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Skolor som går över gränsen 

Thomas Lundén 

Vid en statsgräns aktualiseras en konflikt mellan territorialstaten, särskilt 
om den uppfattar sig som nationalstat, och befolkningen intill gränsen. Den 
demokratiska staten syftar till jämlikhet i (vissa) levnadsvillkor mellan sina 
invånare, vilket bland annat uttrycks i utbildning, lagstiftning och transfere-
ringar. Men gränsbon har ett närhetsförhållande till en annan territorialstat, 
med en annan uppsättning lagar och transfereringar. Man kan med Torsten 
Hägerstrand tala om två principer för rumslig organisation: en homogenise-
rande och en närhetsrelaterande. Den första förenar enheter av liknande 
slag utan hänsyn till lokalisering inom ett definierat territorium, den senare 
förenar enheter av olika slag som påverkas av närhet till varandra1. Givetvis 
påverkar dessa principer varandra: Vid en öppen statsgräns leder varje stats 
marknadsförhållanden till olikheter i löner, priser och tjänsteutbud, vilket 
kan locka till gränsöverträdanden av olika slag, från inköpsresor till perma-
nent överflyttning.2 

Skolan är, har varit och skall delvis vara en statsterritoriell indoktrine-
ringsanstalt.3 Givetvis har den idag andra och för individen viktigare mål (se 
t.ex. Sveriges läroplan för det obligatoriska skolväsendet och Peter Strand-
brinks diskussion i denna volym).  Men likväl sker i skolor världen över, av-
siktligt eller oavsiktligt, välmenande eller med onda intentioner, försök att 
införliva eleverna i vissa gemensamma tankesätt, attityder och förgivetta-
ganden. Med Ödmans ord kan man tala om en immanent pedagogik, en 
dold disciplinering.4  Indoktrineringen sker på åtminstone fyra sätt: 
 

a. Genom undervisningen, fastlagd i läroplan men även genom indi-
viduella insatser av lärare och annan personal  

                                                 
1 Hägerstrand 1986, s.8, se även Lundén 2009, s.138-139. 
2 Se till exempel Lundén 2002, s.14-24. 
3 För en uppgörelse med svensk skolindoktrinering, se. t.ex. Tingsten 1969. Observera 
dock att min användning av ordet indoktrinering inte är värderande.  
4 Ödman 1995, s.15-17.  
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b. Genom valet av språk i vid bemärkelse (officiellt, geolekt, sociolekt) 
c. Genom elevernas sammansättning och inbördes påverkan 
d. Genom skolans läge och ”situation” i vidare bemärkelse 

 
Skolans läge och upptagningsområde får en särskild betydelse i ett gränsläge 
intill en stat med annorlunda läroplaner, språk, ideologisk inriktning och 
förhållande till rum och tid, inte enbart inom skolämnena geografi och 
historia utan i hela skolsituationen. 

Skolundervisningen har en direkt och indirekt påverkan på kontakt- och 
rörelsemönstret för den i gränsbygden boende befolkningen. Med direkt 
påverkan avses det rumsliga beteende som skapas av det obligatoriska skol-
väsendets lokalisering och hänvisningsområden, med indirekt de kunskaper 
och värderingar som skolan avsiktligt eller oavsiktligt ger eleverna och som 
sedan påverkar deras rumsliga beteende. Gränsen mellan dessa former av 
påverkan är oskarp, eftersom redan skolans lokalisering ger eleven en större 
förtrogenhet med en viss ort än med andra, Detta faktum är inte minst vik-
tigt för det rumsliga beteendet i gränsbygderna.5   

Problem och frågor 
Syftet med min artikel är att påvisa och analysera skolans roll i anpassning-
en till boendestaten med exempel från några platser där just denna anpass-
ning kan sättas ifråga, nämligen gränsområden. Som huvudexempel har jag 
valt skolsituationer i gränsöverskridande skolor i Sverige, Danmark och 
Tyskland. Valet av skolor har betingats av mina möjligheter att besöka dem 
(Sverige, Tyskland) samt av tillgänglighet till källor och sekundärmaterial. 
Grundhypoteserna är att  

 
• Etablering av gränsöverskridande skolor utmanar den inomstatliga 

lagstiftningen och fordrar speciella legala och sociokulturella insatser. 
• Genom gränsöverskridande skolor aktualiseras frågan om läroplan 

och innehåll på ett annat sätt än i en inomstatlig pedagogisk 
diskurs.  

• Skolans liv utanför lektionstimmarna spelar en viktigare roll för de 
bredare effekterna av skolgången än i det inhemska skolväsendet. 

                                                 
5 Lundén 1971, s.1.  
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• Den etniska fördelningen på båda sidor gränsen, och lokala etniska 
stereotyper, påverkar både rekryteringen av elever och studiernas 
resultat.  

 
För att kunna bedöma och i bästa fall besvara frågorna hypoteserna behövs 
en diskussion om förutsättningarna, dels de som ges av skolväsendet, dels 
de som ges av omgivningen.  

 I Sveriges Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet från 1994 med vissa ändringar till och med 2006 anges 
bland annat6: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsut-
veckling. (s.4)  

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verk-
ligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell soli-
daritet 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. (s.8). 

 
Som Mål att uppnå i grundskolan anges bland annat att:  

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola…har 
kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och 
historia, (s.10)  

Under rubriken 2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN anges som Mål att strä-
va mot bland annat att:  

-få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv 
och 

-få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i 
andra länder. (s.15) 

                                                 
6 Skolverket 2009                                                       
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Läroplanen betonar ett internationellt perspektiv, men ger ingen anvisning 
om en prioritering av närområde i förhållande till längre bort liggande om-
råden. Betoningen av ett globalt sammanhang antyder snarare en skala där 
grannstaten blir obetydlig. Kombinationen av internationellt perspektiv och 
kunskap om de nationella minoriteterna ger däremot ett visst stöd till en 
prioritering av ett närområde som innehåller tre, kanske fyra av Sveriges 
och en till två av Finlands minoriteter (samer, tornedalingar, finnar och 
romer, i Finland samer och romer). Givetvis kan läroplanen inte skrivas 
speciellt för gränsskolor, men skrivningen genomsyras av en underförstådd 
uppdelning mellan ”nationellt (uppenbarligen i betydelsen riksomfattande), 
och internationellt. En liknande tendens kan spåras i den tyska delstaten 
Mecklenburg-Vorpommerns Ramplan för geografi i gymnasiet, där det 
mest närliggande lärotemat heter Deutschland und Europa. Mål är att ele-
verna skall ”vidga och fördjupa sina kunskaper om Europas politiska och 
naturrumsliga uppdelning. Integrativt spelar därvid behandlingen av Tysk-
land en särskild roll”.7 Synsättet är i båda fallen ”vårt land och värl-
den/Europa”, inte ”vår plats och dess omgivning”.  

Inom geografiämnet råder en egendomlig motsättning mellan ämnets 
vetenskapliga definition, skolans undervisningsrealitet och en vulgärupp-
fattning av ämnet. Dagens geografi handlar om en förklaring av rummets 
innehåll, där läge, avstånd och relationer analyseras med avseende på olika 
påverkansfaktorer. För en någorlunda bildad allmänhet är ämnet geografi 
däremot en uppräkning av städer, floder och berg, indelat efter landskap 
och länder. På tyska finns uttrycket Länderkunde, kunskap om olika länder. 
Men detta är inte geografi, Landeskunde, eftersom rummet inte problemati-
seras. I vetenskaplig geografi är indelningen i stater bara en av många rums-
liga kategoriseringar.8 Men skolan har traditionellt tjänat som indoktrine-
ringsanstalt för just Länderkunde, där visserligen det “egna” landet kunde 
beskrivas rumsligt (dock oftast fördelat på landskap eller provinser), men 
där omgivningen i bästa fall ägnas en kategorisering efter statsterritoriella 
principer, land för land.  

Länderkunde fick en uppföljare och utvidgning i ”area studies”, dels med 
rötter i kolonialmakternas behov av kunskap om sina territorier utanför 
hemstaten, dels i kalla krigets behov av kunskap om fiendestormakten, på 
senare tid sammankopplat i det som ofta i pejorativ bemärkelse kallas orien-
talism. Area studies har på goda och dåliga grunder kritiserats för ”patriar-
                                                 
7 Mecklenburg-Vorpommern: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2002 
s. 38 f.  
8 Se Wardenga 2006. 
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kalism”, västerländskhet och kremlologi, alltså att symboliska uttryck tolkas 
som indikationer på inre förhållanden. Area studies stod ofta i statsmaktens 
och inte minst dess militärs tjänst, och de enda rumsliga aspekter som till-
mättes betydelse var geostrategiska.9  

Det finns givetvis en koppling mellan skolundervisningen och statens 
mer eller mindre legitima behov av indoktrinering i territorierelevans. Det 
gäller givetvis inte bara geografiämnet. Historia, språk, religion, samhälls-
kunskap, till och med exemplifieringen i naturvetenskapliga ämnen kan 
tjäna uppgiften att göra ”hemlandet, fosterlandet” självklart och utlandet 
främmande. Ur vissa synpunkter är denna indoktrinering nödvändig och 
självklar. I en demokratisk stat är det viktigt att medborgarna är väl infor-
merade om det territorium som utgör väljarbas, lagarnas giltighetsområde 
och statsspråkets utbredning. Men för många medborgare finns en omgiv-
ning, som inte överensstämmer med statsterritoriet och dess absoluta gräns 
mot icke-territoriet.  

Den geografiska verklighetsbeskrivningen (inom alla relevanta skoläm-
nen) borde alltså ta hänsyn till elevernas omgivning, för att ge dem en upp-
fattning som inte slutar vid en (ofta slumpmässigt tillkommen) gräns. Ett 
test på omgivningsrelevans skulle kunna ställa frågan: Vad finns inom radi-
en 1 kilometer, 100 kilometer, 1000 kilometer och 20 000 kilometer från 
skolan? Vilken roll spelar statsgränsen för upplevd och reell relevans? Vad 
av detta är viktigt att känna till för en elev? Den irisk-amerikanska geogra-
fen Anne Buttimer har lanserat begreppet reach, grovt översatt räckvidd 
eller räckhåll, det (ofta osammanhängande) område en person står i kontakt 
med eller kan stå i kontakt med.10 Räckhållet är oftast centrerat i boendeor-
ten, men flyktingar, gränsbor och etniska minoriteter kan ha starkt ”sneda” 
räckvidder beroende på deras kunskapsdomäner (eller rumsligt-kulturellt 
kapital). I ett gränsområde kan räckvidden vara fysiskt beskuren, som vid 
en sluten gräns, eller stympad av olika hinder eller brist på information. 

Sättet att förmedla kunskap växlar mellan olika statsterritoriella struktu-
rer, dels föreskrivna i läroplaner, dels genom didaktiska traditioner, ”skol-
kulturer”. Den tyska statsvetaren Heidi Fichter-Wolf har granskat tyska och 
polska högskolestudenters möten. Fichter-Wolf påpekar, med hänvisning 
till Georg Simmel11 att  

                                                 
9 Se t.ex. Szanton, David L. ed. 2002 . 
10 Buttimer 1978, s.19 f. 
11 Simmel 1908 (1999). 
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gränsrummet bildar en terräng, där det på grund av den omedelbara be-
röringen och särskilt sammanstötningen av olika kunskapskulturer på-
går viktiga lärprocesser, som bidrar till social-rumslig omstrukturering” 
(min översättning från tyskan).  

Men eftersom statsgränsen i grunden är en sociopolitisk konstruktion avgör 
den sociala och politiska interaktionen (d.v.s. mänskliga handlingar) om 
gränsen blir en skiljelinje eller kontaktzon. 

Mellan de två angränsande staterna föreligger institutionella skillnader, 
misfits, ”missanpassning”, dels institutionellt kodifierade, dels informella, 
det vill säga icke kodifierade. Till de förra hör rikstäckande bildningssystem 
med examensrätt, organisationsformer, arbetsrätt, sociallagstiftning etc. 
Som exempel på icke kodifierade missanpassningar nämner Fichter-Wolf 
nationella och lokala kunskapskulturer, värdesystem/normer, förvaltnings-
rutiner, arbets- och läroformer, kommunikationsformer, konfliktbeteende, 
mentaliteter etc. Hennes fallstudier omfattar högskolesamarbete i gränsom-
rådena Polen-Tyskland och Danmark-Tyskland, och vissa iakttagelser är 
kanske specifika för högskolesektorn, men annat speglar attityder som 
grundläggs i skolåren eller är gemensamma för landets beteendekultur. Ett 
exempel är från förhandlingarna mellan tyskar och polacker är att tyskarna 
arbetade formalistiskt med syfte att uppnå ett snabbt resultat, medan po-
lackerna värdesatte informella kontakter, personliga relationer och ett flexi-
belt arbetssätt12. Till de institutionella skillnaderna hörde givetvis den hie-
rarkiska asymmetrin mellan å ena sida förbundslandet Tyskland, där varje 
delstat ansvarar för utbildningen, och å den andra Polen, Sverige, Finland 
och Danmark som i detta avseende är centralistiska stater (eller som i Sveri-
ges fall, ger en relativt stor frihet till kommunerna att utforma skolpoliti-
kens implementering). 

Beträffande studenternas reaktion på undervisningskulturerna råder en 
markant skillnad mellan polska och tyska studenter. Polsk undervisning 
präglas av disciplin, inlärning av en strikt läroplan och formell inlärning, 
medan den tyska undervisningskulturen på gott och ont är friare, präglad av 
tvåvägs kommunikation och probleminriktning. Alltså en delvis omvänd 
relation i förhållande till den ovan nämnda förhandlingskulturen. Även 
mellan gymnasieelever från Tyskland och Danmark finns kraftiga skillnader 
i fråga om samspelet lärare-elev, elev-elev och synen på studierna som 

                                                 
12 Fichter-Wolf 2008, s.35-39. 
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”nytta” eller ”bildning” samt användningen av nationella symboler, till 
exempel flaggan.13  

Sverige är ett ganska okontroversiellt territorium. Sedan 1809 är rikets 
gränser fastlagda, landet har inte varit i krig sedan 1814, och förhållandet till 
angränsande stater är gott.14 I historieundervisningen kan man givetvis 
diskutera hur de införlivade respektive förlorade territorierna skall behand-
las, men för samhällsorienterande ämnen gäller det en nutidsorientering 
som tar hänsyn till elevens behov, vilket innebär att olika boendeorter krä-
ver olika omgivningsbeskrivning.  

Sveriges landgräns mot Norge är Europas längsta, men den består till 
största delen av glesbygder. I söder gränsar dock Sverige till Norges central-
bygd och Jämtlands gräns mot Trøndelag är också ett område av gamla 
kontakter. Det eventuellt kontroversiella är främst behandlingen av de 
dansk-norska landförlusterna till Sverige, men överlappningen i staternas 
historia kan även utgöra ett incitament till gemensam behandling, vilket 
skett i ett antal projekt framförallt i Bohuslän och Østfold mellan folk-
högskolor15. Över tiden finns exempel på skolsamarbete. Enstaka glesbygds-
elever med blandad norsk-svensk bakgrund har fått gå i närmaste skola som 
funnits i grannstaten men det finns även fall där Sverigeföräldrar föredragit 
att barnen inackorderats hellre än att ha hamnat i skola i Norge16.  I en anto-
logi över gränsregionen Värmland-Dalarna- Akershus-Hedmark diskuteras 
regionala initiativ, men inom utbildningssektorn endast möjligheterna till 
högskolesamarbete17  

Land- och flodgränsen mot Finland skär genom en gammal gemen-
sam språk- och kulturregion, präglad av finskt språk och svensk admi-
nistration. Riksdelningen 1809 innebar en politisk avskärmning av byar 
och församlingar som tidigare varit samverkande enheter, men Torne-
dalen genomlevde aldrig något krig mellan grannstaterna, inte heller 
någon etnisk fördrivning. Oroligheterna under finska inbördeskriget 
1917-19 och de tyska truppernas förstörelse av norra Finland undr slutet 
av andra världskriget påverkade inte förhållandena mellan gränsbygdens 
två delar. Under hela tiden underhölls kontakter och giftermål över 
gränsen, efter 1950-talet minskande på grund av finskans försvagning på 

                                                 
13 Pedersen 2009, s.18 f. 
14 Se t.ex. Lundén  2010.  
15 På Gränsen 2007. 
16 Lundén 1973,  s.141-147. 
17 Sundin och Hagen 2007, s.35.  
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Sverige-sidan. Under slutet av 1900-talet förstärktes finska språket fram-
förallt i Haparanda genom inflyttning av riksfinnar18. 

I andra delar av Nordeuropa är förhållandena mer komplicerade. I Nar-
va, Estland bor en helt övervägande ryskspråkig befolkning fördelad på tre 
typer av statstillhörighet, estnisk, rysk och statslös. Staten Estland är en 
’nationalizing state’19 med anspråk på att motverka den russifiering som 
femtio års ockupation inneburit. Skolundervisningen är inriktad mot en 
“estnifiering” en omindoktrinering. I Narvas forna förstad Ivangorod, nu en 
del av Ryska Federationen, pågår som i resten av landet en heroisering av 
fosterlandets historia och geografi. Medan estnifieringen i Narva går lång-
samt beroende på lärarbrist och den totalt dominerande ryskspråkiga om-
givningen, är de ryskspråkiga eleverna i Estlands andra gränsstad, Valga, 
mot Lettland redan på god väg att integreras i landets språk och kultur. I 
den lettländska tvillingstaden Valka har de tidigare på kriteriet av språk 
segregerades skolorna slagits ihop, men bland de ryskspråkiga eleverna, som 
nu ”lettifieras” uppstår genom ”nationaliseringen” en ny klyfta mot de rysk-
språkiga på den estniska sidan av staden.20 

Det dansk-tyska gränsområdet har en äldre historia av gränsförskjut-
ningar, språkbyten och till och med etniska omdefinitioner.21 I ett gränsom-
råde där majoritetsetniciteten har en minoritet på andra sidan (samt en 
mindre nordfrisisk grupp i Tyskland) har skolfrågorna lösts genom särskil-
da privatskolor för minoriteterna. Etniciteten är en statspolitisk ståndpunkt 
snarare än ett val efter modersmål, och gränserna har tidvis varit skarpa och 
konfliktfyllda22. Mellan två skolor Tønder Gymnas i Danmark och Friedrich 
Paulsen-Schule i Niebüll, delstaten Schleswig-Holstein, Tyskland, belägna 
20 kilometer från varandra, har ett samarbete utvecklats, där en blandad 
”Europaklass” går två år i Danmark och ett år däremellan i Tyskland. Tyska 
och danska är obligatoriska språk, liksom engelska. Tidigare bytte elever-
na skola varje termin. Studentexamen är godkänd både i Tyskland och i 
Danmark.23 

Språknationalism är fortfarande det ideologiska fundamentet för de of-
fentliga skolorna i Tyskland och Danmark… Det banbrytande med Eu-
ropaklassen är en politisk välvilja att främja flerspråkighet i undervis-

                                                 
18 Vaattovaara 2009, s. 99. 
19 Brubaker 1996. 
20 Zalamans 2006, s. 113 ff. 
21 Lundén 2002, s. 192-196.  
22 Pedersen 2009 b. 
23 Longerich 2008, s 33, Hhttp://tondergymoghf.dynamicweb.dkH 2009-09-29.  
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ningen. De snäva lagstadgade rambetingelserna sprängdes, och det visa-
de sig möjligt att i Danmark och Schleswig-Holstein att behandla läro-
planer och förordningar.24  

Lokal situation och skolexempel  
Pommern, det nordliga gränsområdet mellan Tyskland och Polen utgör 
delvis annorlunda exempel på gränsrelationer. 1945 flyttades gränsen väs-
terut, och förutvarande tyska områden befolkades med polska medborgare, 
delvis från östområden förlorade till Sovjetunionen25 . I polsk historiografi 
drevs länge tesen om en återbesättning av forna slaviska områden, och den 
långa historien av tysk-etnisk, lågtyskspråklig och tyskländsk och svensk 
politisk överhöghet undertrycktes. Den tyska gränssidan blev en del av Tys-
ka Demokratiska Republiken (DDR), upprättad 1949, och med en ideologi 
av formell, men föga reell vänskap med det likaledes socialistiska grannlan-
det, Polen. DDR undertryckte minnet av fördrivningen av tysk befolkning26 
och gränsen mot Polen hölls i praktiken stängd med kortare avbrott27 . 
1989-91 införlivades DDR i Tyska Förbundsrepubliken, den nyupprättade 
delstaten Mecklenburg-Vorpommern fick landgräns mot de polska städer-
na Szczecin och Świnoujście, medan större delen av gränsen definieras av 
floderna Oder/Odra och Neisse/Nysa mot delstaterna Brandenburg och 
Sachsen. Båda staterna fick demokratiska styrelseformer med marknads-
ekonomi, införlivades i EU; östra Tyskland genom föreningen med Tyska 
Förbundsrepubliken 1990, Polen 2004. Genom Polens inträde i Schengen-
samarbetet den 21 december 2007 avskaffades den fasta gränskontrollen och 
passtvånget mellan staterna. Polen ingår däremot ännu inte i Eurozonen. 

Löcknitz är en liten stad i östligaste Mecklenburg-Vorpommern, i en av 
de fattigaste delarna av Tysklands fattigaste delstat, cirka 10 kilometer från 
gränsen till Polen, med städerna Police och Szczecin inom 20-30 kilometer.  
Redan 1978, under DDR-tiden slöts ett avtal mellan Löcknitz och grann-
kommunen Police i Polen, men utan konkret resultat. Löcknitz’ gymnasium 
grundades 1991 och etablerade1994 ett samarbete med Police (utan formellt 
tillstånd från Förbundsregeringen) och fick 1995 namnet Deutsch-
Polnisches Gymnasium Löcknitz. I juli 1999 utfärdades de första tysk-polska 

                                                 
24 Pedersen, Karen Margrethe, abstract till föredrag, e-post 2009-09-29 samt Pedersen, 
2009a, s. 19 f..:  
25  Aischmann 2008.   
26 Kossert 2008  
27 Stokłosa 2003. 



 
 
T H O M A S  L U N D É N  

 86 

abiturbetygen. Våren 2001 infördes polska som första främmande språk 
från femte klass, och tre år senare fick skolan titeln Europaschule. Polska 
studenter tar både polsk och tysk Abitur. Tyska studenter kan läsa polska 
som valfritt ämne, ungefär hälften väljer detta.  Skolan har cirka 360 elever, 
varav 130 pendlar från Polen, men det bor även polska familjer lokalt i 
Löcknitz.28 

I delstaten Mecklenburg-Vorpommern (där sekulär protestantism do-
minerar) är religion skolämne uppdelat på konfessioner29, i granndelstaten 
Brandenburg däremot ”etik”. De polska studenterna har således rätt att 
begära (förmodligen katolsk) religionsundervisning, men så har inte skett. 
Trots en begriplig försiktighet antyder rektor Scherer att de polska föräld-
rarna och eleverna är mer motiverade för studier än de tyska (bland annat 
därför att valet av en skola i ett annorlunda grannland är starkare begrundat 
än de lokala elevernas val., TL kommentar). De tvåspråkiga eleverna är 
eftertraktade på den tyska arbetsmarknaden, dock främst längre västerut. 
Rektor Scherer antyder även att de polacker som flyttar eller pendlar över 
gränsen är mer företagsamma i positiv mening än den lokala tyska befolk-
ningen.30. Löcknitz är relativt känt i tyska medier, dels positivt på grund av 
Europaschule, dels negativt på grund av högerextremistisk aktivitet (klotter, 
saboterade polskskyltade bilar och liknande) vilket i sin tur utnyttjats medi-
alt av polska nationalister. Skolans elever har i olika manifestationer tagit 
ställning mot dessa nationalistiska dåd.  

I delstaten Brandenburg gjordes ett annat försök med gränsskola, i den 
lilla staden Garz i samarbete med den större polska staden Gryfino. Försö-
ket misslyckades dock, mest på grund av bristande intresse från föräldrarna 
på den tyska sidan. Enligt Gerhard Scherer berodde misslyckandet delvis på 
bristande förankring lokalt, en top-down- strategi som inte fungerade31.  

Vid Sveriges påtvingade delning 1809 drogs gränsen i tre älvar i landska-
pet Västerbotten, men rakt genom finsk- och samiskspråkig bygd. Lokalbe-
folkningen kyrkospråk behölls även på den resterande svenska sidan, och 
vid folkskolans införande var finskan förhärskande. Från omkring 1880 
infördes dock svenska som utbildningsspråk, seminariet i Haparanda som 
tillkommit för att tillgodose finskspråkigheten blev nu en läroanstalt för 
försvenskning. I skolorna negligerades eller undertrycktes finskan. Försök 

                                                 
28 DVD, Intervju med rektor Gerhard Scherer januari 2009. 
29 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg.-Vorpommern: 
Pläne. Evangelische Religion, Katholische Religion, Schwerin 2006-2007. 
30 Intervju  med rektor Gerhard Scherer januari 2009, samt e-postsvar 2009-09-17 
31 Cöster 2004. 
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från regeringen under 1930-talet att återinföra en begränsad finskundervis-
ning avvisades av lokala skolledare32. Först under mitten av 1950-talet in-
fördes ett lokalt radioprogram på finska, under 1960-talet blossade en 
språkdebatt upp, föranledd av lingvisten Nils-Erik Hansegårds bok Två-
språkighet eller halvspråkighet33. Hans påstående att bristen på undervisning 
i och på finska ledde till språkliga och emotionella brister möttes av hård 
motkritik från företrädarna för enbart svenska, främst tornedalingar med 
svensk lärarutbildning. Efterhand uppstod bland dessa och andra en rörelse 
för en tredje väg, ett erkännande av den lokala, av svenska språket starkt 
influerade finska dialekten som ”vårt språk”, meänkieli. Trots att en nästan 
enhällig utredning föreslog ”finska med meänkieli” som ett av Sveriges mi-
noritetsspråk34, och att bland andra Hansegård35 bedömde att meänkieli var 
att betrakta som en dialekt av finska lyckades en liten grupp entusiaster, 
varav några svenska flerspråkighetsforskare,36 övertyga riksdagen om meän-
kielis utnämning till minoritetsspråk i paritet med riksfinskan, och med 
särskilda rättigheter i fem Norrbottenskommuner, Gällivare, Haparanda, 
Kiruna, Pajala och Övertorneå. Meänkieli drivs framförallt av en grupp 
aktivister i Övertorneå och Pajala, i Haparanda är riksfinskan den helt 
dominerande av de båda varianterna, delvis beroende på inflyttning av 
finskspråkiga från Finland, ofta efter vistelse i sydsvensk industri. I gräns-
städerna Haparanda och Torneå är fördelningen av etnisk tillhörighet, 
medborgarskap och språkkunskap i ett statistiskt urval av befolkningen 
1999 följande37: 
  
 Haparanda Torneå 
Medborgarskap  sv 72, fi 27 fi 98  
Etnisk tillhörighet sv 58, fi 39 fi 96 
Språk (god,flytande)  sv 80, fi 64, m 24 fi 90, sv 20, m 22 (m= meänkieli) 
 
Kommentar: Etnisk tillhörighet (av Zalamans benämnd nationalitet), är till 
skillnad från medborgarskap den subjektivt upplevda tillhörigheten till ”ett 
folk”. Eftersom begreppet finne länge varit nedsättande i svenska Torneda-
len, ser sig troligen de flesta tornedalingar från Sverige sig som svenskar.  
Om även hygglig förståelse av meänkieli tas med behärskar 35% i Haparan-

                                                 
32 för en översikt av utvecklingen, se Elenius 2001 och Tenerz 1963. 
33 Hansegård 1968.  
34 SOU 1997: 192-193.  
35 Hansegård  2000, s.173.   
36 Se t.ex. Hyltenstam 1999. 
37 Zalamans 2002, s.37 ff. 
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da och 42% i Torneå denna variant, vilket troligen beror på att den är en 
ålderdomlig dialektal finska med nyare begrepp från svenskan, alltså lättare 
begriplig för en finsktalande än en enspråkig svensk. Observera även att 
Haparanda har en ansenlig finsk minoritet med dåliga kunskaper i svenska.  

I en undersökning från 2003 har Zalamans38 frågat ett urval elever i fyra 
klasser i vardera fyra skolor Haparanda (74) och Torneå (65) om språkfär-
dighet. Urvalet är litet, men ger dock en indikation om attityden snarare än 
den formella språkkompetensen. 

 
  Haparanda Torneå 
Medborgarskap  Sv 76. Fi 20 Fi 98 
Etnisk tillhörighet Sv 73, Fi 22 Fi 97 
Språkkunskaper  Sv 100, Fi 65 Fi 100, Sv 51 (engelska 90/86) 
Familjespråk  Sv 53, Fi 22* Fi 92 * 
 
*Svaret för blandat svenska/finska: Haparanda 22, Torneå 3.  

Det höga talet för engelska antyder att kravet på språkkunskaper är lågt 
ställt. Dock står det klart att kunskaperna i ”grannstatsspråket” är högre i 
Haparanda, trots svenskans ställning som officiellt språk i Finland, men 
mycket beroende på inflyttning av finskspråkiga till den svenska sidan.  

I en skola där några av målen är att ge eleverna  

en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv samt 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling39  

borde undervisningen på båda sidor gränsen ta hänsyn till närheten till en 
öppen gräns till ett utland, som i många avseende är mer relevant för all-
mänkunskapen än mer avsides belägna delar av det inhemska statsterritoriet.  

Den tidigare negativa inställningen till det lokala språkets användning i 
skolan har efterhand mjukats upp eller vänts i sin motsats, olyckligtvis i takt 
med att ungdomarnas kunskaper i språket har minskat eller helt upphört. 
Det finns dock en stark skillnad mellan situationen i Haparanda och övriga 
Tornedalen. I Haparanda är riksfinskan närmast dominerande, givetvis 

                                                 
38 Zalamans  u.å,. 
39 Skolverket 2009  s. 15 
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med svenska som obligatoriskt skol- och förvaltningsspråk, men meänkieli 
är svagt.  

Skolsituationen i de tre gränskommunerna mot Finland är också olika. 
Skolinspektionen har kritiserat skolförvaltningen i Pajala kommun för att 
meänkieli införts som obligatoriskt ämne, ”vilket inte är förenligt med den 
nationella skolplanen”. Undervisningen har bedrivits i flera år utan an-
märkning från invånarna, först nu har Skolinspektionen granskat kommu-
nen. Nu måste meänkieli föras under rubriken modersmål eller moderna 
språk vilket endast får göras som individuellt val. Däremot kan förskolan 
fortsätta använda meänkieli.40 Kommunalrådet Bengt Niska är dock pessi-
mistisk rörande ungdomarnas kunskaper i någon variant av finska, i kon-
takt med Finland används allt oftare engelska.41 I Övertorneå är finska och 
meänkieli individuella val i gymnasiet, men enligt kommunalrådet Linda 
Ylivainio väljer nästan alla riksfinska.42  

I gränsagglomerationen Haparanda-Torneå sökte man 1998 en lösning 
för gymnasienivån i form av en ny gymnasieskola, Eurogymnasiet, beläget i 
Torneå, till vilka elever från båda kommunerna kunde söka. Andelen från 
Haparanda var hela tiden låg, sista året 2005 kom samtliga elever från Fin-
land.43 I Haparandas gymnasium, Tornedalsskolan (gymnasieskola), läser 
således enbart elever från den egna kommunen:  

Finska språket läses av en relativt stor grupp elever vid skolan. Företrä-
desvis av elever som har finska som modersmål i hemmet. Ca 70 % av 
befolkningen har finsk bakgrund. Skolgången är fri över gränsen, en del 
elever med goda kunskaper i finska väljer att fortsätta sina gymnasiestu-
dier i Finland. Meänkieli har inget "fotfäste" i Haparanda. 

När jag var ung och gick på Tornedalsskolan fanns redan möjligheten att 
läsa finska men då hade inte finskan någon hög status. Det var markerat 
med ett F i skolkatalogen på de elever som kunde finska. Då var det 
mycket "finare" att inte ha ett F bakom sitt namn. Idag ser eleverna det 
som en möjlighet att läsa finska.44 

Från Haparanda kommun har man försökt att skapa en gymnasial motsva-
righet till Språkskolan, men Torneå kommun har föredragit en egen lös-

                                                 
40 Haparandabladet 2009-09-04, s. 8. 
41  intervju 2009-09-02. 
42 Kommunalrådet Linda Ylivainio i telefonintervju 2009-08-20. 
43 Jukarainen 2009 s.115.  
44 Rektor John Waltari, Tornedalsskolan, mejl 2009-08-07. 
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ning, eftersom kommunen redan har lämpliga lokaler. Tornedalsskolan 
kommer enligt planerna att flytta till nybyggda lokaler i området På Grän-
sen (Rajalla) intill landgränsen mot Finland, varefter Språkskolan övertar 
Tornedalsskolans lokaler.45  

Ett skolexempel: Språkskolan – kielikoulu i Haparanda 
Hösten 1989 startade Torneå och Haparandas gemensamma grundskola, 
Språkskolan, där hälften av eleverna kommer från Torneå och andra hälften 
från Haparanda. Språkskolan finns i Haparanda och följer det svenska skol-
systemet. Läroplanen är jämkning av den finska och den svenska. Skolan 
riktar sig till föräldrar och barn i Provinsen 46 medvetna om fördelarna av 
tvåspråkigheten i en gränsbygd. Skolan sorterar under Barn- och ungdoms-
nämnden i Haparanda och följer den svenska lagstiftningen.47 
 

• I skolan har vi elever från förskoleklass till år 9 
• har vi elever från både Torneå och Haparanda 
• har vi tvåspråkig personal och undervisning 
• lär vi oss grannspråket 
• får vi kunskap om och tar ansvar för hembygden, 

Provinsen 
• har vi ett internationellt perspektiv 

 
Målsättning: att eleverna skall få kunskap om och förståelse för vår hem-

bygd, vår gemensamma kultur och historia och därigenom kunna framhä-
va, bevara och föra vidare Tornedalens kulturarv, lära sig att ta ansvar för 
vår bygds miljö och medvetet och långsiktigt samverka till en bra global 
livsmiljö, utveckla ett internationellt synsätt som skapar förståelse och re-
spekt för andra kulturer och befrämjar samarbete, vänskap och fred. 

Undervisningen sker i huvudsak på elevernas modersmål. I musik, idrott 
och slöjd förenas grupperna redan i åk 1 och båda språken används. En 
strävan är att ha många gemensamma aktiviteter utanför klassrummet och 
då används alltid båda språken. Blandgrupperingen och tvåspråkighetsan-
delen i undervisningen sker på båda språken. I skolan arbetar tvåspråkig 

                                                 
45 Haparandabladet 2009-09-04.  
46 Provinsen torde syfta på Provincia Bothniensis, ett samarbetsorgan mellan kommu-
nerna Haparanda och Torneå. 
47 ur Haparanda skolförvaltning, Språkskolan, hemsida 2009-08-02. 
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personal medvetna om fördelarna med att bo vid en gräns, de ökade möj-
ligheter som färdigheter i gränslandets språk och kultur ger, nyttan av socia-
la kontakter på båda sidor om gränsen och värdet i att överföra denna kun-
skap till eleverna. 

Att kunna kommunicera på grannlandets språk står i fokus för under-
visningen. Den utgår från de behov barnen har av att till exempel kunna 
leka på rasterna det vill säga fungera socialt. Under de första skolåren har 
bilder, lek, rim och ramsor, sånger samt vardagliga upplevelser och händel-
ser en viktig roll i undervisningen. Strävan i grannspråkundervisningen är att 
eleven utvecklar aktiv tvåspråkighet och att hon/han kan, vill och vågar använ-
da språket som kommunikationsmedel. När eleverna blir äldre läggs vikt vid 
mer formell språklärning. Skolans datorisering och IT-teknik ger skolans elever 
tidigare oanade möjligheter till kommunikation på främmande språk och 
snabba kontaktvägar som främjar utvecklandet av ett internationellt synsätt.”  

Till skolans presentation kan fogas följande: Urvalet av elever styrs delvis 
av språkkriterier. På den finländska sidan har i praktiken alla barn finska 
som modersmål, däremot är språkkompetensen på Sverige-sidan olika, på 
en skala mellan enspråkigt svenskt respektive finskt modersmål och alla 
tvåspråkighetsgrader däremellan. Haparandasökande med bristande kun-
skaper i svenska (exempelvis med en helt finskspråkig hemmiljö) antas inte 
i enlighet med principen att ”balansera” de två språken.48 Stor vikt ges åt 
grupparbeten, projekt och kontakter. Ett resultat är en gemensam bok med 
dikter skriven av skolans elever, Livet/Elämä, utgiven 2004. Effekterna av 
inlärningen kan givetvis diskuteras. I Pirjo Jukarainens undersökning av 
ungdomar i Torneå och Haparanda framkommer en tydlig uppdelning i 
identifikation mellan dem som bor på finsk och svensk sida. Detta gäller 
även eleverna i Språkskolan, enligt en annan undersökning citerad av Juka-
rainen49.  

Slutsatser 
De gränsnära skolorna aktualiserar kontrasten mellan statens behov av en 
till territoriet anpassad utbildning, där läget inom landet inte skall avgöra 
elevens livschanser, och elevens behov av en utbildning som är anpassad till 
en omgivning som baseras på närhet oavsett statstillhörighet.  
 
                                                 
48 Intervju med skolans rektor Hjördis Lagnebäck 2009-09-03.  
49 Jukarainen 2009, s. 110.   
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För att återgå till grundhypoteserna: 
 

• Etablering av gränsöverskridande skolor utmanar den inomstat-
liga lagstiftningen och fordrar speciella legala och sociokulturella 
insatser. Tillkomsten av skolorna skedde under speciella förut-
sättningar, stöd utifrån, undantag från inhemska regler och i fle-
ra fall en situation där skolan inte överlevt utan tillskott av elever 
från andra sidan gränsen.  

• Genom gränsöverskridande skolor aktualiseras frågan om läro-
plan och innehåll på ett annat sätt än i en inomstatlig pedagogisk 
diskurs. I Språkskolan Haparanda-Torneå, Europaschule Löck-
nitz samt Europaklassen i Tønder och Niebüll har svårigheterna 
övervunnits, men det är betecknande att det rör sig om små or-
ter, i flera fall med ett svagt elevunderlag inom ”hemstaten”. I 
några andra fall (gemensamma gymnasier i Torneå respektive 
Garz), har försöken dött efter att ena sidans elever blivit allt färre. 

• Skolans liv utanför lektionstimmarna, spelar en viktigare roll för 
de bredare effekterna av skolgången än i det inhemska skolvä-
sendet. Alla tre skolorna (inklusive Europaklassen) har ett påfal-
lande rikt utbud av aktiviteter, resor och kontakter med båda si-
dor gränsen och mer avlägsna kontaktmål. Många av elevernas 
personliga kontakter sker utanför skolområdet men i skolans 
regi, eftersom eleverna normalt rör sig på sin ”egen” sida av 
gränsen.  

• Den etniska fördelningen på båda sidor gränsen, och lokala et-
niska stereotyper, påverkar både rekryteringen av elever och stu-
diernas resultat. Undersökningen ger inga entydiga resultat, men 
det framkommer indirekt att eleverna, särskilt de som korsar 
gränsen för sin skolgång, är särskilt motiverade. Skolorna visar 
goda resultat jämfört med ”vanliga” skolor i respektive skolsy-
stem. Däremot tyder inga undersökningar på att eleverna ”avet-
nifieras”, alltså av- eller omdefinierar sin etniska tillhörighet (jfr 
Jukarainen, not 48).  

Givetvis spelar förhållandet mellan skolort/centralort och omland en roll, 
avståndet till skolan är en friktionsfaktor, men valet av en särskild skolform 
som gränsspråkskolorna utgör, innebär att gränsen trots att den inte är 
något fysiskt hinder, blir avgörande för skolvalet. Gränsöverskridande eller 
inte – det är den stora frågan.  
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