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Sammanfattning 

Syftet med den här undersökningen var att undersöka hur sverigefinska grundskolor och finska 
modersmålsklasser framställer språk och kultur på sina webbsidor. Det fanns tre forskningsfrågor 
som vägledde arbetets gång och analys av resultat. De forskningsfrågorna var Hur presenterar 
sverigefinska skolor och finska modersmålsklasser sig själva på sina webbsidor?, Hur definieras begreppen språk 
och kultur på skolornas webbsidor? och Hur kan man förvalta och uppmärksamma språk och kultur enligt 
skolornas webbsidor?. 
 
Den här undersökningen genomfördes med en kvalitativ metod i form av analys där data 
samlades in från fem sverigefinska skolors webbsidor och tre finska modersmålsklassers 
webbsidor. Teoretiska utgångspunkten för undersökningen var läroplansteori med fokus på språk 
och kultur. Undersökningen fokuserade mest på finska och svenska språket samt finländska och 
svenska kulturen. 
 
Resultatet av undersökningen visar att de sverigefinska skolorna presenterar sig själva på sina 
webbsidor på ett positivt sätt medan de finska modersmålsklasserna presenteras väldigt kortfattat. 
De sverigefinska skolornas webbsidor har rent utseendemässigt en viss koppling till Finland och 
Sverige vad gäller bilder och färger. Resultatet visar att sverigefinska skolor och finska 
modersmålsklasser inte direkt definierar begreppen kultur och språk på sina webbsidor, men de 
begreppen tas upp i flera sammanhang. I stället för kultur och språk fanns det definitioner av 
begreppen tvåspråkighet och sverigefinsk kultur. Enligt de sverigefinska skolornas webbsidor 
förvaltas och uppmärksammas den sverigefinska kulturen och det finska och svenska språket 
genom tvåspråkig undervisning, internationellt arbetssätt, sociala medier och med stöd av 
föräldrarna. I de finska modersmålsklasserna anses kulturerna och språken uppmärksammas mest 
genom undervisning. Både de sverigefinska skolorna och de finska modersmålsklasserna strävar 
efter att eleverna blir tvåspråkiga medborgare i ett mångkulturellt samhälle, får lära sig både den 
finländska och den svenska kulturen, föra vidare sitt kulturarv samt få möjligheten att skapa en 
dubbel finsk-svensk identitet. 
 
 
Nyckelord: finsk modersmålsklass, kultur, språk, sverigefinsk skola, tvåspråkighet, webbsida 
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Inledning 

Själv är jag enspråkig finsk, men tvåspråkighet har blivit en naturlig del av mig vilket har gett mig 
fler möjligheter i livet. Jag ville undersöka någonting som jag som blivande lågstadielärare själv 
kan dra nytta av. Min finska bakgrund är viktig för mig och därför ville jag undersöka någonting 
som också hade med finska språket, Finland och tvåspråkighet att göra. Det kändes viktigt att 
skriva om någonting som jag var intresserad av och som jag skulle kunna lära mig mer om. Det 
finns flera undersökningar där Finland och Sverige jämförs med varandra, till exempel hur 
skolverksamhet eller lärarens roll skiljer sig, och jag kände att jag inte ville undersöka samma sak 
en gång till. 
 
Jag sökte med olika sökord bland annat ”finska i Sverige” och snart hittade jag sverigefinska 
skolornas och finska modersmålsklassernas webbsidor som väckte mitt intresse. Jag ville hitta 
mer information om vad de skolorna egentligen innebär. Den första informationen som jag läste 
om sverigefinska skolorna och finska modersmålsklasserna var att de öppnar dörrar till två språk 
och två kulturer. Där fanns allt som jag hade velat undersöka; två länder, två språk och därför 
tänkte jag undersöka hur sverigefinska skolor och finska modersmålsklasser tar upp tvåspråkighet 
och multikultur på deras webbsidor. Så där formulerades mitt forskningsämne för den här 
studien som gjordes inom kursen Självständigt arbete 1 på Uppsala universitet. 
 
Den här undersökningen kan vara betydelsefull för andra lärarstudenter med finska rötter eller 
lärarstudenter som är intresserade av de sverigefinska skolorna, de finska modersmålsklasserna 
och den finska undervisningen i Sverige. Undersökningen kan ge mer information till Uppsala 
universitet och till pedagogerna och lärarna som arbetar i universitetet. Vidare kan 
undersökningen vara användbar för sverigefinska föräldrar eller föräldrar med finska rötter. 
Dessa föräldrar kan vara intresserade av att läsa om sverigefinska skolors och finska 
modersmålsklassers syn på språk och kultur när de väljer en skola för sina barn. 
 
 

Fler språk berikar livet med fler möjligheter! 
 



 

 6 

Bakgrund 

I det här avsnittet beskrivs bakgrunden som består av sverigefinnarna, finska språket, finska 
kulturen, sverigefinska fristående skolor och hur de svenska läroplanerna har beskrivit språk och 
kultur. Avsnittet avslutas med en begreppsredovisning. 
 
Sverigefinnarna är den största nationella minoritetsgruppen med 450 000–600 000 personer 
(Minoritet.se 2016) som har eget minoritetsspråk, finska, i Sverige. Det som skiljer 
sverigefinnarna från den svenska befolkningen är språket men även kulturen. Sverigefinnarnas 
organisationer arbetar för att värna om identitet och kultur och att olika verksamheter ska finnas 
på finska språket vilket har lett till att det finns fristående finskspråkiga skolor i Sverige (SOU 
1997:193 s. 46–47). Från och med 1985 är sverigefinska elever födda och uppvuxna i Sverige 
vilket däremot betyder att dagens sverigefinska elever kommer tidigt i kontakt med både finska 
och svenska språket. Vidare kan allt fler sverigefinska barns modersmål vara svenska i stället för 
finska (Tuomela 2001 s. 4, 226; Lainio 1996 s. 306). 
 
Sverigefinnarna har fått kämpa mycket för att behålla finskan i den svenska skolvärlden och i 
skolpolitiken, men trots allt har finskan uppnått en accepterad särställning i dagens svenska 
samhälle (Lainio & Wande 1996 s. 377–378; SOU 1997:192 s. 110). Emellertid menar Lainio 
(1996 s. 299) att sverigefinnarna måste ta eget ansvar för sitt språk och sin kultur för att garantera 
deras ställning i Sverige. 
 
Sverige har erkänt sina nationella minoriteter och deras språk vilket i praktiken betyder att 
minoriteterna får möjligheter att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Sverige har också 
förbundit sig att erbjuda språkbevarande och språkutvecklande åtgärder såsom undervisning 
antingen i eller på det nationella minoritetsspråket (Huss & Spiliopoulou Åkerman 2001 s. 232, 
240–242; Prop. 1998/99:143 s. 1, 11). 
 
Sverige har redan i flera år samarbetat med de övriga nordiska länderna som berör kultur, 
utbildning och stöd för det finska språket. Över Sveriges riksgränser på kommunal och regional 
nivå har bland annat Sverige och Finland haft ett finsk-svenskt utbildningsråd för att underlätta 
utbildningssituationen för Sveriges finskspråkiga befolkning och att verka för kunskap och 
förståelse för den gemensamma finsk-svenska historien och kulturarvet (SOU 1997:192 s. 136, 
149, 170–172). Sverigefinska organisationer har deltagit i internationellt samarbete med olika 
länder för att ge idéer och byta erfarenheter med varandra. En närliggande förebild är 
finlandssvenskarna som har lång erfarenhet av att arbeta för det egna minoritetsspråket och 
kulturen i Finland (Huss 2010 s. 33). Huss (2010 s. 33) tycker att det är viktigt att sverigefinska 
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organisationer skickar ungdomar till internationella ungdomsträffar, läger och möten till 
exempelvis Europa för att ungdomarna får möjligheter att träffa andra språkliga minoriteter med 
liknande livssituation och funderingar kring samma identitetsfrågor. 
 
Fristående skolor med språkliga och etniska inriktningar vänder sig till vissa individer och familjer 
med visst språk för att deras barn ska få möjlighet att lära sig ett visst språk. I sverigefinska 
skolor, där undervisning delvis bedrivs på finska, ska alla grundskolans kunskapsmål nås även i 
ämnet svenska. Vidare, för att en fristående skola bli godkänd, måste den vara öppen för alla 
elever och därför har de fristående skolorna ofta som mål att skapa en bättre skola än den 
kommunala (Hellman 2005 s. 17–18, 32). I språkliga fristående skolor, såsom sverigefinska 
skolor, ligger fokus mycket på elevernas modersmålsundervisning. Fördelar med detta är att 
elevernas språkutveckling, allmänna lärande och sociala effekter underlättas genom undervisning 
på och i sitt modersmål (Roth 2001 s. 147–150). För att fristående skolan ska lyckas krävs det 
även att skolans ledning och rektor, lärarna och även föräldrarna är aktiva och målmedvetna. 
Vidare krävs det att skolan motsvarar föräldrarnas och elevernas höga förväntningar (Hellman 
2005 s. 14; Lainio & Wande 1996 s. 370). Enligt Lainio (1996 s. 299) verkar sverigefinska 
föräldrar stödja de tvåspråkiga fristående skolorna som bidrar till en positiv utveckling för finskan 
i Sverige. 
 
Den första sverigefinska skolan startades år 1990 i Stockholm. Under 1990–1996 fanns det ett 
tiotal sverigefinska skolor i Sverige som följde den svenska läroplanen och oftast hade tvåspråkiga 
pedagoger. I stället för fristående skolor startades också finskspråkiga klasser. De sverigefinska 
skolorna i Stockholm och Upplands Väsby har fungerat som modeller för andra fristående och 
kommunala skolor (Lainio & Wande 1996 s. 368–370). I Haparanda grundades en tvåspråkig 
språkskola för både finsk- och svenskspråkiga barn (Lainio 1996 s. 282) där undervisningen är 
tvåspråkig finsk-svensk. Språkskolan har drivits tillsammans med Haparanda kommun i Sverige 
och Torneå stad i Finland (SOU 1997:192 s. 136). 

Kultur och språk inom läroplanerna 

För varje skolform ska en läroplan gälla som utgår från bestämmelserna i lagen. Läroplanen ska 
ange utbildningens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för utbildningen (Skollag 
2010:800). Skolan ska enligt övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 ansvara för att varje elev 
efter genomgången grundskola har fått kunskaper om svenska och det nordiska kulturarvet och 
de nordiska språken samt de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia 
(Skolverket 2011 s. 13–14). 
 
Läroplaner, Lgr 62 och Lgr 69, innehöll en kursplan för finska språket, medan Lgr 80 omfattade 
modersmål som ett ämne (Tuomela 2001 s. 19–20). Lgr 80 lade fokus på 
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modersmålsundervisning och att skolan aktivt skulle stödja elevernas intresse och bevara och 
utnyttja modersmålselevers kulturarv. Det här syftade till att eleverna skulle vilja, kunna och våga 
använda sitt modersmål i olika situationer för att utveckla tvåspråkighet och bevara två kulturer 
(Lainio & Wande 1996 s. 339). 
 
Läroplanen för grundskolan Lpo 94 fokuserade på målstyrning som innebar att stoffurvalet 
skedde lokalt där eleverna kunde delta i urvalet om vad för kunskaper som skulle förvärvas. 
Läroplanen beskrev att skolor skulle kunna vara olika men fortfarande likvärdiga inom olikheten. 
Olikheterna mellan skolor ökade på grund av att lärare och skolledare tolkade och hanterade den 
målstyrda läroplanen på olika sätt. Det här ledde till att skolledarna i kommuner och fristående 
skolor fick stort ansvar för att verka för hög kvalitet, arbetsformer och goda resultat. Den 
nuvarande läroplanen för grundskolan, Lgr 11, liknar mer de tidigare läroplanerna Lgr 62, Lgr 69 
och Lgr 80. Lgr 11 är en resultatfokuserad läroplan där varje kursplan har sitt syfte, centralt 
innehåll och kunskapskrav. Vidare har modersmål en egen kursplan. (Linde 2015 s. 129–132; 
Skolverket 2011 s. 87–99). 

Begreppsredovisning 

Finländare och sverigefinne 

Alla finskspråkiga i Sverige kan ses som sverigefinnar men det finns skillnad mellan en finländare 
och en sverigefinne (Lainio 1996 s. 266–267). I den här undersökningen används begreppet 
sverigefinne som innebär sverigefinländare, finskspråkiga och finsktalande personer som bor i 
Sverige samt finländare som bor i Finland eller har nyligen flyttat från Finland till Sverige. Med 
begreppet sverigefinska skolor menas finsk-svenska grundskolor som organiserats som fristående 
skolor i Sverige. 

Kultur, kulturarv och mångfald 

Enligt Brantefors (2015 s. 4–5) används begreppet kultur i den svenska läroplanen när barn 
beskrivs med ”invandrarbakgrund”, ”minoriteter” eller ”andra människor”. Brantefors menar att 
kultur har använts som en kollektiv term som hänvisar till en social grupp människor, samhälle 
eller nation som delar samma livsstil och värderingar. Begreppet kulturarv omfattar värderingar, 
traditioner, språk och kunskap. Begreppet mångfald innebär kulturell mångfald eller barn med en 
mångkulturell bakgrund (Brantefors 2015 s. 4–5, 11, 14). I den här undersökningen används 
begreppet kultur i form av en aning bredare term som innehållsmässigt omfattar också de två 
andra begreppen, kulturarv och mångfald. Begreppet sverigefinsk kultur används som en blandning 
av den finländska och den svenska kulturen. 
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Tvåspråkighet  

Tvåspråkighet kan tolkas att två språk, i det här sammanhanget både finska och svenska, fyller olika 
funktioner. Språken får olika betydelse i olika miljöer och sammanhang där de används som 
kommunikationsmedel och ett verktyg för grupptillhörighet (Norrbacka 1996 s. 87). 
Tvåspråkighet skiljs till additiv och subtraktiv tvåspråkighet när det gäller språkinlärning och 
språkkunnighet. Additiv tvåspråkighet innebär att eleven lär sig ett andraspråk samtidigt när dennas 
modersmål utvecklas. Subtraktiv tvåspråkighet innebär att eleven lär sig andraspråket med hjälp av 
sitt modersmål men modersmålet utvecklas inte vidare (Tuomela 2001 s. 10–11). 
 
Aktiv tvåspråkighet innebär att eleven ska kunna tala och förstå två språk, modersmålet och 
andraspråket, så att eleven kan använda båda språken i tal och i skrift i olika sammanhang 
(Tuomela 2001 s. 13). Produktiv tvåspråkighet innebär att barnen utvecklar sin läs- och skrivförmåga 
i sitt modersmål och i ett andraspråk (Lainio & Wande 1996 s. 326). I den här undersökningen 
tolkas finska som modersmål och svenska som andraspråk. Tvåspråkighet tolkas som en kunnighet 
att kunna använda två språk flytande. För att nå en nivå att bli tvåspråkig bör man sträva mot 
additiv tvåspråkighet. 

Tvåspråkig undervisning 

Elever med finska som modersmål har rätt till tvåspråkig undervisning eller 
modersmålsundervisning i grundskolans årskurser 1–9. Den tvåspråkiga undervisningen ska 
planeras så att högst hälften anordnas på modersmål och undervisningen på svenska ökar 
successivt (Grundskoleförordningen 1994:1194). 
 
En finsk modersmålsklass syftar till en additiv och balanserad tvåspråkighet medan en 
sverigefinsk skola till en balanserad och produktiv tvåspråkighet. Båda tvåspråkiga 
undervisningsmodeller syftar till att ge tvåspråkiga elever tvåspråkig utveckling i skolan samt att 
elever ska klara både en svensk- och finskspråkig undervisning och studier i senare stadier. 
Sverigefinsk skola och finsk modersmålsklass innehåller ett språkbevarande program som betyder 
att undervisningen erbjuds både på modersmålet och på svenska vanligen under hela 
grundskoletiden eller största delen av skolgången. I de tvåspråkiga undervisningsmodellerna 
fungerar båda språken som undervisningsspråk och därför får eleverna mer eller mindre tillgång 
till två språk, sitt modersmål och andraspråk, men också till två kulturer (Tuomela 2001 s. 10–12, 
14, 26). 
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Forskningsöversikt 

Det som kommer att presenteras i det här avsnittet är svensk och internationell forskning av 
relevans för den här undersökningen. De aspekter som står i fokus är språk, kultur och identitet. 
Vidare beskrivs aspekter som handlar om färger, tvåspråkig skolundervisning samt sverigefinska 
medier och databanker. 

Språk, kultur och identitet 

Språket bär på sin kultur. Språket kan fungera som social och etnisk symbol och ge samhörighet 
med en grupp som använder samma språk. För finländare är finska språket ett centralt 
kulturvärde. Sverigefinska räknas inte som officiellt språk. Sverigefinnarna pratar finska som kan 
likna finlandssvenskan men skiljer sig från finlandsfinskan. I den sverigefinska miljön kan man 
identifiera sig möjligtvis med två språk, två kulturer och två land vilket kan leda till en specifik 
sverigefinsk identitet. Sverigefinnarnas sverigefinska identitet uppfattas som dubbel kompetens i 
finska och svenska och i finsk och svensk kultur. Dock finns det sverigefinnar som räknar sig 
själva som svenskar (Lainio 1996 s. 225, 256, 260, 264–267, 307). 
 
Enligt Huss (2010 s. 26, 40) uppskattar många sverigefinnar den finska kulturen. Det 
sverigefinska kulturbundet utvecklas bland annat genom teater, litteratur, musik och bildkonst 
(Huss 2010 s. 26). Det här har lett till finska språkets förbättrade ställning i Sverige och stärkt en 
minoritetsidentitet hos många sverigefinnar. Då menar Huss (2010 s. 26) att utan egen kultur 
hänger språket och identiteten i luften. Vidare är språket en del av var och ens identitet och 
därför måste andras språkfärdighet respekteras (Huss 2010 s. 38). 
 
Brantefors (2015 s. 1, 5) har forskat om kultur och kulturarvet med syftet att klargöra specifika 
kulturella och pedagogiska innehåll som uttrycks i läroplanen, och som vidare har med kulturella 
relationer att göra. Brantefors menar att pedagogiskt innehåll aldrig är neutralt utan alltid fyllt 
med idéer, kulturella innehåll och värderingar som lärare måste vara medvetna om när val för 
undervisning görs. En avgörande slutsats i studien var att en förstärkning av de nationella 
värdena och kulturarv pågår samtidigt med mångfalden, även om det kulturella och pedagogiska 
innehållet i undervisningen inte bidrar till ömsesidiga relationer dem emellan (Brantefors 2015 s. 
5, 16). 

Färgers betydelse i ett kulturellt sammanhang 

Här presenteras teori om färg. Det är relevant för den här undersökningen på grund av att frågor 
om färg handlar om en av undersökningens analytiska ingångar. 



 

 11 

 
Enligt Aaris (2012 s. 86) påverkar geografisk plats och kultur människors sätt att uppfatta och 
förstå färger. Aaris (2012 s. 7) menar att en färg är ett starkt redskap för kommunikation eftersom 
den kan symbolisera en idé, väcka en betydelse samt vara kulturellt betydelsefullt. Vidare är färg 
det allra viktigaste när man skapar en visuell identitet för en verksamhet. En logo som visuellt 
identitetsmärke kan göra ett tydligt visuellt intryck som människor kommer att minnas och vidare 
beskriva värden till en verksamhet (Aaris 2012 s. 104, 106). Då menar Aaris (2012 s. 86, 108) att 
användning av färger som är kopplade till en viss geografisk plats eller kultur påverkar 
människors uppfattning och förståelse av de olika betydelserna som tillskrivs med särskilda färger 
vilket exempelvis kan bidra till att öka verksamhetens försörjning. 
 
Sverigefinnarna har också en officiell sverigefinsk flagga. Flaggan är vit med ett mellanblått kors 
med guldgula kanter. Sverigefinländarnas delegation rekommenderar att använda den 
sverigefinska flaggan i informationssammanhang för att synliggöra och uppmärksamma de 
sverigefinska nationella minoriteterna och det finska språket i Sverige (Sverigefinländarnas 
delegation 2017). 

Tvåspråkig skolundervisning 

1985 var det enda alternativet för de sverigefinska skolbarnen att få undervisning i finska som 
modersmål som tillägg till svensk undervisning. Sverigefinska föräldrar ville att undervisningen på 
låg- och mellanstadiet skulle ske på finska eller både på finska och på svenska eftersom de tyckte 
att båda språken var viktiga (Huss 1985 s. 27–29). En rapport visar att i tvåspråkiga finsk-svenska 
skolor har eleverna bäst möjlighet att utveckla ett skolspråk eller akademiskt språk samt få en bra 
språkbehärskning i båda språken. Det här ställer extra krav på lärarna i tvåspråkiga skolor att ha 
kunskaper om båda språkens betydelse för lärande (Lainio, Tryggvason & Gynne 2013 s. 99). 
 
Attityder, intresse och motivation är centrala faktorer för språkutveckling. Barnens attityder och 
intresse till modersmålet och andraspråket påverkar starkt motivationen till att lära sig och 
utveckla språken. Sverigefinska eleverna som undervisas i tvåspråkig undervisningsmodell har 
oftast positiva attityder till både finska och svenska språket och är motiverade att lära sig vilket 
främjar utveckling av båda språken. De flesta föräldrar med finska som modersmål har placerat 
sitt barn i tvåspråkig undervisning, i tvåspråkig klass eller i sverigefinska fristående skolor för att 
barnen har fått utveckla både finska och svenska språket på hög nivå (Huss & Spiliopoulou 2001 
s. 243–244; Tuomela 2001 s. 88, 209, 211). Enligt Huss (2010 s. 20) kan finskspråkiga läger, 
finskspråkig ungdomskultur och resor till finskspråkiga miljöer väcka intresset för språket hos 
barn och ungdomar samt viljan att utveckla deras kunskaper i finska. 
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Forskning visar att många två- och flerspråkiga (finländska) familjer vill satsa på finsk 
barnomsorg, finska som modersmål i skolan och sverigefinska skola. Vidare har medvetenhet om 
flerspråkighetens fördelar vuxit i samhället i stort bland familjer. Därför är det viktigt att 
familjerna får tillräckligt med stöd för att kunna behålla finskan eller ett annat modersmål i 
familjen (Huss & Syrjänen Schaal 2013 s. 13). 
 
Studier visar att finska elever som först undervisas på sitt modersmål har bättre möjligheter att bli 
tvåspråkiga än de finska elever som direkt undervisas på sitt andraspråk, svenska. En avancerad 
behärskning av modersmålet är en förutsättning för en andraspråksinlärning. Därför ska 
tvåspråkiga elever ges förutsättningar och möjligheter att utveckla först sitt modersmål på hög 
nivå för att garantera andraspråksinlärning. Resultat indikerar att under första skolåren dominerar 
finska språket, och under mellanstadiet finns det balans mellan finska och svenska, medan under 
högstadiet dominerar svenska språket. Resultat visar också att sverigefinska eleverna behärskar 
finska bättre än svenska när de undervisas i tvåspråkiga undervisningsmodeller (Tuomela 2001 
s. 3, 34, 37, 223). 
 
För att barnens tvåspråkighet ska ligga på en hög nivå krävs det stödjande samarbete mellan skola 
och hem. Med tanke på språkets utveckling är det viktigt att skolundervisning ska ske på det egna 
språket eller på båda språken (Huss 2010 s. 34). Däremot garanterar enbart finsk 
modersmålsundervisning i skolan inte barnets språkutveckling och därför måste föräldrar vara 
aktiva för att värna om sina barns kunskaper i finska, till exempelvis genom en finsk 
föreningsverksamhet (Huss 2010 s. 21–22, 25). 
 
Forskning visar att det finns utmaningar vad som gäller sverigefinska skolor och finska 
modersmålsklasser. För det första är det väldigt svårt att starta nya sverigefinska skolor och för 
det andra finns det få antal sverigefinska skolor och finska modersmålsklasser. För litet utbud 
betyder att få familjer har möjlighet att välja tvåspråkig/finskspråkig skolundervisning för sina 
barn i en sverigefinsk skola eller i någon av de enstaka kommunala finska modersmålsklasser som 
finns. Vidare visar forskning att kunna delta i modersmålsundervisning eller att hitta en lärare 
som kan undervisa i finska är ingen självklarhet i dag (Huss & Syrjänen Schaal 2013 s. 5, 24). Vad 
som gäller tvåspråkighet och kunnighet i finska visar forskning och erfarenheter från 
sverigefinska skolor att graden av tvåspråkighet och kunskaper i finska tenderar att minska bland 
de nya eleverna. Det är en stor utmaning för sverigefinska barn och ungdomar att tillägna sig läs- 
och skrivkunnighet i finska fullt ut på grund av att modersmålsundervisning generellt är det enda 
som står till buds (Huss & Syrjänen Schaal 2013 s. 8). 
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Sverigefinska medier och databanker 

De sociala medierna och övrigt IT-användande erbjuder nya möjligheter för sverigefinnarna att 
kunna revitalisera det finska språket i Sverige. Sociala medier har också blivit ett sätt att 
mobilisera, engagera sig och sätta press på beslutsfattare (Huss & Syrjänen Schaal 2013 s. 9). 
Dagens webbplatser erbjuder gott om information om tvåspråkighet och det egna 
ursprungsspråkets betydelse (Huss 2010 s. 16). 
 
Sveriges Radio Sisuradio, Sveriges Television och Utbildningsradion samt Sisuradios webbplats 
och en egen webbsida för barn, Roketti, är exempel på medier och sverigefinska databanker som 
sänder program på finska och erbjuder viktig och aktuell information för sverigefinnar. Vidare 
utgör de några av tillgängliga arenorna där sverigefinska barn och ungdomar kan utveckla sitt 
minoritetsspråk och -kultur. Andra sociala medier som till exempel Facebook, Twitter och 
Blogger är också effektiva kanaler för informationsspridning (Huss 2010 s. 31; Huss & Syrjänen 
Schaal 2013 s. 19). 
 
Huss (2010 s. 31) tycker att det är viktigt att utveckla även andra webbaserade databanker med 
aktuell information bland annat om sverigefinska evenemang, träffpunkter, privata finsklärare, 
skolor och allt annat som rör sverigefinnar och det finska språket. Det är viktigt att sverigefinska 
skolor har möjlighet att lätt ta del av finskspråkig kultur, vilket enligt Huss (2010 s. 27) skulle 
kunna ske genom en egen webbaserad informationsservice för modersmålslärare och skolor. 
Särskilt sådana som inte tillhör till någon förening eller följer sverigefinsk television eller radio 
skulle också kunna dra nytta av dem (Huss 2010 s. 31). 
 
I första hand måste sverigefinnar på olika sätt försöka påverka sina barns skolsituation eftersom 
finskspråkighet kräver undervisning. Därför är det oerhört viktigt att sverigefinska organisationer 
och webbplatser sprider aktuell information om finskspråkig skolverksamhet (Huss 2010 s. 34–
35). För det andra ska skolan i Sverige ge föräldrar information om möjligheterna till 
modersmålsundervisning samt information om sverigefinska förskolor och fristående skolor. En 
utmärk informationskälla för föräldrar, lärare och elever är Skolverkets webbplats Tema Modersmål 
där det finns egna sidor för det finska språket samt allmän information om olika modersmål och 
undervisning i dem (Huss 2010 s. 22). 
 
Den här undersökningen behövdes för att undersöka hur sverigefinska skolorna och finska 
modersmålsklasserna framställer språk och kultur på sina webbsidor. I dagens samhälle har 
sociala medier en stor påverkan på informationsflöde och därför blev det intressant att undersöka 
hur dagens sverigefinska skolor och finska modersmålsklasser lyfter fram språk och kultur på sina 
webbsidor. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet beskrivs läroplansteori som har valts som teoretisk utgångspunkt för den här 
undersökningen. Därefter presenteras medborgarskapens roll i läroplanen. Slutligen beskrivs hur 
den teoretiska utgångspunkten har varit användbar för den här undersökningen. 

Läroplansteori 

Läroplansteori handlar om vad som räknas som giltig och mest värdefull kunskap för en 
framgångsrik utbildning. Läroplansteorin är ett hjälpmedel för att förstå hur vår världsbild har 
skapats och hur vi uppfattar vår omvärld i formella utbildningssammanhang. Läroplansteorin 
granskar olika faktorer och läroplansfrågor som påverkar lärostoffurvalet, läroplanens innehåll, 
skola och utbildning. Läroplansteorins huvudsakliga intresseområde är att synliggöra 
förskjutningar och förändringar i de antaganden som leder till läroplanens urval av kunskap. 
Urval av kunskap bygger upp innehållet i det aktuella ämnet för lärande i skolundervisning (Linde 
2015 s. 11–12, 100; Wahlström 2015 s. 9, 11, 35–36). 
 
En läroplan handlar om en viss uppfattning om vad som räknas som viktiga kunskaper i ett visst 
samhälle vid en viss tidpunkt för att belysa en bild av omvärlden och att kunna organisera 
omvärlden. I Sverige och i Norden betyder begreppet läroplan ett statligt styrdokument och en 
förordningstext som belyser vad eleverna har rätt till eller vad skolan är skyldig att erbjuda 
eleverna i undervisningen (Wahlström 2015 s. 11–12). Läroplanen innehåller de formulerade och 
officiellt föreskrivna målen och innehåll för skolverksamhet. Läroplanen ska vägleda ett 
meningsfullt och framgångsrikt lärande och personlig utveckling där hänsyn tas till vad som är 
viktig och giltig kunskap och hur elever lär sig detta (Linde 2015 s. 7, 97). Under en viss tid har en 
viss läroplan betonat en viss riktning som till exempel språk, kultur, naturvetenskap eller politik 
(Wahlström 2015 s. 26–27). 

Medborgarskap i läroplanen 

Inom den läroplansteoretiska scenen har det funnits stora läroplansforskare som till exempel 
Franklin Bobbitt som riktade sin uppmärksamhet mot vuxenlivet och olika yrkesroller i ett 
samhälle. Ur Bobbitts synpunkt var skolans uppgift att erbjuda en undervisning med nödvändiga 
förmågor och kompetenser som förbereder för livet. Grundskolan har en obligatorisk skolgång, 
vilket gör det relevant att tänka på vilken kunskap som alla medborgare bör få inför fortsatta 
studier och arbetsliv (Wahlström 2016 s. 17–20, 36). 
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Under vissa tidsperioder har vissa ideal växt fram, vilket betyder att varje läroplan har dominerats 
av ett visst medborgarideal. Medborgaridealet berör alla ämnen men som mestadels får sitt 
uttryck i läroplanens värdegrund där Lgr 11 - läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet betonar bland annat att skolans uppgift är att uppmuntra varje elev att finna sin unika 
egenart och kunna delta i samhällslivet (Wahlström 2016 s. 180, 182–183). Dagens värld upplevs 
av många som gränsöverskridande, vilket har lett till en idé om ett globalt medborgarskap. Det 
riktar sig mot hur den politiska strukturen skulle anpassas till dagens befolkning som har globala 
kommunikationsmöjligheter. Vidare lyfter Wahlström fram att samhället inte längre utgör en 
tydlig gräns för identitet eller känsla av medborgarskap, eftersom många människor kombinerar 
och sammanställer känslan av tillhörighet och gemenskap med flera geografiska platser 
(Wahlström 2016 s. 191–192). 
 
Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011 s. 9) ”ska skolan i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare” samt förbereda dem för att leva och verka i samhället. Vidare handlar utbildning 
också om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk och kunskaper 
(Skolverket 2011 s. 9). Lgr 11 innehåller övergripande perspektiv som i viss mån anläggs i 
undervisningen. Ett av de perspektiven är ett internationellt perspektiv som enligt Lgr 11 är ”viktigt 
för att kunna se den verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 
solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. 
Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella 
mångfalden inom landet” (Skolverket 2011 s. 9–10). 

Användning av teoretiska utgångspunkten 

Centralt i läroplansteori är begreppet medborgarskap och att läroplanerna domineras av olika 
medborgarideal genom tiderna. Kultur och språk är viktiga aspekter av medborgarskap och 
medborgarideal. Genom att undersöka och analysera de sverigefinska skolornas och de finska 
modersmålsklassernas webbsidor med fokus på kultur och språk får man fram de skolornas syn 
på medborgarskap och medborgarideal. Sverigefinska skola i Upplands Väsby lyfter fram ett 
medborgarideal i form av att skolan strävar efter att eleverna blir två- eller flerspråkiga medborgare i 
ett mångkulturellt samhälle. Detta går inom ramen för Lgr 11 som säger att skolan ska främja 
elevers utveckling till aktiva och kompetenta individer och medborgare som kan leva och verka i 
samhället. På det här sättet är det läroplansteoretiska begreppet medborgarskap centralt i den här 
undersökningen som vidare konkretiseras genom att undersöka aspekter av kultur och språk på 
de sverigefinska skolornas och de finska modersmålsklassernas webbsidor. 
 
Med tanke på läroplansteoris och läroplanens viktiga roll i skolan har läroplansteorin använts som 
”ett paraply” som täcker den här undersökningen men som ändå fokuserar på det finska och 
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svenska språket och sverigefinska kulturen på grund av att de anses vara viktiga aspekter för 
sverigefinnarna. Utifrån detta har den här undersökningen kunnat fördjupa sig till hur de 
sverigefinska skolorna och de finska modersmålsklasserna framställer kultur och språk på sina 
webbsidor. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här undersökningen var att undersöka hur sverigefinska grundskolor och finska 
modersmålsklasser framställer språk och kultur på sina webbsidor. 
 
Forskningsfrågor: 
1. Hur presenterar sverigefinska skolor och finska modersmålsklasser sig själva på sina 

webbsidor? 
2. Hur definieras begreppen språk och kultur på skolornas webbsidor? 
3. Hur kan man förvalta och uppmärksamma språk och kultur enligt skolornas webbsidor? 
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Metod 

I det här avsnittet beskrivs, motiveras och diskuteras undersökningsprocessen och de olika 
tillvägagångssätten med stöd av metodlitteratur. Det som presenteras är val av metod, urval av 
data, forskningsetiska överväganden, undersökningens genomförande, databearbetning och 
analysmetod samt validitet och reliabilitet. 

Val av metod 

Som undersökningsmetod valdes en kvalitativ metod i form av en analys av skolornas webbsidor 
för att kunna undersöka tvåspråkighet och multikultur på de webbsidorna. Kvalitativa metoden 
användes på grund av dess flexibilitet att kunna anpassa den efter situationen vad som gäller 
datainsamlingen och undersökningsprocessen (Eliasson 2010 s. 22, 27–28). Analys som kvalitativ 
metod betraktades att fungera bra för att besvara undersökningssyfte och forskningsfrågorna. 

Urval 

Som urval valdes åtta grundskolor som finns i Sverige, vilka hittades på Finlands ambassads 
webbsida (www.finland.se 2016). Fem av skolorna var sverigefinska grundskolor och tre av dem 
var grundskolor med integrerade finska modersmålsklasser. Så urvalet bestod av fem 
sverigefinska grundskolor och tre finska modersmålsklasser och deras webbsidor. 
 
Det fanns ytterligare två sverigefinska grundskolor som inte kunde tas med på grund av att en 
sverigefinska skola stängdes och den andra skolans webbsida uppdaterades, vilket blockerade 
tillgång till de webbsidorna. 

Forskningsetiska överväganden 

Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är individskyddskravet som är ett 
grundläggande krav på skydd där individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet krävs 
att forskaren skall informera de som är berörda av forskningen om den forskningsuppgiftens 
syfte. Samtyckeskravet handlar om att undersökningens deltagare har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet krävs att deltagande personer och deras personuppgifter i en 
undersökning skall förvaras konfidentiellt sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som har insamlats om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002 s. 5–14). 
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Den här undersökningen involverade inte människor, vilket ledde till att det inte behövdes ta 
speciell hänsyn till individskyddskraven. Empirisk data samlades in från skolornas webbsidor 
vilka finns på Internet, och då har alla tillgång till webbsidorna. Däremot användes skolornas 
egna namn, men uppgifter av skolornas personal involverades inte i undersökningen. Insamlad 
data användes endast för forskningsändamål och resultatet presenterades på sättet som inte utsatt 
skolorna och deras personal för någon slags förödmjukelse eller kränkning. 

Genomförande 

Undersökningens bakgrund, forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkten hämtades i 
Uppsala universitetsbiblioteks databas DISA och LIBRIS som resulterade i en samling böcker 
och artiklar. Vidare användes elektroniska resurser och webbsidor. Undersökningens data 
hämtades och samlades in från webbsidor av sverigefinska grundskolor och finska 
modersmålsklasser. 
 
Den här undersökningen genomfördes på ett induktivt sätt, vilket betyder att insamlad data 
strukturerades utifrån det innehållet som erbjöds på skolornas webbsidor. Insamlingen av 
empiriska data genomfördes från en webbsida i taget, där fokus lades på innehållet som först och 
främst gällde språk och kultur men också innehållet som ansågs besvara de forskningsfrågorna. 
Data samlades in och dokumenterades i en tabell i en Word-fil. I tabellen gjordes flera fält där 
innehållet kunde kategoriseras till olika teman utifrån det som forskningsfrågorna efterfrågade. 
De temakategorierna var presentation (hur skolor presenterar sig själva på sina webbsidor), 
kultur, språk, färger och bilder på webbsidor, föräldrar samt länkar till sociala medier. 
Undersökningens forskningsfrågor användes här som redskap för att kategorisera data. Utifrån 
den första forskningsfrågan skapades kategorin ”presentation”. Utifrån den andra 
forskningsfrågan skapades kategorierna ”kultur” och ”språk”. Dessa två kategorier tillhör även 
den tredje forskningsfrågan tillsammans med de sista kategorierna. Utifrån insamlad data och 
temakategorier i tabellen samt med stöd av webbsidorna skrevs resultatet av en webbsida i taget. 
 
Däremot var arbetets genomförande aningen problematisk i början av processen eftersom all 
information som fanns på webbsidorna lätt kunde samlas in, det vill säga information som inte 
var relevant för den här undersökningen. För att förhindra detta, valdes innehållet som gällde alla 
elever bort eftersom det ansågs vara irrelevant för undersökningen. Som urval av data valdes att 
samla in innehållet som gällde sverigefinska elever samt kultur- och språkaspekter i sverigefinska 
grundskolor och i finska modersmålsklasser. Utifrån det kunde sverigefinska grundskolornas 
webbsidor analyseras helt och hållet, men på webbsidor av grundskolor med integrerade finska 
modersmålsklasserna valdes att samla in data som bara var riktade mot de sverigefinska eleverna 
och de finska modersmålsklasserna. Undersökningssyftet, forskningsfrågorna och temakategorier 
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användes som stöd för att fokusera på innehåll som gällde språk och kultur för att kunna samla in 
relevant och användbar data för den här undersökningen. 

Databearbetning och analysmetod 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys för att kunna göra mer avancerade tolkningar 
och bedömningar om textinnehållet (Boréus & Bergström 2012 s. 50–51, 87). Analys av data 
genomfördes också i tabellen i en Word-fil där data sorterades vidare till analyskategorier och 
analysbegrepp såsom tvåspråkig- och kulturmässiga begrepp. Styrkor med den här analysmetoden 
var att kunna fokusera djupare på bestämda innehåll såsom innehållet om tvåspråkighet och 
multikultur. Svagheter med innehållsanalysen ansågs inte dyka upp. Data tolkades utifrån språk- 
och kulturbevarande aspekter. Tolkningen gjordes på så sätt att vem som helst kan tolka insamlad 
data på ett och samma sätt. Den kvalitativa innehållsanalysen användes eftersom den ansågs vara 
ett bra verktyg för att analysera webbsidornas innehåll och att besvara undersökningens syfte och 
forskningsfrågor. 
 
På grund av att webbsidorna och innehållet i dem kan vara ett marknadsföringsverktyg, måste 
man också vara kritisk mot det som skrivs på webbsidorna och när det har skrivits. Under 
datainsamlingen och databearbetningen märktes att uppdateringstider på webbsidorna och på 
olika sidor inom en webbsida var mer eller mindre varierade. Några sidor hade uppdaterats 
ganska nyligen där informationen ansågs vara aktuellt och kunde litas på, medan några sidor inte 
hade uppdaterats på flera år, vilket väckte frågan om informationens aktualitet. Även om det är 
viktigt att webbsidorna erbjuder aktuellt information, ansågs de uppdateringstiderna inte vara 
relevanta för den här undersökningen och dess syfte och därför de valdes bort. I det här fallet har 
jag varit medveten om att använda skolornas webbsidor och sociala medier som källor och därför 
får man vara lite kritisk mot sannolikhet och aktualitet av kommande resultatet. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om undersökningens giltighet och att undersökningen mäter det som den 
verkligen ska mäta. Reliabilitet handlar om undersökningens pålitlighet och att undersökningen 
och dess resultat kan upprepas. I en kvalitativ undersökning ska insamlad data vara pålitliga och 
då krävs det att vem som helst kan tolka data på samma sätt (Eliasson 2010 s. 14–16). 
 
Genom den här kvalitativa metoden kunde den här undersökningens syfte och 
forskningsfrågorna besvaras. Resultatet från webbsidorna samlades in och presenterades separat. 
Webbsidorna och innehållet på dem gicks igenom flera gånger för att vara så noggrannhet med 
datainsamlingen som möjligt. 
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Resultat 

I det här avsnittet visas resultatet där de sverigefinska grundskolorna presenteras först och 
därefter de finska modersmålsklasserna. 

Sverigefinska grundskolorna 

Språkskolan i Haparanda 
Språkskolan i Haparanda är en gemensam grundskola med årskurser F–9 där eleverna kommer 
både från Torneå i Finland och från Haparanda i Sverige. Språkskolan startades hösten 1989. 
 
På Språkskolans webbsida presenteras att skolan erbjuder tvåspråkig personal, tvåspråkig 
undervisning, grannspråksundervisning, kunskap om hembygden samt ett internationellt 
perspektiv. På webbsidan lyfts upp att tvåspråkig personal arbetar medvetna om värdet i båda 
ländernas språk, kultur och sociala kontakter vid gränser samt fördelar med dessa färdigheter. Det 
som skrivs om undervisning är att den sker mest på elevernas modersmål eller på båda språken. 
Grannspråksundervisning strävar efter att eleven utvecklar aktiv tvåspråkighet och att eleven kan, 
vill och vågar använda grannspråket som kommunikationsmedel. Vidare tas det upp att fokus för 
språkinlärningen ligger på att kunna kommunicera på grannlandets språk. Enligt webbsidan har 
kultur en stor roll i skolans målsättning. Eleverna skall få kunskap om och förståelse för 
hembygden, den gemensamma kulturen och historien för att kunna bevara och föra vidare 
Tornedalens kulturarv samt genom ett internationellt synsätt skapa förståelse och respekt för 
andra kulturer. Skolans datorisering om IT-teknik möjliggör kommunikation på främmande språk 
och snabba internationella kontaktvägar. På Språkskolans webbsida definieras inte vad begreppen 
”grannspråk”, ”kultur” eller ”tvåspråkighet” betyder. Istället finns det information som är 
relaterat till grannspråk och kultur. På webbsidan finns lite historik om Språkskolan och att 
skolan följer det svenska skolsystemet, den svenska lagstiftningen samt en blandning av den 
finska och den svenska läroplanen. Skolan riktar sig också till föräldrar och barn i medvetenhet 
om fördelarna av tvåspråkigheten i en gränsbygd. 
 
På Språkskolans webbsida står skolans namn och texten ”Välkommen till Språkskolan!” på både 
finska och svenska. Det finns också skolans logo som föreställer en bro mellan Haparanda och 
Torneå där det finns lite gul färg på Haparandas sida och lite blå färg på Torneås sida. Webbsidan 
består av svart och blå text med en vit bakgrund. Webbsidan finns som en del av Haparanda 
stads webbsida och kan mestadels läsas på svenska. På finska språket kan man läsa förmågor och 
färdigheter som eleven ska lära sig i årskurs 1 samt information om antagning till skolan. När 
man väljer språket finska leder det till Haparanda stads webbsida. På Språkskolans webbsida finns 
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länkar till Haparanda stads Facebooksida och till andra sociala medier (Twitter och Blogger) där 
skolans webbsida kan delas. 
 
Sverigefinska skolan i Botkyrka 
Sverigefinska skolan i Botkyrka grundades 1996 och den omfattar årskurserna F–9. Sverigefinska 
skolan presenterar sig själv som en tvåspråkig friskola med bra resultat där deras målsättning är 
att eleverna skall lära sig både sitt modersmål finska och svenska bra. På webbsidan tas upp att 
skolan följer Sveriges skollag och läroplan. På webbsidan lyfts också upp att skolan erbjuder 
utökad användning av engelskan, undervisning i modersmålet även till de barn som har ett tredje 
språk hemma samt spanska och franska som språkval. Det står också att skolan vill ge barnen en 
trygg identitet med rötter i både Sverige och Finland, vilket motiveras så att en trygg identitet och 
goda språkkunskaper ger en stadig grund för att kunna möta andra kulturer. Mångsidiga 
kunskaper och färdigheter ses som viktiga för framtiden, vilket förstärks genom studieresor i 
hemlandet och utomlands. Definitioner av begreppen ”språk” och ”kultur” finns inte på 
webbsidan hos Sverigefinska skolan i Botkyrka. 
 
Sverigefinska skolan i Botkyrka har en egen webbsida. På webbsidan finns en bild av skolan och 
bilder av klasser. Skolan har en logo som är en svart-vit bild av ett träd och en elev. Skolans 
webbsida består av grå och röd text med en vit bakgrund. På webbsidan kan informationen om 
skolan läsas antingen på svenska eller på finska. Skolans regler och en medgivandeblankett (för 
att elevens namn, bilder eller skolarbete får synas i media) finns också på båda språken, men 
andra blanketter och dokument finns bara på svenska. Vidare finns det flera olika länkar på 
webbsidan till skolans Facebooksida, Läroplan om grundskolan i Skolverket, Sisuradio, Roketti 
(finsktalande barnradion på Sveriges radio), Finland ambassad samt till Xenter Botkyrka som 
handlar om grundskole- och mediaproduktion i form av elevfilm. 
 
Sverigefinska skolan i Kista (Liljakoulu/Lilja skola) 
Sverigefinska skolan i Kista omfattar årskurserna F–5 och den grundades 1995 för att garantera 
den tvåspråkiga grundskoleverksamheten i Järva-området. Skolan uttrycker sig själv som ”liten 
och trygg”, samt är en politiskt och religiöst obunden friskola. Skolans mål är aktiv tvåspråkighet, 
vilket har definierats på följande sätt på webbsidan: ”att eleven obehindrat kan använda både 
finska och svenska i olika situationer, ta del av kulturbundet i båda länderna samt utveckla den 
sverigefinska minoritetskulturen”. På skolans webbsida lyfts upp att skolan erbjuder behöriga, 
välutbildade och tvåspråkiga lärare samt små undervisningsgrupper. Vidare kan skolans allmänna 
värdegrund och information om skolans styrning läsas på webbsidan. 
 
Sverigefinska skolan i Kista har en egen webbsida som innehåller en bild av skolbyggnaden och 
bildgalleri med bilder av elever. Skolans logo består av vit och blå färg. På webbsidan har texten 
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skrivits med blå färg på en vit bakgrund. Hela webbsidan och dess innehåll finns på båda språken 
som kan läsas på separata sidor på finska eller på svenska. På finska webbsidan kallas skolan 
”Liljakoulu” (Lilja skola) istället för ”Sverigefinska skolan i Kista”. Skolans webbsida har också 
länkar till Lgr 11 i Skolverket och till Stockholms kommun. 
 
Sverigefinska skolan i Stockholm 
Sverigefinska skolan i Stockholm omfattar årskurserna F–9 och skolan grundades 1990. På 
webbsidan presenterar skolan sig som en tvåspråkig fristående skola som är den äldsta och största 
av de sverigefinska skolorna. Sverigefinska skolan i Stockholm betraktar sig som en svensk skola 
som följer svensk läroplan och dess kursplaner, men undervisningsspråk är både svenska och 
finska. Skolans målsättning är att göra eleverna tvåspråkiga och att värna om finsk, svensk och 
sverigefinsk kultur samt knyta språkforskning till verksamheten. Även på webbsidan har skolans 
verksamhet motiverats med forskning kring tvåspråkighet, språkinlärning och minoritetsspråket, 
dock finns inte några forskningskällor för detta. 
 
Ett mål i tvåspråkighet som tas upp på webbsidan att det finska och svenska språket utvecklas 
parallellt så att eleverna uppnår en aktiv och funktionell tvåspråkighet. Det innebär för skolan att 
”eleven kan tala, lyssna, förstå, läsa och skriva och därmed utveckla kunskap på bägge språken, 
eleven kan utnyttja tvåspråkigheten för sin personliga utveckling och i relationer, studier samt 
framtida arbetsliv, samt eleven lär känna den finska och den svenska kulturen”. Vidare framgår 
det att skolan strävar mot fyra mål med ytterligare förklaringar. De målen är additiv tvåspråkighet, 
positiv attityd till båda språken, möjlighet att vistas i olika språkmiljöer och använda språket i 
olika domäner samt att tillvarata elevernas kulturarv och lära känna både den finska och den 
svenska kulturen. På Sverigefinska skolans webbsida lyfts också upp samarbete med hemmet och 
föräldrarna och deras påverkan på skolan. Skolan skriver att föräldrarnas stöd, engagemang, 
attityder och förväntningar är avgörande för en positiv språkutveckling. Skolan erbjuder 
tvåspråkighetskvällar för föräldrar. Det finns också en föräldraförening TURVA (”säkerhet” på 
svenska) vid skolan. 
 
Sverigefinska skolan i Stockholm erbjuder modersmålsundervisning i ett 15-tal språk utöver 
finska och svenska, en mångsidig pedagogisk arbetsmiljö där båda språken inkluderas, kunskap 
om både den finländska och den svenska kulturen och delvis gemensamma historien. 
Sverigefinska skolan erbjuder tyska, franska och spanska som språkval eller möjligheten att 
fördjupa sig i engelska och/eller svenska. På webbsidan tas upp att dagens elever generellt har en 
starkare svenska när de börjar skolan, men att det också finns flerspråkiga elever, elever med 
mycket goda kunskaper i finska samt inga eller nybörjarkunskaper i svenska och tvärtom. Vidare 
har de varierande språkkunskaperna lett till en ökad utmaning att nå tvåspråkighetsmålen. Enligt 
webbsidan definieras den sverigefinska kulturen som en skapelse när den finska och den svenska 
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kulturen integreras. Skolan lyfter fram att där får kulturerna uppmärksamhet och erkännande 
genom film, idrott, konst, litteratur, musik, teater och firandet av båda ländernas traditioner. Alla 
elever får också en egen europeisk språkportfolio för att dokumentera sina språkliga erfarenheter 
och utveckling samt jämföra sina språkkunskaper internationellt. Vidare samarbetar skolan med 
svenska och sverigefinska ungdomsföreningar och det finns möjlighet till elevutbyten, studieresor 
och besök från olika institutioner i Finland. Enligt webbsidan har Sverigefinska skolan fått 
mycket uppmärksamhet både i sverigefinsk media och media i Finland och i Sverige, som till 
exempel filmen ”världens bästa skola” i början av 1990-talet. 
 
Det framgår utifrån skolans webbsida att skolan har en positiv attityd till båda språken och att 
vara tvåspråkig och bikulturell, såsom ”vi fungerar som två- eller flerspråkiga förbilder”, 
”Sverigefinska skolan öppnar dörrarna till två språk och två kulturer”, ”vi använder finska och 
svenska läromedel och plockar det bästa från båda kulturerna”, ”flerspråkighet ses som en 
rikedom på skolan”, ”personalen uppmuntrar eleverna att använda båda språken samt att vara 
stolta över sin språk och sin identitet”, ”Sverigefinska skolan i Stockholm arbetar med ett 
systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra kvalitet och resultat”, ”alla dessa grundläggande 
värden, som vi vill ge skolans elever i samverkan med föräldrar, gör Sverigefinska skolan i 
Stockholm till en bra skola” samt ”som sverigefinsk skola har vi tillgång till de två ländernas 
kulturer och skolerfarenheter och får därmed ett bredare perspektiv, när det gäller att ta vara på 
erfarenheter från skolvärlden både i Sverige och i Finland”. 
 
Sverigefinska skolan i Stockholm har en egen webbsida som mestadels är på svenska språket. På 
finska kan läsas historik om skolan och en ledig tjänst. På webbsidan finns en bild av 
skolbyggnaden, fotoalbum av elever och skolhändelser samt skolans logo som är en blå-vit-gul-
färgad vapensköld med ett lejon med krona på huvudet. Webbsidan består av blå och vita färger 
och blå och svart text på en vit bakgrund. Det finns också länkar till skolans Facebooksida och till 
föräldraförening TURVA vars webbsidor kan läsas både på svenska och finska. 
 
Sverigefinska skolan i Upplands Väsby 
Sverigefinska skolan i Uppland Väsby är en fristående grundskola (F–9) som grundades av 
sverigefinska föräldrar 1993. På skolans webbsida tas upp att skolan erbjuder tvåspråkig 
grundskoleutbildning där finska och svenska används parallellt som undervisningsspråk. På 
skolans webbsida finns deras egen vision att elever är tvåkulturella, tvåspråkiga, skapande, 
toleranta, nyfikna och har ett gott självförtroende. Skolan guidar eleverna till ett välutvecklat 
språk i finska och svenska samt uppmuntrar dem att lära sig fler språk. Vidare stöttar skolan 
elevernas identitetsutveckling och tillhörighet till den sverigefinska kulturen. Begreppen ”språk” 
eller ”kultur” definieras inte på skolans webbsida. 
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Skolans mål är att förbereda eleverna till ett snabbt förändrat samhällsliv. Enligt webbsidan 
strävar skolan efter att eleverna blir två- eller flerspråkiga medborgare i ett mångkulturellt 
samhälle. På Sverigefinska skolans webbsida finns information om föräldraföreningen samt 
skolans stiftelse och dess ändamål som skolan strävar efter. Enligt stiftelsen är Sverigefinska 
skolan i Upplands Väsby en religiöst, politiskt och kulturellt obunden självständig friskola som 
följer svensk läroplan och lag. Föräldraföreningen hjälper skolan och dess personal att göra 
skolan till en trivsam och bra plats för alla. 
 
Sverigefinska skolan i Upplands Väsby har en egen webbsida som kan läsas både på svenska och 
finska på separata sidor. Vidare finns det lite allmän information om skolan på engelska. På 
webbsidan finns bilder av elever och händelser i skolan som till exempel en bild av en elev som 
har en målad finsk flagga och en målad svensk flagga på pannan. På webbsidan finns en länk till 
skolans Facebooksida. Skolans webbsidas upplägg innehåller blå och vit färg samt svart, blå och 
vit text på en vit bakgrund. 

Finska modersmålsklasserna 

Bäckbyskolan i Västerås 
Bäckbyskolan erbjuder finskspråkig grundskoleverksamhet i form av en finsk klass som omfattar 
elever i årskurs Fk–3. Det finns ingen mer information om finska klassen, finska språket eller 
kultur. Det enda språket på webbsidan är svenska. Bäckbyskolans webbsida har en länk till 
skolans Facebooksida och skolrelaterade länkar till Västerås stads webbsida där det finns mer 
information om modersmål och hemspråk samt till Skolverkets Tema Modersmål -webbsidan. 
Bäckbyskolans webbsida består av en bild av skolbyggnaden och olika färger som blå, grön och 
vit samt svart och blå text på en vit bakgrund. 
 
Marielundsskolan i Haparanda 
Marielundsskolan omfattar årskurserna Fk–9 där cirka 80 procent av skolans elever som har 
finska som modersmål kan välja att läsa ämnet modersmål. Enligt skolans webbsida brukar de 
eleverna välja att utveckla sitt modersmål inom ramen för modersmålsundervisning under hela 
skoltiden, vilket innebär 1680 minuter, och då läser de eleverna svenska som andraspråk. Mer om 
finska språket, kultur eller typer av klasser står det inte. Marielundsskolan har partnerskap med 
partnerskolor som är Hepolan koulu (Hepola skola) i Finland, en skola i Italien och ett 
gymnasium i Tyskland. Vidare framkommer att partnerskapets mål och förväntade resultat är att 
främja kunskap och förståelse om och mellan olika europeiska kulturer samt att få bättre 
språkkunskaper. Marielundsskolans webbsida finns som en del av Haparanda stads webbsida och 
den kan läsas på svenska. Finska kan också väljas, men det leder till Haparanda stads webbsida. 
Vidare finns det länkar till Haparanda stads Facebooksida och till andra sociala medier (Twitter 
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och Blogger) där skolans webbsida kan delas. Marielundsskolans webbsida består av bilder av 
skolbyggnaden och blå och svart text på en vit bakgrund. 
 
Stålhamraskolan i Södertälje 
Stålhamraskolan är en kommunal F–6 skola med integrerade finska klasser. Däremot finns det 
ingen information om de själva finska klasserna, finska språket eller kultur. Skolans webbsida 
finns under Södertälje kommuns webbsida och som språk kan utöver svenska väljs engelska, 
finska eller arabiska, vilket leder till Södertälje kommuns webbsida. Stålhamraskolans webbsida 
har länkar till skolans Facebooksida och Instagram-konto. Webbsidan består av en bild av 
skolbyggnaden och blå och svart text på en vit bakgrund. 
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Analys av resultat 

I det här avsnittet analyseras undersökningens resultat i relation till undersökningens 
forskningsfrågor med stöd av bakgrunden, begreppen, forskningsöversikten och teoretiska 
utgångspunkten. 

De sverigefinska grundskolorna och de finska modersmålsklasserna 

Resultatet visar att de sverigefinska skolorna presenteras på sina webbsidor på ett positivt sätt 
som uttrycks genom flera positivt laddade ord, där också tvåspråkighet lyfts fram. Sverigefinska 
skolan i Botkyrka är en tvåspråkig friskola med bra resultat. Sverigefinska skolan i Kista är liten och 
trygg. Sverigefinska skolan i Stockholm är den äldsta och störst av de fristående sverigefinska 
skolorna. Sverigefinska skolan i Upplands Väsby har egen vision att deras elever är tvåkulturella, 
tvåspråkiga, skapande, toleranta, nyfikna och har ett gott självförtroende. Och Språkskolan i Haparanda 
lyfter fram grannspråket och samarbete mellan Torneå och Haparanda. Enligt Lainio (1996 s. 368–
370) har sverigefinska skolorna i Stockholm och Upplands Väsby redan länge sedan fungerat som 
modeller för andra skolor, vilket kan vara en anledning till att de två sverigefinska skolorna 
presenterar sig själva på så sätt som väcker en känsla att de skolorna är väldigt bra och kanske 
även lite bättre än de andra. 
 
De finska modersmålsklasserna som är integrerade i grundskolor presenteras inte särskilt. Det 
som presenteras är att Bäckbyskolan i Västerås har en finsk klass och erbjuder finskspråkig 
grundskoleverksamhet. Marielundsskolan i Haparanda erbjuder finska modersmålsundervisning 
under hela skoltiden. Och Stålhamraskolan i Södertälje är en skola med integrerade finska klasser. 
 
Resultaten visar att de sverigefinska skolorna har mycket mer utrymme för att berätta om sig 
själva på sina webbsidor jämförd med de finska modersmålsklasserna. De finska 
modersmålsklasserna ges inte speciellt uppmärksamhet eller utrymme att presentera sig djupare 
på webbsidan av den grundskolan som de tillhör till. 

Utseende på webbsidorna 

Alla skolor, både sverigefinska grundskolorna och finska modersmålsklasserna, presenterar sina 
webbsidor med samma färger som mestadels är blå och vit. De skolornas webbsidor omfattar blå 
och/eller svart text utom Sverigefinska skolan i Botkyrka vars text på webbsidan är grå och röd. 
Dessutom har texterna på webbsidorna skrivits på en vit bakgrund. Ytterligare färger är grön och 
gul. Blåa, vita och gula färger finns med i logon av Språkskolan i Haparanda och Sverigefinska 
skolan i Stockholm samt blåa och vita färger finns med i logon av Sverigefinska skolan i Kista. 
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Aaris (2012 s. 104) menar att med hjälp av en färgad logo kan man skapa en visuell identitet för 
en verksamhet för att ge ett visuellt intryck. Den här analysen visar att webbsidorna omfattar 
färger – vit, blå och gul – som är särskilda för Finland, men också för Sverige. En vit flagga med 
ett blått kors representerar Finland, medan en gul flagga med ett blått kors representerar Sverige. 
Vidare har också sverigefinnarna en egen flagga som är vit med ett mellanblått kors med guldgula 
kanter (Sverigefinländarnas delegation 2017). 
 
Fyra av de sverigefinska skolorna (Botkyrka, Kista, Stockholm och Upplands Väsby) har bilder av 
elever och händelser i skolan på sina webbsidor. På Sverigefinska skolan i Upplands Väsbys 
webbsida fanns dock den mest anmärkningsvärda bilden av en elev som har både en finsk och en 
svensk flagga målat på sin panna, vilket kan analyseras att representera båda länderna och deras 
språk och kultur. Det här kan anknytas till identitetsskapandet där Lainio (1996 s. 260, 265–267) 
menar att i den sverigefinska miljön kan eleverna identifiera sig med två språk, två kulturer och 
två land vilket kan leda till en specifik sverigefinsk identitet som kan uppfattas som dubbel 
kompetens i det finska och svenska kulturarvet. Också Aaris (2012 s. 86) visar att geografisk 
plats, kultur och särskilda färger har en koppling varandra emellan. 

Definition av kultur och tvåspråkighet 

Svaret på forskningsfrågan hur skolorna definierar begreppen kultur, språk och tvåspråkighet är 
baserat på endast två av de fem sverigefinska skolornas resultat. Tre av de sverigefinska skolorna 
och ingen av de finska modersmålsklasserna har några definitioner på de ovan nämnda 
begreppen på sina webbsidor. 

Kultur 

Brantefors (2015 s. 4–5) beskriver att kultur är något som hänvisar till en grupp människor, 
samhälle eller nation som delar samma livsstil och värderingar. Sverigefinska skolan i Stockholm 
har definierat att begreppet sverigefinska kulturen är något som skapas när den finska och den 
svenska kulturen integreras. Det där kan jämföras med ”Europarådets konvention för skydd av 
nationella minoriteter” (SOU 1997:193 s. 10) som påpekar att sverigefinnar ska ha en kulturell 
särart för att betrakta dem som Sveriges nationella minoritet. Utifrån detta kan anses att 
sverigefinnarna har en egen kultur – en sverigefinsk kultur. 

Tvåspråkighet 

Sverigefinska skolan i Kista har definierat begreppet aktiv tvåspråkighet, vilket enligt skolan innebär 
att ”eleven obehindrat kan använda både finska och svenska i olika situationer, ta del av 
kulturbundet i båda länderna samt utveckla den sverigefinska minoritetskulturen”. Sverigefinska 
skolan i Stockholm har också definierat begreppet aktiv och funktionell tvåspråkighet som enligt dem 
innebär att ”eleven kan tala, lyssna, förstå, läsa och skriva och därmed utveckla kunskap på bägge 
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språken, eleven kan utnyttja tvåspråkigheten för sin personliga utveckling och i relationer, studier 
samt framtida arbetsliv, samt eleven lär känna den finska och den svenska kulturen”. De 
sverigefinska skolornas definitioner om aktiv tvåspråkighet stämmer överens med Tuomelas 
(2001 s. 13) definition då eleven ska kunna tala och förstå två språk, modersmålet/finska och 
andraspråket/svenska, så att eleven kan använda båda språken i tal och i skrift i olika 
sammanhang. 

Språk och kultur 

Sverigefinska skolan i Kista och Sverigefinska skolan i Stockholm har aktiv tvåspråkighet som 
målsättning, vilket kan vara anledning till att de har blandat språk och kultur även om aktiv 
tvåspråkighet enligt Tuomela (2001 s. 13) består endast av språk. De skolornas beskrivning om 
sin målsättning, där språk och kultur har blandats, liknar dock läroplanernas sätt att beskriva mål 
vad som gäller modersmålet och kultur. I Lgr 80 står det att eleven ska använda sitt modersmål i 
olika situationer för att utveckla tvåspråkighet och bevara två kulturer (Lainio & Wande 1996 s. 
339), samt enligt övergripande mål i Lgr 11 ska varje elev ha fått kunskaper om svenska och det 
nordiska kulturarvet och de nordiska språken samt de nationella minoriteternas kultur, språk, 
religion och historia (Skolverket 2011 s. 13–14). 
 
Det är inte så enkelt att skilja språk och kultur från varandra. Lainio (1996 s. 225, 256) menar att 
språket bär på sin kultur, och för finländare är finska språket ett centralt kulturvärde. Utifrån det 
där kan det betyda att språket är en del av kulturen eller att kulturen är en del av språket och 
därför hänger de två tillsammans. I det här sammanhanget kan sägas att när man blir tvåspråkig 
och har lärt sig språken, har man också fått kunskap om språkens kultur på ett eller annat sätt. 
Vidare ska varje skolform följa en läroplan som ange mål och riktlinjer för utbildningen (Skollag 
2010:800). Varje svensk läroplan har innehållit språk- och kulturbaserade kunskaper där elever 
har getts möjlighet att lära sig finska språket, delta i modersmålsundervisning och bevara två 
kulturer (Lainio & Wande 1996 s. 339; Tuomela 2001 s. 19–20; Skolverket 2011 s. 87–99). 

Förvaltning av kultur och språk i skolor 

De sverigefinska skolorna och de finska modersmålsklasserna uppmärksammar kulturer och 
språk i sin verksamhet, vilket de flesta visar på sina webbsidor. Utifrån resultatet kan fyra 
kategorier lyftas fram som kan anses vara antingen ett sätt att kunna förvalta och bevara sin 
kultur och sitt språk eller faktorer som påverkar hur kultur och språk förvaltas i skolorna. De fyra 
kategorierna är undervisning, internationellt perspektiv, föräldrar och sociala medier. 

Undervisning 

Genom grannspråksundervisning, tvåspråkig undervisning och modersmålsundervisning säger sig 
de sverigefinska skolorna förvalta och bevara både det finska och svenska språket samt den 
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sverigefinska kulturen. Grannspråksundervisning, som sker i Språkskolan i Haparanda, anses ske 
på finska för svenska eleverna och på svenska för elever som kommer från Finland. I de 
sverigefinska skolorna sker undervisning mestadels på elevernas modersmål eller parallellt på 
båda språken, vilket är viktigt för språkets utveckling (Huss 2010 s. 34) och för att eleverna 
utvecklar aktiv tvåspråkighet som de kan dra nytta av i framtiden. Språkliga fristående skolor 
fokuserar på elevernas modersmålsundervisning (Roth 2001 s. 147–150), vilket stämmer även 
med de finska modersmålsklasserna. 
 
Resultaten visar att genom undervisningen ska eleverna få lära känna både den finska och den 
svenska kulturen samt delvis deras gemensamma historia för att kunna tillvarata och föra vidare 
sitt kulturarv, som enligt Brantefors (2015 s. 14) omfattar värderingar, traditioner, språk och 
kunskap. Språken och kulturerna kan inkluderas i undervisningen också på flera sätt genom film, 
idrott, konst, litteratur, musik, teater och firandet av traditioner, som utvecklar det sverigefinska 
kulturbundet (Huss 2010 s. 26). Enligt Lainio, Tryggvason & Gynne (2013 s. 99) är det i 
tvåspråkiga sverigefinska skolor där eleverna har bäst möjlighet att utveckla ett skolspråk eller 
akademiskt språk samt få en bra språkbehärskning i båda språken. 
 
I de finska modersmålsklasserna sker undervisningen troligen mer eller mindre på finska. Som 
tidigare har framkommit, bär språket sin kultur, vilket borde innebära att också båda ländernas 
kulturer förvaltas på olika sätt i de finska modersmålsklasserna som det görs i de sverigefinska 
skolorna. Både Lainio & Wande (1996 s. 327) och Tuomela (2001 s. 11, 14) tycker att 
sverigefinska skolor och finska klasser liknar varandra organisatoriskt där den tvåspråkiga 
undervisningen syftar till aktiv och produktiv tvåspråkighet för att möjliggöra elevens studier på 
båda språken i senare stadier. 
 
Utifrån tidigare forskning får sverigefinska elever som undervisas i tvåspråkiga 
undervisningsmodeller tillgång till två språk och till två kulturer (Tuomela 2001 s. 10–12), men 
detta kan också leda till att sverigefinska elever behärskar finska bättre än svenska (Tuomela 2001 
s. 37). Däremot visar tidigare forskning att undervisning i tvåspråkiga undervisningsmodeller 
oftast skapar motivation att lära sig och positiva attityder till båda språken hos de sverigefinska 
eleverna, vilket främjar båda språkens utveckling (Tuomela 2001 s. 211). 
 
Nationella minoritetselever har rätt till tvåspråkig undervisning eller modersmålsundervisning i 
sitt minoritetsspråk i grundskolans årskurser 1–9 (Grundskoleförordningen 1994:1194). Då borde 
elever med finska som modersmål ha bra möjligheter att ha undervisning i finska i vilken 
grundskola som helst, men dock är det ingen självklarhet i dag på grund av för litet utbud av 
sverigefinska skolor, finska modersmålsklasser och finska lärare (Huss & Syrjänen Schaal 2013 s. 
5, 24). Vidare har Jarmo Lainio och Europarådet upptäckt att de nationella minoriteterna bara får 
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en timmes minoritetsundervisning i skolan, vilket inte är tillräckligt för att eleven ska kunna nå 
tvåspråkighetsmålen (sverigesradio.se 2016). 

Internationellt perspektiv 

Genom ett internationellt perspektiv erbjuder Sverigefinska skolan i Stockholm, 
Marielundsskolan i Haparanda och Språkskolan i Haparanda eleverna möjlighet att skapa 
internationella kontaktvägar bland annat genom elevutbyte och studieresor utomlands. Att arbeta 
internationellt ger eleverna goda språkkunskaper som anses leda till en stadig grund för att kunna 
möta andra kulturer med respekt samt främja kunskap och förståelse om och mellan olika länder 
och kulturer. I Lgr 11 beskrivs vikten av att skapa internationell solidaritet och förbereda för ett 
samhälle med kontakter över kultur- och nationsgränser (Skolverket 2011 s. 9–10). Enligt Huss 
(2010 s. 20, 26) kan resor till finskspråkiga miljöer väcka intresset för språket samt viljan att 
utveckla sina kunskaper i finska. Utöver finska, svenska och engelska har eleverna möjlighet att 
också välja ett nytt språk (tyska, franska, spanska) som språkval, vilket främjar flerspråkighet och 
skolornas internationella synsätt. 
 
I Sverigefinska skolan i Stockholm får alla elever en egen europeisk språkportfolio för 
dokumentation av sina språkkunskaper som kan jämföras internationellt. Skolverkets webbsida 
innehåller mer information om europeisk språkportfolio, som är Europarådets stöd för 
språkundervisningen, och bland annat praktiskt material för arbetet och handledning för lärare 
(Skolverket 2016). Marielundsskolan i Haparanda som omfattar finska modersmålsklasser har 
internationellt partnerskap med partnerskolor i Finland och i Europa. Under flera år har Sverige 
samarbetat med övriga nordiska länder som har berört kultur, språk och utbildning samt stöd för 
det finska språket (SOU 1997:192 s. 170–172). 
 
Språkskolan i Haparanda, som drivs tillsammans med Haparanda kommun i Sverige och Torneå 
stad i Finland (SOU 1997:192 s. 136), är ett konkret exempel på att internationalisering också kan 
ske på kommunal och regional nivå över Sveriges riksgränser, vilket möjliggör samarbete mellan 
Sverige och Finland (SOU 1997:192 s. 172). Resultatet visar att Språkskolan i Haparanda lyfter 
fram det här samarbetet i form av grannspråksundervisning och genom arbetet med båda 
ländernas språk, kultur och sociala kontakter vid gränser. 
 
Genom det internationella perspektivet strävar de sverigefinska skolorna efter att eleverna blir 
flerspråkiga medborgare i ett mångkulturellt samhälle, vilket är ett av målen av Sverigefinska 
skolan i Upplands Väsby. Enligt Bobbitt och medborgaridealet i Lgr 11 är skolans uppgift att 
erbjuda en undervisning med förmågor och kompetenser som förbereder elever att kunna delta i 
samhällslivet (Wahlström 2016 s. 19–20, 182–183). För det andra kan analyseras att ”vara 
flerspråkig medborgare i ett mångkulturellt samhälle” betyder samma sak som att skapa ett 
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globalt medborgarskap som Wahlström (2016 s. 191) lyfter fram på grund av att dagens samhälle 
upplevs som gränsöverskridande med globala kommunikationsmöjligheter. Detta stödjer Lgr 11:s 
definition av ett internationellt perspektiv som innebär att utveckla förståelse för den kulturella 
mångfalden även inom landet (Skolverket 2011 s. 9–10). 

Föräldrar  

Två av de fem sverigefinska skolorna nämner på sina webbsidor att det finns en föräldraförening 
vid skolan. Sverigefinska skolan i Upplands Väsby nämner att föräldraförenings syfte är att stödja 
skolan så att den blir en trivsam och bra plats för alla. Sverigefinska skolan i Stockholm lyfter 
fram att föräldrarnas stöd, engagemang, attityder och förväntningar är avgörande för en positiv 
språkutveckling hos elever. Redan år 1985 tyckte sverigefinska föräldrar att både finska och 
svenska språket var viktiga (Huss 1985 s. 29), och för att barnen få utveckla båda språken på hög 
nivå placerade de finskspråkiga föräldrarna sina barn i tvåspråkig undervisning, i tvåspråkig klass 
eller i sverigefinsk skola (Tuomela 2001 s. 209). Lainio (1996 s. 299) bekräftar att sverigefinska 
föräldrar föredrar att stödja de tvåspråkiga skolorna som bidrar till en positiv utveckling för 
finskan. 
 
Även om det bara fanns två sverigefinska grundskolor som nämnde föräldrarna på sina 
webbsidor, kan det analyseras att på ett eller annat sätt är de alla webbsidorna riktade till 
föräldrar. Föräldrar är troligen den viktigaste mottagaren av skolornas webbsidor som läser 
information om skolan/skolor samt hämtar blanketter och dokument som behövs under barnens 
skolgång. Skolornas samarbete med hemmet anses vara viktigt men också nödvändigt. 
Föräldrarna har en stor möjlighet men också ansvar för att påverka den svenska skolvärlden och 
sina barns skolsituation (Huss 2010 s. 34–35) exempelvis genom skolvalet, förväntningar och 
med tanke på hur deras barn trivs i skolan. 
 
Lainio (1996 s. 299) och Huss (2010 s. 21–22) menar att sverigefinska föräldrar måste ta eget 
ansvar för sitt språk och sin kultur i Sverige, vilket kan anses vara en anledning till 
föräldraföreningar och aktivt samarbete med föräldrarna. För det andra behöver fristående skolor 
aktiva föräldrar för att i det här fallet sverigefinska grundskolor (och finska modersmålsklasser) 
ska lyckas (Lainio & Wande 1996 s. 370). Resultatet stämmer bra med Huss (2010 s. 34) vad som 
gäller att samarbete mellan sverigefinska skolan och föräldrar anses vara ömsesidigt där båda 
behöver varandra för att nå de delvis gemensamma målen att barnen blir tvåspråkiga och får 
sverigefinskt kulturarv. 
 
Fristående skolor med språkliga inriktningar vänder sig till vissa individer och familjer med visst 
språk för att deras barn ska få möjlighet att lära sig ett visst språk (Hellman 2005 s. 17–18). 
Utifrån det här kan analyseras att de sverigefinska skolorna mestadels har riktats mot föräldrar 
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som har finska som modersmål på grund av att de flesta av sverigefinska skolornas webbsidor 
kan läsas också på finska samt att de sverigefinska skolorna presenterar att eleverna ska bli 
tvåspråkiga och tvåkulturella. Finska modersmålsklassernas webbsidor kan inte läsas på finska 
och de är inte heller riktat mot samma föräldragrupp som sverigefinska skolornas webbsidor. 

Sociala medier 

Genom webbsidor som sociala medier kan de sverigefinska skolorna och de finska 
modersmålsklasserna förmedla sin verksamhet och förvalta språk. Alla de sverigefinska skolornas 
webbsidor kan läsas på svenska och de flesta också på finska, vilket kan anknytas till att genom 
att använda finska språket kan de sverigefinska skolorna förmedla skolornas tvåspråkighet även 
på sina webbsidor (Huss 2010 s. 16). De finska modersmålsklasserna har inte egna webbsidor 
utan de är en del av sina grundskolors webbsidor och därför fanns informationen på webbsidorna 
på svenska. 
 
Alla sverigefinska skolor och finska modersmålsklasser har länkar på sina webbsidor till sociala 
medier där det finns möjlighet att följa skolan och dess verksamhet. Den populäraste länken var 
Facebook som enligt Huss (2010 s. 31) är en av effektiva kanaler för att sprida information i 
sociala medier. Alla sverigefinska skolor har en länk till sin egen sida på Facebook utom 
Språkskolan vars Facebooklänk leder till Haparanda stads Facebooksida. De finska 
modersmålsklassernas länk till Facebook leder till Facebooksida som representerar hela 
grundskola, utom Marielundsskolans vars länk också leder till Haparanda stads Facebooksida. 
Bara Stålhamraskolan i Södertälje med integrerade finska modersmålsklasser har en länk till 
Instagram, där det Instagram-kontot representerar inte bara finska modersmålsklasserna utan hela 
Stålhamraskolan. Språkskolan i Haparanda och Marielundsskolan i Haparanda erbjuder möjlighet 
att dela sina webbsidor på Facebook, Twitter och Blogger, eftersom de har utseendemässigt 
likadana webbsidor där de här länkarna finns som en del av Haparanda stads webbsida. Det här 
kan analyseras att bara de sverigefinska skolorna har egna Facebooksidor som endast handlar om 
dem, medan sådana inte har de finska modersmålsklasserna. 
 
Vidare har Sverigefinska skolan i Botkyrka en länk på sin webbsida till databanker såsom 
Skolverket, Sisuradio och Roketti samt Bäckbyskolan med en integrerad finsk klass har en länk på 
sin webbsida till Tema Modersmål. De alla webbaserade databankerna ger tillgång till aktuell 
information för sverigefinnar samt att läsa och lyssna på det finska språket (Huss 2010 s. 31; 
Huss & Syrjänen Schaal 2013 s. 19). 
 
I dagens samhälle är sociala medier väldigt populärt, vilket erbjuder nya möjligheter för 
sverigefinnarna att revitalisera det finska språket (Huss & Syrjänen Schaal 2013 s. 9). Resultatet 
visar att sociala medier anses vara ett viktigt verktyg för att skolorna kan bli mer synliga och ge en 
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bra bild av sig själva. Åtminstone Sverigefinska skolan i Stockholm anses lyfta fram sig själv på 
sin webbsida genom att nämna hur skolan har fått mycket uppmärksamhet i media både i Finland 
och i Sverige. Huss (2010 s. 22, 34–35) påpekar att det är väldigt viktigt att sverigefinska 
organisationer och webbplatser samt även andra skolor i Sverige ska sprida aktuell information 
bland annat för föräldrar om finskspråkiga skolverksamhet och finsk modersmålsundervisning. 
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Diskussion 

Undersökningen genomfördes med stöd av tre forskningsfrågor som nu kommer att diskuteras i 
relation till resultatet. Den första forskningsfrågan Hur presenterar sverigefinska skolor och finska 
modersmålsklasser sig själva på sina webbsidor? besvarades genom att dels undersöka webbsidorna som 
helhet, det vill säga hur de ser ut och hur mycket information det finns, dels hur de uttrycker sig 
själva, vilka ord de använder och om det finns bilder. Det som var intressant var att på 
webbsidorna har använts färger såsom blå, vit och gul som passar för Finland och Sverige. Det 
här kan vara något genomtänkt för att uttrycka finsk, svensk och sverigefinsk kultur eftersom 
enligt Aaris (2012 s. 7, 104) kan en färg vara ett kulturellt betydelsefullt redskap för 
kommunikation och identitet. Däremot kan användningen av de färgerna också vara en slump på 
grund av att blå och vit är bekväma färger att läsa på. 
 
Det var inte en stor överraskning att alla skolor, men speciellt de sverigefinska skolorna, 
presenterar sig själva på ett väldigt positivt sätt där de lyfter fram sig själva och sina styrkor. 
Hellman (2005 s. 32) påpekar att den fristående skolan måste vara öppen för alla elever och 
därför har de ofta som mål att skapa en bättre skola än den kommunala. Här är det viktigt att 
uppmärksamma att skolors webbsidor och sociala medier möjliggör att skolor och deras 
verksamhet kan följas av föräldrar men också av alla andra som skulle kunna dra nytta av 
sverigefinska medier (Huss 2010 s. 31). Utifrån detta känns det som en självklarhet att även de 
skolorna har ett positivt sätt att uttrycka sig själva i sociala medier för att få bra och positiv 
uppmärksamhet. 
 
Den andra forskningsfrågan handlade om Hur definieras begreppen språk och kultur på skolornas 
webbsidor?. Med hjälp av den här frågan kunde de huvudbegreppen som var avgörande för den här 
undersökningen definieras och beskrivas. Även om skolorna inte direkt definierar begreppen 
språk och kultur på sina webbsidor, finns det andra begrepp som har definierats såsom 
sverigefinsk kultur och aktiv tvåspråkighet. Dock verkar det vara ovanligt att skolor 
överhuvudtaget definierar några begrepp på sina webbsidor. Trots det tas begreppen språk och 
kultur upp som skolornas mål att lära sig båda språken och kulturer, vilket leder till den sista 
forskningsfrågan om Hur kan man förvalta och uppmärksamma språk och kultur enligt skolornas 
webbsidor?. Där ser man att de sverigefinska skolorna uppmärksammar språk och kultur på olika 
sätt på sina webbsidor – genom beskrivning av begrepp, undervisning, internationellt perspektiv 
samt med stöd av föräldrar och sociala media, medan de finska modersmålsklasserna 
uppmärksammar språk och kultur betydligt mindre på sina webbsidor, vilket sker mestadels 
genom undervisning. 
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Den här undersökningen kom fram till att undervisning sker på båda språken – på finska och på 
svenska för att sträva efter aktiv och produktiv tvåspråkighet. Enligt Laine & Wande (1996 s. 
326) syftar tvåspråkig undervisning i sverigefinska skolor till balanserad och produktiv 
tvåspråkighet som kan dra nytta av i framtiden, vilket förstärker den här studiens resultat. 
Tidigare forskning visar inte direkt att sverigefinska skolor och/eller finska modersmålsklasser 
har ett internationellt perspektiv att arbeta med, vilket den här undersökningen kom fram till. 
Däremot visar tidigare forskning att under längre tid har Sverige haft samarbete med Finland och 
övriga nordiska länder vad som har gällt utbildning men också språk och kultur (SOU 1997:192 s. 
170–172). Resultatet av undersökningen visar att i de sverigefinska skolorna och i de finska 
modersmålsklasserna har elever möjlighet att få tillgång till båda språken och kulturerna och den 
sverigefinska kulturen, vilket är en funktion av tvåspråkiga undervisningsmodeller som Tuomela 
(2001 s. 10–12) presenterar. Resultatet visar också att språk och kultur tas upp i samma 
sammanhang, vilket stärker det att språk och kultur hänger nära varandra. Tidigare forskning 
visar också att språket för kultur med sig (Lainio 1996 s. 225) och att utan egen kultur hänger 
språket och identitet i luften (Huss 2010 s. 26). 
 
Tidigare forskning visar att finländska och sverigefinska föräldrar har påverkat sina barns 
språkutveckling genom att placera barnen i tvåspråkig undervisning för att båda språken ska 
utvecklas (Huss 1985 s. 27–29; Tuomela 2001 s. 209). Utifrån resultatet och dess analys kan 
tolkas att en av webbsidornas mottagare är de finländska och de sverigefinska föräldrarna som 
har möjlighet att påverka sina barns skolval och skolsituation. Enligt Huss & Syrjänen Schaal 
(2013 s. 13) vill sverigefinska familjerna satsa på sverigefinska skola och finska som modersmål i 
skolan. Tuomela (2001 s. 4, 226) och Lainio (1996 s. 306) lyfter fram att dagens sverigefinska 
elever är födda och uppvuxna i Sverige, vilket betyder att de kommer tidigt i kontakt med båda 
språken. Det är väldigt sannolikt att de som har finländska eller sverigefinska rötter vill behålla 
finska språket i sitt vardagsliv, eftersom många sverigefinnar uppskattar den finska kulturen 
(Huss 2010 s. 26, 40). 
 
Däremot påpekar Lainio (1996 s. 306) att allt fler sverigefinska barns modersmål kan vara 
svenska i stället för finska. Det här kan också vara en anledning till att föräldrarna med finländska 
rötter vill placera sina barn i sverigefinska skolor eller finska modersmålsklasser för att barnen får 
möjlighet att lära sig finska språket i skolan om det mestadels är svenska som pratas i hemmet. 
Resultatet av webbsidan hos Sverigefinska skolan i Stockholm indikerar att varierande 
språkkunskaper ökar utmaning att nå tvåspråkighetsmålen i skolan. Den bästa situationen för att 
nå den här tvåspråkighetsmålen är om sverigefinska barn får använda båda språken i hemmet och 
i skolan. Vidare används svenska överallt i Sverige, vilket borde förstärka barns språkkunskaper i 
svenska även om deras modersmål är finska. Enligt Huss & Syrjänen Schaal (2013 s. 13) har 
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medvetenhet om flerspråkighetens fördelar vuxit i samhället, och därför är det viktigt att 
familjerna stöds att behålla modersmålet i familjen. 
 
Det mest intressanta är de sverigefinska skolornas anknytning till sociala medier och sverigefinska 
databanker såsom Facebook, Sisuradio och Tema Modersmål. Det är också förståeligt, eftersom 
sociala medier är en stor del av vår nuvarande vardag som enligt Huss (2010 s. 31) och Huss & 
Syrjänen Schaal (2013 s. 19) erbjuder gott om information om det finska språket och den finska 
kulturen. Vidare tycker Huss (2010 s. 27, 31) att sverigefinska skolor ska ha lätta möjligheter att ta 
del av finskspråkig kultur exempelvis genom en webbaserad databank för modersmålslärare och 
skolor som skulle kunna innehålla aktuell information om sverigefinska evenemang, träffpunkter, 
privata finsklärare, finskspråkiga skolor samt det finska språket. Oavsett anses skolornas 
webbplatser och andra sociala medier vara ett viktigt redskap för kommunikation och 
informationsspridning i dagens samhälle. 
 
Den här undersökningens teoretiska utgångspunkten handlade om läroplansteorin och läroplanen 
vilka kan sägas vara avgörande för skolframgång (Linde 2015 s. 100; Wahlström 2015 s. 11–12). 
Läroplanen innehåller specifika pedagogiska och kulturella innehåll som läraren och skolan måste 
ta hänsyn till när kunskapsurval ske. Det som anses vara den viktiga kunskapen, kan ändå tolkas 
på olika sätt av olika människor. Det gäller också tolkning av läroplanens innehåll och sättet att 
använda läroplanen i skolverksamhet. Området och miljö påverkar också valet av 
kunskapsinnehållet utifrån det som ses som mest användbara kunskaper som skolan ska fokusera 
på. Beroende på skolan och området kan det vara lättare att lära ut vissa kunskaper. Exempelvis 
har en naturskola helt andra möjligheter och förutsättningar att lära ut naturvetenskap än en 
stadsskola har. Samma gäller sverigefinska skolor och finska modersmålsklasser som troligen har 
bättre möjligheter att lära ut det finska språket och den sverigefinska kulturen jämfört med 
”vanliga” svenska skolor. Det hur läroplanen tolkas i skolan, leder troligen till att en viss kunskap 
får mer uppmärksamhet på grund av olika faktorer såsom skolans intresse, möjligheter och 
förutsättningar. 
 
Vidare var begreppet medborgarskap centralt för den här undersökningen. Speciellt idén om det 
globala medborgarskapet med flera kommunikationsförutsättningar och ett gränsöverskridande 
samhälle anses vara relevant för dagens sverigefinska skolor och finska modersmålsklasser. 
Eleverna i de sverigefinska skolorna och de finska modersmålsklasserna erbjuds bra möjligheter 
att få globala kommunikationsmöjligheter som de kommer att kunna dra nytta av i livet. Dagens 
Sverige är ett mångkulturellt samhälle som inte bara omfattar svenska medborgare och de 
tvåspråkiga sverigefinnarna utan flera medborgare med utländsk bakgrund. 
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Enligt Wahlström (2016 s. 180) dominerar ett visst medborgarideal i läroplanerna genom tiderna. 
Även om Lgr 11 beskriver inte det globala medborgarskapet som dagens medborgarideal, ska 
skolan enligt den svenska läroplanen främja eleverna till kompetenta medborgare som kan leva 
och verka i samhället, det vill säga i det mångkulturella svenska samhället. Undersökningens 
resultat visar indirekt ett medborgarideal genom målsättning som de sverigefinska skolorna och 
de finska modersmålsklasserna stävar efter. Sverigefinska skolan i Upplands Väsbys ”egen vision” 
är jämförbar med ett medborgarideal som beskrivs som att ”eleverna bli tvåspråkiga, 
tvåkulturella, skapande, toleranta, nyfikna och har ett gott självförtroende”. Vidare strävar skolan 
efter att eleverna blir två- eller flerspråkiga medborgare i ett mångkulturellt samhälle. 
Sverigefinska skolan i Stockholm har ett liknande tankesätt där det vidare lyfts upp att eleven ska 
kunna utnyttja tvåspråkigheten för sin personliga utveckling och sitt framtida arbetsliv. Utifrån 
detta medborgarideal samt genom skolornas tvåspråkiga undervisning och internationella 
perspektiv anses de skolorna gå väg mot det globala medborgarskapet där kultur och speciellt 
språk kännetecknas som en av viktiga egenskaper. 
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Fortsatt forskning 

Den här undersökningen kan användas som en grund för att forska vidare de sverigefinska 
skolorna eller grundskolorna med integrerade finska modersmålsklasser. De sverigefinska 
skolorna kan undersökas djupare på en elevnivå och/eller en lärarnivå. Det går även att jämföra 
sverigefinska skolans skolresultat och skolprestation. Vidare kan skolornas skolresultat och 
skolprestation jämföras med svenska grundskolor, med finska grundskolor och även med 
finlandssvenska grundskolor. 
 
Det saknas studier om sverigefinska elevers språkutveckling i sverigefinska fristående skolor 
(Tuomela 2001 s. 30–33). Det betyder att vidare forskning behövs i området sverigefinska elevers 
språkutveckling och språkinlärning i sverigefinska skolor. Det är även möjligt att jämföra olika 
inlärningsmiljöer som till exempel de sverigefinska skolorna, kommunala skolorna eller olika 
klassrum samt inlärningsmiljöernas påverkan på elevers språkinlärning. Det skulle också behövas 
nyare studier om hur sverigefinska eleverna behärskar finska och svenska i olika tvåspråkiga 
undervisningsmodeller. Frågan är till exempel om de får lika bra språkbehärskning i både finska 
och svenska språket när eleverna undervisas i finska modersmålsklass eller i tvåspråkig klass 
jämförd med i sverigefinska skolan samt om elevens språkliga förkunskaper påverkar till det hur 
båda språken kommer att behärskas. 
 
Sverige har flera gånger fått kritik av Europarådet när det gäller undervisning i de nationella 
minoritetsspråken. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att undersöka om 
undervisningstiden bör regleras starkare i nationella minoritetsspråk och för att säkerställa att 
möjligheterna till tvåspråkig undervisning blir bättre än vad eleverna har idag. Åtgärder inom 
utbildningsområdet bör vidtas på ett antal punkter för att öka tillgången till undervisning i 
nationella minoritetsspråk i flera skolformer (SVT Nyheter 2016). Det här är intressant eftersom 
nationella minoriteterna borde ha goda möjligheter till modersmålsundervisning och tvåspråkig 
undervisning redan nu men det verkar inte alls vara så. Det här området skulle behöva vidare 
forskning för att veta mer om Sveriges nationella minoriteters nuvarande möjligheter till 
undervisning i sitt minoritetsspråk. 
 
Det är en ny sverigefinsk grundskola på gång i Haninge kommun i Sverige som möjligtvis 
kommer att starta hösten 2017 (Nationella minoriteter 2016 s. 5). Det skulle vara möjligt att 
undersöka varför en sverigefinsk skola vill uppföras i Haninge kommun och vilka faktorer som 
har påverkat till inrättande av skolan. 
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Konklusion 

Sverigefinnarna är en av Sveriges nationella minoriteter som har rättighet till undervisningen 
antingen i eller på sitt nationella minoritetsspråk i hela Sverige. Sverigefinska skolor och 
finskspråkiga klasser har funnits sedan från 1990-talet för att bevara det finska språket och den 
sverigefinska kulturen. De sverigefinska skolorna och de finska modersmålsklasserna är 
tvåspråkiga undervisningsmodeller som ger tvåspråkig undervisning med finska och svenska som 
undervisningsspråk. 
 
Syftet med den här undersökningen var att undersöka hur sverigefinska grundskolor och finska 
modersmålsklasser framställer språk och kultur på sina webbsidor. 
 
Den här undersökningens resultat bestod av webbsidor från fem sverigefinska grundskolor och 
tre finska modersmålsklasser som finns i Sverige. De sverigefinska skolornas webbsidor liknar 
varandra på så sätt att de beskriver sig själva på ett positivt sätt och att de beskriver språks och 
kulturs betydelse. De finska modersmålsklassernas webbsidor liknar varandra genom att det finns 
väldigt lite information om dem, samt att språk och kultur knappt nämns. Mestadels av resultatet 
kom från de sverigefinska skolornas webbsidor eftersom de innehöll mycket text och 
information. Jämförelse mellan de sverigefinska skolorna och de finska modersmålsklasserna lyfte 
mest fram skillnader dem emellan. De finska modersmålsklasserna kan analyseras att driva en 
klassverksamhet som är en liten del av sina grundskolor, medan de sverigefinska skolorna driver 
helt och hållet en egen skolverksamhet. 
 
På skolornas webbsidor definieras inte direkt begreppen språk och kultur men de tas upp i flera 
sammanhang. Däremot definieras begreppen tvåspråkighet och sverigefinsk kultur. Enligt de 
sverigefinska skolornas webbsidor förvaltar och uppmärksammar skolorna sitt språk och sin 
kultur genom tvåspråkig undervisning, internationellt arbetssätt, sociala medier samt med stöd av 
föräldrarna. De finska modersmålsklasserna hade varken egna webbsidor eller beskrivningar om 
språk och kultur och därför anses kultur och språk ta sin form mestadels genom undervisning. 
De sverigefinska skolorna och de finska modersmålsklasserna syftar till att eleverna har möjlighet 
att skapa en dubbel identitet genom att bli tvåspråkiga och tvåkulturella. Skolornas webbsidor, 
deras Facebooksidor och andra sociala medier anses vara ett verktyg att synliggöra skolornas 
verksamhet samt att ge information mestadels för sverigefinnar om det finska språket och 
finskspråkiga skolverksamheter. 
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