

ytter kännetecken som smink, frisyrer och kläder, allt är i förändring. Man vill vara någon 

som skiljer sig från andra för att på så sätt kunna känna vem man är och vem man inte är 

och även markera att vi är vi och dem är dem.  Allt detta kan vara en bakomliggande 

orsak till att ungdomarna söker sig till liksinnade svenskar och bort från de okända 

finländarna. Att ungdomarna glidit ifrån varandra allt mer med åren kan också bero på att 
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ungdomarna idag upplever att de inte har några raster att kunna umgås på och kunna 

träffas i korridorerna och därmed kunna få bättre sammanhållning.  

 

5.1.3 Vad är ungdomarnas inställningar till varandra och umgås eleverna med 
varandra?  
 
Ungdomarna umgås inte med varandra utanför skolan gränser heller, även där väljer man 

att umgås med de som bor på samma sida som en själv. De säger sig inte ha någonting 

emot varandra men de kan inte heller uttala sig om varför de väljer att inte umgås. De 

påpekar på vissa skillnader mellan finskar och svenskar men dessa är inte så stora att det 

blir några kulturkrockar så att det skulle vara svårt att umgås därför. Killarna från den 

svenska sidan sade att det redan var grupperingar mellan de svenska och finska killarna 

från första klass, detta tror de till största del beror på att man inte kunnat ta kontakt med 

varandra för att man inte kunnat det andra språket. Men tjejerna har inte upplevt det på 

samma sätt, de uttalar sig om att de finska och svenska tjejerna hade bra kontakt med 

varandra från början och språket var inget hinder men idag är situationen annorlunda. 

Tjejerna har fortfarande lättare att umgås med varandra över gränserna än vad killarna 

har, men tjejerna har inte längre samma sammanhållning man hade när man var yngre. 

Enligt Hansegård (1972) så uppfattar alla människor sitt språk som någonting speciellt 

och vi håller fast vid vårt språk nästan lika envist som vid vår religion. Språket är en 

väsentlig del för gruppidentitet och får man uppleva några som helst försök till att 

påtvinga gruppen ett annat språk som ersättning för modersmålet framkallar det 

hårdnackat motstånd från guppen. Att särskilt killarna väljer att inte umgås med de från 

grannlandet kan bero på att killarna redan från första början känt motstånd till det andra 

språket, det har kanske känt att de förlora en del av sig och sin identitet och att deras 

språk därmed kan gå förlorad. Detta kan därför ha lett till att killarna tagit avstånd från 

varandra och väljer att inte umgås tillsammans med de från det grannlandet.  

 

Trots att ungdomarna inte ser allt för stora skillnader mellan den svenska och finska 

kulturen och ungdomarna pratar om att de skillnader som finns förmodligen är mindre 

påtagliga i Haparanda och Torneå då det är en gränsstad, kan man ändå se att 

ungdomarna kommer från två olika länder och att deras normer och värderingar är 



 

 60

kopplat till deras livsvillkor. Svedberg (2003) pratar om att människans sätt att uppfatta 

sig själv, förstå sina tankar, sina känslor, och sin omvärld är ett resultat av samlande 

sociala erfarenheter, enligt den symboliska interaktionismen. Charon (2004) säger att 

människor använder sig av perspektiv för att se på världen som den verkligen är och man 

ser på saker från olika perspektiv. Perspektivet innefattar individers uppfattning om 

verkligheten och även hur man ser på saker och ting. Individen blir begränsad av det 

perspektiv denne har genom att inte kunna se på saker och ting ur en annan synvinkel, det 

går inte att komma från detta heller då individer betraktar verkligheten genom något 

perspektiv. Perspektivet som styr individens sätt att se på välden är inlärt. Ett exempel är 

hur ungdomarna ser på deras gemensamma skola, Språkskolan. Svenskarna tycker att 

Språkskolan är en lite hårdare skola och att de har mycket mer läxor och prov om de 

jämför med andra skolor i Haparanda, finländarna tycker däremot att Språkskolan inte 

alls är speciellt hård eller att de har mycket prov och läxor när de jämför med andra 

skolor i Finland.  

 

De gemensamma lektionerna som ungdomarna har tillsammans med ungdomar från det 

andra landet tycker de i stort sett fungerar bra. Det som fungerar mindre bra på dessa 

lektioner är att läraren egentligen ska hålla sig till ett språk, vilket ungdomarna inte 

tycker att de gör, de påpekar också själv att de inte är så bra på att endast prata 

grannspråket som de egentligen ska göra på dessa lektioner. Anledningen till detta är att 

ungdomarna tycker det känns mer naturligare och lättare att ta till sig sitt modersmål då 

man inte behöver tänka på hur man ska formulera det man ska säga. Detta kan förstås då 

det är en självklarhet att man väljer att prata det språk man behärskar bäst, Hansegård 

(1972) talar om att det språk som kommer fram mest spontant är det mest lämpigaste 

undervisningsspråket. För lärarna kan det vara svårt att hålla sig till ett språk och detta 

kan medföra svårighet för de lärare som behärskar båda språken, då det är lätt att växla 

mellan språken och byta till det andra språket om till exempel inte någon förstår.  

 

Något intressant som också kom fram var att de svenska ungdomarna upplever att dem 

ligger på olika nivåer i grannspråksundervisning, vissa kan det finska språket flytande 

medan andra känner att de inte nästan alls kan det finska språket. De finska ungdomarna 
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upplever däremot att de ligger på ungefär samma nivå och dem jobbar med samma 

böcker. Att de i den svenska klassen tycker att de ligger på olika nivåer beror på att de 

från den svenska sidan ofta har någon förälder som har anknytning till Finland och 

därmed så kan vissa ungdomar redan finska när de börjar på Språkskolan. Det finns ju 

självklart också de svenskar som inte kan ett ord finska när de börjar på skolan och här 

skapas olika kunskaps nivåer i det finska språket redan från början i den svenska klassen. 

I den finska klassen kan däremot alla ungefär lika mycket finska från början, klart att det 

finns någon som kan mer än någon annan, men de ligger ändå på en mer jämn nivå. I den 

svenska klassen kan detta resultera i negativ konkurrens bland eleverna, som Stensaasen 

och Sletta (2000) säger så kan det vara så att elever som känner att de inte kan lika 

mycket av granspråket kan få svårare att hävda sig i konkurrensen med de elever som 

kommer från samma land och kan granspråket redan från början. Eftersom de ligger efter 

i granspråket redan från början så kan det vara omöjligt för de att komma ifatt de ledande 

eleverna i klassen. Ofta kan dessa elever bli mer intresserade av att störa aktiviteterna än 

att skärpa sig i konkurrensen. De påpekar också på att de elever som kan granspråket 

redan från början kan komma att minska sin insats genom att de uppfattar sig som bäst 

under alla omständigheter. De känner kanske att de inte behöver kämpa för att klara av 

lektionerna i granspråksundervisningen. Att de svenska ungdomarna på Språkpåkskolan 

ligger på så olika nivåer i grannspråksundervisning kan leda till att det uppstår problem 

då de eleverna som ligger efter inte orkar kämpa för att komma ifatt de ledande i klassen, 

detta kan i sin tur leda till att de elever som ligger efter inte tar till sig 

grannspråksundervisningen utan istället känner att de inte orkar kämpa och tappar 

intresset för grannspråket. Även de elever som ligger före i grannspråksundervisning och 

är de ledande i klassen kan bli hämmade i sin utveckling i grannspråksundervisning då de 

kanske inte känner att dem blir utmanade och kan utvecklas. 

 

5.1.4 Uppnås målen om att eleverna ska vara tvåspråkiga efter avslutat 
högstadium? 
 

Ett av Språkskolans mål är att eleverna ska vara tvåspråkiga när de lämnar skolan, skolan 

ger även elever behörighet att välja om man vill fortsätta på en skola i Finland eller 

Sverige. Därmed ska alla elever kunna båda språken så pass bra att man skall kunna klara 
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av att gå på en skola i det land man vill. Eleverna anser sig vara tvåspråkig men de 

påpekar också på att det beror på hur man definierar tvåspråkighet.  Hansegård (1972) 

talar om att när man bedömer någons språk behärskning ska man uppmärksamma att, 

man har förmågan att förstå och förmågan att tala för sig. Man bör fästa 

uppmärksamheten vid; storleken av det förråd av ord som förstås, språkriktligheten; det 

vill säga att man talar rätt genom att använda sig av rätt betoning som ändelser och ord, 

att man kan tala utan några större stockningar och hinder, förmågan att skapa eller 

nyskapa, alltså att man kan utöva �språkgåvan�. Ungdomarna anser att de kan göra sig 

förstådda och kunna prata grannspråket men många är tveksamma om de skulle klara av 

att gå på en skola i det andra landet. Om skolan uppnår sitt mål eller ej med att eleverna 

ska vara tvåspråkiga när de lämnar skolan beror på hur man definierar tvåspråkighet, 

målet att eleverna ska klara av att gå på en skola i det andra landet efter avslutat 

högstadium uppnås inte riktigt, men däremot uppnås målen om tvåspråkighet då eleverna 

anser sig kunna behärska två språk.  

 

�Det viktiga är inte att man talar så rätt som möjligt och så fort som möjligt med så 

många som möjligt. Det är viktigare att man har någonting att säga som är värt att höra� 

(Hansegård 1972, s 106) 

 

5.1.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Någonting som hade varit intressant att fortsätta forska om hade varit att följa upp elever 

som gått på Språkskolan och se hur det har gått för de, var har de valt att fortsätta läsa 

och har de bibehållit tvåspråkigheten. Med tanke på att de svenska ungdomarna tyckte att 

Språkskolan var �hårdare� jämfört med andra skolor i Haparanda och de finska 

ungdomarna tyckte tvärtom, att det inte var särskilt svårt i jämförelse i andra skolor i 

Torneå. Därför hade det varit av intresse att undersöka om det är så som ungdomarna 

upplever, då det borde visa sig att de svenska ungdomarna som gått på Språkskolan 

upplever att gymnasiet är aningen lättare än ungdomar som gått på andra skolor i 

Haparanda och de finska ungdomarna borde därmed uppleva att den finska skolan är 

tuffare.  Hur resultatet än utfaller hade det varit intressant att veta hur det ser ut och vad 
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det beror på, är den finska skolan �hårdare� än den svenska och hur kommer det sig att 

språkskolans elever från den svenska sidan antyder på att det är en hårdare skola jämfört 

med andra skolor i Haparanda, är det den finska kulturen som spelar in?  
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Bilaga 1 Intervjumall 
  
Presentation 

o Vad heter ni? 
o Hur gamla är ni? 

 
Bakgrund  

o Vart bor ni på svenska eller finska sidan? 
o Vilken nationalitet har ni? 
o Var kommer era föräldrar ifrån? Sverige/Finland/Annat land? 
o Kommer era föräldrar från andra delar av Sverige? Eller Haparanda? 
o Har ni några släktingar eller annan anknytning till den Finska/Svenska 

sidan? 
 
Integration i samhället �Haparanda Torneå�  

o Hur trivs ni i Haparanda eller Torneå?  
o Vad är det som gör att ni trivs/inte trivs? 
o Vad finns det att göra i Haparanda? 
o Vad finns det att göra i Torneå? 
o Vart finns det mest att göra saker i Haparanda eller Torneå? Eller ser 

ni det som en helhet? 
o Vad gör ni på eran fritid?  
o Vart utövar ni eran fritid?  
 
o Har ni vänner från Finland/Sverige? 
o Umgås ni någonting med Finnar eller Svennar? Varför? Varför inte? 
o Kan ni tänka er att ha en finsk/svensk vän/kompis? 
o Kan ni tänka er att ha en finsk/svensk pojkvän/flickvän? 
o Tycker ni att det är någon skillnad på svennar och finnar? Hur? 

Varför? 
o Ser ni på Haparanda och Torneå som en stad tillsammans eller som 

två olika? 
o Tycker ni att det är en fördel eller en nackdel att bo i en gränsstad? 

Varför, varför inte? 
 
Samarbetet 

o Hur länge har ni gått på språkskolan? 
o Tycker ni att språkskolan är en bra skola? Varför ? 
o Hur trivs ni på språkskolan? Bra, dåligt, varför? 
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o Vad är det som är så speciellt med språkskolan? 
 
o Har ni gemensamma lektioner med de Finska och svenska eleverna? 
o Vad har ni för gemensamma lektioner tillsammans med de finska och 

svenska eleverna? 
o Vad tycker ni om dem gemensamma lektionerna som ni har 

tillsammans med det finska och svenska eleverna? 
o Hur går dem gemensamma lektionerna till?  
o Vilket språk använder läraren på lektionerna? 
o Vilket språk använder ni er av på lektionerna? 
o Tycker ni att det fungerar bra? Varför, varför inte? 
o Vilka lektioner tycker ni bäst om? 
o Vilka lektioner tycker ni sämst om? 
 
o Hur tycker ni att samarbetet mellan och Sverige och Finland fungerar 

på skolan? 
o Hur tycker ni att samarbetet med de finska/svenska eleverna 

fungerar? Varför? 
o Umgås ni med de Svenska/Finska eleverna? varför, varför inte? 
o Umgås ni på fritiden? På skolan?  
 
o Ett av skolans mål är att ni ska vara tvåspråkiga när ni lämnar skolan, 

anser ni att ni är tvåspråkiga? Varför, varför inte? 
o Är det Skolan, Föräldrarna, släktingar vännerna, eller någon annan 

som du lärt dig mest av, av det andra språket? 
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Intervjumall/Finska 
 
Esittely 

o Mikä teidän nimenne on? 
o Minkä ikäisiä olette? (kuinka vanhoja olette?) 

 
Tautatietoja 

o Asutteko ruotsin vai suomen puolella? 
o Mikä on kansallisuutenne? 
o Mistä vanhempanne ovat kotosin Ruotsi/Suomi/muu  maa? 
o Tuleeko vanhempanne Torniosta/ Haaparannalta vai jostakin muualta 

Suomesta Ruotsista? 
o Onko teillä sukulaisia tai jokin muu yhteys Ruotsin/ Suomen puollele? 
 

Jakautuminen Yhteiskunnassa 
o Viihdyttekö Torniossa/ Haaparannala? 
o Mikä tekee sen että viihdytte/ette viihdy? 
o Mitä tekemistä on Haparannalla? 
o Mitä tekimistä on Torniossa? 
o Kummalla puolen rajaa on enemmän tekemistä Haaparannalla vai 

Torniossa? Vai näettekö sen kokonaisuutena? 
o Mitä teette/harrastatte vapa- aikana? 
o Missä vietätte vapaa- aikanne? 
 
o Voitko ajatella ruotsalaista/Suomalaista ystävää? 
o Voitko ajatella seurustelevasi ruotsalaisen/suomalaisen tyttön/pojan 

kanssa? 
o Onko mielestäsi suomalaisissa ja ruotsalaisissa eroja? Miten? Miksi? 
o Onko teillä ystäviä Ruotsista/Suomesta? 
o Seurusteletteko Suomalaisten tai Ruotsalaisten kans? Miksi? Miksi ei? 
o Pidättekö Haaparanta/Tornio aluetta yhtenä kaupunkina vai Erillisinä? 
o Onko mielestäni etua vai haittaa asua rajakaupungissa? Miksi? Miksi 

ei? 
 
Yhteistyö 

o Montako vuotta olette käyneet kielikoulua? 
o Onko kielikoulo hyvä koulo? Miksi? 
o Viihdytteko kielikoulussa? Hyvin, huonosti miksi? 
o Miksi kielikoulo on erikoinen? Tai mitä erikoista kielikoulussa on? 
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o Onko teillä yhteisiä tunteja Ruotsalaisten/ Suomalaisten oppilaiden 
kanssa? 

o Mitä yhteisiä tunteja teillä on Ruotsalaisten/ Suomalaisten oppilaiden 
kanssa? 

o Mitä mieltä olette yhteisistä oppitunneista? 
o Miten yhteiset oppitunnit tapahtuu käytännössä? 
o Mitä kieltä opettaja käyttä oppitunneilla? 
o Mitä kieltä te käytätte oppitunneilla? 
o Toimiiko se hyvin? Miksi, miksi ei? 
o Mistä oppiainesta pidätte eniten? 
o Mistä oppiainesta pidätte vähiten? 
o Miten yhteistyö toimii mielestänne Ruotsin/Suomen 

välilläkielikoulussa? 
o Miten yhteistyö toimii mielestänne oppilaiden kesken? Miksi? 
o Seurusteletteko te Ruotsalaisten/Suomalaisten oppilaiden kanssa? 

Miksi, Miksi ei? 
o Seurusteletteko te vapaa- aikana? Kouluaikana? 
 
o Kielikoulun päämäärä on että olette kaksikielisiä jättäessänne 

koulun,oletteko mielestänne kaksikielisiä? Miksi, Miksi ette? 
o Keneltä olette eniten oppineet toisen 

kielen,koulusta,vanhemmilta,sukulaisilta, ystäviltätai joltanmuulta? 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




