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1 INLEDNING 

 

Tvångssvenska är ett ord som svensklärare i Finland verkligen inte kan undvika att stöta på i sitt arbete. 

Det andra inhemska språket svenska och dess ställning i det finska samhället och skolsystemet som 

obligatoriskt skolämne är ett tema som dyker upp i dagens diskussioner med jämna mellanrum. 

Skillnader i synsätt med samhörande känsloladdningar mellan olika människor leder ofta till hetsiga 

debatter i stället för objektiva diskussioner, och oftast förefaller det vara de negativa föreställningar 

som kommer fram mest synligt. Dessa debatter kan naturligtvis också påverka finskspråkiga elevers 

och studerandes attityder till och motivation för att studera svenska. 

 

Studerandes negativa attityder till samt brist på motivation att läsa svenska leder ofta till att 

svensklärare kontinuerligt måste påminna dem om svenska språkets potentiella fördelar och hitta på 

nya undervisningsmetoder för att inspirera sina studerande att lära sig svenska. Särskilt i sådana delar 

av Finland där studerande sällan har kontakter med svenskspråkiga personer eller med svenskspråkig 

kultur kan detta vara mycket utmanande. Svensklärares försök till att förbättra  negativa attityder och 

motivation hos studerande verkar ändå inte alltid vara tillräckliga, och studierna i ’tvångssvenska’ 

upplevs fortfarande som meningslösa. 

 

Under de senaste åren har det uppstått nya projekt och initiativ vars syfte är att hitta på nya metoder att 

motivera finländare att lära sig svenska. I sociala medier har det till och med lanserats en ny benämning 

till svenska, älsklingssvenska, som kan anses fungera som ett roligare alternativ till tvångssvenska 

(Senjaopettaa 2012 [www]). Svenska nu är ett av dessa projekt, och det arbetar för bättre och 

motiverande svenskundervisning i finska skolor genom att kombinera språk, kultur, god pedagogik och 

aktiviteter. Med hjälp av Svenska nu får finska skolor en möjlighet att utöka svenskspråkigt 

kulturutbud på flera olika sätt. Svenska nu erbjuder bl.a. journalist- och musikturnéer, mediefostran, 

matlagningskurser, serietecknings- och lyrikverkstäder samt filmförevisningar. Ytterligare har 

nätverket utarbetat nytt interaktivt material för webbinlärning, och information riktas till och med till 

medier för att göra nätverket känt på en bredare front.  (Svenska nu 2012a [www]) 

 

Som blivande språklärare känner jag intresse för detta tema: vilka är de faktorer som påverkar 

studerandes attityder till och studiemotivation för att lära sig svenska, och vilka medel kan jag använda 

att både inspirera studerande att lära sig svenska och hålla i gång positiva inställningar till och 
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studiemotivation för svenskstudier? Under våren 2012 fick jag en möjlighet att bekanta mig med olika 

evenemang som Svenska nu erbjuder till finska skolor. Attityder till och motivation för svenska språket 

har forskats relativt mycket i Finland, men det finns färre undersökningar om svenskinlärares syn på 

olika språkprojekt (se Mustila 1990; Kantelinen 1995; Lehti-Eklund & Green-Vänttinen 2011 [www]). 

Därför var jag intresserad av att veta hurdana dessa evenemang egentligen är eftersom de verkade 

avvika sig från vanliga språkundervisningssituationer. Därigenom väckte det också frågan om 

evenemangen verkligen kan ha en positiv inverkan på studerandes motivation och attityder, och vilka 

metoder som kan anses vara de bästa och lämpligaste för motiverande svenskstudier. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Denna avhandling pro gradu har jag gjort i samarbete med projektet Svenska nu då det arrangerade 

tillsammans med Uleåborgs yrkesinstitut OSAO s.k. Svenska nu-jippoveckan (se avsnitt 6.1). Under 

denna jippovecka deltog cirka 3 000 yrkesstuderande i olika evenemang som kan beskrivas som 

annorlunda, upplevelserika svensklektioner. (Svenska nu 2012b [www]) Eftersom denna jippovecka har 

varit ett stort engagemang för Svenska nu, är det nyttigt att ta reda på om den har lyckats med att nå 

sina mål och hur Svenska nu kan utveckla sin verksamhet. I denna avhandling pro gradu är mitt 

huvudsyfte således att studera de yrkesstuderandes attityder till och motivation för svenskstudier samt 

Svenska nu-jippoveckans potentiella inverkan på deras attityder och studiemotivation. Ytterligare är 

delsyftet att ta reda på de yrkesstuderandes kunskaper i den svenskspråkiga kulturen och vilka 

motiverande medel som används vid Svenska nu-evenemangen.  

 

Den teoretiska bakgrunden består av två viktiga begrepp som jag behandlar i undersökningen: attityd 

och motivation. Jag beskriver dessa två begrepp på en allmän nivå samt deras relation till 

språkinlärning. Eftersom begreppen är mycket komplexa och deras definitioner är relativt brokiga, har 

jag presenterat bara de vetenskapligt erkända attityd- och motivationsteorierna som jag anser vara de 

väsentligaste med tanke på undersökningen. I samband med temat motivation lyfts också fram en 

modell för motiverande undervisningspraktik. Härutöver kartlägger jag några finländska 

undersökningar som handlar om finländares attityder till och motivation för svenska språket. Till sist 

tar jag fram begreppen det interkulturella och autenticitet som också kan anses ha en väsentlig roll vid 

språkinlärning. 
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1.2 Material och metod 

 

Materialet för denna avhandling, som samlades in under våren 2012, består av svaren på två 

frågeformulär (se bilagorna 1 och 2), muntliga intervjuer (se bilaga 3) samt observationer (se bilaga 4). 

Som informanter har jag sammanlagt 28 yrkesstuderande från Uleåborgs yrkesinstitut samt deras 

svensklärare. 

 

I denna avhandling har använts två frågeformulär. Informanterna har huvudsakligen fyllt i det första 

frågeformuläret (se bilaga 1) före Svenska nu-jippoveckan och det andra frågeformuläret (se bilaga 2) 

efter denna jippovecka. Som undantag har fyra informanter fyllt i båda frågeformulären efter 

jippoveckan eftersom de inte hade haft en möjlighet att fylla i det första formuläret tidigare. Båda 

frågeformulären har jag utarbetat själv med tanke på avhandlingens syfte, men jag har utformat dem 

med hjälp av vetenskapliga handböcker och artiklar (se Trost 2007; Hirsjärvi et al. 2010; Alanen 2011), 

bakgrundsteorier och tidigare undersökningar (se Kantelinen 1995; Dörnyei & Ushioda 2011) samt 

frågeformuläret som används av projektet Svenska nu själv (se Svenska nu 2012c [www]). Sammanlagt 

fyllde 28 informanter i det första frågeformuläret varav 15 informanter svarade också på det andra 

frågeformuläret. 

 

Det första frågeformuläret innehåller både allmänna frågor som handlar om bakgrundsinformation om 

informanterna och flera olika typer av frågor för att få en mångsidig och tydlig bild av de 

yrkesstuderandes attityder till, motivation för och kulturkunskaper i svenska språket. Fråga 3 är en 

Likert-skala som består av 16 påståenden (a–o) vartill de studerande tar ställning till med 

svarsalternativen 1–5 eller med 0 som betecknar att informanterna inte vet sin åsikt eller inte kan 

besvara påståendet
1

. Påståendena är förknippade både med de studerandes attityder samt med 

motivation. Ytterligare innehåller frågeformuläret ja/nej-frågor (frågorna 4, 5 och 18), flervalsfrågor 

(frågorna 6, 11, 12, 13 och 14) och öppna frågor (frågorna 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19 och 20). 

 

Avsikten med det andra frågeformuläret är att ta reda på studerandes åsikter om de evenemang som de 

deltog i under Svenska nu-jippoveckan. I likhet med frågeformulär 1 består frågeformulär 2 också av 

                                                           
1
 Svarsalternativen var följande: 

1=Helt av samma åsikt, 2=Delvis av samma åsikt, 3=Ej av samma eller annan åsikt,  

4=Delvis av annan åsikt, 5=Helt av annan åsikt och 0=Vet ej 
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olika typer av frågor: öppna frågor (frågorna 3–5, 7–10, 12, 13 och 15), en Likert-skala (fråga 6), en 

flervalsfråga (fråga 11) och en ja/nej-fråga (fråga 14). Likert-skalan består av 8 påståenden (a–h) och 

svarsalternativen är 1–5, dvs. desamma som i frågeformulär 1. 

 

Intervjuerna i denna avhandling – liksom de två frågeformulären – består av två olika delar: den första 

delen av intervjuerna genomfördes före Svenska nu-jippoveckan och den andra delen av intervjuerna 

ägde rum efter jippoveckan (se bilaga 3). Under den första delen intervjuade jag tolv informanter 

medan den andra delen av intervjuerna består av åtta informanter varav två informanter inte deltog i 

evenemangen. Antal intervjuer i den första delen av intervjuerna är inte detsamma som i den andra 

delen av intervjuerna eftersom alla de informanter som intervjuades under den första delen inte deltog i 

Svenska nu-jippoveckan eller inte var anträffbara under den andra intervjudelen. Som undantag deltog 

en informant i båda intervjuerna på samma gång efter jippoveckan men jag anser att detta inte har 

någon större inverkan med tanke på forskningsresultat. Alla informanterna valdes slumpmässigt till 

intervjuerna för att resultaten inte skulle förvrängas. Ytterligare har informanternas svensklärare 

intervjuats om hans åsikt om Svenska nu-veckan och om hans erfarenheter av de yrkesstuderandes 

attityder till och motivation för svenskstudier (se bilaga 3). Vid själva intervjusituationen efterföljde jag 

allmänna vetenskapliga instruktioner om intervjuer (se Trost 2005; Hirsjärvi et al. 2010). 

 

Till sin karaktär liknar dessa intervjuer de frågeformulär som också har använts i avhandlingen pro 

gradu. Avsikten bakom intervjuerna är att fördjupa, bekräfta och få en mångsidigare bild av de svar 

som informanterna gav i frågeformulären. Således handlar de första intervjuerna om informanternas 

bakgrund och om deras allmänna attityder till och motivation för svenskan och den svenskspråkiga 

kulturen. Den andra delen handlar däremot mestadels om informanternas åsikter om Svenska nu-

jippoveckan. Som intervjuguide för mig själv har jag skrivit ner listor över frågeområden (se bilagorna 

3 och 4). Listorna innehåller i förväg formulerade frågor men informanterna uppmuntrades också att 

tala om sådana saker som inte kom fram i frågeformulären eller under intervjuns gång.  

 

Observeringsmaterialet innehåller observationer som jag har gjort under Svenska nu-jippoveckan (se 

bilaga 4). I denna avhandling koncentrerar jag mig på att undersöka tre olika evenemang: två 

verkstäder Serieteckning- och Kocka på svenska-workshop och en musik- och diktföreställning Tankar 

från en väntsal. Vid observationerna har använts delvis strukturerade och deltagande angreppssätt 

(Vilkka 2006: 38f., 43; Bell 2007: 188–192). Med detta menar jag att jag deltog i olika evenemang 
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under Svenska nu-veckan och skrev anteckningar på ett observationsschema. Jag har också utnyttjat de 

vetenskapliga anvisningar som forskare använder vid observationssituationer (se Vilkka 2006; Bell 

2007). 

 

Jag anser att användningen av olika typer av material stödjer undersökningens reliabilitet och validitet; 

med hjälp av intervjuerna kan jag konstatera att informanternas svar från frågeformulären är reliabla, 

och att frågor verkligen mäter undersökta saker samtidigt som jag får djupare och mer exakt 

information om temat. Ytterligare kan resultaten från frågeformulären och intervjuerna stödja 

observationerna från Svenska nu-evenemangen och tvärtom. 

 

Svenska nu-evenemangen och informanternas attityder och motivation i samband med Svenska nu-

jippoveckan undersöks som fallstudie med ett etnografiskt inslag vilket i detta fall innebär att materialet 

i denna avhandling behandlas först och främst kvalitativt. Den etnografiska fallstudiemetoden är bra 

med tanke på undersökningens syfte: den kan framföra viktiga variabler i evenemangen som inte 

nödvändigtvis kommer fram i större kvantitativa undersökningar. Genom att kombinera fallstudier och 

etnografisk metod kan det nås bättre förståelse av unika drag och egenskaper hos både informanterna 

och evenemangen, identifiera samspelsprocesser och visa varför informanterna agerar och upplever 

saker på ett visst sätt (se Bell 2007; Pitkänen-Huhta 2011). Nackdelar med denna metod är ändå att 

resultaten inte kan generaliseras. 

 

Utöver kvalitativa metoder presenteras materialet även med hjälp av kvantitativa metoder eftersom en 

del av frågeformulärens frågor förutsätter detta. I så fall presenteras resultaten med hjälp av siffror. Jag 

anser att den kvantitativa metoden är bra för att ta reda på hur vanliga de tankar eller handlingsmönster 

som kommer fram av frågeformulären och intervjuerna är bland informanterna. Eftersom kvalitativa 

och kvantitativa metoder kan anses komplettera varandra är det motiverat och meningsfullt att använda 

dem tillsammans.  
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2 BEGREPPET ATTITYD 

 

Åsikter om språk kan hittas hos alla människor och därför anses attityder spela en viktig roll i 

individens vardagliga liv. Attityder verkar påverka individens beteende och erfarenheter, och 

därigenom kan de ha ett stort inflytande på hans skolgång. (Garrett 2010: 15) Därför är det viktigt för 

lärare att förstå hur attityder utvecklas och hur de kan påverka inlärares beteende och 

inlärningsprocesser. I denna del presenteras begreppet attityd samt dess relation till språkinlärningen. 

Till sist behandlar jag också begreppet attitydförändring. 

 

 

2.1. Allmänt om attityder 

 

Alla människor har någon uppfattning om vad begreppet attityd innebär men om detta begrepp 

betraktas mer i detalj, kan det märkas att det i själva verket är relativt svårt att beskriva. Attityd som 

vetenskapligt begrepp är följaktligen problematiskt att forska och definiera, och dess definitioner 

varierar mycket t.ex. på basis av det vilka egenskaper hos attityder forskare vill betona (Baker 1992: 11; 

Albarracín et al. 2005: 4; Garrett 2010: 19f.). En orsak till detta är att attityd är ett hypotetiskt begrepp 

och därför kan attityder inte heller observeras på ett direkt sätt (Gardner 1985: 8; Baker 1992: 11; 

Erwin 2005: 12; Krosnick et al. 2005: 22; Garrett 2010: 20). Observering av attityder är också 

besvärligt eftersom attityder ofta är latenta – dvs. individen är inte medveten om dem eller han vill inte 

avslöja sina verkliga åsikter för andra personer (Brumfit & Roberts 1983: 112; Baker 1992: 11).  

 

Följaktligen finns det olika definitioner av begreppet attityd. Själva ordet attityd kan härledas till två 

ordstammar från latin: aptitudo vilket betyder ’benägenhet’, och actus som kan översättas 

som ’handling’ eller ’beteende’ (Baker 1992: 11; Bijvoet 2008: 114). En av de oftast refererade 

definitionerna kommer från forskaren Allport som konstaterar att begreppet attityd kan definieras som 

inlärd benägenhet att reagera på ett visst objekt, ett visst beteende, en viss person eller en viss 

företeelse på ett konsekvent sätt, dvs. på ett positivt sätt eller på ett negativt sätt (Gardner 1985: 8; 

Ajzen 2005: 3, 28; Erwin 2005: 12f.; Krosnick et al. 2005: 22; Bijvoet 2008: 114; Garrett 2010: 19). En 

annan definition, som också anses vara konventionell med tanke på den moderna attitydforskningen, 

kommer från forskarna Eagly och Chaiken (2005: 745) vars definition av attityd liknar Allports 

definition: enligt dem är attityd en psykologisk benägenhet som uttrycks genom att utvärdera en viss 
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enhet med en viss grad av gillande eller ogillande. Några forskare är också av den uppfattningen att 

attityderna kan vara neutrala (Puohiniemi 2002: 5).  

 

Attityder hjälper således individen att förstå tillvaron genom att organisera och förenkla en 

komplicerad värld (Einarsson 2004: 204f.). Attityder kännetecknas också av deras funktion som input 

(’mottagning’) till och output (’produktion’) från social verksamhet. Med detta menar man att positiva 

attityder kan leda t.ex. till skolframgång, och skolframgång vid inlärning för sin del kan leda till 

positiva attityder till skolämnet (Baker 1992: 12; Garrett 2010: 21f.). 

 

Andra begrepp som ofta är besläktade med begreppet attityd är stereotyper, fördomar, åsikter, 

värderingar, vanor och ideologier. Dessa termer används ofta i vardagsspråket i samband med attityder 

men delvis med en annan innebörd – detta kan lätt leda till begreppsförvirring och därför måste 

forskare vara försiktiga med dessa termer. (Baker 1992: 13ff.; Bijvoet 2008: 116f.; Garrett 2010: 30–35) 

 

 

2.2 Ursprung till attityder 

 

Trots att det är problematiskt att forska i attityder, har forskare fått reda på att attityder inte är 

medfödda utan socialt inlärda (Kalaja 1999: 47; Gagnestam 2005: 80; Bijvoet 2008: 117; Garrett 2010: 

22f.). Nya attityder bildas hela tiden, men samtidigt finns det också många stabila och bestående 

attityder (Puohiniemi 2002: 5). Det faktum, att attityder är socialt inlärda, innebär att det finns många 

olika faktorer och processer som påverkar utvecklingen av attityder. De två viktigaste faktorer som 

påverkar attityder anses vara individens egna erfarenheter och den sociala omgivningen. Olika sociala 

stereotyper är exempel på hur individen kategoriserar omvärlden både på ett personligt och kollektivt 

sätt. Olika processer, dvs. sätt att lära sig attityder, är bl.a. inlärning genom observation, där individen 

observerar omgivningens beteende och dess konsekvenser, samt instrumentell inlärning, där man 

bestämmer om sitt beteende på basis av handlingens potentiella belöningar eller nackdelar. Därför är 

det också möjligt att föräldrar, lärare och media kan ha ett medvetet eller omedvetet inflytande på 

utvecklingen av individens attityder. (Garrett 2010: 22f., 33)  

 

Attityder anses utvecklas i stor utsträckning redan under barndomens socialisation. Socialisationen som 

börjar redan under perioden före skolstarten kallas för den primära socialisationen. Under denna period 
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spelar främst vuxna personer, som ingår i den närmaste kretsen kring individen, en betydande roll för 

utvecklandet av attityder – både på medvetet och omedvetet sätt. Under den sekundära socialisationen 

blir lärare, andra jämnåriga, kompisar samt massmedier viktiga förmedlare av attityder. Trots att dessa 

faktorer har ett stort inflytande på attitydutveckling, hävdas det ofta att attityder som individen har 

förvärvat under sin barndom ofta är de svåraste att förändra. (Einarsson 2004: 205; Bijvoet 2008: 117; 

Garrett 2010: 29f.) 

 

 

2.3 Tre komponenter av attityder 

 

De flesta attitydforskarna anser att attityder har en komplex struktur men konstaterar att attityder verkar 

ha en viss interaktion med följande komponenter: kognitiva, affektiva samt konativa komponenter 

(Gardner 1985: 8; Baker 1992: 12f.; Peltonen & Ruohotie 1992: 44ff.; Kalaja 1999: 47; Einarsson 2004: 

204; Albarracín et al. 2005: 3ff.; Erwin 2005: 22f.; Bijvoet 2008: 115; Garrett 2010: 23).  

 

Attityder är kognitiva på så sätt att de innehåller individens kunskaper, uppfattningar och 

föreställningar (eng. ’beliefs’) om världen samt om socialt meningsfulla objekt (Baker 1992: 12f.; 

Bijvoet 2008: 115; Garrett 2010: 23). Dessa föreställningar kan bygga på exakt information eller på 

ofullständig information, såsom stereotyper (Einarsson 2004: 204). Ett exempel på denna komponent är 

individens föreställning att inlärningen av språket ger honom en djupare förståelse av dess kultur 

(Garrett 2010: 23). 

 

Det affektiva inslaget syftar på individens känslor eller känslomässiga värderingar av vissa 

attitydobjekt (eng. ’feelings’). Dessa känslor kan innehålla kärlek och passion eller hat och ångest t.ex. 

mot det främmande språket, och dessa känslor kopplas ofta till den ovannämnda kognitiva 

komponenten. (Baker 1992: 12f.; Einarsson 2004: 204; Bijvoet 2008: 115; Garrett 2010: 23) Den 

affektiva komponenten kommer fram t.ex. i sådana situationer där individen är angelägen om att han 

kan läsa litteratur på det främmande språk som han har lärt sig (Garrett 2010: 23). 

 

Den konativa komponenten betyder individens handlingsberedskap (eng. ’behavioural intention’). 

Detta betyder att individen handlar i enlighet med sina värderingar och föreställningar; individen kan 
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till exempel spara pengar för att delta i en språkkurs som han anser vara nyttig (Baker 1992: 12f.; 

Einarsson 2004: 204; Bijvoet 2008: 115; Garrett 2010: 23). 

 

Attitydernas relation till individens beteende har också diskuterats flitigt och detta tema är ett av de 

mest centrala temana inom attitydforskning (Fazio 1986: 204ff.). Åsikterna om detta tema varierar ändå. 

Till exempel påstår Erwin (2005: 12) att man kan forska i attityder bara genom att observera 

människornas beteende, medan andra forskare – såsom Ajzen och Fishbein (2005: 175f.) – konstaterar 

att attityder egentligen är relativt dåliga på att förutspå det verkliga beteendet. Några forskningsresultat 

har bevisat att beroendeförhållandet mellan individens attityder och hans yttre beteende oftast är 

relativt svagt, och därför talar forskare ofta om handlingsberedskap i stället för beteende i samband 

med attityder (Peltonen & Ruohotie 1992: 43f.). 

 

Det som måste läggas märke till är att det inte finns några skarpa gränser mellan den kognitiva, 

affektiva och konativa komponenten utan de ingår i varandra. Den affektiva komponenten anses ändå 

vara den mest centrala för attityder. (Bijvoet 2008: 115) Ytterligare finns det oenighet om dessa tre 

komponenters relation till attityder; de och attityder anses påverka varandra i stället för att 

komponenterna skulle vara delar av attityder (Albarracín et al. 2005: 3ff.; Fabrigar et al. 2005: 82; 

Garrett 2010: 23). Således kan de kognitiva, affektiva och konativa komponenterna anses vara impulser 

och anledningar som påverkar individens attityder och som individen använder för att forma sina 

attityder – t.ex. en känslomässig reaktion kan påminna individen om ett visst attitydobjekt och dess 

associationer eller tvärtom (Garrett 2010: 23).  

 

 

2.4 Språkattityder och språkinlärning 

 

I fråga om attityder till språk använder forskare begreppet språkattityd. Språkattityd kan beskrivas som 

ett samlingsnamn för de värderande inslagen i en individs reaktioner på språk på olika nivåer samt på 

deras talare (Baker 1992: 29; Bijvoet 2008: 119). Sådana specifika språkattityder kan bland annat vara 

attityder till individens eget språk, språkets dialekter, olika språk eller till talare av dessa språk. När det 

är fråga om språkattityder, är stimulanser språkliga – antingen tal eller skrift – och responser på dem 

kan vara positiva eller negativa. När det gäller språkattityder måste man emellertid komma ihåg att de 
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nödvändigtvis inte är attityder till språket i sig utan de återspeglar ofta hur individen ser på talarna av 

det aktuella språket (Kalaja 1999: 46f., Bijvoet 2008: 114–120; Garrett 2010: 2–11).  

 

Språkattityder i samband med utbildning har forskats mycket – speciellt när det är fråga om attityder av 

lärare och studenter (Garrett 2010: 128). Undersökningar har bevisat att språkattityder är en viktig del 

av språkinlärning och skolframgång (se Gardner & Lambert 1972; Gardner 1985). Bland annat påstår 

Gardner och Lambert (1972: 3) att språkattityder har en mycket väsentlig roll i studenternas orientering 

i språkinlärning och styr därigenom också deras motivation för vissa mål, såsom integrativa och 

instrumentella mål (se avsnitt 3.3.1). Under den senaste tiden har forskare ändå börjat betona 

attitydernas roll som inre faktorer i L2-motivation
2
. (Garrett 2010: 128). 

 

Attityder till språkets talare och kultur kan således vara en väsentlig del vid språkinlärningen. 

Ytterligare har det konstaterats att till och med lärare, föräldrar och kompisar påverkar utgången av 

inlärningen (se avsnitt 2.2). Lärarens attityder kan påverka inlärarens prestationer avsevärt mycket i 

skolan. Samtidigt har forskare iakttagit att inlärare till föräldrar med positiva attityder till språket klarar 

sig bättre i inlärningen än inlärare till föräldrar med negativa attityder. Samma sak gäller när det är 

fråga om kompisarnas eller gruppens attityder. (Linnarud 1993: 92f.) 

 

 

2.5 Attitydförändring 

 

Attitydförändring är ett tema som också har diskuterats mycket inom språkundervisning. Forskare har 

konstaterat att attityder kan förändras för de är sällan oföränderliga. Förändring av språkattityder sker 

ändå ofta långsamt genom en gradvis progress: de kan förändras på grund av individens inre tänkande 

men oftast förändras de på grund av social påverkan. (Baker 1992: 97) Det anses att attityder fyller 

olika funktioner i vårt vardagliga liv och därför har forskare också föreslagit att man skulle kunna 

förändra attityder genom att fästa avseende vid dessa funktioner. Dessa funktioner, som har utvecklats 

av Katz på 1960-talet, kallas för den kognitiva orienteringsfunktionen, den affektiva eller evaluativa 

funktionen, den ego-defensiva funktionen och den instrumentella funktionen. (Peltonen & Ruohotie 

1992: 41f.; Bijvoet 2008: 118) 

                                                           
2
 L2 står för second language, dvs. andraspråk. Några forskare använder L2 också för att beteckna främmande språk. (Cook 

2001: 13) I denna avhandling står L2 motivation för både andraspråk och främmande språk. 
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Attitydernas kognitiva orienteringsfunktion svarar på människans behov av att skapa ordning i världen 

runt omkring sig. Individen behöver denna orienteringsfunktion för att generalisera och kategorisera sin 

omvärld och för att förstå den. Stereotypier är exempel på dessa kognitiva strukturer. (Erwin 2005: 19f.) 

Eftersom kunskap anses föregå attityd och att den kan ha ett inflytande på inställningar, kan 

erbjudandet av kunskap om eller erfarenheter av språk och dess kultur förändra attityder (Baker 1992: 

101). 

 

Attityder har också en affektiv eller evaluativ funktion vilket innebär att yppandet av individens egna 

attityder och värden stödjer hans jagbild (Erwin 2005: 18; Bijvoet 2008: 118). För att attityder ska 

förändras, har det föreslagits att man ska lägga mer märke till individens jagbild; attityder anses ju 

aktiveras när de kongruerar med individens värden och jagbild. Om individens värden av ett visst språk 

blir positivare, är det sannolikt att också individens attityder till detta språk blir positivare. (Baker 1992: 

101) 

 

Attityder kan också utvecklas som försvarsmekanismer mot oönskade eller förbjudna egenskaper hos 

individen själv, dvs. de skyddar från den hårda verkligheten och stödjer självkänslan. Denna funktion 

kallas för ego-defensiv funktion. (Bijvoet 2008: 118; Erwin 2005: 17) Användning av det främmande 

språket kan i vissa fall orsaka bl.a. osäkerhet, speciellt om de andra medlemmarna i omgivningen 

svärtar ner språket i fråga. Därför måste det försäkras att individens ego-defensiva mekanismer inte 

intensifieras eller hotas om man vill förändra individens attityder. (Baker 1992: 100f.)  

 

Attityder kan också fylla en s.k. instrumentell funktion: attityder kan genereras för att förbättra 

individens egen position eller för att få belöningar (Erwin 2005: 16f.; Bijvoet 2008: 118). Därigenom 

kan attityder till andra språk förändras om det finns någon belöning; sådana belöningar kan vara t.ex. 

sysselsättningsutsikter. Olika evenemang, där det främmande språket används, kan också förstärka 

positiva attityder till detta språk. (Baker 1992: 99f.) 
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3 BEGREPPET MOTIVATION 

 

Motivation kan anses vara en av de viktigaste faktorerna som påverkar språkinlärning. Det finns dock 

många faktorer som är relevanta för att språkinlärning blir framgångsrik, men det är relativt lätt att 

förstå varför motivation spelar en viktig roll vid inlärningen: den erbjuder den primära sporren till att 

påbörja inlärningen och senare fungerar den som drivande kraft att bevara inlärningsprocesser som 

studerande ofta kan uppfatta som långtråkiga. (Dörnyei 2005: 65)  

 

Men hur kan man egentligen stödja och förstärka studerandes motivation att lära sig främmande språk? 

Detta är en central fråga som språklärare ofta brottas med. I denna del redogörs för begreppen 

motivation, demotivation och amotivation samt de viktigaste teorierna om språkinlärningsmotivation 

med tanke på denna avhandling. Ytterligare presenteras en modell för motiverande undervisnings-

praktik som har utvecklats med hjälp av dessa motivationsteorier. 

 

 

3.1 Allmänt om motivation 

 

Vad är det som får en person att göra vissa val, engagera sig i en handling och anstränga sig? Svaret på 

dessa frågor, som de flesta människor antagligen skulle ge, är ”motivation”. Motivation är en mycket 

komplex term som används både i det vardagliga livet och inom samhällsvetenskapen såsom inom 

pedagogiska studier, psykologi samt lingvistik (Dörnyei et al. 2006: 9; Haagensen 2008: 64).  

 

Trots att människor verkar veta intuitivt vad begreppet motivation betecknar, finns det oenighet om 

dess vetenskapliga innebörd. Själva ordet motivation härstammar från det latinska verbet movere som 

betyder ’att röra sig’, och senare har termen utvidgats att betyda systemet där vissa faktorer styr och 

verkar på individens beteende. (Peltonen & Ruohotie 1992: 16; Ruohotie 1998: 36; Dörnyei & Ushioda 

2011: 3) 

 

Motivations grundord är ett motiv och det är precis olika motiv som framkallar motivation hos en 

individ (Ruohotie 1998: 36f.). Motiv hänsyftar ofta på termer såsom behov, inre uppmuntran, drift, lust 

samt straff och belöning. Följaktligen kan det sägas att motiv ger upphov till och bevarar individens 

allmänna beteende. Ytterligare anses det att de styr mot vissa målsättningar på ett medvetet eller 
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omedvetet sätt. (Ruohotie 1998: 36f.) Således kan det konstateras att ett motiv är en benägenhet att bete 

sig på ett bestämt sätt (Fiske 2008: 4).  

 

Fast motivation är svårt att definiera, delar forskare varandras åsikt att motivation kan granskas med 

hjälp av riktningen av och intensiteten i individens beteende. Med andra ord ansvarar motivation för 

människornas val av en specifik handling, hur länge de är villiga att upprätthålla denna handling samt 

ansträngningen bakom handlingen. (Dörnyei & Ushioda 2011: 4) 

 

Ruohotie påminner också att motivation är dynamisk till sin karaktär och kan förändras från situation 

till situation. Forskare avskiljer ofta den allmänna motivationen från den situationsbundna eller 

kontextuella motivationen: den allmänna motivationen framhäver den allmänna intensiteten, riktningen 

samt stabiliteten av motivation medan den situationsbundna motivationen är förknippad med en viss 

situation. (Ruohotie 1998: 41) 

 

Vad långsiktiga aktiviteter – såsom att lära sig ett främmande språk – beträffar, bör det inte glömmas 

att motivation inte förblir konstant under loppet av månader, år eller till och med under en enda lektion. 

Förutom att motivation är dynamisk, påverkas studerandes studiemotivation av flera olika inre och yttre 

faktorer. Dessa yttre faktorer från omgivningen (bl.a. kultur, samhälle, familj, relationen till lärare och 

jämnåriga kamrater), som också påverkar individens attityder, anses spela en avgörande och central roll 

i utvecklingen av hans studiemotivation. Forskare har också börjat fästa avseende vid andra faktorer – 

såsom planering av uppgifter och material, utvärderingsmetoder och strukturer av grupper – som också 

kan påverka individens kortsiktiga studiemotivation. (Dörnyei & Ushioda 2011: 6, 26–31) 

 

Förutom definitionen av motivation är det också utmanande att identifiera dess ursprung. Enligt 

Dörnyei och Ushioda utvecklas motivation gradvis genom en komplex mental process som innehåller 

målsättning och initial planering, utformning av avsikten, generering av uppdraget, genomförande av 

handlingen, kontroll av handlingen samt effektutvärdering. Ytterligare kan dessa olika faser av 

processen associeras med olika motiv. (Dörnyei & Ushioda 2011: 6) 
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3.2 Demotivation och amotivation 

 

Forskare använder också andra begrepp att beskriva och undersöka motivation. Ett av dessa begrepp är 

demotivation. Demotivation kan anses vara en motsats till motivation; den består av negativa faktorer, 

demotiv, som förminskar eller upphäver den redan existerande motivationen och dess inverkan på 

individens beteende och handlingar. Med andra ord betyder detta att en demotiverad person har tidigare 

varit motiverad men har tappat bort sitt intresse. (Dörnyei & Ushioda 2011: 137ff.) 

 

Dessa negativa faktorer kan vara förknippade med tidigare erfarenheter (t.ex. spänning och 

förödmjukelse), tunga uppdrag, dåliga betyg eller med den sociala omvärlden (t.ex. lärarens 

personlighet och omgivningens tryck). Ytterligare måste det kommas ihåg att ingen språkinlärnings-

situation i ett klassrum är isolerad från resten av världen; det är inte bara skolan utan den hela sociala 

omgivningen som påverkar individens motivation och attityder. (Dörnyei & Ushioda 2011: 137ff.) 

 

Forskare lyfter också fram begreppet amotivation som inte är samma sak som demotivation; 

amotivation syftar på avsaknaden av motivation eller att man är omotiverad. Detta betyder att man inte 

har för avsikt att nå ett visst mål. (Deci & Ryan 2002: 63) Således är amotivation förknippad med 

allmänna orealistiska förväntningar om slutresultat (t.ex. ”det finns ingen mening med detta” 

eller ”detta är omöjligt för mig”) medan demotivation anknyter till specifika yttre anledningar. Några 

demotiv kan leda till amotivation (t.ex. dåliga erfarenheter i klassrummet kan förminska inlärarens 

själveffektivitet) medan bortfallet av några andra demotiv kan ge positiva motiv en möjlighet att få 

övertaget. (Dörnyei & Ushioda 2011: 139f.) 

 

I fråga om studiemotivation spelar demotiverande faktorer en väsentlig roll i misslyckandet vid 

inlärningsprocessen. Dörnyei och Ushioda presenterar flera olika undersökningar som diskuterar 

demotiverande faktorer som kan komma fram vid språkinlärning. De faktorer, som verkar påverka mest, 

är lärarens egenskaper (t.ex. personlighet, undervisningsmetoder, förhållandet till inlärare, 

engagemanget i ämnet), bristfälliga resurser i skolor (t.ex. alltför stora grupper), nedsatt självförtroende 

samt negativa attityder till målspråket. Andra demotiv kan också bl.a. vara den obligatoriska 

inlärningen av målspråket, inblandningen av ett annat främmande språk, inlärargruppens attityder, 

betygsättningarna samt undervisningsmaterialet. (Dörnyei & Ushioda 2011: 142–153) 
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3.3 Motivation och språkinlärning 

 

Motivation är ett väsentligt begrepp när det gäller språkinlärning, och därför har detta tema också 

frambragt många olika teorier om L2-motivation. Enligt Dörnyei (2005: 66) kan L2-

motivationsforskning uppdelas i tre historiska perioder: den socialpsykologiska perioden (1959–1990), 

den kognitiv-kontextuella perioden (1990-talet) och den processorienterade perioden (från början av 

2000-talet). Nu har den tredje perioden börjat utveckla sig till en ny period, till den sociodynamiska 

perioden. I denna avhandling används Dörnyeis teori om the L2 Motivational Self System, dvs. ’L2 

motiverande självsystem’ (se avsnitt 3.3.2), som också har använts i många nutida undersökningar om 

L2-motivation (se närmare Dörnyei & Ushioda 2010). På grund av det stora antalet teorier om 

motivation presenterar jag bara de motivationsteorier som är de nyttigaste med tanke på denna 

avhandling. I fråga om motivationsundersökningar måste det tas i beaktande att motivation är ett 

mycket komplext begrepp som innehåller flera olika processer och som påverkas av många faktorer 

från individens personlighet samt från omgivningen, och därför är det osannolikt att bara en teori skulle 

kunna ge en genomgripande bild av motivation (Peltonen & Ruohotie 1992: 18, 82f., 91f.). 

 

 

3.3.1 Tidigare teorier inom L2-motivationsforskning 

 

Den initiala påstöten att forska motivation för andraspråksinlärning har sitt ursprung i slutet av 1950-

talet då forskarna Gardner och Lambert från Kanada började utveckla ett s.k. socialpsykologiskt 

betraktelsesätt (se Gardner & Lambert 1972). I sin teori föreslår Gardner att L2-motivation består av 

följande komponenter: motiverande intensitet eller ansträngning, lust att lära sig ett språk samt attityder 

till språkinlärningen. Grundsatsen av denna teori är att inlärares attityder till språkgruppen av 

målspråket har en direkt inverkan på deras beteende vid språkinlärningen. Gardner betonar relationen 

mellan motivation och orientering där orienteringarna hjälper att väcka motivation och rikta den mot 

specifika mål (Dörnyei & Ushioda 2011: 31, 40). Gardner och Lambert kallar dessa orienteringar 

integrativ och instrumentell orientering. Den integrativa orienteringen syftar på att individen har 

positiva inställningar till målspråkets talare och lusten att kommunicera med dem samt lära sig mer om 

målspråkets kultur. Ytterligare vill han till och med bli accepterad som medlem av målspråkets kultur. 

Den instrumentella orienteringen står i motsats till den integrativa motivationen och den kännetecknas 

av viljan att nå ekonomiska fördelar eller socialt erkännande med hjälp av språkkompetens. (Gardner & 
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Lambert 1972: 3, 14) Dessa teorier om den integrativa motivationen har väckt mycket kritik, speciellt 

när det är fråga om begreppet integrativ för det har givit upphov till missförstånd hos forskare. 

(Dörnyei 2005: 68ff.) 

 

Self-Determination Theory (SDT), som är en av de mest kända motivationsteorier, behandlar intrinsic 

och extrinsic motivation, dvs. individens inre och yttre motiv (se Deci & Ryan 1985; Ryan & Deci 

2009). Inre motivation kan beskrivas som individens inre vilja att genomföra ett uppdrag utan att få 

någon belöning eller något beröm för det. Individen anser att verksamheten i sig är givande och han 

känner inre tillfredsställelse över genomförandet. Yttre motiverande faktorer kan däremot definieras 

som yttre retningar som aktiverar, motiverar och inriktar individens verksamhet mot en viss riktning. 

(Ikonen 2000: 65) Ruohotie (1998: 38) tillägger att fast inre och yttre motivation avviker från varandra 

är de ändå inte helt separata: de kompletterar snarare varandra. Forskare talar också ofta om 

amotivation (se avsnitt 3.2) som syftar på brist på både inre och yttre motivation (Dörnyei & Ushioda 

2011: 23). 

 

En annan inflytelserik teori inom L2-motivationsforskning, Attribution theory (’teori on attributioner’), 

baserar sig däremot på antagandet att individens tidigare framgångar och misslyckanden påverkar hans 

beteende och blivande ansträngningar. Olika attributioner – t.ex. begåvning, bemödande, lycka, 

uppdragets svårighet och hjälp eller hinder från andra personer – kan förklara hur vi motiverar oss 

själva och varför vi är motiverade att nå vissa mål; till exempel, om individen tror att tidigare 

misslyckanden beror på hans låga förmåga, finns det en stor risk att han inte försöker genomföra 

samma handling omigen – men om han tror att han inte har ansträngt sig tillräckligt är det möjligt att 

han ger det ett nytt försök. Om attributionerna av skolelever betraktas, kan det läggas märke till att det 

finns många olika attributioner som kan påverka deras motivation: intresse, stöd, klassrummet, 

exposition för målspråket och så vidare. (Dörnyei 2005: 74–80; Dörnyei & Ushioda 2011: 15) 
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3.3.2 Teori om det L2 motiverande självsystemet 

 

I början av 2000-talet, började forskare koncentrera sig på att undersöka pågående förändringar inom 

motivation på lång sikt. Det har konstaterats att till och med under en enstaka lektion visar L2-

motivation en viss mängd av föränderlighet. Således kan motivation påstås vara en relativt dynamisk 

faktor som visar kontinuerlig variation. (Dörnyei 2005: 83) I denna uppsats fokuseras intresset på 

Dörnyeis modell för L2-motivation och därför redogörs för ovannämnda teorier inte närmare (se avsnitt 

3.3.1). Denna modell av Dörnyei (Dörnyei 2005: 105f.; Dörnyei & Ushioda 2011: 79f.) anses vara ett 

alternativ till Gardners kritiserade teori om den integrativa motivationen och den kallas för the L2 

Motivational Self System (’det L2 motiverande självsystemet’)
3
. Dörnyei anser att hans modell är ett 

naturligt framsteg från Gardners teori (se avsnitt 3.3.1) som han har sammanbundit med teorier om 

individens självbild från den psykologiska forskningen. Dörnyeis modell anses höra till den aktuella 

sociodynamiska perioden och därför har jag bestämt mig att använda den vid analyserna i denna 

avhandling pro gradu. (Dörnyei & Ushioda 2011: 74, 80) 

 

Teorierna som Dörnyei använder i sin modell kommer från forskare Markus och Nurius (1986) samt 

Higgins (1987). Markus och Nurius har utvecklat en teori om possible selves (’möjliga själv’) som kan 

definieras som individens självbilder i framtida situationer: de representerar individens föreställningar 

om vad de kan bli, vad de skulle vilja bli och vad de är rädda för att bli. Möjliga själv anses fungera 

också som future self-guides (’de framtida guiderna av själv’) och reflekterar individens dynamiska 

förmåga att utveckla sig från nutiden mot framtiden. (Markus & Nurius 1986: 954) Denna teori handlar 

således om hur människor begriper sina möjligheter att utveckla sig som personer (Dörnyei & Ushioda 

2011: 80f.). 

 

I sin teori hänvisar Dörnyei också till forskaren Higgins och till hans teori som kallas för Self-

Discrepancy Theory. Higgins beskriver två specifika typer av möjliga själv: ideal self (’idealsjälv’) och 

ought self (’bordesjälv’). Idealsjälvet reflekterar de egenskaper som individen skulle vilja ha och 

bordesjälvet handlar om de egenskaper som individen tror att han borde ha. Sålunda innefattar 

idealsjälvet individens egen föreställning om sig själv, medan bordesjälvet framställer andra personers 

föreställningar om individen. Enligt Higgins teori innefattar motivation att individen strävar efter att 

förminska diskrepansen mellan hans nuvarande jag och idealsjälvet eller bordesjälvet. (Higgins 1987: 
                                                           
3
 De svenska översättningarna angående the L2 Motivational Self System är mina egna. 
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319ff.) Han betonar också de olika egenskaperna mellan dessa själv: idealsjälvets fokus ligger på 

promotion (’befrämjande’), dvs. på förhoppningar och prestationer, medan bordesjälvets fokus ligger 

på prevention (’förebyggande’), dvs. på iakttagandet av negativa resultat med tanke på olika 

ansvarsområden och skyldigheter. (Dörnyei & Ushioda 2011: 82f.) 

 

Med hjälp av dessa ovannämnda tidigare teorier om den integrativa motivationen från Gardner och 

Lambert (se avsnitt 3.3.1) samt teorier från psykologin om individens självbild har Dörnyei utvecklat 

modellen för det L2-motiverade självsystemet. Dörnyeis (2005: 105f.) modell består av tre 

komponenter:   

 

1) Ideal L2 Self (’L2 idealsjälv’) kan beskrivas som det L2-specifika synsättet av individens ideala 

jaguppfattning. Denna komponent innehåller således alla attributioner som individen skulle 

vilja besitta (t.ex. aspirationer, önskningar, längtan). Om den person, som individen skulle vilja 

vara, talar ett visst främmande språk, blir det ideala L2 självet en stark drivkraft att lära sig detta 

språk på grund av önskan att minska diskrepansen mellan individens ideala och nuvarande 

jaguppfattning.  

2)  Ought-to L2 Self (’L2 bordesjälv’) syftar på de egenskaper som individen tror att han borde ha 

för att undvika eventuella negativa konsekvenser. Denna komponent motsvarar mer yttre typer 

av instrumentella motiv än den första komponenten. 

3) L2 Learning Experience (’L2 inlärningserfarenhet’) handlar om de situationsanpassade motiv 

som är kopplade till inlärningsmiljön och erfarenheterna av språkundervisningen.  

 

Som man kan se, har Dörnyei utnyttjat teorier om individens självbilder i de två första komponenterna. 

Den första komponenten liknar också Gardners begrepp om den integrativa motivationen. Den tredje 

komponenten stöds däremot av motivationsforskningen från 1990-talet då man fick mer kunskap om 

inlärningssituationernas inverkan på inlärarnas motivation; det finns också fall där motivation inte har 

uppstått vid utvecklingen av individens självbilder utan med hjälp av den framgångsrika 

inlärningsprocessen (t.ex. då när inläraren upptäcker att han är bra på ämnet). Det finns således tre 

olika källor för motivation att lära sig ett främmande språk: inlärares egen föreställning om sig själv 

som effektiv talare av målspråket, det sociala trycket från omgivningen och positiva 

inlärningserfarenheter. (Dörnyei & Ushioda 2011: 86) 
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Det finns ändå några brister i denna modell. För det första förutsätter den att den aktiva processen i 

fokus kan definieras och avgränsas – vilket är nästan omöjligt för det har inte bevisats vetenskapligt när 

inlärningsprocesser börjar och slutar, och samtidigt kan flera olika inlärningsprocesser också överlappa 

varandra. För det andra förutsätter modellen att en process sker utan något inflytande från andra 

processer som pågår samtidigt. Sammanfattat kan det då sägas att modellen inte kan iaktta alla 

målsättningar som påverkar individens beteende och således göra rättvisa åt den dynamiska och 

kontextuella komplexiteten av inlärningsprocessen. (Dörnyei & Ushioda 2011: 69f.) 

 

 

3.4 Motiverande undervisningspraktik  

 

Många språklärare strävar efter att öka motivationen för att studera språk hos sina elever eller 

studerande. Därför är det viktigt att ta reda på olika medel att väcka intresse för språk och därefter 

bevara denna motivation. Det har ändå påpekats att det är problematiskt att ge pedagogiska anvisningar 

om temat motivation eftersom de inte kan generaliseras på grund av bl.a. olika sociokulturella 

kontexter och social dynamik inom ett klassrum. Ytterligare kommer det ofta fram att de motiverande 

strategier som passar för den ena gruppen inte verkar ha någon effekt på den andra gruppen. (Dörnyei 

& Ushioda 2011: 104ff.) 

 

Ett annat problem med olika motiverande strategier är att de baserar sig på den diskutabla 

föreställningen om att alla inlärare kan motiveras att lära sig vad som helst under rätta förutsättningar – 

detta är synnerligen osannolikt (Dörnyei & Ushioda 2011: 106). Därför kan forskare bara erbjuda lärare 

potentiellt meningsfulla förslag om olika motiverande strategier därav lärare kan välja de strategier som 

passar bäst för sina studerande. Dörnyei och Ushioda presenterar en modell för motiverande 

undervisningspraktik som erbjuder några strategier för lärare att motivera sina studerande (Dörnyei 

2005: 111f.; Dörnyei & Ushioda 2011: 108): 
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Figur 1. Modell för motiverande undervisningspraktik (Dörnyei & Ushioda 2011: 108).
4
 

 

Som det framgår av figur 1 ovan, följer och stödjer alla modellens fyra dimensioner varandra. För att 

modellen ska vara tydligare att förstå, beskriver jag dessa steg och deras innehåll i separata avsnitt. 

 

 

Skapandet av grundläggande motiverande omständigheter (1) 

 

Innan motiverande strategier kan påverka inlärare framgångsrikt måste inlärares omständigheter vara 

motiverande (se figur 1). Lärarna själva spelar en väsentlig roll i inlärningsprocessen; beteendet av 

lärare kan påstås vara ett starkt motiverande verktyg för nästan allt som lärare gör i klassrummet har 

något slags – positiv eller negativ – inverkan på inlärarna. Dörnyei och Ushioda betonar lärares egen 

entusiasm och engagemang i sitt eget arbete samt intresse för inlärare på personlig nivå och för deras 

utveckling och ansträngningar. (Dörnyei & Ushioda 2011: 107–112) Andra forskare diskuterar också 

hur lärare kan ha ett stort inflytande såväl på inlärares motivation, självkänsla som på deras 

föreställningar om sina egna kompetenser (Deci & Ryan 1985: 255; Peltonen & Ruohotie 1992: 85). 

                                                           
4
 De svenska översättningarna angående modellen för motiverande undervisningspraktik är mina egna. 

1. Skapandet av grundläggande motiverande omständigheter 

 Lärarens lämpliga beteende 

 En trevlig och stödjande atmosfär i klassrummet 

 En kohesiv inlärargrupp med passande normer 

2. Genereringen av initialmotivation 

hos inlärare 

 Förbättringen av inlärares 

värderingar av och attityder till L2 

 Skapandet av realistiska 

föreställningar 

 Ökningen av inlärares 

målorientering och förväntningar 

om framgång 

 Utarbetningen av relevant 

undervisningsmaterial för inlärare 

3. Bevarandet och skyddandet av motivation 

 Inspirerande inlärningssituationer 

 Motiverande presentation av uppdrag 

 Skyddandet av inlärares självkänsla och ökandet av deras 

självförtroende 

 Ställningen av specifika mål 

 Tillåtandet av inlärares försök att bevara positiv social image 

 Skapandet av självständighet hos inlärare 

 Befrämjandet av självmotiverande inlärningsstilar och samarbete mellan 

inlärare 

4. Uppmuntran till positiv 

retrospektiv självvärdering 

 Motiverande feedback 

 Befrämjandet av motiverande 

attributioner 

 Ökandet av tillfredsställelse hos 

inlärare 

 Erbjundandet av betyg och 

belöningar på ett motiverande sätt 
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En annan viktig förutsättning för motiverande omständigheter är en trevlig och stödjande atmosfär i 

klassrummet: deltagandet av inlärare är som högst i situationer där de känner att de är skyddade mot 

hån och förlägenhet samt där de uppmuntras att uttrycka sina åsikter (Brophy 2010: 22f.; Dörnyei & 

Ushioda 2011: 107–112; Peltonen & Ruohotie 1992: 86f.). Deci och Ryan (2002: 73f.) har också lagt 

märke till stämningens betydande roll i klassrummet och konstaterar att inlärare förmodligen är mer 

motiverade att nå gemensamma mål om läraren har lyckats skapa en atmosfär där alla inlärare 

respekteras.  

 

Det tredje grundläggande villkoret handlar om sammansättningen av en kohesiv inlärargrupp samt 

passande normer som utarbetas tillsammans med alla medlemmar i gruppen. Samarbetsovilliga klickar 

och avsnoppningen av klasskamrater kan leda till inaktivitet eller förminska inlärares engagemang i 

inlärningen. (Dörnyei & Ushioda 2011: 107–113) 

 

 

Genereringen av initialmotivation hos inlärare (2) 

 

Efter motiverande omständigheter har skapats kan läraren generera initial motivation hos inlärare (se 

figur 1). Ett av dessa medel att skapa initial motivation är att främja positiva värderingar av och 

attityder till målspråket. Varje individ har ett eget subjektivt värdesystem som är sammansatt av 

internaliserade föreställningar, uppfattningar och känslor om den sociala omvärlden. Dessa värden har 

utvecklats ur tidigare erfarenheter och de bestämmer till största delen individens synsätt om olika 

aktiviteter. Därför kan beaktandet av inlärares värderingar av och attityder till det främmande språket 

vara ett av de effektivaste sätten i deras motivering i det långa loppet. (Dörnyei & Ushioda 2011: 113f.) 

 

Samtidigt har många inlärare vissa föreställningar om språkinlärning, och de flesta av dessa 

föreställningar är ofta felaktiga vilket kan vålla problem – m.a.o. kan orealistiska föreställningar om 

framsteg i språkinlärning leda till besvikelse när de inte förverkligas och således fördröja utvecklingen. 

Därför är det nyttigt om inlärare lär sig att sätta rimliga mål för sin språkutveckling, och att dessa mål 

kan nås med hjälp av flera olika strategier. (Dörnyei & Ushioda 2011: 117) 

 

Ökningen av inlärares målorientering och förväntningar om framgång är också ett av de motiverande 

sätten som lärare kan använda i sitt klassrum (Dörnyei & Ushioda 2011: 115). Såsom Fiske (2008: 9) 
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samt Deci och Ryan (2002: 63) påpekar: ju mer människor sätter värde på slutresultat och förväntar sig 

att uppnå dem, desto mer motiverade är de. Många inlärare kan ofta vara förvånade över t.ex. varför 

språkundervisningen är obligatorisk för dem, och då kan inlärares egna personliga mål diskuteras. 

Ökningen av inlärares förväntningar om framgång är också viktig med tanke på att individen genomför 

sina uppdrag bäst då han tror att han kan lyckas med dem. Detta gäller också tvärtom: individen är inte 

motiverad att nå sina mål då han tycker att det är omöjligt att nå dem. För att inlärare får en känsla att 

de kan lyckas med sina uppdrag kan lärare erbjuda tillräckligt med hjälp, kontrollera att inlärare vet vad 

framgång i uppdraget förutsätter samt ta bort eventuella hinder för framgång. (Dörnyei & Ushioda 

2011: 115) 

 

En ytterst viktig resurs i motivering av inlärare är relevant undervisningsmaterial. Enligt Dörnyei och 

Ushioda (2011: 116) blir inlärare inte motiverade om de måste lära sig någonting som inte verkar ha 

någon betydelse för deras liv. Därför kan det vara nyttigt för lärare att ta reda på de teman som inlärare 

vill lära sig och inbaka dessa teman så mycket som möjligt i undervisningsplanen. Undervisnings-

materialet borde också vara tillräckligt utmanande och intresseväckande för att inlärares motivation 

skulle bevaras och stödjas, såsom Deci och Ryan (1985: 58, 248) påpekar. 

 

 

Bevarandet och skyddandet av motivation (3) 

 

Skapandet av motivation räcker ändå inte: man måste också bevara och skydda inlärares motivation (se 

figur 1) för det är inte ovanligt att inlärare förlorar sitt intresse för språkinlärningen eller glömmer sina 

mål (Dörnyei 2005: 112; Dörnyei & Ushioda 2011: 118). Inspirerande inlärningssituationer av god 

kvalitet är väsentliga i bibehållandet av inlärares motivation. Det är ändå besvärligt att definiera 

begreppet ’undervisning av god kvalitet’ men vad lärare åtminstone kan göra är att de kan bryta 

monotoniteten av inlärningen genom att variera sina undervisningsmetoder och uppgifter samt att göra 

inlärarnas uppdrag intressanta. Samtidigt måste de presentera dessa uppdrag på ett motiverande sätt t.ex. 

genom att förklara syftet av uppdrag, väcka positiva förväntningar om uppdrag samt ge nödvändiga 

strategier för att genomföra dessa uppdrag. (Dörnyei & Ushioda 2011: 118f.) Enligt Deci och Ryan 

(2002: 65) borde man också lägga märke till svårighetsgraden av uppdrag: om uppdrag är alltför lätta 

blir inlärare uttråkade, och om de är alltför utmanande blir inlärare oroliga. Därför är det viktigt att 

uppdrag är optimalt utmanande. 
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Ifall inlärare är osäkra om sig själva eller om sina förmågor, kan det förhindra deras inlärningsprocess. 

Därför spelar beskyddet av inlärares självkänsla och självförtroende en viktig roll i klassrum. Detta kan 

vara utmanande för lärare eftersom inlärare ju ofta måste möta situationer som kan kännas pinsamma: 

de måste ofta tala högt utan kunskap i alla nödvändiga ord eller grammatikregler och en eventuell 

betygsättning kan skapa alltmer spänning hos inlärare. Enligt Dörnyei och Ushioda borde inlärare få 

känslor av framgång i klassrummet exempelvis med hjälp av uppmuntran från lärare eller erbjudandet 

av olika inlärningsstrategier. Ytterligare är individuella målsättningar också en verksam metod som 

möjliggör det att inlärare kan kontrollera sin egen språkinlärning samt sammanbinda sina intressen med 

inlärningen – detta är viktigt med tanke på att inlärningsprocessen kan ta flera år. (Dörnyei & Ushioda 

2011: 119ff.) 

 

Många inlärare är oroliga över att bevara ansiktet, dvs. sin sociala image, framför sina jämnåriga 

skolkamrater. Därför är det självklart att förödmjukande situationer borde undvikas vid inlärnings-

situationer. (Dörnyei & Ushioda 2011: 121) För att bevara sitt positiva ansikte har det observerats att 

en individ försöker få positiv uppmärksamhet från andra människor – sådant som han tillvinner sig då 

han uppfyller normer av andra människor (Morling & Kitayama 2008: 423). Dörnyei och Ushioda 

(2011: 121) tillägger att olika möjligheter i klassrummet, som kan lyfta fram inlärares styrkor och 

språkkunskaper i det främmande språket, samt undvikandet av kritik och rättande kan ha en positiv 

inverkan på språkinlärningssituationer.  

 

Ytterligare diskuterar Dörnyei och Ushioda (2011: 122) att det skulle vara nyttigt om inlärare tog en 

aktiv attityd till inlärning – m.a.o. lärde sig självständighet när det är fråga om inlärning. Detta betyder 

att lärare erbjuder exempelvis situationer där inlärare kan fatta egna beslut och bära ansvaret för sin 

inlärning. För att nå detta mål kan lärare uppmuntra sina studerande till projektarbeten och jämbördig 

undervisning, dvs. en inlärningssituation där inlärare själva undervisar och hjälper varandra. Härtill kan 

positiv feedback om inlärares initiativförmåga stödja deras motivation (Deci & Ryan 2002: 66). 

 

Samarbete mellan inlärare kan också förbättra motivationen att lära sig språk, för det har konstaterats 

att tävlandet kan försämra motivation och dämpa kreativitet (Deci & Ryan 1985: 258). Däremot kan 

samarbetet mellan individer bl.a. lindra ångest, intensifiera engagemanget till uppdraget, skapa positiva 

förhållanden till ämnet och därigenom förbättra motivationen. (Deci & Ryan 1985: 258; Dörnyei & 

Ushioda 2011: 122) Därför borde denna arbetsform utnyttjas också i undervisningen. 
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Enligt Dörnyei och Ushioda (2011: 124ff.) finns det mycket som lärare kan göra för att motivera sina 

studerande men man har också observerat att det finns ett sätt som inlärare själva kan göra: de kan 

motivera sig själva. Lärare kan ändå hjälpa inlärare genom att presentera flera olika självmotiverande 

strategier och framhäva strategiernas fördelar. Sådana strategier är bl.a. kontrollstrategier som 

behandlar miljö och känslotillstånd (se närmare Dörnyei & Ushioda 2011: 124ff.). 

 

 

Uppmuntran till positiv retrospektiv självvärdering (4) 

 

Många undersökningar har konstaterat att tidigare inlärningserfarenheter, förnöjsamhet som inlärare får 

efter uppdrag, och de orsaker som inlärare hänvisar till efter en lyckad eller misslyckad 

inlärningssituation har ett stort inflytande på hur de förhåller sig till nästa uppdrag (Dörnyei & Ushioda 

2011: 126). Därför spelar också det fjärde steget, uppmuntringen till positiv retrospektiv självärdering 

(se figur 1), en väsentlig roll i motiverande undervisningspraktik. 

 

Motiverande feedback kan vara ett av de meningsfullaste medlen som lärare kan utnyttja i 

undervisningen (Dörnyei & Ushioda 2011: 127). Många undersökningar har bevisat att positiv 

feedback om inlärares utförande förbättrar motivationen för den stödjer deras uppfattning om deras 

skicklighet medan negativ feedback har motsatta följder – den kan försämra motivation (Deci & Ryan 

2002: 65). Negativ feedback kan ändå också ha annorlunda följder: den kan berätta vad man kan göra 

för att förbättra sina resultat nästa gång och därigenom bevara sin motivation (Deci & Ryan 1985: 248). 

Därför måste lärare fästa avseende vid hurdan feedback de egentligen erbjuder.  

 

Såsom Brophy samt Deci och Ryan diskuterar, finns det feedback av två olika slag: informativ och 

kontrollerande. Alltför kontrollerande feedback anses vara gagnlös eftersom den bara informerar 

inlärare hur väl de har gjort. Detta sätt att ge återkoppling kan skapa för mycket tryck på inlärare och 

risken att inlärares motivation försämras ökar. Däremot anses informativ feedback vara effektivare i 

undervisning för den identifierar och kommenterar på inlärares utveckling, kompetens samt de 

strategier som de har använt. Information om egna insatser hjälper också inlärare att inse hur de kan 

utveckla sig. (Deci & Ryan 1985: passim; Brophy 2010: 57) Dörnyei och Ushioda tillägger till detta att 

bra feedback också erbjuder positiva exempel samt antaganden att lärare tror på inlärares förmågor. 

Samtidigt borde lärare komma ihåg att undvika feedback som kan ha negativa följder; lärare borde inte 
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erbjuda t.ex. beröm efter lätta uppdrag eller alltför mycket hjälp genom att ge rätta svar omedelbart. 

(Dörnyei & Ushioda 2011: 127f.) 

 

För att nå det fjärde steget borde lärare också lägga märke till hurdana attributioner (se avsnitt 3.3.1) de 

använder för att motivera inlärare. Till exempel om inlärare tror att misslyckandet beror på deras 

otillräckliga kunskaper, hindrar detta förmodligen deras framtida utförande. Antagandet om att orsaken 

ligger på otillräckliga ansträngningar är däremot mindre skadligt. Därför borde lärare hellre betona 

möda än talang om de vill motivera inlärare effektivt. (Brophy 2010: 47ff.; Dörnyei & Ushioda 2011: 

126f.) 

 

Inlärares tillfredsställelse anses också vara en viktig del av motivation. Inlärare borde bli stolta över 

sina resultat och få motiverande belöningar. Detta är olyckligtvis ibland svårt eftersom betygsättning 

spelar en väsentlig roll i nutida skolor. Därför fäster inlärare mer avseende vid betyg i stället för själva 

inlärningen vilket inte är avsikten med undervisningen. (Dörnyei & Ushioda 2011: 128) Brophy 

påminner också att det inte är rådligt att erbjuda belöningar som primära sporrar till att motivera 

inlärare att göra sådana saker som lärare önskar att de skulle göra självständigt, såsom att bekanta sig 

med svenskspråkig kultur. Betygsättning och belöningar kan ändå vara effektiva medel att motivera 

inlärare speciellt då när de inte är genuint intresserade av inlärningen och lärare vill motivera dem att 

fortsätta studier. (Brophy 2010: 137) 

 

Många språklärare kan anse att dessa fyra steg innehåller relativt mycket att ta i beaktande, men 

Dörnyei (2005: 111) påpekar emellertid att lärare borde syfta till att bli tillräckligt bra på motiveringen: 

det har påståtts att det inte är kvantiteten utan kvaliteten av de motiverande strategier som är viktig. Ett 

par väl valda strategier kan således räcka till att skapa en positiv och motiverande atmosfär i 

klassrummet. Samtidigt måste man lägga märke till den sociokulturella kontexten och de unika 

förhållandena i klassrummen; de råd som är bra i den ena kontexten kan förmodligen inte ha samma 

inverkan på den andra (Dörnyei & Ushioda 2011: 135). 
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4 ATTITYDER TILL OCH MOTIVATION FÖR SVENSKA SPRÅKET I FINLAND 

 

Attityder till och motivation för det svenska språket har forskats relativt mycket i Finland. 

Undervisningen av svenska språket har hört till läroplanen för grundläggande utbildningen sedan 1970-

talet men svenskans ställning i det nutida finska skolsystemet har ändå väckt hetsiga diskussioner bland 

elever, föräldrar, lärare samt politiker (Kettunen 2004: 25f.).  

 

Den populäraste modellen som har använts i Finland inom L2-motivationsforskning har förmodligen 

varit Gardners och Lamberts teori om den instrumentella och integrativa motivationen. Finska forskare 

såsom Eero Mustila (1990) och Ritva Kantelinen (1995) har använt denna teori i sina undersökningar i 

finska skolor för den har ansetts passa i de finska förhållandena för svenska språket är det andra 

inhemska språket i Finland. I min avhandling har jag ändå bestämt mig att använda en nyare modell för 

L2-motivation av Dörnyei (2005) för att undersöka detta tema ur en något annorlunda synvinkel. 

 

Såsom Kantelinen (2004: 15f.) diskuterar, har forskningsdata från 1990-talet visat att attityder till och 

motivation för att studera svenska i Finland varierar t.ex. enligt informanternas kön och 

utbildningsområde (se Mustila 1990; Kantelinen 1995, Vårt land, vårt språk. Kahden kielen kansa. En 

attitydundersökning om det svenska i Finland. Suomalaisia asenteita ruotsin kieleen Suomessa 1997). 

Enligt några tidigare undersökningar, t.ex. från Mustila (1990), har finländare haft ett relativt negativt 

ställningstagande till svenska språket. Emellertid visar bl.a. riksomfattande forskning Vårt land, vårt 

språk. Kahden kielen kansa. En attitydundersökning om det svenska i Finland. Suomalaisia asenteita 

ruotsin kieleen Suomessa (1997) att de flesta finska informanterna har en positiv inställning till svenska 

språket samt till att studera det. Därför kan man inte generalisera dessa resultat och påstå att de 

representerar åsikter och studiemotivation från alla finländare. Detta gäller också resultaten av min 

undersökning.  

 

Trots att det inte går att generalisera dessa ovannämnda forskningsresultat om attityder och 

studiemotivation, är det ändå intressant att veta hurdana åsikter finländare vid olika åldrar eller 

utbildningsnivåer har om svenska språket. En nyare opinionsundersökning om svenskans ställning i 

Finland genomfördes av Finlands svenska tankesmedja Magma i slutet av år 2008. Sammanlagt 

intervjuades 1 012 finskspråkiga personer mellan 15 och 79 år på 96 orter om deras inställningar till det 

svenska språket, till den svenskspråkiga kulturen samt till de svenskspråkiga i Finland. Sammanfattat 
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kan det sägas att majoriteten av informanterna har en ganska positiv syn på svenskans viktighet i 

Finland; majoriteten anser att svenska språket är en väsentlig del av det finska samhållet (74 % av 

informanterna) och att det vore skada om svenska språket och kulturen skulle dö ut i Finland (72 % av 

informanterna). (Forsgård 2008 [www]) 

 

Inställningar till svenska språket i finska grundskolor kommer fram i en annan nyare forskningsrapport 

som genomfördes år 2011. Enligt denna rapport tycker hälften av informanterna i grundskolor om att 

lära sig svenska och bara 20 % har negativa attityder till svenska språket. Det kommer också fram att 

elever vill lära sig svenska för att klara sig i vardagliga situationer. Ytterligare önskar de mer autentiskt 

undervisningsmaterial och de vill veta mer om den svenska kulturen. Lärarens insats i undervisningen 

betonas också i undersökningen och varierande och kommunikativa arbetssätt anses vara viktiga. 

(Lehti-Eklund & Green-Vänttinen 2011 [www]) 

 

Yrkesstuderandes attityder till och motivation för svenska språket i Finland – som också är temat på 

denna avhandling – har forskats bl.a. av Kantelinen (se Kantelinen 1995; 2011). En av hennes nyaste 

undersökningar visar att yrkesstuderande verkar vara övertygade om att de kan ha nytta av svenskan i 

arbetslivet och att de kommer att behöva den både i arbetslivet och i vidareutbildningen. Samtidigt 

konstaterar hon ändå att både färdigheter i och motivation för att läsa svenska verkar vara relativt svaga 

och att de varierar väsentligt med hänsyn till olika bakgrundsfaktorer såsom tidigare utbildning och 

kön. (Kantelinen 2011: 41–60) Såsom Kantelinen, är jag också intresserad av att ta reda på vilka 

faktorer som kan påverka både deras attityder till och studiemotivation för att lära sig svenska. 
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5 DET INTERKULTURELLA OCH AUTENTICITET I SPRÅKUNDERVISNING 

 

Språk och kultur anses vara oskiljbara eftersom språk genomsyrar kultur allt igenom (Kaikkonen 2000: 

51). Detta nära förbindelse mellan språk och kultur har lett till att dagens kulturundervisning inte 

uppfattas bara som oväsentligt delområde av språkundervisning; i stället finns den med hela tiden när 

man lär sig språk (Kramsch 1993: 8). Den moderna finska språkundervisningen siktar på att undervisa 

både färdigheter i språk samt interkulturell kompetens redan på grundläggande undervisning; även 

svenskan som läroämne definieras som färdighets- och kulturämne (Utbildningsstyrelsen 2004: 127–

133 [www]). I det följande fokuseras det på de begrepp som ofta hänvisas i samband med språk- och 

kulturundervisning: interkulturell och autenticitet. 

 

Enligt Kaikkonen är begreppet interkulturell en av de viktigaste definitioner som styr undervisningen 

och inlärningen i främmande språk idag. I Finland tolkas detta begrepp som internationalisering av 

finska medborgare. (Kaikkonen 2000: 49f.) Det interkulturella beskrivs som en dynamisk handling 

eller process ”för att uppnå ökad förståelse och respekt för olikheter i kulturella uttryckssätt” 

(Gagnestam 2005: 83). Det understryker således rollen av själva mötet och individens förberedelse för 

mötet (Kaikkonen 2000: 50). 

 

Interkulturella handlingar anses uppstå vid möten av människor från olika kulturer. Ett lyckat 

interkulturellt möte är alltid dialogiskt till sin karaktär: där mötets parter med sina egna kulturella 

egenskaper aktiverar sina färdigheter och kunskaper så att de strävar efter att förstå varandra både på 

språkligt och utomspråkligt sätt. Dialogiska möten i sig kan således anses som interkulturell inlärning. 

Utgångspunkten för interkulturell språkundervisning är att inlärare klarar sig i olika interkulturella 

situationer där såväl språk, kulturbundet beteende som tolerans spelar en väsentlig roll. Huvudsyftet är 

ändå inte att nå språkkompetens av en infödd talare. Kaikkonen poängterar också att det främmande 

språket besannas bara vid interkulturella situationer vilket förutsätter autentiska möten med målspråket 

och dess användning i autentiska situationer; före ett interkulturellt möte kan det främmande språket 

framträda bara som abstrakta modeller för inlärare. (Kaikkonen 2000: 49f.)  

 

Begreppet autenticitet används ofta på samma sätt som äkthet och det behandlas ofta exempelvis med 

hjälp av dess motsvarigheter: om något är oäkta, konstgjort, indirekt eller till och med bearbetat (dvs. 

didaktiserat) kan det inte vara autentiskt.  Själva ordet autenticitet härstammar från det latinska ordet 
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authentees vilket betyder ’upphovsman’. Autenticitet skapas således i situationer där någon har satt i 

gång eller skapat något nytt. I fråga om språkinlärning innebär autenticitet betydelsen av 

inlärningssituation och inlärning. Med andra ord hänvisar detta till en personlig och direkt upplevelse 

där inläraren själv genomför och upplever sin egen inlärning. Autentisk språkinlärning och språk-

undervisning ska således sträva efter att samla autentiska upplevelser av det främmande språket och 

dess användning samt erbjuda möjligheter för inlärare att pröva på sina iakttagelser och sin inlärning i 

så autentiska situationer som möjligt. Dessutom borde inlärare också få hjälp till att reflektera 

förvärvade kunskaper och förståelse för att de ska motsvara verkligheten. (Kaikkonen 2000: 53ff.)  

 

Autenticiteten av aktiviteter eller uppdrag har ansetts ha till och med en motiverande inverkan på 

inlärare: Brophy (2010: 32) diskuterar autenticitetens inverkan på studiemotivation och föreslår att 

lärare borde inbaka autentiska aktiviteter i undervisningen så mycket som möjligt eller åtminstone 

diskutera inlärningens potentiella tillämpningar i det vardagliga livet. Det kan således påstås att med 

hjälp av autentiska upplevelser får man en inblick i språkinlärningens praktiska fördelar. 

 

Interkulturell inlärning och autenticitet således sammanbundna begrepp som båda sammanhänger med 

personliga upplevelser. Autentiskt arbetssätt sammanbinder upplevelser, möten och samarbete och 

erbjuder möjlighet att behandla eget och främmande beteende. (Kaikkonen 2000: 59) Såsom 

Gagnestam (2005: 80) klargör, kan inlärare bli bättre förberedda för sina liv i en mångkulturell värld 

om det är möjligt att synliggöra det okända och föra fram nya perspektiv. Båda dessa begrepp är 

intressanta att behandla i denna avhandling med tanke på de interkulturella och autentiska dragen av 

Svenska nu-evenemang: det är intressant att ta reda på om dessa autentiska möten med det svenska 

språket och svenskspråkiga människor kan ha ett positivt inflytande på yrkesstuderandes attityder och 

motivation.  
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6 ANALYS OCH RESULTAT 

 

I detta kapitel redogörs för resultaten av undersökningen. För det första redovisas bakgrunds-

information om projektet Svenska nu, Svenska nu-jippoveckan och informanterna i undersökningen. 

För det andra analyseras de yrkesstuderandes svar på frågeformulär 1 och den första delen av 

intervjuerna för att undersöka de yrkesstuderandes attityder till och motivation för svenskstudier i 

allmänhet. För det tredje beskrivs observationerna av tre annorlunda Svenska nu-evenemang för att ta 

reda på hurdana medel och metoder som användes vid evenemangen för att öka de studerandes intresse 

för svenska språket. Till sist analyseras de yrkesstuderandes svar på frågeformulär 2 och den andra 

delen av intervjuerna för att utreda de studerandes åsikter angående Svenska nu-evenemangen och 

jippoveckans potentiella inverkan på deras attityder till och motivation för studier i svenska. Ytterligare 

jämförs svaren på båda frågeformulären, intervjuerna samt observationerna med varandra, och 

resultaten diskuteras. 

 

 

6.1 Bakgrundsinformation om projektet Svenska nu och Svenska nu-jippoveckan 

 

Svenska nu är ett projekt som även kan beskrivas som nätverket för svenska språket och kulturen i 

Finland. Dess syfte är att visa att svenska kan vara både nyttigt och roligt – m.a.o. vill Svenska nu 

uppmuntra finskspråkiga skolelever och studerande att använda svenska med hjälp av förmedling av 

svensk ungdomskultur och möten med det svenska språket. Ytterligare har detta nätverk för avsikt att 

stödja språkundervisningen, informera om betydelsen av språkkunskaper samt arrangera fortbildning 

för lärare. (Svenska nu 2012a [www]) 

 

Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, och projektets 

delegation består av drygt fyrtio finländska och svenska personer inom kultur- och näringslivet, 

högskolevärlden och politiken. Till styrgruppen hör projektets största finansiärer samt närmaste 

samarbetspartner: Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Uleåborgs universitet, 

Svenslärarna i Finland rf, Sveriges Ambassad i Finland, Svenska Institutet, Svenska kulturfonden, 

Kulturfonden för Sverige och Finland och Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf. (Svenska nu 

2012a [www]) 
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Nätverkets nära samverkan med en universitetsgrupp, där alla universitet i Finland med utbildning av 

svensklärare är representerade, lärarföreningar och svensklärare har frambragt nya innovativa 

arbetsmetoder som har starka förbindelser med skolvärlden. Fokus av dessa undervisnings- och 

studiemetoder ligger på pedagogisk tillämpning av kulturmaterialet så att verksamheten ska kunna 

förenas med läroplanen och skolarbetet på bästa möjliga sätt. Verksamheten koncentrerar sig också på 

flytande kommunikation, och eventuella fel fäster man inte vikt vid så länge de inte stör förståelsen. 

Svenska nu betonar ändå att dess avsikt inte är att erbjuda befintliga lösningar, utan att utveckla och 

pröva nya arbetsmetoder. (Svenska nu 2012a [www]) 

 

I skolorna arbetar man i allmänhet med Svenska nu i tre etapper: innan gästen från Svenska nu kommer, 

bekantar eleverna sig med ett studiematerial som är utarbetat för besöket och förebereder frågor till 

gästen så att diskussionen ska komma igång under lektionen. Till sist utvärderas besöket och eleverna 

kan fortsätta med arbetet av studiematerialet tillsammans med sin lärare. (Svenska nu 2012a [www]) 

 

Under våren 2012 arrangerade projektet Svenska nu tillsammans med Uleåborgs yrkesinstitut OSAO 

en jippovecka där man erbjöd annorlunda, upplevelserika svensklektioner åt yrkesstuderande. Förslaget 

att arrangera jippoveckan kom från OSAO för dess ledning blev oroad över de studerandes 

språkkunskaper i svenska och därigenom också dess inverkan på deras fortsatta möjligheter i 

arbetslivet och fortbildning. Enligt Jarmo Paloniemi, rektor för OSAO, ville yrkesinstituten påminna 

sina studerande att kunskaper i svenskan också kan vara nyttiga efter man har blivit färdig med sina 

studier och när man måste planera sin framtid. (Svenska nu 2012b [www])  

 

Svenska nu ordnar hundratals olika evenemang runtom i landet årligen men nätverket har inte 

samarbetat med andra läroanstalter lika intensivt såsom med OSAO. Enligt projektkoordinator för 

Svenska nu, Tiinaliisa Granholm, vill Svenska nu erbjuda studerande sådana upplevelser där de får ta 

kontakt med svenskspråkiga personer: sådana här möten kan ju vara berikande och således kan de 

uppmuntra och motivera ungdomar att använda svenska. Enligt Granholm har många studerande insett 

att det har varit ganska lätt att följa föreställningen fast de inte skulle ha förstått allt vad som har sagts 

under lektionen. (Keränen 2012 [www]) 

 

Under jippoveckan nådde Svenska nu cirka 3 000 yrkesstuderande som fick en möjlighet att delta i 

olika evenemang såsom serieteckning- och rapverkstäder, kocka på svenska, möta en frilansjournalist 
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från Sverige samt titta på en svenskspråkig teaterpjäs eller film (Svenska nu 2012b [www]). Ytterligare 

fick Svenska nu synlighet genom tidningsartiklar som publicerades i lokala tidningar såsom Oulu-lehti 

och Kaleva (se Oulu-lehti 2012; Kaleva 2012; Kotila 2012). 

 

 

6.2 Bakgrundsinformation om informanterna och yrkesinriktad utbildning 

 

Som primära informanter i undersökningen är de yrkesstuderande som studerar vid Uleåborgs 

yrkesinstitut OSAO. I början av båda frågeformulären 1 och 2 frågades informanterna om deras kön 

och ålder som bakgrundsinformation. I följande tabell redogörs för antalet informanter, dvs. de 

yrkesstuderande, och deras könsfördelning i båda frågeformulären och i de två delarna av intervjuerna. 

 

Tabell 1. Antalet informanter och deras könsfördelning. 

 Kvinnor Män Antalet informanter 

Frågeformulär 1 och 

den första delen av intervjuerna 

15 

varav 7 intervjuades 

13 

varav 5 intervjuades 

28 

varav 12 intervjuades 

Frågeformulär 2 och 

den andra delen av intervjuerna 

8 

varav 5 intervjuades 

7 

varav 3 intervjuades 

15 

varav 8 intervjuades 

 

Som tabell 1 visar besvarades det första frågeformuläret av sammanlagt 28 informanter, varav 15 var 

kvinnor och 13 var män. Av dessa informanter intervjuades sammanlagt 7 kvinnor och 5 män i den 

första delen av intervjuerna. Det andra frågeformuläret besvarades av 15 studerande varav var 8 

personer kvinnor och 7 män. I den andra delen av intervjuerna intervjuades sammanlagt 5 kvinnor och 

3 män. Alla informanter som svarade på frågeformulär 2 hade också svarat på frågeformulär 1. Det 

finns inte avsevärt stora könsskillnader i de yrkesstuderandes svar, och därför betraktas könsskillnader 

inte närmare i denna undersökning. 

 

Informanterna bads att skriva sitt namn eller en pseudonym på båda frågeformulären för att 

frågeformulären därigenom kunde förknippas och jämföras. Informanternas namn används ändå inte 

för att förvara deras anonymitet. Frågeformulären har följaktligen numrerats godtyckligt men samtidigt 

på så sätt att informanterna 1–12 har intervjuats, och att informanterna har samma nummer i båda 
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frågeformulären. Ytterligare har informanternas svensklärare intervjuats men han har inte räknats med i 

tabell 1. I följande tabell redogörs för informanternas ålder i båda frågeformulären. 

 

Tabell 2. Informanternas ålder. 

Informanternas ålder 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 39 år 

Antalet informanter i 

frågeformulär 1 (n=28) 

13 9 2 2 1 1 

Antalet informanter i 

frågeformulär 2 (n=15) 

 6 7 0 1 0 1 

 

Huvudsakligen varierar åldern mellan informanterna från 18 till 22 år med undantag av en informant 

som är 39 år gammal. Av dessa 28 informanter besvarade 15 också frågeformulär 2, och följaktligen 

finns det inte någon större variation när det gäller deras ålder. Den största skillnaden mellan de två 

frågeformulären i fråga om informanternas ålder är att antalet 18-åriga informanter har sjunkit från 13 

till 6 informanter mellan frågeformulär 1 och 2, och den största åldersgruppen i frågeformulär 2 är 

således 19-åriga informanter. 

 

Redan inom ramen av frågeformulär 1 tillfrågades de yrkesstuderande om vad de vet om projektet 

Svenska nu (se bilaga 1, fråga 19). Sammanlagt 15 av 28 studerande hade inte alls svarat på frågan 

vilket antagligen kan tolkas så att de inte visste någonting speciellt om projektet eller dess förbindelse 

med Svenska nu-jippoveckan. Detta tyder också på att de inte hade hört om projektet Svenska nu 

tidigare. Resten av de studerande, 13 personer, visste däremot att projektet har någonting att göra med 

svenska språket och Svenska nu-jippoveckan. 

 

Vad yrkesstuderandes utbildning beträffar, är omfattningen av deras yrkesinriktade grundexamen 120 

studieveckor
5
 som består av yrkesinriktade examensdelar (90 sv), examensdelar som kompletterar 

yrkeskompetensen (20 sv) samt valfria examensdelar (10 sv). Språkstudierna hör till s.k. gemensamma 

studier som kompletterar yrkeskompetensen, och omfattningen av de obligatoriska studierna i det andra 

inhemska språket är 1 studievecka (Statsrådets beslut om examinas uppbyggnad och de gemensamma 

studierna i den grundläggande yrkesutbildningen 213/1999 [www]). Såsom den intervjuade svensk-

läraren poängterar innebär detta i praktiken att yrkesinriktade studerande har cirka 25 undervisnings-

                                                           
5
 En studievecka (sv) motsvarar 40 timmars arbetsinsats (Förordning om yrkesutbildning 811/1998 [www]). 
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timmar att lära sig de nödvändiga färdigheter i svenska som behövs för att reda sig arbetslivet. 

Yrkesstuderande har i princip en möjlighet att läsa mer svenska som valfria studier, men som det 

framkom vid intervjun med svenskläraren har valfria kurser i svenska ställts in bl.a. på grund av 

otillräckligt antal deltagare. 

 

 

6.3 Analys av frågeformulär 1 och den första delen av intervjuerna 

 

I detta avsnitt analyseras de yrkesstuderandes svar på det första frågeformuläret och intervjuerna som 

fördjupar dessa svar (se bilagorna 1 och 3). Frågeformulär 1 innehåller olika typer av frågor, och vissa 

resultat redogörs med hjälp av figurer och tabeller för att kartlägga riktlinjerna i de studerandes svar. 

Resultaten av Likert-skalan i fråga 3 presenteras med fyra olika dimensioner: de som håller med 

påståendena (svarsalternativen helt av samma åsikt och delvis av samma åsikt), de som inte är av 

samma eller annan åsikt, de som är av annan åsikt (svarsalternativen helt av annan åsikt och delvis av 

annan åsikt), och de som inte kan besvara påståendet (svarsalternativ vet ej). 

 

Först utreds de studerandes attityder till svenskstudier samt svenskspråkig kultur och svenskspråkiga 

personer. Därefter tas det reda på de studerandes autentiska möten med det svenska språket och dess 

talare och kultur samt kartläggs deras kunskaper i den svenskspråkiga kulturen. Till sist undersöks 

deras motivation för svenskstudier med Dörnyeis teori om det motiverande L2 självsystemet som 

bakgrundsteori (se avsnitt 3.3.2). Information om de studerandes attityder, motivation och bevekelse-

grunder kan hjälpa till att förstå hur de förhåller sig till svenskstudier och till Svenska nu-jippoveckan 

och varför de förhåller sig till dem på ett visst sätt. Resultaten av frågeformulär 1 används vidare som 

bakgrundsinformation vid analysering av observationerna samt frågeformulär 2 och den andra delen av 

intervjuerna.  

 

 

6.3.1 Attityder till svenskstudier 

 

I denna avhandling koncentreras det på att utreda de yrkesstuderandes attityder till svenskstudier ur 

attitydernas kognitiva, affektiva och konativa komponenter med hjälp av tre påståenden om svenskans 

viktighet, behaglighet och lätthet samt om de studerandes beredskap att studera svenska om det var ett 
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frivilligt skolämne (se påståendena b–e i fråga 3). Ytterligare tillfrågades de studerande om hur de 

förhåller sig till studier i främmande språk i allmänhet (påstående a i fråga 3); om de studerande har 

negativa attityder till språkstudier på allmän nivå, är det också sannolikt att de inte heller ställer sig 

positiva till svenskstudier. 

 

 

Figur 2. De yrkesstuderandes attityder till studier i svenska och främmande språk (n=28). 

 

Som det framgår av figur 2, anser alla studerande i denna undersökning att studier i främmande språk 

är viktiga. När de intervjuade studerande frågades vad de tyckte om språkstudier i allmänhet bekräftade 

alla sina svar som de gav i frågeformulären med kommentarer om språkfärdigheternas nyttighet: 

 
- Kielten opiskelu on äärimmäisen tärkeää siinä mielessä, että tässä globalisoituvassa Suomessa niinku 

globalisoituvassa maailmassaki englanti ei riitä yhteisenä kielenä. Esimerkiksi Ranskassa ja Venäjällä, 

missä varsinki vanhojen ihmisten keskuudessa ei ole englannin kielen taitoa, on äärimmäisen tärkeä osata 

paikallisia kieliä jos haluaa tulla heidän kanssaan toimeen missään muodossa (Informant 2) 

- Mun mielestä se [kielten opiskelu] on aika tärkeetä. Silleen, että ku oppii uusia kieliä nii on helppo 

kommunikoida sitte vieraskielisten kanssa. Ja muutenki työnantajat kattoo sitä ihan hyvällä ku hakee 

töitä, että mitä paremmin osaa kieliä nii sen parempi, varsinki asiakaspalveluammatissa. (Informant 4) 

- Ne [kielet] on yleisesti hyödyllisiä, no yleisesti ainaki englanti on ehkä se tärkein kieli maailmassa. Jos 

reissailee tai uran kannalta ajattelen nii siitä [opiskelusta] on hyötyä myös Suomessa. [...] voi siitä olla 

esim ihmissuhteissa tai työelämässäki apua. (Informant 6) 

 

Som det framgår av intervjuerna, verkar de studerande betona nyttigheten av främmande språk med 

anknytning till viktigheten av språkstudier. I synnerhet tas krav i arbetslivet som förhärskande teman 

upp som de verkar sätta relativt mycket värde på. Några intervjuade studerande avslöjar ändå att de vill 

lära sig främmande språk eftersom de tycker om att kommunicera med utlänningar. Detta antyder att de 

inte bara uppskattar språkkunskaper med tanke på deras nyttighet i arbetslivet utan språkkunskaper är 

viktiga även för dem själva. De studerande frågades inte i frågeformuläret vilka språk de anser vara de 
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2 e) Jag skulle studera svenska om det var frivilligt. 

d) Det är lätt att studera svenska. 

c) Det är trevligt att studera svenska. 

b) Det är viktigt att studera svenska. 

a) Det är viktigt att studera språk. 

Helt och delvis av samma åsikt Ej av samma eller annan åsikt 

Helt eller delvis av annan åsikt Vet ej 
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viktigaste att lära sig, men de flesta intervjuade nämner engelskan som ett av de viktigaste språken med 

avseende på deras egna liv. Andra språk som de uppfattar vara viktiga är ryska och svenska. 

 

Vad de yrkesstuderandes åsikter om studier i svenska beträffar skiljer sig deras svar från varandra i stor 

utsträckning (se figur 2, påståendena b–e). I fråga om den kognitiva komponenten av attityder till 

svenskstudier visar figur 2 att deras åsikter om svenskans viktighet lutar lite åt den avböjande 

riktningen (se påstående b). Med andra ord anser nästan hälften av de studerande (13 personer) att det 

inte är viktigt att lära sig svenska. Fast dessa studerande ifrågasätter svenskans viktighet finns det ändå 

9 studerande som markerar positiva attityder genom att instämma med påstående b. Av intervjuerna 

framgår det att de flesta som uppfattar svenskstudier som oviktiga anser att svenskan inte är ett 

nödvändigt språk eftersom det talas bara i Sverige och lite i Finland. Däremot de som anser svenskan 

som viktigt språk berättar bland annat om sina egna erfarenheter i Sverige där alla inte talar engelska 

och framhåller svenskan som det andra inhemska språket. Resten av de studerande (6 personer) har inte 

någon klar åsikt om svenskans viktighet; förmodligen överväger de mellan fördelar och nackdelar av 

svenskstudier såsom Informanterna 5 och 6 förklarar i intervjun. De anser att å ena sidan kan det vara 

nyttigt att lära sig svenska men å andra sidan har de inte upplevt svenskstudier som intressanta eller 

meningsfulla för sig själva: 

 
- Kaikki kielet on hyödyllisiä osaltaan, mutta muhun ei vaan oo koskaan iskeny toi ruottin kieli. Se on ollu 

aina mulle vähän semmonen vaikea. [---] Ku kukaan muukaan ei puhu sitä nii ei sitä itelläkään tuu 

harjoiteltua. (Informant 5) 

- En ole kokenut hauskaksi sitä [ruotsin] opiskelua, koska sen hyöty on omassa elämässä jääny vähäiseksi. 

En ole sen takia kokenu semmosta iloa ite kielenoppimisesta mut niihän se on että […] jälkikäteen voi 

huomata että siitä on apua. (Informant 6) 

 

Av dessa kommentarer att döma verkar de studerande ofta förknippa tanken av svenska språkets 

viktighet med dess nyttighet i sina egna liv. Motiveringarna av de studerande som anser att 

svenskstudier inte är viktiga grundar sig således oftast på de studerandes uppfattning om att de inte 

kommer att behöva svenska senare i sitt liv. Däremot de studerande som instämmer i påståendet att det 

är viktigt att lära sig svenska bygger ofta sin uppfattning på sina egna erfarenheter eller på tron att de 

kommer att använda svenskan i framtiden. 

 

Påståendet om svenskstudiernas behaglighet mäter den affektiva komponenten av de yrkesstuderandes 

attityder (se figur 2, påstående c). Såsom det framgår av figur 2 fördelas deras känslomässiga åsikter 

tämligen jämnt: 7 studerande anger att det är trevligt att studera svenska, vilket kan tolkas markera 
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positiva attityder till svenskstudier, varemot 11 studerande har en negativ inställning vad behagligheten 

av svenskstudier beträffar. Ytterligare kan 10 studerande inte ta någon tydlig inställning till påståendet i 

fråga.  

 

Då de intervjuade studerande ombes att förklara sina inställningar beträffande behagligheten av 

svenskstudier framkommer det att trevliga lärare, intressanta undervisningsmetoder och -sätt, som gör 

det lättare att tillägna sig språket, spelar en väsentlig roll i skapandet av trivsamma lektioner. De flesta 

studerande som har motsatta åsikter motiverar sina svar genom att konstatera att svenskan är ett svårt 

språk att lära sig eftersom de inte är tillräckligt begåvade för att studera språk, eller genom att berätta 

att de har förlorat sitt intresse för att lära sig svenska på grund av inkompetenta och dåliga svensklärare. 

De 10 tveksamma studerande tycks balansera mellan de goda och dåliga sidorna av 

svenskundervisningen såsom en av dem förklarar vid intervjun:  

 
- Onhan se [ruotsi] mukavaa, ja on hyvä että sitä opetetaan, mutta se ei ole henkilökohtaisesti oo mulle 

helppo kieli. Se ei ole koskaan ollu semmoinen, joka tulis itsestäänselvyytenä, ja sen eteen on aina 

pitäny tehä aika paljon hommia. Siksi se ei ole niin mieleinen aine. (Informant 7)  

 

Den affektiva komponenten av de yrkesstuderandes attityder betraktas även med hjälp av påstående d 

som gäller deras åsikter huruvida det är lätt att studera svenska (se figur 2). De studerandes upplevelser 

av och föreställningar om svenskstudiernas svårighetsgrad kan anses påverka deras känsloladdade 

attityder eftersom den exempelvis kan skapa känslor av framgång eller ångest. Därigenom kan dessa 

känslor också ha ett inflytande på hur de studerande förhåller sig till studierna i svenska. Såsom figur 2 

visar avviker de studerandes åsikter om studiernas lätthet relativt mycket från deras åsikter om 

studiernas behaglighet: merparten av de studerande (15 personer) anser att det inte är lätt att studera 

svenska. Även vid intervjuerna berättar en del av de studerande att de har mött svårigheter i 

svenskstudier. Orsakerna till detta tillskrivs vara antingen hastigheten av svenskstudierna, ”dåligt 

språkhuvud” – dvs. de studerande anser inte sig själva som språkbegåvade – eller dåliga erfarenheter 

från tidigare svenskundervisning som har försvårat nuvarande studier. Den näst största gruppen 

studerande (11 personer) ställer sig neutral med sina ståndpunkter vilket kan tolkas så att de studerande 

inte upplever svenskstudier som för lätta eller för utmanande. Endast 2 studerande instämmer i att det 

är lätt att studera svenska, och en av dessa studerande berättar att detta även har motiverat henne att 

studera svenska. 
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I fråga om den konativa komponenten av de studerandes attityder tycks påstående om deras vilja att 

studera svenska frivilligt avslöja relativt mycket om deras handlingsberedskap att studera svenska (se 

figur 2, påstående e). En klar merpart av de studerande (20 personer) är inte benägna att studera 

svenska frivilligt varemot endast 3 studerande är villiga att göra det. Det matta intresset för valfria 

svenskstudier kommer fram även vid intervjuerna: 

 
- Mun mielestä toi pakkoruotsi on melko syvältä. En pidä ruotsin kielen opiskelua niin hirveen tärkeenä 

niinku esimerkiksi englantia tai venäjää, ku meillä on venäläisiä turistejaki niin hirveesti. [---] Ruotsia ei 

tuu puhuttua niin hirveesti mun mielestä, niin sillä ei niin hyvin maailmalla pärjää, niinku just englannilla, 

saksalla tai venäjällä. (Informant 4) 

 

Såsom det framgår av intervjun med Informant 4 reflekterar antagligen många studerande nyttan och 

förekomsten av svenska språket och grundar således sina svar på dylika invändningar. De osäkra 

studerande som inte kan ta någon tydlig ställning till eller svara på påstående e i figur 2 (sammanlagt 5 

personer) verkar se både negativa och positiva sidor med svenskstudier; exempelvis betraktar 

Informant 11 svenskstudier som ganska viktiga samtidigt som hon berättar att det inte är lätt att lära sig 

svenska och att hon inte kan föreställa sig i situationer där hon skulle tala svenska.  

 

De yrkesstuderandes låga handlingsberedskap för att studera svenska frivilligt förklaras också då deras 

svar granskas individuellt: de flesta studerande handlar i enlighet med sina kognitiva föreställningar 

och affektiva värderingar. Med andra ord sammanhänger de studerandes dåliga handlingsberedskap 

med deras negativa och/eller neutrala inställningar till viktigheten, behagligheten och lättheten av 

studierna i svenska (14 personer). Liknande tendens finns också i de studerandes motsatta svar: de 3 

studerande som är beredda att studera svenska frivilligt ställer sig positiva och/eller neutrala till 

påståendena om hur viktigt, trevligt och lätt det är att studera svenska. Det finns ändå intressanta 

avvikelser från denna tendens bland vissa studerande: en del studerande som betraktar svenskstudier 

trevliga och/eller viktiga förhåller sig negativa (6 personer) eller neutrala (3 personer) till valfria 

svenskstudier. 

 

Generellt kan det konstateras att alla yrkesstuderande i denna undersökning anser att färdigheter i 

främmande språk är viktiga men i fråga om svenskstudiernas viktighet, behaglighet, lätthet och 

valfrihet fördelas deras inställningar. Utifrån de resultat som beskrivs ovan förefaller det att det inte går 

att ge något enhetligt svar på hur de studerande tillämpar sina kognitiva samt affektiva föreställningar 

om och värderingar på sin handlingsberedskap. Trots att de studerande huvudsakligen verkar bete sig 
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enligt sina negativa eller välvilliga inställningar finns det också avsevärt många studerande som inte 

kan tyckas efterfölja denna tendens. I detta avsnitt granskas de studerandes attityder bara med hjälp av 

fem påståenden och därför kan det inte dras definitiva slutsatser av deras attityder till svenskstudier. 

Man kan ändå få antydningar hurdana dessa attityder kan vara. Eftersom attityd och motivation ofta 

anses gå hand i hand kommer detta tema fram också vid analysen av de yrkesstuderandes motivation. I 

det följande avsnittet undersöks de studerandes attityder till svenskspråkig kultur vilket också anses 

spela en väsentlig roll i utvecklingen av språkattityder. 

 

 

6.3.2 Attityder till svenskspråkig kultur och svenskspråkiga människor 

 

Såsom det konstateras i teoridelen innebär språkattityder – som spelar en väsentlig roll i språkinlärning 

– inte bara attityder till språk i sig utan de reflekterar ofta inlärares attityder till språkets talare (se 

avsnitt 2.4). I det följande redogörs för de yrkesstuderandes svar på frågorna angående deras åsikter om 

svenska språkets talare och kultur och deras syn på kulturundervisningens roll i studierna i främmande 

språk. Dessa påståenden kan även anses mäta kognitiva, affektiva och konativa komponenter av de 

studerandes attityder till svenska språkets talare och kultur. 

 

I fråga 3 (se bilaga 1, påståendena l, m och n) tillfrågades de yrkesstuderande om deras vilja att möta 

svenskspråkiga personer (konativ komponent), deras intresse för svenskspråkig kultur (affektiv 

komponent) och deras åsikt om kulturundervisning som en del av språkstudier (kognitiv komponent). 

Resultaten presenteras i figuren nedan: 

 

 

Figur 3. Attityder till svenskspråkiga personer och svenskspråkig kultur (n= 28). 

14 

8 

12 

10 

4 

8 

3 

14 

7 

1 

2 

1 

n) Den kultur som är förknippad med språket är en 

viktig del av studier i det främmande språket. 

m) Jag är intresserad av svenskspråkig kultur. 

l) Jag skulle vilja möta svenskspråkiga personer. 

Helt och delvis av samma åsikt Ej av samma eller annan åsikt 

Helt eller delvis av annan åsikt Vet ej 



44 

 

Såsom figur 3 visar fördelas de yrkesstuderandes handlingsberedskap att träffa svenskspråkiga personer 

relativt jämnt (se påstående l). Det finns ändå en aning fler studerande, dvs. 12 personer, som är 

benägna att möta svensktalande personer i en eventuellt interkulturell situation än studerande som 

förhåller sig negativa till detta påstående. Frågeställningen förutsätter ändå inte att de studerande skulle 

tala svenska med dessa svenskspråkiga personer, och därför kan dessa resultat tolkas också på så sätt 

att de studerande är intresserade av att möta svensktalande personer, dvs. de har positiva föreställningar 

om svenskspråkiga personer, trots att svenskan inte skulle vara kommunikationsspråket. Märkbart 

många studerande är ändå antingen osäkra på (8 personer) eller obenägna (7 personer) att möta 

svenskspråkiga personer. Dessa svar kan tolkas på två olika sätt: dessa osäkra och nekande svar kan 

antyda att de studerande har neutrala eller negativa attityder till svenskspråkiga personer. Emellertid 

betyder de negativa svaren nödvändigtvis inte att de studerande är negativt inställda till svenskspråkiga 

personer eller till svenska språket – till exempel anger en del studerande att fast de betraktar 

svenskstudier relativt viktiga eller trevliga är de inte entusiastiska att möta svenskspråkiga personer. 

Ytterligare finns det motsatta svar: trots att de studerande inte tycker om att studera svenska är de 

intresserade av att möta svensktalande personer.  

 

När det gäller de studerandes intresse för svenskspråkig kultur uppger 8 studerande intresse för svensk-

språkig kultur vilket också antyder positiva inställningar (se figur 3, påstående m). Det framgår av 

intervjuerna att dessa positiva inställningar verkar sammanhänga med de studerandes självupplevda 

intressen som de har fått genom resande eller hobbyer. Däremot anger till och med hälften av de 

studerande, dvs. 14 personer, att de inte är intresserade av svenskspråkig kultur. Ytterligare kan 

sammanlagt 6 studerande ta varken positiv eller negativ ställning eller inte alls ta någon ställning till 

påståendet i fråga såsom figur 3 visar. Deras negativa och tveksamma svar förklaras delvis vid 

intervjuerna:   

 
- Ruotsin kulttuuri on siitä hauska, että se on niin lähellä suomalaista kulttuuria, mutta mulla kiinnostaa se 

niitten oma mindsetting […] ja kuinka paljon ne [toimintatavat] poikkeaa suomalaisista toimintatavoista. 

Mutta yleisesti se [kulttuuri] ei mitenkään juuri poikkea suomalaisesta. (Informant 2) 

- En tiiä hirveesti tuosta ruotsin kulttuurista, nii paha mennä sanomaan mikä kiinnostaa. (Informant 5) 

- Minulla ei ole omia [ruotsinkielisiä] tuttuja, mut kuvan oon saanu median kautta. Mut mitä nyt kuulee tai 

näkee, että joku puhuu ruotsia kaupungilla, nii se ruotsi on vähän semmoista hienostelevaa, ja omalla 

tavallaan ne on ehkä vähän liian ylpeitä siitä kulttuurista ja elämäntyylistä. (Informant 6) 

 

Som det framgår av dessa intervjuer avslöjar en del studerande att de egentligen inte vet så mycket om 

svenskspråkig kultur och kan således inte berätta vad i denna kultur skulle intressera dem. En annan 
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förklaring som Informant 2 ger är att den svenskspråkiga och finländska kulturen uppfattas så likadana 

att den svenskspråkiga kulturen inte upplevs som något särdeles intressant. Informant 6 beskriver för 

sin del hur han har byggt sin uppfattning på den bild som han har fått via medier och på sina egna 

iakttagelser. Han har ändå inte mött svenskspråkiga personer personligen, och därför kan det funderas 

om dessa iakttagelser har skapat en rättvisande bild av svenskspråkiga personer och deras kultur. 

 

Om dessa svar på påståendena l och m i figur 3 jämförs individuellt, kan det märkas att nästan alla av 

de studerande som var intresserade av svenskspråkig kultur också ville möta svenskspråkiga personer 

(7 av 8 informanter). Likadan korrelation kan märkas vid deras ointresse för svenskspråkig kultur och 

mötet med svenskspråkiga personer: alla de 7 studerande som inte vill möta en svenskspråkig person är 

inte heller intresserade av svenskspråkig kultur. Ytterligare finns det relativt stark korrelation mellan de 

studerandes inställningar till svenskstudiernas behaglighet och intresse för svenskspråkig kultur: om de 

studerande inte tycker om att studera svenska är det sannolikt att de inte heller är intresserade av 

svenskspråkig kultur. De studerande som däremot tycker att det är trevligt att studera svenska är till 

största delen intresserade även av svenskspråkig kultur. Undantag för dessa tendenser finns dock. 

Viljan att möta svenskspråkiga människor verkar däremot inte sammanhänga lika kraftigt med de 

studerandes affektiva inställningar som deras intresse för svenskspråkig kultur: fast de studerande inte 

tycker om att studera svenska, förkastar relativt många studerande inte tanken att möta svenskspråkiga 

personer. 

 

De studerandes kognitiva föreställningar om kulturkunskaper utreds med påståendet om 

kulturundervisningens roll i språkundervisningen (se figur 3, påstående n). Det framgår av figur 3 att 

hälften av de studerande i denna undersökning anser att kulturundervisning hör till studier i det 

främmande språket. De verkar således vara medvetna om språkets och kulturens nära samband och 

ställa sig positiva till kulturundervisning i allmänhet. Detta betyder ändå inte att de studerande vore 

intresserade också av svenskspråkig kultur såsom påstående m i figur 3 visar. En annan större del av de 

studerande är inte helt säkra på kulturundervisningens inslag vid språkstudier vilket antyder att de 

möjligen inte upplever kulturkompetens som en viktig resurs i språkinlärning. Ett positivt resultat är 

ändå att bara 3 studerande anser att kulturundervisning inte är en nödvändig del av språkundervisning. 

 

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att fast många studerande inser kulturkompetensen 

som integrerad del av språkundervisning är de nödvändigtvis inte positivt inställda till svenska språkets 
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talare och kultur på ett affektivt och konativt sätt. Tendenserna finns dock mellan dessa tre dimensioner 

men det finns också så många undantag att det inte kan dras några definitiva slutsatser hur mycket de 

studerandes attityder till svenskspråkig kultur och svensktalande personer påverkar deras attityder till 

svenskstudier. 

 

 

6.3.3 Autentiska möten med det svenska språket och kunskaper i svenskspråkig kultur 

 

Autenticitet vid sidan av interkulturalism kan anses spela en väsentlig roll i dagens språkundervisning. 

Enligt forskare kan autentiska kontakter till och upplevelser av det främmande språkets kultur och 

talare öka motivationen för studier i det främmande språket och därigenom ha en väsentlig roll i 

språkinlärarens vilja att lära sig ett nytt språk (se kapitel 5). Om inläraren har en möjlighet att höra och 

använda det inlärda språket själv i autentiska situationer är det antagligen också lättare för språklärare 

att motivera sina studerande att lära sig målspråket i fråga. Enligt min mening kan autentiska 

upplevelser även skapa realistiska föreställningar om språket samt om dess talare och kultur, och 

därigenom kan de påverka inlärarens attityder till språkstudier på ett positivt sätt.  

 

I det följande behandlas de yrkesstuderandes personliga, autentiska kontakter med och erfarenheter av 

det svenska språket utanför skolkontexten, deras vanor att följa svenskspråkig kultur genom olika 

medier samt deras kunskaper i svenskspråkig kultur (se bilaga 1, frågorna 11–18). Med hjälp av dessa 

frågor vill jag utreda hur ofta de studerande hör och använder svenska på fritiden och om de visar 

intresse för svenskspråkig kultur. Ytterligare kan det diskuteras om autentiska och interkulturella 

kontakter till och kunskaper i den svenskspråkiga kulturen är väsentliga faktorer vid utvecklandet av de 

studerandes attityder till och motivation för svenskstudier. I den följande figuren presenteras de 

studerandes möten med det svenska språket på fritiden vilket anger en antydan om hur ofta de får 

autentiska svenskspråkiga upplevelser utanför skoltiden. 
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Figur 4. De yrkesstuderandes möten med och användning av svenska språket på fritiden (n=28). 

 

Figur 4 visar en ganska åskådlig inriktning i de studerandes möten med och användning av svenska 

språket: en klar majoritet både hör och använder svenska mer sällan än månadsvis eller till och med 

aldrig utanför skolkontexter. Ingen av de studerande hör eller använder det andra inhemska språket 

svenska varje dag, och endast en liten del av de studerande hör och använder det varje vecka eller 

månadsvis. Situationer där de studerande hör svenska utspelas oftast på staden eller på televisionen 

såsom de själva redovisar i frågeformulär 1. Andra situationer där de studerande har hört svenska har 

varit i samband med resande, på arbetsplatser, med släktingar och vänner, på Internet och på radio. I 

fråga om användning av svenska språket rapporterar de studerande att de använder svenska språket 

med vänner eller släktingar eller i samband med arbete och resande. Dessa resultat antyder således brist 

på autentiska möten med svenska språket utanför skolkontexten. Eftersom autenticiteten anses vara en 

motiverande och intresseväckande faktor vid svenskinlärning, kan detta resultat också anses framhäva 

skolornas och lärarnas roll som anordnare av autentiska situationer i svenskundervisningen. 

 

De yrkesstuderande bads även att berätta om sina personliga upplevelser av svenskspråkig kultur och 

av svenskspråkiga personer (se bilaga 1, fråga 17). I fråga om upplevelser av svenska språkets talare 

och kultur ger de studerande i regel exempel på positiva eller något neutrala erfarenheter genom att 

konstatera att svenskar är roliga, stiliga och vänliga människor som också kan tala bra engelska. 

Ytterligare berättar de om sina resor i Sverige eller erfarenheter av svensk jul och svenskt nyår. Det är 

ändå värt att lägga märke till att de som har åkt till Sverige nödvändigtvis inte har haft interkulturella 

möten med svenskspråkiga personer; bara några studerande nämner möten med svenskspråkiga 

släktingar. Sammanlagt finns det 11 studerande som ger inget svar eller svaret ”ingenting” vilket 

antyder på att de inte har några personliga erfarenheter gällande svenska språkets kultur och talare. 
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Många negativa erfarenheter kommer ändå inte fram: en yrkesstuderande uttrycker något negativa 

inställningar genom att beskriva de svenskspråkiga som ”dumma personer”. Härutöver påpekar ett par 

studerande att de har bara stereotypiska föreställningar om svenskspråkiga människor. I vissa fall har 

dessa stereotyper ändå förändrats med hjälp av autentiska och interkulturella kontakter på Internet: 

 
- Ruotsalaiset miehet mielletään usein homoseksuaaleiksi, mut oon englanniksi käyny keskustelua netissä 

henkilöiden kanssa, jotka oli Norjasta ja Ruotsista sun muualta. Oli kyllä ihan mukavan oloisia tyyppejä, 

ja tykättiin samoista asioista. Ne on vaan ne ennakkoluulot, jotka määrää ajattelua. (Informant 5) 

 

Såsom det kommer fram av intervjun med Informant 5 kan autentiska möten hjälpa en att få positiva 

föreställningar om de olika kulturer och personer, och till och med orealistiska stereotyper. Om man 

betraktar de studerandes svar individuellt kan man också hitta intresseväckande regelbundenheter: de 

som har haft positiva erfarenheter av svenska språkets kultur och talare också i regel hör och använder 

svenska språket samt följer svenskspråkig kultur oftare än de som inte har några erfarenheter. De 

yrkesstuderande tillfrågades också om deras kulturkunskaper i den svenskspråkiga kulturen. I denna 

avhandling hänvisar begreppet svenskspråkig kultur till både finlandssvensk och sverigesvensk kultur. I 

följande figur redogörs för de studerandes vanor att följa svenskspråkig kultur på sin fritid för att ta 

reda på om de visar intresse för svenska språket också utanför klassrummet. 

 

 

Figur 5. De yrkesstuderandes vanor att följa svenskspråkig kultur (n=28). 

 

Som figur 5 visar verkar största delen av de studerande inte vara särdeles intresserade av svenskspråkig 

kultur. Bara en studerande anger att hon följer svenskspråkig kultur medan över hälften av de 

studerande berättar att de inte alls följer svenskspråkig kultur. Resten av de studerande följer den 

månadsvis (2 personer) eller mer sällan (10 personer). Detta resultat bevisar att det inte är vanligt för de 

flesta av dessa yrkesstuderande att följa svenskspråkig kultur regelbundet – åtminstone inte medvetet 
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och avsiktligt. De studerande tillfrågades också om vilken typ av svenskspråkig kultur de följer. I 

denna fråga kunde de redogöra för alla de sätt som de använder för att följa svenskspråkig kultur (se 

bilaga 1, fråga 13). Resultaten presenteras i tabellen nedan: 

 

Tabell 3. Typerna av svenskspråkig kultur som de yrkesstuderande följer (n=28). 

Typer av svenskspråkig kultur som följs Antalet studerande 

TV-program  4 

Radio  0 

Musik  2 

Litteratur  1 

Filmer och teater  6 

Tidningar  0 

Internet  3 

Något annat  2 

Följer inte svenskspråkig kultur 15 

 

Såsom det framgår av tabell 3 är filmer och teater (t.ex. filmerna Beck och Wallander) det mest 

populära sättet att följa svenskspråkig kultur bland de yrkesstuderande i denna undersökning. De andra 

tämligen följda delområdena av svenskspråkig kultur är TV-program (t.ex. Strömsö och dokument), 

Internet (t.ex. Youtube) och musik. Ett par studerande nämner att de även följer svenskspråkig litteratur 

eller något annat, såsom det svenska modet och den svenska spelbranschen. Tabell 3 visar också att 

ingen av dessa studerande har använt radio och tidningar för att följa svenskspråkig kultur. 

 

De yrkesstuderande tillfrågades också om varifrån de får information om den svenskspråkiga kulturen 

(se bilaga 1, fråga 15). De viktigaste förmedlarna av information som de anger är uppenbart Internet, 

skolan och televisionen. Däremot nämner bara ett par studerande sin familj. Anmärkningsvärt är att 

bara få studerande berättar om sina möten med svenskspråkiga släktingar eller bekanta vilket pekar på 

att de flesta studerande inte har så mycket erfarenheter av interkulturella handlingar. Detta verkar 

antyda att den information som de studerande får om den svenskspråkiga kulturen förmedlas genom 

olika medier och skolor. Det är också värt att notera att dessa indirekta förmedlare av svenskspråkig 

kultur inte nödvändigtvis motsvarar det verkliga livet utan de kan vara förvrängda av stereotyper eller 

av olika synsätt. I detta fall kan det med fog påstås att dessa förmedlare också kan påverka de 

studerandes inställningar till svenska språkets kultur och talare. 
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Med hjälp av fråga 16 i frågeformulär 1 utreds det hurdana kunskaper de yrkesstuderande egentligen 

har om den svenskspråkiga kulturen (se bilaga 1). Frågan delas enligt följande delområden: a) TV, 

radio och filmer, b) litteratur och tidningar, c) musik, d) personer, e) seder och fenomen, f) varumärken 

och företag samt g) något annat. Allmänt taget verkar de studerande veta mest om svenskspråkiga TV-

program och filmer (t.ex. Beck, Wallander, Pippi Långstrump, Mumintrollen, Strömsö och TV-kanalen 

FST5), musikartister (t.ex. ABBA, Kent, Darin, Basshunter, Robyn, In Flames och Günther) samt olika 

företag (t.ex. IKEA, Hennes & Mauritz, Lindex, Marabou, Björn Borg, Volvo, Stadium, Tiger of 

Sweden och Spotify). De delområden av svenskspråkig kultur som de verkar veta i mindre mån om är 

svenska seder och fenomen (t.ex. snus, kokosbollar, mode och Prinsessan Estelle), litteratur och 

tidningar (t.ex. Bert-böcker, Aftonbladet och böckerna av Astrid Lindgren, Tove Jansson och Stieg 

Larsson) och andra svenskspråkiga personer (t.ex. Sveriges kungafamilj). Utanför dessa delområden 

nämner bara ett par studerande ishockeyn som typisk svensk sportgren och att svenskar ofta är blonda. 

Ytterligare framkommer det ett par felaktigheter i de studerandes svar: det tyska TV-programmet 

Lemmen viemää (ty. Sturm der Liebe) och det norska bandet Satyricon antas höra till den 

svenskspråkiga kulturen. Anmärkningsvärt är också att många studerande inte alls ger några exempel 

på svenskspråkig kultur; detta kan bero delvis på att de studerande inte var intresserade av att ge några 

exempel, och delvis på att de inte visste om eller kom ihåg exempel på svenskspråkig kultur.
 

 

En intresseväckande iakttagelse är att de studerande verkar fokusera mer på den sverigesvenska 

kulturen än på den finlandssvenska kulturen i sina svar; till exempel nämner de studerande inga 

finlandssvenska personer med undantag av Tove Jansson. Detta kan tyda på de studerandes ringa 

kunskaper i den finlandssvenska kulturen eller på det att de uppfattar den finlandssvenska kulturen som 

en del av den finländska kulturen i stället för en del av den svenskspråkiga kulturen. 

 

I fråga om de yrkesstuderandes vilja att veta mer om svenskspråkig kultur är resultatet något 

överraskande (se bilaga 1, fråga 18). Sammanlagt 14 studerande kan inte säga om de vill lära sig något 

nytt om den. Orsaken bakom detta kan ändå vara att de inte vet så mycket om sådana teman inom 

svenskspråkig kultur som skulle intressera dem, såsom Informant 5 belyser vid intervjun. Bara 6 

studerande vill veta mer om svenskspråkig kultur varemot 8 personer visar sitt ointresse för den. De 

studerande hade också en möjlighet att berätta vilka saker de skulle vilja ta reda på, men bara ett par 

studerande angav att de var intresserade av företags- och organisationskultur eller av Sveriges historia.  
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Av allt att döma verkar de yrkesstuderande således veta relativt mycket om den sida av svenskspråkig 

kultur som också syns i Finland (t.ex. olika svenska företag och musikartister) varemot deras kunskaper 

i svenska seder och fenomen är försvinnande små. Ett skäl på det begränsade antalet svar på fråga om 

seder och fenomen – såsom få av de intervjuade påpekar – kan vara att de studerande anser att den 

finskspråkiga och svenskspråkiga kulturen liknar så mycket varandra att det inte finns något speciellt 

att nämna exempelvis om seder i den svenskspråkiga kulturen: 

 
- Ei tuossa nykyruotsin kulttuurissa oo juuri mitään sellaista mitä kaipais. Siinähän ne on pohjoismaalaisia 

niinku suomalaisetki. Suomalaiset on vähän tällaisia Euroopan mongoleja, ja onhan ne ruotsalaiset 

vähän hienostuneempia. (Informant 12) 

 

I viss mån återspeglar dessa svar också stereotyper om och till och med de studerandes negativa 

attityder till svenskspråkig kultur: exempelvis nämner en studerande homosexualiteten som ett svenskt 

fenomen. Det kan också påstås att de studerandes begränsade kunskaper i svenskspråkig kultur 

antagligen beror på brist på autentiska upplevelser av eller kontakter med det svenska språket och dess 

talare såsom Informant 1 funderar: 

 
- Aina tulee stereotypioita mieleen ruotsalaisista. [---] Mutta en tunne ketään ruotsalaisia jotka todistais 

stereotypiat vääriksi. (Informant 1) 

 

Utan personliga, interkulturella och autentiska kontakter med svenskspråkig kultur kan de studerandes 

tillgång till information således vara beroende av endast finländska medier och skolor såsom det 

framgår av de studerandes svar. Ytterligare kan denna information ofta färgas av olika känslo-

laddningar eller åsikter av de personer som förmedlar den. Följaktligen kan det antas att autentiska 

upplevelser av svenska språket möjligen kan skapa realistiska föreställningar om svenskspråkig kultur 

och svenskspråkiga personer vilket för sin del kan ha ett positivt inflytande på de studerandes attityder 

och samtidigt öka intresset för svenska språket och för dess kultur. 

 

 

6.3.4 Allmänt om de yrkesstuderandes motiv för att studera svenska språket 

 

Såsom det redan i början av analysen konstateras (se avsnitt 6.3.1) är studier i främmande språk viktiga 

enligt de yrkesstuderande som deltog i undersökningen. För att få en allmän översikt över de 

studerandes motiv angående språkstudier fick de förklara och redogöra för vilka motiv de har för att 

studera främmande språk och svenska språket med sina egna ord (se bilaga 1, frågorna 7 och 8). 
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Ytterligare intervjuades de yrkesstuderandes svensklärare för att de studerandes motivation kan 

betraktas också ur lärarens synvinkel. I följande tabell har de studerandes motiv ställts i rangordning på 

så sätt att det första motivet på listan är det motiv som de studerande nämner mest, och på motsvarande 

sätt är det sista motivet på listan det minst nämnda motivet: 

 

Tabell 4. De yrkesstuderandes motiv för att studera främmande språk och svenska språket (n=28). 

Motiv för att studera främmande språk Motiv för att studera svenska språket 

1. Kommunikation med utländska personer  

2. Arbetsliv 

3. Icke-definierade behov i framtiden  

4. Lättheten och behagligheten av språkstudier  

5. Resande och främmande kulturer  

6. Språklärare 

7. Den studerandes egen språkbegåvning 

 

1. Tvång 

2. Lättheten och behagligheten av svenskstudier  

3. Svensklärare 

4. Kommunikation med svenskspråkiga personer 

eller släktingar 

5. Arbetsliv 

6. Icke-definierade behov i framtiden  

7. Resande och främmande kulturer  

8. Innehållet av undervisning 

 

 

Såsom man kan utläsa från tabell 4 ovan bygger de studerandes studiemotivation för främmande språk 

på flera olika motiv. Då man granskar denna tabell är det viktigt att notera att vissa faktorer överlappar 

med varandra och de studerande oftast har nämnt fler än bara ett motiv som fungerar som drivande 

kraft i deras språkstudier. Exempelvis kan kategorin icke-definierat behov i framtiden bestå av de 

studerandes förmodanden exempelvis över framtida behov av språkkunskaper med tanke på fortsatta 

studier, resande eller arbetsliv. Anmärkningsvärt i tabell 4 är att i allmänhet förefaller de studerande 

vara motiverade då de anser språkfärdigheter som förutsättningar för kommunikation i olika situationer. 

Behagligheten och lättheten av språkstudierna samt språklärarens roll vid språkstudierna verkar 

däremot inte vara de största motivationskällorna.  

 

Om dessa motiv för främmande språk jämförs med de motiv som de studerande anser motivera dem i 

svenskstudier kan det läggas märke till en tydlig förändring i rangordningen mellan dessa motiv. Det 

största motivet att studera svenska är inte längre det inre motivet att kommunicera på svenska vid olika 

kommunikationssituationer (t.ex. med svenskspråkiga personer och släktingar eller i samband med 

resandet) utan de viktigaste motiven fokuserar på yttre samhälleliga motiv och på själva svensk-

studierna: på studiernas obligatoriska karaktär och på upplevelserna av studiernas lätthet och 

behaglighet. Svenskläraren och innehållet av undervisningen kan också anses vara förknippade med det 

som de studerande upplever som motiverande. Det är också värt att notera att de studerande använder 
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ordet tvång som motiv för svenskstudier; detta motiv verkar ha demotiverande karaktärsdrag vilket 

antyder på att de studerande har en ganska negativ inställning till svenskstudierna och studerar svenska 

bara på grund av skolsystemets förutsättningar. 

 

Språkinlärarnas inre och yttre motiv utreds också ofta med hjälp av iakttagelser av inlärares 

prestationer i målspråket. De yrkesstuderande tillfrågades således också om deras åsikter om betyg-

sättningens viktighet (se bilaga 1, påstående f i fråga 3). De studerandes svar angående denna fråga 

fördelas relativt jämnt: 10 studerande anser att det är viktigt att få bra betyg i svenska medan samma 

antal studerande är av annan åsikt. Ytterligare kan 8 studerande inte ta jakande eller nekande inställning 

till detta påstående. Betygsättningen i svenskstudier kan således påverka vissa studerandes motivation 

för att studera svenska men den verkar inte vara den största motiverande faktorn hos de studerande.  

 

Den intervjuade svenskläraren har också lagt märke till attitydernas och motivationens nära samband. 

Han anser att speciellt de negativa attityderna till svenska språket och ifrågasättningen av svenskans 

ställning i det finska skolsystemet hos nya yrkesstuderande är ofta de faktorer som fungerar som 

demotiv för svenskstudier. Svenskläraren tillägger att han anser motivering av de studerande som en 

väsentlig del av svenskundervisning på den yrkesinriktade utbildningen. I fråga om motivering av sina 

studerande fäster han särskilt avseende vid arbetslivets behov som han har upplevt som ett effektivt 

medel för att hjälpa de studerande att förstå vilken roll svenska språket kan spela i deras arbetsliv. Detta 

mål strävar han efter att nå genom en pragmatisk undervisning med autentiska, muntliga övningar och 

simulationer. Därutöver vill han inspirera dem att studera svenska med hjälp av en flexibel inställning 

och sin egen entusiasm. Han strävar även efter att minska anspänningen hos de studerande exempelvis 

vid provsituationer genom att erbjuda tillräckligt tid och de nödvändiga strategier som de studerande 

behöver för att förbereda sig. Svenskläraren framhäver också iakttagandet av de studerandes 

kunskapsnivåer och rollen av varierande övningar i svenskundervisningen; enligt honom är det viktigt 

att erbjuda uppgifter efter de studerandes egna kunskapsnivåer, och olika uppgifter kan bryta den 

eventuella monotoniteten av svensklektioner. Det kan alltså konstateras att svenskläraren fäster mycket 

avseende vid olika motiverande medel som också kommer fram i modellen för motiverande 

undervisningspraktik (se avsnitt 3.4). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de yrkesstuderande verkar vara motiverade för 

svenskstudier av relativt annorlunda skäl än för språkstudier i allmänhet. Allmänt taget betonar de 
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studerande kompetensen att kunna kommunicera på främmande språk medan de mest vägande motiven 

är tvång och inlärningserfarenheter när det är fråga om svenskstudier. I följande avsnitt utreds de 

faktorer som kan anses påverka de yrkesstuderandes motivation för att studera svenska. För att kunna 

beskriva varför och i vilken utsträckning de studerande motiveras av de motiv som kommer fram i 

tabell 3 betraktas deras studiemotivation närmare ur de tre komponenterna av Dörnyeis teori om det L2 

motiverande självsystemet: L2 idealsjälv, L2 bordesjälv och L2 inlärningserfarenhet (se avsnitt 3.3.2). 

 

 

6.3.5 De yrkesstuderandes idealsjälv som svenskinlärare 

 

Individernas ideala jaguppfattning består av sådana attribut som de själva skulle vilja besitta för att 

utveckla sig själva som personer. I tidigare avsnitt (se avsnitt 6.3.4) kommer det fram att de 

yrkesstuderandes främsta motiv för svenskstudier inte verkar vara deras personliga aspirationer för att 

få använda svenska språket. I detta avsnitt utreds hur de yrkesstuderandes idealsjälv som svenskinlärare 

ser ut och vilka faktorer som kan påverka de studerandes föreställningar om sitt idealsjälv. Detta görs 

med hjälp av den första komponenten i Dörnyeis teori om det L2 motiverande självsystemet. Den första 

komponenten handlar om L2 idealsjälv vilket i denna avhandling kan beskrivas som de 

yrkesstuderandes ideala jaguppfattning som svenskinlärare. I denna avhandling kartläggs de yrkes-

studerandes idealsjälv som svenskinlärare med påståenden och frågor om personliga aspirationer och 

önskningar angående svenska språket (se bilaga 1). I figur 6 nedan presenteras en del av dessa 

personliga önskningar: 

 

 

Figur 6. Påståendena angående de yrkesstuderandes idealsjälv som svenskinlärarna (n=28). 
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Utifrån påståendena om de studerandes föreställningar om sig själva i svenskspråkiga situationer i figur 

6 (se påståendena g och h) kan det konstateras att endast en liten andel av de yrkesstuderande kan 

föreställa sig i situationer antingen i Finland eller utomlands där de skulle använda svenska. I fråga om 

svenskanvändningen i Finland tror 6 studerande att de kan föreställa sig i situationer där svenskan 

används medan 5 studerande betvivlar denna möjlighet. Över hälften av de studerande, dvs. 16 

personer, ser inte sig själva som talare av svenska språket i finländska omständigheter. I fråga om 

svenskanvändningen utomlands är resultaten inemot desamma: 8 studerande kan föreställa sig i 

situationer utomlands där svenskan används, 5 studerande förhåller sig tämligen skeptiska till denna 

tanke, och till och med 14 studerande kan inte tänka sig att sådana situationer skulle vara möjliga i 

utlandet.  

 

Om dessa påståenden jämförs på individuella nivåer, kan det märkas att de studerandes svar i stort sett 

korrelerar med varandra: om den studerande inte kan föreställa sig att han skulle kunna använda 

svenska språket i Finland är det sannolikt att han inte heller kan föreställa sig att använda det 

utomlands. Samma korrelationsförhållande gäller även i motsatta fall, dvs. då de studerande instämmer 

med båda påståendena, och i sådana fall där de studerande inte tar någon brysk ställning till 

påståendena. 

 

Även påståendet om de studerandes vilja att få möjligheter att använda svenska berättar för sin del om 

deras personliga önskningar om svenskfärdigheter som del av idealsjälvet (se påstående k i figur 6). 

Bara en liten andel av de studerande, sammanlagt 6 personer, vill få fler möjligheter att använda 

svenska medan hälften av de studerande (14 personer) inte önskar sådana möjligheter. Detta berättar 

lite om de studerandes inre, personliga intressen för att använda svenska: ju fler möjligheter till att 

använda svenska de vill, desto mer sannolikt är det att de är motiverade att lära sig svenska språket. De 

studerande som inte kan ta någon tydlig ställning till påståendet är antagligen osäkra på sina egna 

språkkompetenser vid olika situationer, såsom det framgår av intervjun med Informant 6: 

 
- Ei ole toi oma ruotsin kielen taito niin paljon kehittyny, nii ei voi kuvitella että sen kautta mitään 

yhtävyyssuhteita vois solmia. Mut tavallisissa tilanteissa, jos pitää antaa apua jollekin esimerkiksi kadulla 

tai hoitaa asioita kaupassa nii semmoisissa tilanteissa voisin kuvitella käyttäväni. (Informant 6)  

 

Kommentaren ovan av Informant 6 kan delvis förklara varför de studerande inte kan föreställa sig 

själva i olika svensktalande situationer: de har ingen tilltro till sina egna språkkompetenser. En annan 
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tänkbar förklaring till varför de studerande inte verkar se svenskan som en del av sitt idealsjälv kan 

hittas i deras begränsade tillgång till autentiska svenskspråkiga situationer (se avsnitt 6.3.3). Brist på 

autentiska upplevelser samt erfarenheter kan således antas leda till att de studerande inte kan föreställa 

sig de situationer där de skulle använda svenska. Denna iakttagelse kommer också fram av intervjuerna 

där en del av de intervjuade studerande konstaterar att de inte har lagt märke till svenskans nyttighet i 

sitt eget vardagliga liv och därigenom kan de inte föreställa sig att använda svenska språket. 

 

Samma iakttagelse om de studerandes föreställningar om sig själva i svenskspråkiga situationer 

kommer fram då de tillfrågas om var de tror att färdigheterna i svenska behövs (se bilaga 1, fråga 6). 

Resultaten presenteras i figur 7 nedan. 

 

 

Figur 7. Situationerna där de yrkesstuderande tror att de behöver svenska språket i framtiden (n=28). 

 

Allmänt taget verkar de yrkesstuderandes syn på svenskans behov i olika situationer variera relativt 

mycket såsom man kan utläsa från figur 7. Vid alternativet någon annanstans har alla 4 studerande 

givit förklaringen ”utomlands”. Om dessa resultat från figur 5 jämförs med de studerandes 

föreställningar om sig själva i svensktalande situationer i figur 4 (se påståendena g och h) kan det hittas 

intressanta regelbundenheter. De studerande som kan föreställa sig själva i svenskspråkiga situationer 

både i Finland och utomlands anser huvudsakligen att de kommer att behöva svenska språket i de 

fortsatta studierna, i arbetslivet, på fritiden och/eller någon annanstans. De flesta av de studerande som 

däremot inte kan föreställa sig själva i dylika situationer anger att de inte alls kommer att behöva 

svenska språket i framtiden – det är ändå värt att notera att få av dessa studerande förmodar att de 

antagligen behöver svenskan i arbetslivet, i de fortsatta studierna eller på fritiden. Detta fenomen beror 

antagligen på att dessa studerande är medvetna om samhällets och miljöns krav på svenskkunskaper (se 

följande avsnitt 6.3.6): fast de inte kan föreställa sig i olika svenskspråkiga situationer, medger de att de 
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förmodligen kommer att behöva svenskan i framtiden. Samma iakttagelse gäller när det är fråga om de 

studerande som är osäkra på om de kan föreställa sig själva i svenskspråkiga situationer.  

 

Dessa resultat kan tolkas på så sätt att ett endast fåtal studerande i undersökningen anser att kunskaper i 

svenska hör till deras idealsjälv; de har inre motiv för att lära sig svenska språket för de vill och kan 

föreställa sig som användare av det andra inhemska språket svenska. Däremot kan en relativt stor del 

av de studerande inte föreställa sig i olika svenskspråkiga situationer fast de antar att de kommer att 

behöva svenskan i framtiden. Detta kan antagligen bero bl.a. på deras föreställningar om sina egna 

bristfälliga språkkompetenser eller brist på självupplevda situationer där svenskan behövs. Eftersom 

färdigheter i svenska inte hör till de önskade egenskaperna hos idealsjälvet hos dessa studerande är de 

studerande inte heller motiverade att studera detta språk. Det kan också funderas om de studerandes 

egna negativa attityder kan fungera som demotiv som påverkar negativt deras idealsjälv som 

svenskinlärarna. 

 

 

6.3.6 De yrkesstuderandes bordesjälv som svenskinlärare 

 

Såsom det diskuteras i tidigare avsnitt (se avsnitt 6.3.5) anger många yrkesstuderande i denna 

undersökning att ett av deras främsta motiv för svenskstudier är tvång. Dessa svar låter förstå att 

motivation inte utgår från de studerandes idealsjälv utan den grundar sig på yttre faktorer från 

omgivningen som också formar deras självuppfattning. Den andra komponenten i teorin om det L2 

motiverande självsystemet, dvs. L2 bordesjälv, behandlar de egenskaper som de yrkesstuderande tror 

att de borde ha. Bordesjälvet påverkas således av de krav som de studerande tror omgivningen ställer 

för dem. I detta avsnitt undersöks således de yrkesstuderandes uppfattningar om vilka krav och 

instrumentella motiv de stöter på angående svenskstudier och hur dessa krav och motiv påverkar deras 

bordesjälv. 

 

Eftersom individens bordesjälv anses vara påverkat av hans föreställningar om omgivningens krav vill 

jag utreda om de studerandes familjer och vänner har haft eller fortfarande har ett inflytande på dessa 

yrkesstuderandes bordesjälv. Som det konstateras i teoridelen (se avsnitt 2.2) har familjen och vännerna 

ett stort inflytande också på individens attityder under den primära och sekundära socialisationen vilket 

enligt min mening kan påverka individens föreställningar om språkstudier och om de egenskaper som 
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han borde ha. Med andra ord om andra personer upplever färdigheterna i svenska som viktiga 

egenskaper, är det sannolikt att även de yrkesstuderande upplever svenska som ett nödvändigt språk 

och de blir motiverade för att studera den. 

 

 

Figur 8. Påståendena angående de yrkesstuderandes bordesjälv som svenskinlärarna (n=28). 

 

I fråga om föräldrarnas åsikter om svenskans viktighet (se figur 8, påstående i) varierar de studerandes 

svar i stor utsträckning. Som det framgår av figur 8 antar ungefär en fjärdedel av de studerande att 

deras föräldrar betraktar svenskstudier som viktiga. Det kommer också fram av intervjuerna att dessa 

positivt inställda föräldrar uppskattar färdigheter i svenska och därför uppmuntrar de studerande att lära 

sig svenska språket. Dessa familjer har ofta också svenskspråkiga släktingar eller de har 

reseupplevelser från Sverige: 

 

- Me käydään melkein joka toinen vuosi Ruotsissa. [---] Isäki ku reissaa niin se puhuu kans hirveesti kieliä, 

kyllä  se ainaki arvostaa. (Informant 1) 
- Perhe arvostaa sitä [ruotsin kieltä] aivan hirveästi [---] On se on tietenki vähäsen vaikuttanu ku on paljon 

sukulaisiaki Ruotsissa ja käydään niiden luona nii sitä yrittää pärjätä aina sillä ruotsilla. (Informant 10) 
 

Föräldrarna till dessa yrkesstuderande verkar räkna färdigheter i svenska som eftersträvansvärda 

egenskaper vilket kan skapa en föreställning om att de studerande borde ha dessa färdigheter till 

exempel med tanke på bättre möjligheter inom arbetslivet. I motsats till dessa kommentarer tillkänna-

ger 6 studerande att svenskstudier inte är viktiga enligt deras föräldrar (se figur 8). De intervjuade 

studerande med negativt inställda föräldrar rapporterar att deras familj inte upplever svenska språket 

som ett nyttigt språk utan dess betydelse och nyttighet i Finland ofta nedvärderas. Däremot anses 

studierna i engelska vara nyttigare med tanke på framtiden. Därutöver avslöjar intervjun med Informant 

3 att de studerande till och med kan möta motstånd från familjen trots att de själva visar intresse för 

svenska språket eller för dess kultur: 
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- Isän kanssa mietin, että pitäiskö lähteä kaverin kanssa Ruotsiin hakemaan töitä vaikka kesäksi. Mut se 

sano että ei kannata, lähe mieluummin vaikka Englantiin. (Informant 3) 

 

Det framgår av kommentaren ovan att Informant 3 var själv intresserad av att söka sommarjobb i 

Sverige, men hans far ansåg att det inte skulle ha lönat sig. Dessa studerande verkar således inte möta 

några krav från sina föräldrar angående svenskstudier, och dessa negativa inställningar kan således 

fungera även som demotiv. Ytterligare kan en överraskande stor del av de studerande inte alls svara på 

frågan hur deras föräldrar förhåller sig till svenskans viktighet såsom figur 8 visar. Detta resultat kan 

tolkas på så sätt att de studerande troligen inte har diskuterat svenskstudiernas roll i utbildningen 

hemma, såsom Informant 7 berättar under intervjuns gång. Likaledes besvarade 7 studerande att de inte 

var av samma eller annan åsikt vilket antagligen innebär att åsikterna om svenskstudierna varierar inom 

familjen eller är relativt neutrala: enligt Informant 12 konstaterar hans föräldrar att det är nyttigt att lära 

sig främmande språk fastän de själva inte kan tala så mycket svenska. 

 

De yrkesstuderande tillfrågades också om deras vänners åsikter om svenskans viktighet. Som figur 8 

visar anser en klar majoritet (17 studerande) att deras vänner inte upplever svenskstudier som viktiga 

(se påstående j). Om man jämför de studerandes uppfattningar om sina vänners och föräldrars 

inställningar till svenska språket, framkommer det att de studerande anser att vännernas åsikter om 

svenskan är något negativare än föräldrarnas. Detta resultat kan påstås återspegla den allmänna 

negativa inställningen till svenskstudier hos de studerandes omgivning, och på basis av intervjuerna 

kan det konstateras att dessa negativa inställningar kan ha en tydlig inverkan på de studerandes 

bordesjälv: 

 
- Ystävien mukaan se [ruotsin kieli] on turhaa, ja ne haluaa sen silleen valinnaiseksi. (Informant 8) 

- Jos kaikki kaverit yläasteella oli sitä mieltä [että ruotsin opiskelu on turhaa], niin totta kai itekki oli samaa 

mieltä. Ja jos oli ite sitä mieltä nii yritti vaikuttaa kavereittenki mielipiteisiin. (Informant 12) 

 

Såsom Informant 12 uttrycker är han medveten om sina vänners inverkan på hans egen inställning till 

svenska språket och att han själv har försökt påverka sina vänners åsikter. På samma sätt som 

föräldrarnas negativa inställningar till svenskstudier kan de studerandes negativa synsätt fungera som 

demotiverande faktor i de studerandes studiemotivation för svenska språket. Anmärkningsvärt är att 

bara en studerande besvarar att hans vänner anser svenskstudier som viktiga såsom det framgår av figur 

8. Ytterligare kan 5 studerande inte ge jakande eller nekande svar, och samma antal studerande kan inte 
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alls ge något svar på påståendet. Även i detta fall kan det antas att åsikterna om svenska språket mellan 

de studerandes vänner varierar eller de studerande inte har diskuterat temat sinsemellan. 

 

Föräldrarnas inverkan på de studerandes bordesjälv är ändå diskutabel enligt de studerande själva: de 

intervjuade studerande påstår att föräldrarna inte har haft något större inflytande på deras attityder till 

eller motivation för svenska språket. Om uppfattningarna om svenskans viktighet mellan de studerande 

och deras föräldrar ändå jämförs (jfr avsnitt 6.3.1) kan det delvis stödja dessa påståenden: inemot 

hälften av de studerandes och deras föräldrars åsikter om svenskstudier korrelerar med varandra. Det 

kan således konstateras att föräldrarnas åsikter kan ha en viss inverkan på de studerandes bordesjälv, 

men denna inverkan är inte säker: relativt många studerande är av annan åsikt än sina föräldrar. En 

intresseväckande iakttagelse är också att ungefär hälften av de studerande är av samma åsikt som sina 

vänner oberoende av om det är fråga om negativa, positiva eller neutrala fall. 

 

Såsom figur 8 visar verkar bara ett litet antal av de studerandes föräldrar och vänner anse att det är 

viktigt att kunna svenska, och svenskans onödighet understryks ofta. Det är ändå inte bara föräldrar och 

jämnåriga kamrater som kan påverka deras motivation för och attityder till svenska språket utan även 

skolan, det finska samhället och massmedia kan skapa bild av sådana egenskaper som de studerande 

borde ha. Såsom det konstateras i förra avsnittet i figur 7 nämner de studerande exempelvis de fortsatta 

studierna (9 personer) och arbetslivet (12 personer) som situationer där de tror att de kommer att 

behöva svenskan. De studerandes föreställningar om studiernas tvång och arbetslivets behov antyder på 

yttre motiv som fungerar som drivande kraft i deras bordesjälv.  

 

Dessa samma iakttagelser kommer fram i fråga 4 där de studerande tillfrågas om svenskans nyttighet 

(se bilaga 1): 15 studerande anser att svenska språket är nyttigt medan 6 studerande är av nekande åsikt. 

Härutöver kan 7 studerande inte ange sin åsikt. Ytterligare anger till och med 17 studerande i fråga 5 att 

de skulle vilja lära sig mer svenska, dvs. förbättra sina kunskaper i svenska (se bilaga 1). Däremot 

skulle 6 studerande inte vilja lära sig mer och 4 studerande kan inte uttrycka sin åsikt. Motiveringarna 

av de studerande som anser att svenskan är nyttig kan anses återspegla omgivningens krav, dvs. de 

studerandes yttre motiv att studera svenska. Dessa studerande framhäver svenskans ställning som det 

andra inhemska språket i Finland samt dess nyttighet till exempel som handelspråk inom arbetslivet. 

De studerande som upplever svenskan som ett onödigt språk har också demotiv av yttre och inre slag: 

de kan inte se behov för färdigheter i svenska i sitt eget liv eller inom arbetet för de anser att antalet 
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svenskspråkiga människor är relativt litet. Ytterligare markerar de att svenskarna också kan tala 

engelska väldigt bra vilket förminskar behovet av svenskkunskaperna.  

 

Sammantaget kan det konstateras att de studerandes uppfattning om deras bordesjälv varierar i stor 

utsträckning. En del av de studerande verkar vara motiverade av de instrumentella motiv som skapas av 

omgivningens krav angående svenskstudier medan de andra studerande inte ser några negativa 

konsekvenser om de inte lär sig svenska språket – eftersom de anser att det inte finns något yttre behov 

att lära sig svenska är de inte heller motiverade för att lära sig det. Det kan också diskuteras om de 

studerandes personliga erfarenheter av svenskspråkiga situationer kan påverka deras uppfattningar om 

behövliga egenskaper; om de har mött förutsättningar för svenska språket exempelvis på en arbetsplats 

är det möjligt att de också upplever färdigheter i svenska som egenskaper som de borde ha. 

 

 

6.3.7 De yrkesstuderandes inlärningserfarenheter av svenskstudier 

 

Det är ett känt faktum att lärarna och inlärningsmiljön kan påverka språkinlärarnas studiemotivation 

beaktansvärt mycket. Därför är det viktigt att fästa avseende vid dessa faktorer då man vill klarlägga 

studiemotivationen hos svenskinlärare. L2 inlärningserfarenhet är den tredje och sista komponenten i 

teorin om L2 motiverande självsystemet, och i detta avsnitt berör den de yrkesstuderandes motiv som 

sammanhänger med inlärningsmiljön och erfarenheterna av svenskundervisning. I figuren nedan 

granskas de studerandes erfarenheter angående svenskinlärning och deras syn på svensklärarnas och 

klassatmosfärens roll i deras studiemotivation: 

 

 

Figur 9. Påståendena angående de yrkesstuderandes svenskinlärningserfarenhet (n=28). 
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Av figur 9 framgår det tydligt att svensklärarna har en väsentlig del i utvecklandet och bevarandet av 

de yrkesstuderandes studiemotivation för svenska språket. Inemot alla av 28 studerande, sammanlagt 

24 personer, anser att lärarna har ett stort inflytande på deras intresse och motivation för att studera 

svenska. Det är ändå värt att notera att detta resultat kan tolkas så att lärarna kan ha ett inflytande på 

studerandes föreställningar om svenskstudier både på gott och ont. Detta kommer även fram i de 

studerandes svar på andra frågor i frågeformulär 1 angående svenskundervisning och inlärnings-

erfarenheter (se bilaga 1, frågorna 9 och 10) samt i samband med intervjuerna. Vid intervjuerna 

beskriver de studerande hur de uppskattar bra och kreativa svensklärare som också uppmuntrar och är 

tillräckligt krävande vid behov: 

 
- Musta opettajalla on hirveästi merkitystä. Että jos se viestii luokalle, että tämä on nyt pakkopullaa, että 

on pakko opiskella nii sen kyllä huomaa sitte. Mulle on sattunut hyvät ja luovat opettajat, jotka on 

osannu soveltaa sopivammaksi sitä ruotsia. Että se ei ole ollu vaan sellaista jankkaamista, vaan on ollu 

käytännön juttuja ja suullisia näyttöjä. Kaikki semmoiset on kivoja. (Informant 1) 

- Kaikki opettajat on ollu hirveen mukavia ja ei ole turhan vaativaa ollu se opiskelu. [---] On kannustettu 

ihan pienemmissäki onnistumisissa ja sitä kautta se on luonu vähän itsevarmuutta. (Informant 6) 

- Enimmäkseen negatiivisia [kokemuksia], se oli 7.–9.luokan ajan negatiivista ja en osannu ruotsia. [---] 

Ne [kokemukset] oli varmaan omaa luomia, ku itellä oli huono asenne nii sitte tuli väkisinki negatiivisia 

mielikuvia siitä kielestä ja kielenopiskelusta itelle. Positiivista oli se, ku 10.luokalla oli mukava opettaja 

ruotsissa. Vaikka se oli aika vaativa […] nii siinä kuitenki oppi. Oli motivoiva tyyppi. (Informant 12)  

 

Intervjuerna med de yrkesstuderande bekräftar de svar som de ger på frågeformulär 1: inemot alla de 

intervjuade markerar särskilt vikten av svensklärarnas roll i deras motivation för att studera svenska. 

Speciellt verkar de betona lärarnas personlighet och arbetssätt i klassrummet. De studerandes 

erfarenheter verkar variera mellan positiva och negativa, och såsom de själva påpekar har också 

tidigare erfarenheter av svenskstudier på högstadiet eller i gymnasiet påverkat också deras nuvarande 

motivation att studera svenska. Några studerande preciserar att dessa negativa erfarenheter har skapat 

negativa inställningar vilket för sin del har förhindrat deras svenskinlärning för närvarande. Denna 

iakttagelse kan åskådliggöras tydligt efter vad Informant 4 berättar i intervjun:   

 
- Alussa olin yläasteella tosi innokas opiskelemaan ruotsia, mut on jääny vähän huono kuva tuosta ruotsin 

opiskelusta. Yläasteella meillä ei ollu mitenkään maailman parhaimmat opettajat, nii siitä jäi sitte tosi 

negatiivinen kuva [---] Mutta olen saanu tosi positiivisia mielikuvia täällä koulussa […] on ollu niin 

paljon mukavempaa, että se on tuonu sitä positiivista ajattelutapaa. Ja vähän oon tutustunu siihen 

kulttuuriinki enemmän ja alkanu ihan tykkäämään. (Informant 4)  

 

Av denna kommentar att döma har svensklärarna samt positiva erfarenheter haft ett relativt stort 

inflytande både på studiemotivationen och på attityderna hos Informant 4. Trots att Informant 4 ger en 

antydan att hon är mer välvilligt inställd till svenskstudier numera än tidigare anser hon ändå att 
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svenska är ett relativt onyttigt språk och att hon inte är motiverad att studera det. Detta kan också anses 

anspela att hennes tidigare ogynnsamma upplevelser av studier i svenska påverkar negativt även hennes 

nutida studier och att dessa avvisande inställningar är tämligen svåra att förändra. 

 

De yrkesstuderande tillfrågades också om inverkan av klassens atmosfär på deras studiemotivation att 

studera svenska. Av figur 9 kan det utläsas att 16 studerande instämmer med påståendet att stämningen 

i klassen påverkar deras motivation för att studera svenska. Antalet studerande som upplever att klass-

andan inte har något inflytande på deras motivation för svenskstudier är 6, och sammanlagt 6 personer 

kan inte ta någon tydlig ställning till påståendet. Detta resultat kan tolkas på så sätt att klassatmosfären 

för de flesta studerande kan vara antingen ett motiv eller demotiv som påverkar deras inställning till 

svenskstudier. Om man jämför svensklärarnas och klassatmosfärens roll i de studerandes motivation 

förefaller de inte betona stämningens inverkan lika mycket som lärarnas, men det syns ändå att en del 

av de studerande uppfattar svensklärarna som signifikanta delfaktorer vid skapandet av klassatmosfären 

och klassandan. Bland annat lärarnas personlighet och sätt att närma sig de saker som ska läras 

påverkar således de studerandes trivsel i klassen vilket för sin del kan anses leda till ett mer avslappnat 

samarbete och en bättre kommunikation mellan de studerande och lärarna. 

 

Det är ändå inte bara svensklärarna som skapar klassatmosfären utan de studerande själva kan också 

anses lägga grunden till den riktning dit klassatmosfären utvecklas. I detta fall förefaller det vara de 

studerandes och omgivningens attityder till svenska språket som påverkar hur de studerande förhåller 

sig till svensklektioner och hur de beter sig under lektioner såsom det framkommer vid intervjuerna:  

 

- Opettajan ja oman panoksen kohdalta kokemukset on ollu hyviä, mutta toisaalta monesti ympäristö on 

mitä on. Se pitää ruotsin opiskelua väheksyttävänä. (Informant 2) 

- Yläasteella on änkyrä ruotsin kanssa ja intin opettajien kanssa, että miksi ruotsia pitää opiskella, ku 

eihän siitä oo mitään hyötyä. [---] Oli sellainen yleisasenne [kaverien kesken], että ruotsin kieli on turhaa 

ja kuivaa, eikä sitä kukaan halua opiskella. 

 

Av allt att döma kan det konstateras att inlärningserfarenheter av svenskinlärning verkar vara en av de 

mest signifikanta delfaktorer som påverkar de studerandes studiemotivation för svenska språket. 

Ytterligare kan det diskuteras om erfarenheter utanför klassrummet i autentiska kontexter för sin del 

kan påverka de studerandes intresse och motivation för svenska språket. En del av de motiverade 

studerande verkar nämligen också ha personliga erfarenheter av svenska språket eller av dess kultur 

som de har fått exempelvis genom resande eller svenskspråkiga släktingar (se avsnitt 6.3.3). Däremot 

rapporterar en del av de studerande, som inte verkar vara lika motiverade eller anser att svenskan är 
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onyttig, ofta att de inte har behövt svenskkunskaper i sitt vardagliga liv. Det kan således funderas 

huruvida erbjudandet av autentiska upplevelser kan öka intresset för svenska språket hos de studerande 

vilket ju är syftet med projektet Svenska nu.  

 

De yrkesstuderande tillfrågades även om deras syn på en bra svensklektion för att ta reda på de faktorer 

som kan anses motivera dem i klassrumskontexten, dvs. i språkinlärningsmiljön (se bilaga 1, fråga 9). 

De viktigaste faktorerna på en svensklektion enligt de studerande kan fördelas i olika kategorier. 

Speciellt betonar de en trevlig svensklärare och en avslappnad stämning i klassrummet där man lär sig 

både teori, mångsidiga och muntliga uppgifter och pragmatiska göromål i lämpligt förhållande till 

varandra. Par- och grupparbete som arbetssätt vinner också bifall bland de studerande. Ytterligare 

framhäver de studerande att de vill lära sig nya saker men samtidigt repetera de redan lärda sakerna. 

Några av dem nämner även hörförståelse, kulturundervisning och svenskspråkig kommunikation med 

svenskläraren som intresseväckande delar av en bra svensklektion. Informant 12 lyfter också fram 

temat för att göra fel eller misstag i klassrummet: han anser att man inte kan lära sig ett språk om man 

är rädd för att göra fel – man lär ju sig genom försök och misstag. Därför påstår han att svensklärarna 

borde uppmuntra de studerande att tala svenska. Det finns också en del studerande som inte svarar 

någonting på frågan eller visar amotivation genom att konstatera att ”det inte finns några bra 

svensklektioner”. 

 

Utgående från dessa kommentarer av de studerande kan det konstateras att dessa förslag ovan ingår i 

det som de studerande anser vara bra – och antagligen således motiverande – inlärningserfarenheter. 

Anmärkningsvärt är att de framhäver inte bara atmosfären och läraren i svensklektioner utan också 

lektionernas innebörd i form av varierande övningar. Även i detta fall poängterar de flesta studerande 

övningarnas nyttighet: trots att de medger att teorin och grammatiken behövs för att kunna förbättra 

färdigheterna i svenska föredrar de pragmatisk undervisning. Det kunde ha också varit intressant att 

tillfråga de studerandes syn på en dålig svensklektion; därigenom skulle man möjligen ha fått 

antydningar på demotiverande faktorer i svenskundervisning som förhindrar utvecklandet av positiva 

attityder och studiemotivation. Det kan ändå antas att motsatta fall, dvs. långtråkiga och monotona 

övningar samt en spänd stämning, upplevs som demotiverande faktorer hos de studerande. 
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6.4 Analys av observationerna  

 

Observeringsmaterialet av denna undersökning består av tre evenemang som arrangerades under 

Svenska nu-jippoveckan för yrkesinriktade studerande: två olika verkstäder (Serieteckning- och Kocka 

på svenska-workshop), och en musikföreställning Tankar från en väntsal. Många studerande med sina 

lärare deltog bara i ett evenemang men några av dem hade också en möjlighet att delta i ett par olika 

händelser. Evenemangen i sig var inte rutinmässiga undervisningslektioner utan deras funktion var att 

erbjuda upplevelser på svenska och visa att svenskan kan vara både nyttig och rolig.  

 

Som det har konstaterats i teoridelen, är det tämligen utmanande att observera människors attityder 

eftersom attityder ofta är latenta. Ytterligare har forskare också påstått att slutsatser om attityder inte 

heller kan dras enbart på basis av observationer eftersom människor kan dölja sina verkliga åsikter, och 

deras verkliga tankar syns således inte utåt. Därför redogörs för de studerandes synbara attityder inte i 

denna avhandling. Eftersom syftet med denna pro gradu-avhandling är att undersöka Svenska nu-

evenemangens potentiella inverkan på de yrkesstuderandes attityder till och motivation för svenska 

språket, lades fokus däremot på de olika medlen och metoderna vars funktion var att väcka de 

studerandes intresse för svenska språket. 

 

Först granskas observationerna med tanke på temat attitydförändring, och därefter utnyttjas modellen 

för motiverande undervisningspraktik för att få reda på hurdana motiverande medel som användes i 

varje evenemang (se avsnitten 2.5 och 3.4). Det är ändå svårt att konstatera om evenemangen har 

lyckats med att påverka de studerandes attityder och motivation bara på grund av observationer av 

enskilda fall, och därför diskuteras detta tema närmare vid analyseringen av studerandes åsikter om 

Svenska nu-veckan (se avsnitt 6.5). 

 

 

6.4.1 Attitydförändring vid Svenska nu-evenemang  

 

När det är fråga om attitydförändring måste det beaktas att det är nästan omöjligt att göra sig en idé om 

och dra slutsatser av de studerandes potentiella attitydförändring på basis av enskilda situationer. 

Förändring av språkattityder är ju en långsam process, och attitydförändringar kommer nödvändigtvis 

inte fram omedelbart (se avsnitt 2.5). Däremot kan det observeras vilka medel och metoder som 
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används i evenemangen kan leda till attitydförändringen. Dessutom är det intressant att ta reda på om 

dessa medel och metoder som påverkar individernas attityder kan förenas med motiverande 

undervisningspraktik eftersom de har många gemensamma drag (jfr avsnitten 2.5 och 3.4). Detta tema 

diskuteras närmare i kapitel 7. I det följande betraktas hur Svenska nu-evenemangen tog hänsyn till 

attitydernas kognitiva, affektiva eller evaluativa, ego-defensiva och instrumentella funktioner. 

 

Eftersom attitydernas kognitiva orienteringsfunktion svarar på generaliseringen av individens omvärld, 

är det viktigt att erbjuda kunskap i och erfarenheter av svenska språket och dess kultur. Detta är precis 

det mål som projektet Svenska nu strävar efter att nå. Samtidigt som några informanter i denna 

undersökning verkar veta relativt mycket om svenskspråkig kultur, finns det också informanter vars 

kunskaper i denna nordiska kultur kan anses vara bristfälliga (se avsnitt 6.3.3). Möten med svensk-

språkiga personer under Svenska nu-jippoveckan kunde således hjälpa de studerande till att 

komplettera deras kunskaper i svenskspråkig kultur och bryta eventuella negativa stereotypier om 

svenskspråkiga personer. 

 

I fråga om attitydernas affektiva eller evaluativa funktion, kan det anföras att uppmärksamhet borde 

fästas vid studerandes värderingar och jagbilder. Detta kommer också fram i de yrkesstuderandes svar 

på frågor i frågeformulär 1: många studerande ifrågasätter svenska språkets viktighet och nyttighet och 

de kan inte föreställa sig att använda svenska i Finland eller utomlands (se avsnitten 6.3.1 och 6.3.5). 

Enligt observationerna kan det märkas att Svenska nu-evenemang stödjer de positiva värderingar som 

kan anknytas till svenska språket (t.ex. genom att erbjuda information om svensk ungdomskultur som 

de studerande kan identifiera sig med) och visar att de studerande kan ha nytta av svenska språket i 

olika situationer. Speciellt i samband med Serieteckning- och Kocka på svenska-workshoparna hade de 

studerande en möjlighet att utnyttja sina kunskaper i svenska, och genom positiva erfarenheter av 

svenska språket och svenskspråkiga personer kunde de också börja uppskatta svenskstudier. 

Värderingar som studerande kan associera med sina jagbilder borde ändå befrämjas regelbundet vilket 

innebär att enskilda möten med svenska språket räcker nödvändigtvist inte till att förändra de 

studerandes attityder på längre sikt.  

 

Det är också viktigt att fästa avseende vid attitydernas ego-defensiva funktion, speciellt med tanke på 

om de studerande är osäkra på sina egna språkkunskaper eller om majoriteten i en studentgrupp har en 

negativ inställning till svenskstudier. Som det redan har konstaterats föreföll många studerande vara 
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nervösa om de måste använda svenska vid olika uppdrag, och några av dem uttryckte högt sin oro för 

sina bristfälliga språkkunskaper. Artisterna, som tog kontakt med de studerande i verkstäderna, iakttog 

också de studerandes språkkunskapsnivåer och anpassade sitt tal och anförande efter dessa kriterier. 

Däremot fortskred musikföreställningen Tankar från en väntsal i enlighet med manuskriptet, och 

därigenom kunde den inte avpassas efter de studerandes förkunskaper. Det kan ändå påstås att den inte 

skapade osäkerhet eller hotade studerandes ego-defensiva funktioner för de studerande var inte tvungna 

att använda svenska själva utan de stannade i rollen som tystlåtna åskådare. 

 

Iakttagandet av attitydernas instrumentella funktion verkar också uppfyllas; evenemangen i sig kan 

anses vara belöningar och de erbjuder instrumentella belöningar på så sätt att de studerande börjar 

begripa att de kan använda och behöva svenska i olika situationer. Vid några evenemang föreslås det 

också hur de studerande kan använda svenska också på fritiden (t.ex. genom att använda 

svenskspråkiga webbsidor och recepthäften). Dessa tips kan således anses vara goda instrumentella 

medel som visar hur de kan bli bekanta med det svenska språket och svenskspråkig kultur. Som det 

redan konstateras i tidigare avsnitt anser en del studerande att de motiveras till svenskstudier med hjälp 

av framtidsutsikter i arbetslivet (se avsnitt 6.3.5). Därför kunde denna information möjligtvis användas 

som instrumentellt medel att förändra de studerandes attityder – och samtidigt deras studiemotivation – 

mot en positivare riktning. 

 

Allt som allt kan det konstateras att de Svenska nu-evenemang som observerades också omfattade 

metoder som beaktade attitydernas olika funktioner, dvs. dess kognitiva, affektiva eller evaluativa, ego-

defensiva och instrumentella funktioner, och som således kan leda till attitydförändring. Det är ändå 

diskutabelt om dessa enskilda evenemang lyckades med att förändra de studerandes eventuellt negativa 

attityder eftersom processen av attitydförändringen oftast är tidskrävande. 

 

 

6.4.2 Motiverande undervisningspraktik vid Svenska nu-evenemangen 

 

I denna del analyseras varje Svenska nu-evenemang som har observerats med hjälp av modellen för 

motiverande undervisningspraktik (se avsnitt 3.4). För klarhetens skull har jag indelat analyserna i 

delar enligt de fyra stegen av motiverande undervisningspraktik: skapandet av grundläggande 

motiverande omständigheter (1), generering av initialmotivation hos inlärare (2), bevarandet och 
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skyddandet av motivation (3) och uppmuntran till positiv retrospektiv självvärdering (4). De Svenska 

nu-evenemang som analyseras är verkstäderna Serieteckning-workshop och Kocka på svenska-

workshop och musikföreställningen Tankar från en väntsal. Dessa evenemang betraktas också vid 

analysen av frågeformulär 2 och den andra delen av intervjuerna som handlar om de yrkesstuderandes 

utvärderingar och åsikter om evenemangen (se avsnitt 6.5). 

 

Som allmän iakttagelse kan det nämnas att artisterna i evenemangen bar det primära ansvaret för de 

studerandes motivering, men även närvarande lärares deltagande kunde ha en någorlunda inverkan på 

de studerandes engagemang i evenemangen – speciellt i sådana fall där lärarna nödvändigtvis inte 

kunde svenska bättre än de studerande. Enligt den intervjuade svenskläraren deltog svensklärarna inte 

alls i evenemangen under Svenska nu-jippoveckan. Lärarna som engagerade sig i evenemangen 

muntligt med bristfälliga språkkunskaper kunde således tjäna som exempel för de studerande och 

bevisa att alla kan delta i evenemangen på sina egna språkkunskapsnivåer. 

 

 

6.4.2.1 Serieteckning-workshop 

 

Serieteckning var ett tema i en verkstad som arrangerades under Svenska nu-jippoveckan. Sammanlagt 

observerades verkstaden fyra gånger med olika studentgrupper, och deltagarantalet i dessa grupper 

varierade från 8 till 15 studerande. En av dessa grupper bestod av de studerande som också fyllde i 

frågeformulären och som blev intervjuade. 

 

Under verkstaden fick de studerande en möjlighet att rita svartvita bilder och serier och bekanta sig 

med olika metoder för att skapa både visuellt intressanta bilder och olika situationer med hjälp av en 

professionell serietecknare. Verkstadens innehåll var detsamma för alla studentgrupper men det an-

passades efter deltagarnas förkunskaper i svenska för verkstadens huvudspråk var svenska. Serieteck-

naren översatte instruktionerna också till finska vid behov, dvs. om de studerande inte förstod henne.  

 

Verkstaden började med en enkel inledning: serietecknaren skrev några vanliga adjektiv på svenska på 

tavlan (t.ex. glad, arg, ledsen) och frågade om de studerande förstod vad dessa ord betydde på finska. 

Sedan fick de studerande en uppgift att rita snabba skisser av enkla ansiktsuttryck med hjälp av dessa 

ord. Därefter presenterades skisserna till hela klassen och serietecknaren ställde frågor om bilderna på 
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svenska. De studerande svarade på svenska eller om de inte kunde det, anlitade de serietecknarens, 

lärarens eller klasskamraternas hjälp. En del av de studerande använde inte alls svenska utan svarade på 

finska – detta verkade bero på deras negativa attityder till svenska språket eller på nedvärdering av 

deras egna språkkunskaper. Under verkstaden presenterade serietecknaren flera metoder att rita serier 

och till sist gav hon en uppgift att rita en hel serie med hjälp av en liten historia om en astronaut. I detta 

uppdrag använde de studerande alla de metoder som de nyss hade lärt sig. 

 

 

Skapandet av grundläggande motiverande omständigheter (1) 

 

Den första punkten, dvs. skapandet av grundläggande motiverande omständigheter, i modellen för 

motiverande undervisningspraktik uppfylls i Serieteckning-workshopen. Först och främst kan det 

konstateras att serietecknarens beteende verkade passa bra med tanke på situationen och verkstadens 

syfte: hon var glad, inspirerande och uppmuntrande. Hennes personlighet lade grund till atmosfären i 

klassen som verkade vara trevlig och stödjande: först var alla grupper lite förvirrade och nervösa, men 

så småningom började de se intresserade ut. Samtidigt började de flesta studerande också lyssna på 

henne och bli mer aktiva med uppdragen.  

 

Ytterligare föreföll alla studentgrupperna vara kohesiva med sina egna klassnormer vilket berodde på 

det att många av dessa grupper antagligen hade studerat tillsammans redan ett tag. Dessa förhållanden 

kan också ha påverkat andan och dynamiken i gruppen vilket också kan påstås ha ett stort inflytande på 

klassrummets atmosfär. Om någon i gruppen t.ex. klagade på något sätt, kunde detta också påverka de 

andra studerandes arbetande på ett negativt sätt medan entusiasmen av några andra studerande hade en 

positiv inverkan på gruppen, dvs. den väckte intresse hos klasskamrater och således blev de mer aktiva. 

 

 

Genereringen av initialmotivation hos inlärare (2) 

 

I fråga om genereringen av initialmotivation hos inlärare, uppfylldes nästan alla dess anvisningar i 

Serieteckning-workshopen. Eftersom avsikten av projektet Svenska nu är att visa att svenskan kan vara 

lätt och rolig i praktiska situationer, kan man påstå att det också är verkstadens syfte att förbättra de 

studerandes värderingar av och attityder till svenska. Verkstadens tema var antagligen inte det mest 
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relevanta med tanke på utbildningen av de yrkesinriktade studerande, men man måste komma ihåg idén 

bakom verkstaden som är att svenskinlärare ska bli intresserade av svenskan och inse att de kan 

använda svenska i olika situationer. Därutöver kan de studerande också lära sig nya ord som möjligen 

kan användas i framtiden.  

 

Serietecknaren fäste även lite avseende vid skapandet av realistiska föreställningar och ökandet av de 

studerandes förväntningar om framgång vilket också kan anses skapa motivation. Det var tydligt att 

många av dem var nervösa att använda svenska och såg stressade ut, men med hjälp av serietecknarens 

uppmuntrande arbetssätt begrep de att de kan klara sig och jobba på den språkkunskapsnivå som de 

behärskade.   

 

 

Bevarandet och skyddandet av motivation (3) 

 

Serieteckning-workshopen uppfyllde även nästan alla aspekterna som skulle vara bra att iaktta vid 

bibehållandet och skyddandet av motivation. Verkstadens tema och dess genomförande gör inlärnings-

situationen inspirerande, till och med på så sätt att de studerande själva lade märke till att de lärde sig 

någonting nytt:  

 

- Miksi ope ei ole täällä seuraamassa, mehän opitaan täällä enemmän kuin mitä kolmessa vuodessa!  

- Täällähän oppii kieltä ku uppoaa tekemään tätä. 

- Tää on pisin lause, jonka oon kirjoittanu pitkään aikaan ruotsiksi! 

 

Dessa kommentarer från observationssituationerna tyder på att de studerandes intresse för verkstadens 

tema och initialmotivation har lyckats skapa. Det sätt som serietecknaren använder vid presentationen 

av uppdrag verkar också väcka intresse hos de studerande och därigenom motivera dem att jobba mer 

intensivt. Efter varje uppdrag samlades hela klassen ihop för att alla fick se varandras teckningar, och 

samtidigt fick serietecknaren en möjlighet att kommentera dessa teckningar på ett positivt sätt – dvs. ge 

motiverande feedback – vilket för sin del kunde öka och skydda de studerandes självförtroende. 

Därutöver iakttog serietecknaren en viss försiktighet med de studerande t.ex. genom att ställa mycket 

enkla frågor på svenska som antagligen alla deltagarna kunde svara på. Ytterligare utnyttjade hon 

kroppsspråk och ansiktsuttryck för att förklara svenska ord och uttryck innan hon översatte dem till 

finska. Denna metod kan också anses vara motiverande på så sätt att den tog hänsyn till de studerandes 

språkkunskaper och därigenom kunde också skydda deras självkänsla – och möjligen också deras 
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sociala image. Det kom inte fram många situationer som kunde tolkas som förödmjukande för de 

studerande med tanke på deras språkkunskaper. Några studerande var ändå inte entusiastiska att visa 

sina serier för andra personer i klassen för de ansåg att deras teckningar inte var bra nog. 

 

Det kan också anses att Serieteckning-workshopen befrämjade de studerandes självmotiverande 

inlärningsstilar – eller åtminstone bjöd en möjlighet att lära sig svenska på ett annorlunda sätt som 

avvek från den traditionella språkundervisningen. Ytterligare uppmuntrade verkstaden de studerande 

till samarbete vilket också hjälpte till att bibehålla och skydda motivationen för att lära sig språk. Det 

var antagligen utmanande att skapa självständighet – när det gäller språkinlärningen – hos de 

yrkesstuderande under en enstaka lektion, och därför var det meningsfullt att utnyttja fördelar med 

grupparbete under verkstadens gång. Det verkade vara lättare för de studerande att delta i en diskussion 

eller svara på serietecknarens frågor om de kände att de kan få hjälp vid behov antingen från sina 

kurskamrater eller från serietecknaren och läraren. De andra studerande i klassen hjälpte exempelvis 

genom att förklara på finska vad de ska göra om någon inte hade förstått instruktionerna på svenska, 

och genom att hjälpa andra studerande med de svenska ord som de inte kunde eller kom ihåg. 

Samarbetet mellan de studerande verkade således uppmuntra dem att använda svenska både muntligt 

och skriftligt.  

 

 

Uppmuntran till positiv retrospektiv självvärdering (4) 

 

I likhet med det tredje steget ovan, blev det fjärde steget, dvs. uppmuntran till positiv retrospektiv 

självvärdering, partiellt uppfyllt i Serieteckning-workshopen. Som sagt gav serietecknaren motiverande 

feedback vilket också kunde öka tillfredsställelsen hos de studerande. Ytterligare serietecknarens 

användning av enkla svenska ord och uttryck samt utnyttjande av kroppsspråk kunde också ge upphov 

till känslan av framgång hos de studerande då de begrep att de förstår och kan använda svenska i en 

praktisk situation. Således kunde detta arbetssätt öka förnöjsamheten hos deltagarna i verkstaden. 

 

Det som man måste ta i beaktande är att verkstaden tog bara en lektion. Detta påverkade på så sätt att 

det var utmanande för serietecknaren att befrämja s.k. motiverande attributioner hos de yrkesstuderande 

och erbjuda belöningar eller betyg på ett motiverande sätt. Å andra sidan kunde avsaknaden av betyg 
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ha ett positivt inflytande på de studerande: det skapade inte stress hos dem att få bra betyg och 

minskade därigenom spänningen att använda svenska språket. 

 

Som det framgår av observationerna, efterföljde Serieteckning-workshopen instruktioner från varje steg 

av motiverande undervisningspraktik. Således kan det antas att verkstaden skapade bra förutsättningar 

för förbättringen av de yrkesstuderandes motivation för svenska språket. 

 

 

6.4.2.2 Kocka på svenska-workshop 

 

En annan verkstad som arrangerades under Svenska nu-jippoveckan för yrkesstuderande kallades för 

Kocka på svenska-workshop, och dess tema var sju sorters kakor. Denna verkstad leddes av en 

amatörkock som hade blivit känd genom sitt deltagande i TV-programmet Sveriges mästerkock. Senare 

hade hon också jobbat som kock med matprogrammet på TV4 i Sverige. Under lektionen fick de 

studerande pynta och smaksätta färdiggräddade kakor samtidigt som kursledaren berättade om historien 

bakom uttrycket sju sorters kakor och om sina erfarenheter i dessa två ovannämnda TV-program. Hon 

visade också filmklipp från båda program utan finskspråkiga textningar. Sammanlagt observerades 

denna verkstad tre gånger och deltagarantalet varierade från 14 till 21 studerande per grupp. 

 

 

Skapandet av grundläggande motiverande omständigheter (1) 

 

I likhet med Serieteckning-workshopen lyckades också Kocka på svenska-workshopen nå alla 

aspekterna i det första steget i modellen för motiverande undervisningspraktik, dvs. skapandet av 

grundläggande motiverande omständigheter. Kursledarens beteende var lämpligt och inspirerande 

vilket också hade ett positivt inflytande på atmosfären i klassen.  

 

Alla studentgrupperna verkade också vara enhetliga vilket för sin del påverkade klassrummets atmosfär. 

Om alla studerande tyckte om att arbeta tillsammans och hade samma mål att nå, var det också 

sannolikt att atmosfären var idealisk till att skapa motiverande omständigheter. 
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Genereringen av initialmotivation hos inlärare (2) 

 

I fråga om generering av initialmotivation kan det konstateras att verkstaden efterföljde relativt många 

av modellens instruktioner. Det faktum att kursledaren var från Sverige och hade svenska som sitt 

modersmål kunde ha både fördelar och nackdelar. I bästa fall kunde det förbättra de yrkesstuderandes 

attityder till och värderingar av svenska språket mot en positivare riktning; de studerande fick höra 

rikssvenska och fick en möjlighet att tala med en svenskspråkig person som inte talar finska som sitt 

modersmål. Detta kunde också förändra de studerandes negativa stereotyper om svenskar. Följaktligen 

kunde deltagarna av verkstaden börja inse att de kan använda svenska med en svenskspråkig person i 

praktiska situationer. Kursledarens modersmål kunde också anses vara en nackdel på så sätt att det 

förorsakade spänning hos de studerande som inte förstod henne eller inte vågade tala med henne. Det 

att de studerande inte kunde ty sig till finska eller att de inte hade några hjälpmedel kunde även orsaka 

passivitet under verkstadens gång. Därför är det viktigt att komma ihåg att erbjuda lämpliga hjälpmedel 

och strategier så att verkstadens deltagare tror på sina egna chanser att lyckas med de givna uppdragen. 

 

Såsom i Serieteckning-workshopen innehöll Kocka på svenska-workshopen möjligtvis inte det mest 

relevanta undervisningsmaterialet för de flesta yrkesstuderande med tanke på deras 

utbildningsinriktningar. För en del studerande kunde verkstadens tema vara relevant med tanke på 

deras fritidsintressen; med andra ord kan det hävdas att temat inte behöver anknytas direkt till deras 

utbildning utan temat är relevant bl.a. för dem som tycker om matlagning. 

 

 

Bevarandet och skyddandet av motivation (3) 

 

Kocka på svenska-workshopen uppfyllde också många av de instruktioner som kan bibehålla och 

skydda studerandes motivation. Först och främst kunde själva mötet med en svenskspråkig person och 

verkstadens tema anses vara inspirerande inlärningssituationer som kunde bevara studiemotivationen. 

Verkstaden innehöll inga specifika uppdrag eller mål i sig (med undantag av dekorering av kakor), utan 

det kan konstateras att dess syfte var att erbjuda deltagarna en möjlighet att bekanta sig med svenska 

språket samt dess kultur genom ett bakningstema. 
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Kursledaren iakttog de studerandes språknivå, och på så sätt skyddade hon samtidigt deras självkänsla 

och självförtroende. Hon strävade efter att tala tydligt och tillräckligt långsamt för att så många 

studerande som möjligt skulle förstå henne. Hennes uttal och taltempo visade sig ändå förorsaka några 

problem med vissa studerandes hörförståelse, och detta kom fram då när dessa studerande bad de andra 

personerna i klassen att översätta kursledarens tal. Problemet med hörförståelsen verkade ändå inte 

orsaka pinsamma situationer i de observerade grupperna, men några studerande föreföll vara oroliga 

över att säga någonting fel på svenska och därigenom förlora sin positiva sociala image framför 

klasskamraterna.  

 

Denna verkstad utnyttjade inte så mycket samarbetets fördelar eller de självmotiverade 

inlärningsstilarna såsom några andra evenemang i Svenska nu-jippoveckan. Verkstadens deltagare 

arbetade ju tillsammans på så sätt att de dekorerade kakor tillsammans och hjälpte varandra översätta 

kursledarens tal om någon inte förstod, men grupperna hade inte något gemensamt mål att nå. Därför 

bar de studerande själva ansvaret för sitt eget engagemang i verkstaden. 

 

 

Uppmuntran till positiv retrospektiv självvärdering (4) 

 

Det fjärde steget, dvs. uppmuntran till positiv retrospektiv självvärdering, i modellen för motiverande 

undervisningspraktik nåddes också i samma utsträckning i Kocka på svenska-workshopen som i de 

andra Svenska nu-evenemangen: kursledaren gav de studerande som svarade på hennes frågor 

motiverande feedback genom att rosa deras språkkunskaper. Feedbacken var inte alltid informativ men 

den innehöll ett antagande att kursledaren trodde på de studerandes förmågor att använda svenska. 

Dessutom borde det hävdas att kursledaren inte kände de yrkesstuderande från förut, och därför kan det 

inte förutsättas att hon kunde ge mycket ingående feedback. 

 

Motiverande feedback tillsammans med intresset för verkstadens tema ökade tillfredsställelsen hos de 

studerande vilket syntes på så sätt att några studerande stannade kvar i klassen för en stund för att ställa 

frågor till kursledaren eller diskutera verkstadens innehåll med henne. Med andra ord blev dessa 

deltagare intresserade av temat eller ville försöka tala svenska med kursledaren. 
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Med hjälp av observationerna kan det konstateras att Kocka på svenska-workshopen uppfyllde relativt 

många kriterier av modellen för motiverande undervisningspraktik, och därigenom kunde den också 

möjligen påverka deltagarnas motivation för svenska språket. Verkstadens potentiella inverkan på de 

studerandes motivation diskuteras närmare i avsnitt 6.5 där de studerandes åsikter om den analyseras. 

 

 

6.4.2.3 Musikföreställningen Tankar från en väntsal 

 

Musikföreställningen Tankar från en väntsal representerade ett något annorlunda sätt att närma sig 

svenskstudier: som föreställningens namn avslöjar, blandade föreställningen samman teater, sånger och 

dikter. Föreställningens huvudtema var resandet och den baserade sig på pjäsen Det var en gång en 

svensk, en sverigefinne och en finlandssvensk. Sånger och dikter från en väntsal. Föreställningen 

uppfördes av fyra artister. På sina webbsidor berättar Svenska nu att musikföreställningen är avsedd för 

minst 100 studerande och att studerande har en möjlighet att träffa artisterna efteråt och diskutera 

föreställningen (Svenska nu 2012d [www]). Detta utfördes ändå inte då evenemanget observerades. 

Föreställningen observerades en gång och deltagarna bestod av många studentgrupper.  

 

Eftersom föreställningen avvek relativt mycket från den traditionella språkundervisningen, var det 

utmanande att undersöka den med hjälp av modellen för motiverande undervisningspraktik och jämföra 

den med de andra Svenska nu-evenemangen. Föreställningen skilde sig även från de andra 

evenemangen på så sätt att deltagarantalet var mycket högre än i de andra evenemangen som deltogs av 

bara en studentgrupp åt gången. Ytterligare fanns det ingen aktiv kommunikation mellan publiken och 

artisterna. De yrkesstuderande bearbetade inte heller föreställningens tema före eller efter själva 

evenemanget. Det är ändå intressant att ta reda på vilka motiverande metoder föreställningen utnyttjade, 

och hurdana följder dessa lösningar hade.  

 

 

Skapandet av grundläggande motiverande omständigheter (1) 

 

I fråga om motiverande omständigheter av musikföreställningen kan det först och främst nämnas att 

artisternas beteende eller skapandet av en kohesiv studentgrupp inte spelade någon större roll i 

evenemanget. Detta berodde på att skådespelarna och publiken inte kommunicerade med varandra.  
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Däremot kunde själva föreställningen anses skapa en trevlig atmosfär där de yrkesstuderande trivdes 

bra och därigenom kunde de även bli intresserade av den. Atmosfären spelade således en väsentlig roll 

i skapandet av motiverande omständigheter, och därför borde det fästas speciell uppmärksamhet vid de 

faktorer som påverkar denna atmosfär: bl.a. föreställningens tema och historia samt språkets 

svårighetsnivå. Till exempel kan det påstås att alltför utmanande ordförråd kunde försvåra förståelsen 

vilket därigenom kunde bli en demotiverande faktor som förminskade de studerandes intresse för 

evenemanget. 

 

 

Genereringen av initialmotivation hos inlärare (2) 

 

Genereringen av de studerandes initialmotivation var också relativt problematiskt att observera för de 

studerande engagerade sig inte aktivt i föreställningen. Det var ändå uppenbart att evenemanget 

strävade efter att förbättra de studerandes värderingar av och attityder till svenska med kulturella medel, 

såsom musik och dikter. I princip erbjöd föreställningen också färdiggjort undervisningsmaterial som 

kunde ha väckt intresse hos deltagare – trots att materialet nödvändigtvis inte är det mest relevanta med 

tanke på alla yrkesstuderande. Dessa resurser utnyttjades ändå inte under Svenska nu-jippoveckan 

antagligen på grund av tidsbrist.  

 

De studerande verkade inte heller vara förberedda för musikföreställningen: de hade inte bekantat sig 

med musikföreställningens tema eller dess innehåll före själva evenemanget. Detta kunde för sin del 

leda till att de studerande inte hade tillgång till olika hjälpmedel eller strategier som de kunde ha använt 

vid musikföreställningen för att förstå dess dikter och sånger. Detta kunde också påverka de 

studerandes förväntningar om framgång på ett negativt sätt, och i värsta fall skapa orealistiska 

föreställningar om sina egna språkkunskaper och språkinlärning. Däremot kunde de studerande med 

bra kunskaper i svenska lägga märke till att de förstår relativt mycket om musikföreställningen och 

därigenom kunde den förstärka de studerandes redan realistiska föreställningar om sina språkkunskaper 

samt förväntningar om framgång i svenskstudier. 
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Bevarandet och skyddandet av motivation (3) 

 

Trots att musikföreställningen inte strävade efter bl.a. att öka de studerandes orientering eller ställa 

specifika mål och uppdrag för dem, kan det konstateras att detta evenemang koncentrerade sig på 

annorlunda medel att väcka intresse, bevara och skydda motivationen för att studera svenska. Detta 

evenemang i sig kunde anses vara en inspirerande inlärningssituation för de yrkesstuderande, och det 

kan också påstås att de kunde njuta exempelvis av musik fast de inte förstod allt som artisterna sade på 

svenska. Artisternas kroppsspråk kunde också hjälpa tittare att förstå en del av föreställningens samtals-

ämnen och budskap. 

 

Det framgick också av observationen att det skulle vara beaktansvärt att fästa avseende vid 

svårighetsnivån av det främmande språket som används vid tillställningar såsom Tankar från en 

väntsal (jfr avsnitt 6.5.4). Några studerande i musikföreställningen följde pjäsen först, men efter en tid 

verkade deras uppmärksamhet svalna. Detta kan tolkas på så sätt att det finns en risk för att de 

studerande som inte förstår det som sägs i föreställningen kan bli frustrerade och så småningom tappa 

sitt intresse för att följa föreställningen. Risken är också att detta kan påverka deltagarnas 

självförtroende som språkinlärare på ett negativt sätt; med andra ord anser de att de inte förstår 

föreställningen på grund av sina dåliga svenskkunskaper i stället för sina otillräckliga förberedelser till 

eller ansträngningar i evenemanget.  Därför är det nödvändigt att erbjuda lämpliga strategier för 

studerande att de känner att de kan klara sig i situationer där svenska språket används. I detta fall kunde 

deltagarna exempelvis ha genomgått ordlistor som skulle ha innehållit de ord som användes i 

föreställningen. De skulle även ha kunnat översätta föreställningens sånger och dikter till finska före 

själva föreställningen. 

 

 

Uppmuntran till positiv retrospektiv självvärdering (4) 

 

Musikföreställningen Tankar från en väntsal verkade inte ägna stor uppmärksamhet åt uppmuntran till 

positiv retrospektiv självvärdering: artisterna erbjöd inte direkt motiverande feedback, attributioner 

eller betyg för de studerande. Det måste ändå nämnas att otillräckligheten av feedback och motiverande 

attributioner berodde delvis på att de studerande inte diskuterade med artisterna eller arbetade i 

smågrupper vilket vanligtvis ingår i föreställningens program. Det kan också påstås att det är möjligt att 
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öka tillfredsställelsen hos de studerande med hjälp sådana evenemang eller föreställningar; dessa 

evenemang avvek mycket från den traditionella skolundervisningen vilket kunde tilltala många 

studerande. 

 

Allt som allt kan det konstateras att musikföreställningen Tankar från en väntsal kan vara en 

inspirerande inlärningssituation i sig vilket kan bevara och skydda den redan existerande motivationen 

hos de studerande som kan följa med föreställningen. Däremot fokuserar den inte på att skapa 

motiverande omständigheter eller initialmotivation eller på att erbjuda motiverande feedback. Under 

Svenska nu-jippoveckan berodde detta delvis på brist på kommunikation mellan publiken och artisterna, 

och delvis på avsaknaden av uppdrag både före och efter föreställningen. Det kan således antas att 

motiverande omständigheter och initialmotivation borde skapas före musikföreställningen eftersom det 

inte finns någon möjlighet för artisterna att uppfylla dessa krav under själva uppträdandets gång. I så 

fall har även svensklärarna en väsentlig roll att spela för att evenemanget vore framgångsrikt. 

 

 

6.5 Analys av frågeformulär 2 och den andra delen av intervjuerna 

 

Under Svenska nu-jippoveckan arrangerades det flera olika svenskspråkiga evenemang som de 

yrkesstuderandena vid Uleåborgs yrkesinstitut deltog i. I regel deltog de bara i ett evenemang men i 

vissa fall hade de studerande en möjlighet att delta i flera olika tillställningar. I detta avsnitt redogörs 

för resultaten av det andra frågeformuläret och den andra delen av intervjuerna (se bilagorna 2 och 3). 

Analysen handlar således om de yrkesstuderandes åsikter om och upplevelser av de Svenska nu-

evenemang som de hade deltagit i under Svenska nu-jippoveckan. Dessa 15 yrkesstuderande deltog i 

tre annorlunda evenemang: Serieteckning-workshop, Kocka på svenska-workshop och 

musikföreställningen Tankar från en väntsal (se avsnitten 6.4.2.1, 6.4.2.2 och 6.4.2.3). Av dessa 15 

yrkesstuderande deltog 7 personer i Serieteckning-workshopen, 5 personer i Kocka på svenska-

workshopen och 6 personer i musikföreställningen. Denna fördelning kan klargöras med iakttagelsen 

att 3 personer deltog både i Serieteckning-workshopen och i musikföreställningen.  

 

I följande avsnitt redogörs för de yrkesstuderandes förväntningar om Svenska nu-evenemangen varefter 

deras tankar om och utvärderingar av dessa evenemang utreds. Efter detta undersöks de studerandes 

åsikter om det intryck som de fick av de svenskspråkiga gästerna och deras kultur, och därefter 
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klarläggs deras åsikter om deras eget engagemang och om evenemangens svårighetsgrader i fråga om 

förståelse av de svenskspråkiga anförandena. Till sist diskuteras Svenska nu-evenemangens potentiella 

inverkan på de yrkesstuderandes attityder till och motivation för svenska språket. Ytterligare lyfts de 

yrkesstuderandes svensklärares synpunkter fram angående Svenska nu-jippoveckan.  

 

 

6.5.1 De yrkesstuderandes förväntningar om Svenska nu-evenemang 

 

I början av frågeformulär 2 ställs de yrkesstuderande en fråga om deras förväntningar om de Svenska 

nu-evenemang som de hade deltagit i under jippoveckan och om evenemangen hade levt upp till dessa 

förväntningar (se bilaga 2, fråga 4). Med denna fråga vill jag utreda om de studerandes dåtida attityder 

till och studiemotivation för svenska hade en inverkan på de studerandes förhandsinställningar och 

därigenom på deras förväntningar.  

 

Största delen av de studerande, dvs. 9 personer, anser att de inte hade några specifika förväntningar om 

dessa evenemang och följaktligen kan det inte göras slutledningar vad gäller deras positiva eller 

negativa inställningar till evenemangen. Orsaken till avsaknaden av förväntningarna kan delvis belysas 

med de studerandes egna förklaringar: enligt deras beskrivningar visste de inte om dessa evenemang 

eller handlingar i förväg och därför kunde de inte ställa några förväntningar på respektive evenemang. 

Få studerande specificerar att de inte hade informerats tillräckligt på förhand vilka evenemangen de ska 

delta i, och av denna anledning deltog en del av de studerande inte heller i evenemangen. Likadana 

kommentarer kommer fram också vid intervjuerna där de studerande påpekar att även alla lärare inte 

var medvetna om evenemangen: 

 
- Tuli ihan hatusta, että meidän pitää osallistua siihen, kerrottiin kaks minuuttia ennen kuin se tapahtuma 

alkoi. Siitä ei opettajakaan ollu tietoinen, oli informoitu tosi huonosti. (Informant 4) 

- Ei ollu [ennakko-odotuksia], ihan yhtäkkiä tultiin hakemaan. En mä edes tienny että se viikko oli silloin, 

siitä olis voinu ehkä paremmin ilmoittaa. Informoida ja kertoa mitä siellä on. (Informant 8) 

 

Några andra studerande däremot beskriver sina förväntningar och samtidigt också lite av hur de 

upplevde dessa evenemang. De studerandes förväntningar var ändå relativt allmänna, dvs. de omfattade 

vanligen bara föreställningar om evenemangens tänkbara handlingar. Således innehöll de inte några 

särdeles känsloladdade inställningar som skulle ha avslöjat de studerandes ställningstagande i 

evenemangen. 
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I fråga om Serieteckning-workshopen anger de studerande att evenemanget motsvarade bra deras 

förväntningar för de förmodade att de ska ”teckna serier på svenska”. En studerande visade en viss 

mängd av återhållsamhet och försiktighet för innan evenemangen tvivlade han sina egna kompetenser 

att förstå och klara sig i en svenskspråkig situation. Dessa förväntningar uppfylldes ändå inte: han inser 

att han förstod relativt mycket tack vare kursledarens enkla instruktioner. Likadana kommentarer fick 

man också från Kocka på svenska-workshopen: de studerande hade inga specifika förväntningar om 

denna verkstad men ansåg att de trivdes bra där. När det gäller förväntningar om musikföreställningen 

Tankar från en väntsal fokuserades studerandes igen på evenemangens innehåll: exempelvis hade 

Informant 4 inte föreställt sig att musikföreställningen kunde innehålla också dikter och berättande – 

hon trodde att den skulle bestå av bara musik och sånger.  

 

Av dessa svar kan det avgöras att de studerande inte verkade ha några specifika eller känsloladdade 

förhandsinställningar till de Svenska nu-evenemang som de deltog i. Dessa kan bero delvis på 

frågeställningen vilket inte förutsätter att de studerande måste berätta om de hade positiva eller 

negativa förväntningar. Avsaknaden av förväntningar kan också föranledas delvis av det att de 

studerande inte hann utveckla förväntningar eftersom de inte visste vilka evenemang de skulle delta i. 

Informering åtminstone inom skolväsendet har således antagligen inte fungerat så väl som den kunde 

ha fungerat; inte ens alla lärare kände till tidtabellen av jippoveckan. Enligt de studerandes svensklärare 

berättade han om den blivande jippoveckan för sina studerande, men de behandlade inte evenemangen 

närmare före själva jippoveckan under svensklektionerna. Detta verkar ändå inte har räckt eftersom de 

studerande anser att de inte hade informerats om Svenska nu-jippoveckan tillräckligt i förväg.  

 

 

6.5.2 Utvärdering av Svenska nu-evenemangen 

 

I detta avsnitt redogörs det för hur de studerande utvärderade och upplevde dessa evenemang. I 

figurerna nedan presenteras de studerandes utvärderingar av hur roliga, intressanta och nyttiga de tre 

evenemangen, dvs. Serieteckning-workshop, Kocka på svenska-workshop och musikföreställningen 

Tankar från en väntsal, var (se bilaga 2, påståendena a, b och c i fråga 6).  

 

De yrkesstuderande bads att utvärdera det evenemang som de ansåg vara det bästa i fall de deltog i 

flera evenemang. Därför fördelas utvärderingarna mellan evenemangen på följande sätt: Serieteckning-
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workshopen utvärderades av 7 personer, Kocka på svenska-workshopen av 5 personer och 

musikföreställningen Tankar från en väntsal av 3 personer. Alla de 3 yrkesstuderande som deltog i 

både Serieteckning-workshopen och musikföreställningen föredrar således verkstaden framför musik-

föreställningen. De två yrkesstuderande som deltog i två evenemangen kunde ha betts att utvärdera 

båda evenemangen för att få en mångsidigare bild av olikheterna mellan evenemangens utvärderingar. 

De fick ändå motivera sina svar varför de föredrog Serieteckning-workshopen framför musik-

föreställningen. 

 

Eftersom det finns bara 15 studerande vars utvärderingar fördelas mellan tre olika evenemang, är det 

viktigt att notera att dessa resultat inte kan generaliseras. Ytterligare kan det inte antas att dessa åsikter 

representerar den allmänna opinionen av alla de yrkesstuderande som deltog i Svenska nu-jippoveckan. 

Däremot kan orsakerna bakom dessa studerandes utvärderingar utredas. Med hjälp av dessa resultat kan 

det således undersökas vilka aspekter i evenemangen som fungerade bra och vad som möjligen kan 

förbättras. I figurerna visas det en sammanställning av utvärderingarna av de tre evenemangen för att få 

en helhetsbild av resultaten och samtidigt betrakta resultaten av varje evenemang separat. 

 

 

Figur 10. De yrkesstuderandes utvärdering av evenemangens rolighet (n=15). 

 

Om man betraktar helhetsbilden av figur 10 kommer det fram att de flesta studerande anser att 

evenemangen var roliga. Detta pekar på att evenemangen åtminstone delvis har lyckats visa att 

svenskspråkiga aktiviteter kan vara underhållande. Om dessa evenemang granskas separat, visar figur 

10 att speciellt Serieteckning- och Kocka på svenska-verkstäderna anses vara roliga. Däremot avviker 

de studerandes åsikter i någon mån när det gäller Tankar från en väntsal: en studerande anser att 
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föreställningen var rolig varemot en annan studerande är av motsatta åsikt, och den tredje kan inte alls 

besvara frågan. När det gäller intresset kring evenemangen kan det konstateras att de yrkesstuderande 

värderar den nästan på samma sätt som evenemangens rolighet som det framgår av figur 11: 

 

 

Figur 11. De yrkesstuderandes utvärdering av hur intressanta evenemangen var (n=15). 

 

I sin helhet verkade evenemangen således lyckas väcka intresse hos de yrkesstuderande, såsom figur 11 

visar. Det finns lite fler studerande som anser att evenemangen var relativt intresseväckande än 

studerande som är av motsatta åsikt. Speciellt Serieteckning-workshopen verkade väcka intresse hos de 

studerande: sammanlagt 5 av 7 studerande anser att evenemanget var intressant varemot bara en 

studerande är delvis av annan åsikt. Även Kocka på svenska-workshopen föreföll intressera de 

studerande fast inte i samma proportion som Serieteckning-workshopen: 2 studerande anger att 

verkstaden intresserade dem medan 3 personer inte kan ta någon tydlig ställning till påståendet. 

Anmärkningsvärt är ändå att ingen av dessa studerande som deltog i Kocka på svenska-workshopen 

anser evenemanget som ointressant vilket kan tolkas på så sätt att evenemanget lyckades till någon del 

väcka intresse hos alla dessa studerande. Musikföreställningen återigen lyckades inte nå samma mål 

som verkstäderna: alla 3 studerande tycker att den inte var särdeles intresseväckande. Samma 

iakttagelse gäller när det är fråga om evenemangens nyttighet såsom det kommer fram av figur 12: 
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Figur 12. De yrkesstuderandes utvärdering av evenemangens nyttighet (n=15). 

 

Vad evenemangens nyttighet beträffar varierar de yrkesstuderandes utvärderingar i stor utsträckning (se 

figur 12). Ytterligare avviker de också lite från resultaten av evenemangens rolighet och intresse. De 

studerande förefaller vara relativt oeniga om evenemangen var till någon nytta för dem, och till och 

med 8 av dem kan inte inta en redig ståndpunkt. Få studerande upplever Serieteckning- och Kocka på 

svenska-evenemangen som gynnsamma medan 4 andra studerande anger att Kocka på svenska-

workshopen och musikföreställningen Tankar från en väntsal inte var så nyttiga. Vid intervjun påpekar 

bl.a. Informant 4 att hon inte kunde dra nytta av musikföreställningen vilket berodde delvis på att hon 

inte förstod språket i evenemanget. Detta resultat kan tolkas så att evenemangen delvis anses vara 

nyttiga och delvis inte: exempelvis beskriver de studerande själva att de lärde sig nya ord och började 

inse att de förstod mer än de först trodde, men själva innehållen av evenemangen upplevde de inte som 

nyttiga.  

 

Som det kan utläsas från figurerna 10, 11 och 12 verkar de yrkesstuderandes åsikter om evenemangen 

bero på vilken tillställning de deltog i. Intressanta resultat fås också när information av de studerandes 

attityder och motivation i frågeformulär 1 jämförs med deras utvärdering av evenemangen i 

frågeformulär 2. Det verkar inte spela någon roll om de studerande hade negativa eller positiva 

inställningar till svenskstudier före evenemangen: en stor del av de studerande som utvärderar Svenska 

nu-evenemangen roliga och intresseväckande anser i frågeformulär 1 att det inte är viktigt, roligt eller 

nyttigt att lära sig svenska. Det är även positivt överraskande att dessa studerande är till och med 

positivare inställda till evenemangen än de studerande som förefaller i frågeformulär 1 vara mer 

motiverade att studera svenska. Orsakerna bakom dessa resultat ovan kan betraktas med hjälp av 
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studerandes svar till öppna frågor (se bilaga 2, frågorna 5 och 7) och intervjuerna där de studerande fick 

en möjlighet att motivera sina utvärderingar.   

 

En del av de yrkesstuderande (4 personer) rapporterar att veckan varken väckte positiva eller negativa 

känslor hos dem och följaktligen påpekar de inga specifika fördelar eller nackdelar med evenemangen. 

Allmänt taget var det bästa med evenemangen, som 3 yrkesstuderande rapporterar i frågeformulär 2, att 

Svenska nu-jippoveckan gav trevlig omväxling till rutinmässiga skoldagar och svensklektioner. 

Härutöver tillägger ett par studerande att de skulle ha velat delta i flera än bara en händelse; denna 

kritik är avsedd för att återspegla jippoveckans negativa sidor men samtidigt avslöjar den att de 

studerande har tyckt om evenemangen. Detta syns även på deras positiva utvärderingar av 

evenemangens rolighet. 

 

Med hjälp av de yrkesstuderandes kommentarer gällande de själva evenemangen är det möjligt att ta 

reda på vilka saker i evenemangen som fungerade bra och vilka saker som borde iakttas eller förbättras. 

De områden som enligt de studerande var bra verkade vara likadana i verkstäderna. I fråga om 

Serieteckning-workshopen anger de studerande att evenemanget var roligt, och att de även lärde sig 

nya saker med hjälp av evenemanget. Ytterligare anses evenemanget vara väldigt bra eftersom det 

erbjöd en möjlighet att möta svenska språket i en annorlunda situation, och inte bara via läroboken. Vid 

intervjuerna framgår det att det positivaste i evenemanget enligt Informant 6 var att evenemanget 

hjälpte honom att inse att han förstod mer svenska än han trodde. Det framkommer även av 

kommentarer av Informant 6 att nivån av de studerandes svenskfärdigheter påverkar också åtminstone 

en aning hur roliga och intressanta de upplever dessa svenskspråkiga tillfällen. 

 

Likadana kommentarer kommer också fram när det gäller Kocka på svenska-workshopen: de 

studerande som deltog i denna verkstad beskriver att händelsen var en trevlig och rolig upplevelse där 

man fick vara kreativ. Ytterligare påpekar en studerande att evenemanget inte kändes tillgjort och att 

det var trevligt att höra någon som verkligen talar svenska som sitt modersmål. Dessa samma teman 

framgår också av intervjuerna:  

 
- Hyvää oli se, että sai ihan vapaasti tehä ja ei ollu mitenkään silleen, että ”nyt teette tätä”, vaan sai niinku 

kuunnella samalla ja tehä. Se oli tosi hauskaa. (Informant 7) 

- Oli ihan mukavaa vaihtelua. Oli mukava ku siellä oli se ruotsinkielinen, ku oikeesti kuuli että joku 

ruotsalainen puhuu ruotsia. (Informant 8) 
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De studerande anser att tydligt och tillräckligt enkelt tal av den svenskspråkiga gästen var också 

positivt i evenemangen. Verkstädernas negativa sidor kunde de studerande inte nämna många men 

kommentarer om deras förståelse ändå lyfts fram: exempelvis Informant 7 påpekar att fast kursledaren i 

Kocka på svenska-workshopen talade väldigt tydligt svenska förstod hon inte allt som kursledaren sade. 

Detta tema om studerandenas förståelse av språket och dess inverkan på de studerandes upplevelser 

betraktas närmare i avsnitt 6.5.4. 

 

Vad musikföreställningen Tankar från en väntsal beträffar anser de studerande att evenemanget var 

relativt underhållande, och att skådespelarna var väldigt skickliga. Fast de tyckte om att lyssna på 

svenskspråkig musik i stället för att vara på en vanlig lektion, framkommer det ändå att det var väldigt 

utmanande för dem att följa med evenemangens innehåll. Bland annat Informant 4 vid intervjun och 

Informant 21 på frågeformuläret påpekar detta: 

 
- Ihan mukava tapahtuma, se vaan ku ei tajunnu oikeen nii sitä ei osannu nauraakkaan niille vitseille ja 

semmoista. (Informant 4) 

- En pitänyt tapahtumasta. En ymmärtänyt mitä kerrottiin, mutta musiikki oli hyvää. Erittäin raskas istua 

tuntia salissa, kun ei ymmärrä mitään. (Informant 21) 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att speciellt Serieteckning- och Kocka på svenska-

verkstäderna upplevdes vara roliga och intresseväckande fast deras innehåll inte var särdeles nyttiga för 

de yrkesstuderande. Musikföreställningen Tankar från en väntsal utvärderades däremot inte lika bra 

som verkstäderna. Orsaken till detta verkar först och främst vara förståelsen av språket som användes 

vid evenemangen. Samma tema kommer också fram i utvärderingar av de verkstäder som de 

studerande uppskattade precis på grund av kursledarnas arbetssätt. Detta arbetssätt verkade således 

fungera bra eftersom det tog hänsyn till deltagarnas språkkunskaper och kompetensnivåer.  

 

 

6.5.3 Intryck av och intresse för svenska språkets talare och kultur 

 

Språkattityder till målspråkets talare och kultur spelar en väsentlig roll i språkinlärning såsom det 

konstateras också i tidigare avsnitt (se avsnitt 2.4). Därför är det meningsfullt att tillfråga de 

yrkesstuderande om hurdant intryck de fick av svenskspråkiga personer och deras kultur i Svenska nu-

evenemangen för att få reda på om evenemangen lyckades skapa en positiv bild av svenska språkets 

talare och kultur. Om de studerande utvecklar positiva språkattityder angående svenska språket är det 
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möjligt att de blir mer intresserade av att veta mer om det. Därigenom kan de även bli mer intresserade 

av svenskstudier. De studerande tillfrågades därför om evenemangen väckte deras intresse för 

svenskspråkig kultur. Ytterligare fick de berätta om de hade lärt sig något nytt under Svenska nu-

jippoveckan angående svenska språket. 

 

 I figuren nedan presenteras de yrkesstuderandes uppfattningar av det intryck som de fick av svensk-

språkig kultur via evenemangen. Av figuren framgår det även hur de studerandes svar fördelas mellan 

Serieteckning- och Kocka på svenska-verkstäderna och musikföreställningen Tankar från en väntsal. 

 

 

Figur 13. Evenemangens framgång i att ge ett positivt intryck av svenskspråkig kultur (n=15). 

 

De yrkesstuderandes svar angående intrycket av svenskspråkig kultur fördelas på ett intressant sätt 

såsom figur 13 uppvisar. Nästan hälften av de studerande anger att Svenska nu-evenemangen ger ett 

positivt intryck samtidigt som en nästan lika stor del antingen balanserar mellan jakande och nekande 

svar eller inte alls kan ge något svar. Positivt med tanke på evenemangens syfte är att bara 2 studerande 

anser att evenemangen inte lyckades förmedla ett positivt intryck av svenskspråkig kultur. 

Evenemangen lyckades således åtminstone till en del förmedla positiva föreställningar av svensk-

språkig kultur. Om figur 13 betraktas närmare kan det konstateras att Kocka på svenska-workshop och 

Tankar från en väntsal verkar lyckas bättre med att förmedla ett positivt intryck av svenskspråkig 

kultur än Serieteckning-workshop. Likadana svar kommer fram då de studerandes intryck av de 

svenskspråkiga personerna betraktas i figuren nedan: 
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Figur 14. Evenemangens framgång i att ge ett positivt intryck av svenskspråkiga personer (n=15). 

 

 

Utifrån de resultat som beskrivs i figur 14 kan det konstateras att de flesta studerande fick en positiv 

bild av de svenskspråkiga personer som de mötte under Svenska nu-veckan. Endast få studerande anser 

att evenemangen inte lyckades förmedla en positiv bild av svenskspråkiga personer, och ett par 

studerande kan inte ta någon tydlig ställning till påståendet. Detta resultat bevisar att evenemangen 

lyckades framföra ett positivt intryck av svenskspråkiga personer vilket för sin del kunde bryta 

eventuellt negativa stereotyper hos de studerande och väcka intresse för att använda svenska.  

 

Om figurerna 13 och 14 jämförs kan det först läggas märke till att de yrkesstuderande verkar ha fått ett 

något positivare intryck av svenskspråkiga personer än av svenskspråkig kultur. Till detta resultat kan 

det finnas flera olika skäl som delvis klargöras av de studerande själva. Till exempel anger Informant 

12, som deltog i Kocka på svenska-workshopen, att han fick en positivare bild av svenska språkets 

talare än på dess kultur eftersom evenemanget inte innehöll så många kulturella nyanser:   

 
- Kyllähän se semmosta positiivista kuvaa yleisesti loi ruotsinkielisistä ihmisistä, pääasiassa just ruotsin 

kielestä. Ei välttämättä siitä maasta tai kielenopiskelusta, mut just niistä ihmisistä. [---] Jos siinä olis ollu 

jotain kultturallista tämmöistä vivahdetta nii ehkä se sitte olis ollu siistimpää ja olis oppinu jotain uutta 

Ruotsista. (Informant 12) 

 

Det kan övervägas om Informant 12 har förstått helt verkstadens innehåll eftersom dess tema sju 

sorters kakor är ju bundet till svenskspråkig kultur (se avsnitt 6.4.2.2). Det kan ändå avgöras med hjälp 

av denna kommentar att de yrkesstuderande fick veta mer om svenska språkets talare än om dess kultur 

– möjligtvis eftersom svenskspråkig kultur inte framfördes lika mycket och på samma sätt som svensk-

språkiga talare. 
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Om dessa utvärderingar ovan jämförs med de studerandes attityder till och motivation för svenska 

språket i frågeformulär 1, kommer det fram att de dåtida ställningstagandena till svenskstudier inte 

påverkar i regel hurdant intryck de studerande fick av svenska språkets talare och kultur. Med andra 

ord anger såväl de positivt, neutralt som negativt inställda studerande att de fick ett positivt intryck av 

evenemangens kulturbundna aspekter. Det finns ändå 2 studerande som anser att de inte fick en positiv 

bild av de svenskspråkiga gästerna eller på deras kultur från Serieteckning-workshopen (se figurerna 13 

och 14) och som visar relativt negativa attityder och motivation redan på sina svar i frågeformulär 1. 

Det kan således funderas om deras redan existerade negativa attityder till svenska språket påverkar hur 

de bemöter svenskspråkiga situationer. Denna iakttagelse stöds delvis av deras motiveringar till sina 

utvärderingar av evenemangen i frågeformulär 2: de konstaterar bara att de inte är intresserade av 

svenska språket eller av dess kultur. Detta kan anses bevisa att redan utvecklade attityder är tämligen 

svåra att förändra och till och med de studerandes motivering under en lektion kan vara utmanande.  

 

Med tanke på resultaten av figurerna 13 och 14, dvs. de flesta studerande fick ett positivt intryck av 

både svenska språkets talare och kultur, är det intressant att ta reda på om de studerande blev 

intresserade av svenskspråkig kultur. Positiva autentiska och interkulturella möten med svenska 

språkets talare kan antas öka de studerandes kännedom över dem och deras kultur vilket för sin del kan 

stödja de studerandes positiva attityder till och studiemotivation för svenska språket. I figuren nedan 

redogörs för de studerandes svar angående Svenska nu-evenemangens framgång i att väcka deras 

intresse för svenskspråkig kultur (se bilaga 2, påstående h i fråga 6): 

 

 

Figur 15. Evenemangens framgång i att väcka intresse för svenskspråkig kultur (n=15). 
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Utifrån resultatet av figur 15 kan det konstateras att evenemangen inte lyckades väcka intresse för 

svenskspråkig kultur fast de studerande fick ett positivt intryck av både svenskspråkiga personer och 

deras kultur. Endast 3 studerande är säkra på att de blev intresserade av svenskspråkig kultur medan 6 

studerandes intresse inte kunde väckas. Det kan således funderas om evenemangen lyckades lyfta fram 

svenskspråkig kultur tillräckligt för att de studerande skulle ha blivit intresserade av den. Ytterligare 

kan det anses vara möjligt att de studerande själva inte noterade de kulturella aspekterna av 

evenemangen.  

 

Dessa resultat kan delvis belysas med de yrkesstuderandes svar vad de lärde sig under evenemangen 

(se bilaga 2, fråga 9). Vad de studerandes inlärning av svenska språket, dess kultur och talare under 

Svenska nu-evenemangen beträffar beskriver de studerande att de lärde sig först och främst nya saker 

om svenska språket: nya svenska ord och uttryck, uttal och hörförståelse. Ytterligare berättade få 

studerande att de hade fått ny information om svenska språkets kultur och talare, såsom om TV-

programmet Masterchef. Härutöver anger ett relativt stort antal studerande (6 personer) att de inte hade 

lärt sig något speciellt via evenemangen. De studerande hade således inte fått sådan information om 

svenskspråkig kultur som skulle ha kunnat väcka deras intresse för den.  

 

Härutöver tillfrågades de studerande om deras intresse för att följa med svenskspråkig kultur i 

framtiden (se bilaga 2, fråga 10). Resultaten av denna fråga korrelerar till största delen med resultat av 

figur 15. Endast Informant 22 beskriver att hon vill lära sig mer om svenskspråkig kultur medan 7 

studerande anger att de inte tror på denna möjlighet. Motiveringar till de nekande svaren var bland 

annat att svenskspråkig kultur är ”en vanlig kultur” (jfr avsnitt 6.3.2) och att evenemangen inte 

inspirerade dem att följa med svenskspråkig kultur. Härutöver finns det 7 andra studerande som inte är 

helt säkra om de kommer att följa svenskspråkig kultur. En orsak till detta kan vara att de studerande 

redan följer den: en del av dem konstaterar att de redan följer den med avsikt (t.ex. TV-kanalen FST5) 

eller omedvetet utan avsikten att lära sig mer om den. 

 

Generellt sett lyckades Svenska nu-evenemangen således förmedla i regel ett positivt intryck såväl av 

svenska språkets kultur som av dess talare oberoende av de yrkesstuderandes tidigare attityder till eller 

motivation för svenska språket. Dessa positiva intryck verkade ändå inte vara tillräckliga för att de 

studerande skulle ha blivit intresserade av svenska språkets kultur och talare.  
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6.5.4 Förståelse av språket i Svenska nu-evenemangen 

 

Förståelsen av svenska språket i Svenska nu-evenemangen är ett tema som lyfts starkt fram av de 

yrkesstuderande själva i denna undersökning. Den verkar även ha påverkat deras utvärderingar av 

evenemangen. I detta avsnitt utreds det hur mycket de studerande förstod det svenska språket som 

användes vid evenemangen och hur förståelsen påverkade deras upplevelser av dessa evenemang. 

Ytterligare tas det reda på vilka saker som underlättade de studerandes förståelse och vilka saker som 

försvårade det. Till sist granskas de studerandes eget muntliga engagemang i evenemangen som 

avslöjar hur autentisk och dialogisk, m.a.o. interkulturell, situationen var. I figur 16 nedan presenteras 

det först hur mycket de studerande anger de förstod av evenemangens innehåll (se bilaga 2, fråga 11): 

 

 

Figur 16. De yrkesstuderandes förståelse av språket i evenemangen (n=15). 

 

Som det kan utläsas av figur 16 kunde över hälften av de yrkesstuderande följa med evenemangen trots 

att de inte förstod allt som sades i evenemangen. Härutöver finns det få studerande som förstod det 

mesta av evenemangen och få studerande som upplevde evenemangen som relativt svåra att följa med. 

Det är också värt att notera att ingen av de yrkesstuderande anser att evenemangen var lätta att följa 

med vilket kan tolkas att de studerandes färdigheter i svenska och evenemangens kravnivåer inte gick 

ihop så bra som det vore önskvärt. Det är ändå positivt att största delen av de studerande kunde följa 

med evenemangen åtminstone till en del.  

 

Svaret något annat alternativ ges av en studerande som hade deltagit i två evenemang, och hon 

förklarar sitt svar genom att säga att hon kunde följa med Serieteckning-workshopen medan hon inte 
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alls kunde följa med musikföreställningen. De studerande som deltog i båda dessa evenemang bads 

också att jämföra evenemangens svårighetsgrader (se bilaga 2, fråga 12). Alla 3 studerande anser att 

musikföreställningen var svårare att förstå vilket berodde främst på att de studerande inte erbjöds några 

hjälpmedel som skulle ha hjälpt dem att förstå språket bättre: 

 
- Kyllä [tapahtumat erosivat toisistaan], koska sarjakuvapaja oli interaktiivinen tapahtuma, jossa vetäjät 

selvensivät asioita aina kun joku yleisössä ei ymmärtänyt = se oli helpommin ymmärrettävä. Väntsalen oli 

nopeatempoinen = vaikeammin ymmärrettävä. (Informant 23) 

- Siinä [sarjakuvatyöpajassa] ymmärsi paremmin, ja ”ohjaaja” varmisti aina että kaikki varmasti ymmärsi. 

”Musikaalissa” meni kaikki ihan ohi eikä sitten tajunnut esityksestä mitään. (Informant 20) 

 

Såsom det framgår också av de studerandes svar ovan verkade de svenskspråkiga gästernas sätt att 

använda svenska spela en stor roll både i de studerandes förståelse av språket och i deras trivsel i 

evenemangen. Vid Serieteckning- och Kocka på svenska-verkstäderna kontrollerade kursledarna att 

alla deltagarna förstod det som sades varemot vid musikföreställningen kunde hörförståelsen inte 

beaktas på samma sätt (jfr avsnitten 6.4.2.1, 6.4.2.2 och 6.4.2.3). Hörförståelsen spelade således en 

betydande roll som motiverande eller demotiverande faktor i evenemangen. 

 

De yrkesstuderande bads att beskriva de saker som underlättade eller försvårade förståelsen av svenska 

språket (se bilaga 2, fråga 13). Om bara Serieteckning-workshopen betraktas var de saker som under-

lättade förståelsen först och främst kursledarens tydliga sätt att förklara orden och instruktionerna. De 

studerande tillägger även att bekanta ämnen – m.a.o. de bekanta ord och uttryck som de redan visste 

från förut – gjorde det lättare att förstå evenemangets innehåll. Detta framgår tydligt även av 

intervjuerna att förståelsen spelade en väsentlig roll i hur de studerande utvärderade evenemangen: 

 
- Mukavinta oli se, että pääsi siitä kouluarjesta eroon ja huomas itessään, että vaikka ennakkoajatukset oli 

ettei ymmärrä yhtään nii kuitenki jotain tajus siitä ruottin kielestä. Ja miinuski se, ettei kuitenkaan 

ymmärtäny kauheasti mitä se selitti, siinä tavallaan se [oma] kielitaito tavallaan rajoitti sitä. (Informant 6) 

 

Såsom det framgår av kommentaren ovan av Informant 6 och av de studerandes svar på fråga 12 anser 

de studerande att brist på deras eget ordförråd och svåra ord var det som försvårade mest förståelsen av 

evenemanget. I detta fall föreföll brist på ordförrådet ändå inte ha en avsevärt stor betydelse – de 

rapporterar ju att de förstod språket i evenemanget relativt bra. 

 

I fråga om Kocka på svenska-workshop är de yrkesstuderandes iakttagelser likadana som i 

Serieteckning-workshop. Även i detta evenemang betonar de studerande kursledarens sätt att använda 
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både enkelt språk och sitt kroppsspråk samt andra material (t.ex. filmklipp) som väsentliga medel vilka 

hjälpte dem att förstå kursledarens tal bättre, såsom det framgår också av intervjuerna: 

 
- Onneksi se puhu vähän ilmeillään ja käsillään nii sitä vähän niinku pysy sitte mukana. (Informant 7) 

- Ku se ensin selitti siitä ja näytti sitte sen videon […] nii se autto ymmärtämään ruotsiakin paremmin. 

(Informant 8) 

 

Till detta tillägger de studerande att även deras lärare som deltog i evenemanget försökte hjälpa dem 

om de behövde översättningar till finska. Det som bara ett par studerande anser försvårade deras 

förståelse var att kursledaren talade lite för snabbt. Härutöver kom det fram vid intervjuerna att 

kursledarens dialekt och sätt att tala var också faktorer som komplicerade förståelsen: 

 
- Että ku se oli niin ruotsinruotsalainen, nii että puhu jo vähän silleen murretta, nii mulla oli tosi vaikee 

seurata [---] ja sitte ne sanat sulautu jotenki yhteen silleen sillä [vetäjällä] nii oli tosi vaikee tarttua kii ja 

sitte ku ei oikeesti silleen ymmärrä nii tosi hyvin, nii pitäis kyllä olla aika kielitaitoinen että ymmärtää. 

(Informant 7) 

 

Som det framgår av kommentaren ovan, anser Informant 7 att å ena sidan påverkade kursledaren tal 

förståelsen men å andra sidan spelade den studerandes egna språkfärdigheter också en stor roll i 

förståelsen. Anmärkningsvärt är ändå att samma studerande samtidigt konstaterar att hon kunde följa 

med evenemangen fast hon inte förstod allt. 

 

Vad musikföreställningen Tankar från en väntsal beträffar rapporterar dess deltagare att den var 

relativt utmanande att följa med. Ytterligare kan det märkas att de studerande inte nämner några medel 

som underlättade förståelsen – däremot nämner de bara saker som försvårade den, såsom alltför snabb 

och otydlig talhastighet. Då Informant 4 bads vid intervjun precisera närmare varför evenemanget var 

svårt att följa var hennes förklaring tämligen överraskande: hon, såsom en del andra studerande, skyllde 

på sina egna bristfälliga svenskkunskaper i stället för själva evenemangets språkanvändning. Detta 

tyder på att de studerande var relativt osäkra på sina egna kompetenser. Anmärkningsvärt är att de kan 

använda dessa uppfattningar om sina bristfälliga kunskaper som attributioner då de försöker förklara 

sina framgångar eller misslyckanden vid inlärningen (se avsnitt 3.3.1). Användningen av sådana 

attributioner kan för sin del leda till att de studerande inte heller strävar efter att förstå språket och 

därigenom blir de inte motiverade eller intresserade av evenemangen. Därför är det motiverat att säga 

att de studerandes självförtroende borde skyddas och stödjas på olika sätt samt befrämja olika, 

motiverande attributioner. Denna iakttagelse kan också förklara delvis de studerandes eget muntliga 

engagemang i evenemangen. 
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De yrkesstuderande tillfrågades även om de själva talade svenska under evenemangens gång och om de 

skulle ha velat tala svenska mer (se bilaga 2, fråga 14). Detta frågades för att ta reda på hur 

entusiastiska de studerande var att få en möjlighet att tala svenska och om de blev mer intresserade av 

att använda det. När det gäller de studerandes egen användning av svenska språket fördelas resultatet i 

tu: 8 personer talade svenska i evenemangen medan 7 personer inte gjorde detta. Om de studerandes 

svar betraktas närmare kan det genast konstateras att alla de som deltog i musikföreställningen Tankar 

från en väntsal inte använde svenska. Orsaken till detta är uppenbar: de hade inte möjlighet till detta 

och detta förutsattes inte heller av dem. I fråga om verkstäderna fördelas de studerandes användning av 

svenska språket på samma sätt: bara 2 studerande i båda fallen anger att de inte talade svenska medan 

resten av de studerande använde det. Verkstäderna lyckades således locka relativt många studerande att 

tala svenska vilket i sig är ett positivt resultat med tanke på idén om ett interkulturellt och autentiskt 

möte. Det måste ändå läggas märke till att denna fråga inte avslöjar hur mycket de studerande 

egentligen talade under evenemangen; exempelvis Informant 7 berättar att hon använde bara orden ja, 

nej och hejdå i evenemangen.  

 

Utredningen av de yrkesstuderandes intresse för att tala mer svenska presenterar däremot resultat som 

inte kan tolkas vara så positiva: bara en studerande skulle ha talat mer svenska medan den klara 

merparten, dvs. 10 studerande, är av avvikande åsikt. Ytterligare finns det 4 studerande som inte kan 

svara på frågan. Den studerande som skulle ha velat tala mer svenska motiverar sitt svar genom att 

svara att han tycker i allmänhet om att tala med utlänningar. De studerande som däremot inte skulle 

velat ha denna möjlighet appellerar både i frågeformuläret och vid intervjuerna till sina egna bristfälliga 

språkkunskaper:  

 
- No en oikeastaan [olisi halunnut puhua] ku sitte olis tullu kielitaito vastaan, että se olis menny 

semmoiseksi mongertamiseksi. (Informant 6) 

- Jännitti ihan semmoinen pieniki sanominen, että sanoo jotenki tökerösti tai huonosti, että mitäköhän se 

[vetäjä] ajattelee. [---] Tottakai olisin haluaisin osata [puhua enemmän], mut ku ei vaan ole tarpeeksi 

kielipäätä ikinä ollu.  (Informant 7) 

- Koska en osaa [ruotsia], ja tuskin siitä olisi saanut selvää. (Informant 16) 

 

Utifrån dessa kommentarer ovan kan det konstateras att de studerandes ovilja att delta muntligt i 

evenemangen inte enbart beror på deras ointresse för att tala svenska utan de förefaller vara relativt 

osäkra på sina egna färdigheter i svenska. Med tanke på dessa iakttagelser kan det således funderas om 

det är möjligt att utveckla evenemangen på så sätt att de skulle bli mer dialogiska till sin karaktär och 

uppmuntra deltagare att delta även muntligt i evenemangen. Detta skulle kunna göras exempelvis med 
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hjälp av förberedelser till evenemangen och erbjudandet av olika hjälpmedel (t.ex. ord- och uttrycks-

listor) vid evenemangen. 

 

 

6.5.5 Svenska nu-evenemangens inverkan på de yrkesstuderandes attityder och motivation 

 

Attityd- och motivationsförändring är komplexa fenomen som kräver mycket tid för att gå fullständigt i 

uppfyllelse. Därför kan det inte antas att enskilda svenskspråkiga evenemang kan påverka och förbättra 

genomgripande de yrkesstuderandes eventuellt negativa attityder till eller brist på motivation för 

svenska språket. Det är ändå intressant att ta reda på om de yrkesstuderande själva anser att 

evenemangen har haft någon inverkan på deras attityder och motivation, och om evenemanget har 

lyckats väcka deras intresse för svenskstudier.  

 

I detta avsnitt undersöks de yrkesstuderandes egna uppfattningar av om Svenska nu-evenemangen 

lyckades påverka deras attityder och motivation på ett positivt sätt, och om de blev inspirerade att 

studera svenska (se bilaga 2, påståendena d, e och h i fråga 6). I figuren nedan granskas det först om 

evenemangen lyckades förbättra de studerandes studiemotivation för svenska språket: 

 

 

Figur 17. Evenemangens inverkan på de yrkesstuderandes motivation för svenskstudier (n=15). 

 

Som det kan konstateras av figur 17 fördelas de yrkesstuderandes åsikter om evenemangens inverkan 

på deras studiemotivation tämligen jämnt oberoende av evenemangen som de deltog i. Det finns 

ungefär lika mycket sådana studerande som anser att de blev mer motiverade som sådana studerande 
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vars motivation evenemangen inte hade någon inverkan på. Likadana resultat kommer fram när 

evenemangens inverkan på de yrkesstuderandes attityder betraktas i figur 18 nedan: 

 

 

Figur 18. Evenemangens inverkan på de yrkesstuderandes attityder till svenska språket (n=15). 

 

När det gäller evenemangens positiva inverkan på de yrkesstuderandes attityder till svenska språket 

fördelas deras åsikter åter relativt jämnt som det kan utläsas av figur 18. En intresseväckande 

iakttagelse är igen att evenemangens innehåll eller karakteristika inte verkar påverka hur positiv 

inverkan de hade på de studerandes attityder. Fast de studerande har utvärderat verkstäderna som 

roligare och intressantare evenemang än musikföreställningen förefaller de inte ha en positivare 

inverkan på de studerandes motivation eller attityder i denna informantgrupp. Om de studerandes svar 

betraktas individuellt kan det även märkas att evenemangen i regel hade en positivare inverkan på deras 

attityder än på deras motivation.  

 

Om resultaten från figurerna 17 och 18 samt frågeformulär 1 jämförs kommer det fram en tydlig 

tendens: de studerande som anser att Svenska nu-evenemangen inte hade en positiv inverkan på deras 

attityder eller motivation visar redan i frågeformulär 1 negativa attityder till och brist på motivation för 

svenskstudier. Dessa studerande tycker bland annat att det inte är viktigt och roligt att studera svenska 

och de kan inte heller föreställa sig i situationer där de skulle använda svenska. Detta kan anses bevisa 

att attityd- och motivationsförändring är tidskrävande processer. Denna samma iakttagelse återspeglas 

även i de studerandes åsikter om evenemangens framgång i att inspirera dem till svenskstudier (se 

bilaga 2, fråga 8): 
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- Ei. Ei vain tullut mitään innostuspiikkiä. Sama asenne kieleen edelleen. (Informant 4) 

- Ei pieni tapahtuma innosta opiskelemaan kieltä. (Informant 9) 

 

 Däremot hos de studerande som anser att evenemangen påverkade dem positivt finns det personer som 

visar både positiva, neutrala och negativa inställningar till svenskstudier. Det kan antas att de 

studerande som redan har positiva attityder och motivation för att läsa svenska instämmer med 

påståenden om evenemangens positiva inverkan på dem. Detta är ändå ett positivt överraskande resultat 

att få studerande som anger neutrala eller negativa attityder och brist på studiemotivation i 

frågeformulär 1 konstaterar att evenemangen hade en positiv inverkan på deras attityder. De anger att 

evenemangen till och med inspirerade dem lite att studera och bekanta sig med svenska språket såsom 

de själva konstaterar i frågeformulär 2 och vid intervjuerna: 

 
- Niin mikä oli Facebookissa se Victor-juttu? Aattelin että voisin joskus ainaki käväistä siellä kattomassa. 

Ku jos se ei ookkaan niin kauheen vaikeeta se ruottin kieli loppupuleissä nii semmosen kipinän se ehkä 

herätti. (Informant 6) 

- Innostavat, on mielenkiintoista tavata ruotsalaisia ihmisiä ja kuulla heidän puhuvan ruotsia. (Informant 8) 

- No ehkä vähän [innostivat] ku oli semmonen ympäristö eikä niin pakko-opiskelun makua. (Informant 18) 

 

Möten med svenskspråkiga personer och en avslappnad atmosfär i evenemangen verkar således vara 

viktiga faktorer för dessa studerande. Fast antalet yrkesstuderande vars negativa inställningar verkar ha 

förbättrat lite är få, borde det ändå kommas ihåg att evenemangen också kan stödja och bevara den 

redan existerande motivationen för och positiva attityder till svenska språket. 

 

Även de yrkesstuderandes svensklärare intervjuades för att få hans uppfattningar om evenemangens 

framgång (se bilaga 3). Först påpekar han att svensklärarna inte deltog i evenemangen och inga 

svensklektioner kolliderade med evenemangen. Svenskläraren hade ändå fått mestadels positiv 

feedback på evenemangen från både yrkesstuderande och andra lärare vid yrkesinstitutet. Speciellt 

verkstäderna hade fått beröm. Svenskläraren hade även hört lite negativ feedback från andra lärare som 

inte verkade vara entusiastiska att delta i evenemangen. Ytterligare hade svenskläraren förstått att 

evenemangens innehåll och språkanvändning i regel hade motsvarat bra de studerandes 

kompetensnivåer. I vissa fall hade de studerande haft några svårigheter att förstå och därigenom hade 

det också varit tämligen utmanande för de svenskspråkiga gästerna att få de studerande att delta aktivt i 

evenemangen. Allt som allt anser svenskläraren att jippoveckan var en synnerligen positiv upplevelse 

som påverkade inte bara de studerande utan också svenskläraren själv på ett positivt sätt. 
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Vid intervjuerna hade de studerande en möjlighet att beskriva evenemang som de själva skulle vara 

intresserade av. Teman som de intervjuade lyfter fram behandlar mestadels deras utbildningar och 

affärslivet: 

 
- Olis kiva jos olis jotain todellistaki asiaa […] että tulis vaikka joku ruotsalainen yrityspomo. (Informant 1) 

- Esimerkiksi syventävä tapahtuma, sellanen seminaarityylinen […] vois kiteyttää hyvin opintoja tai 

vahvistaa nykyisiä opintoja. Ja sitte vois olla tällaisia teemasanastoja, mitä täällä ei pääse opiskelemaan. 

(Informant 2) 

 

Utöver dessa kommentarer anger de studerande både vid intervjun och i frågeformulär 2 att de skulle 

ha velat delta i de andra evenemang som arrangerades under jippoveckan. Speciellt verkstäderna 

verkade väcka intresse hos dem. Ytterligare anser Informanterna 6 och 12 att svenskspråkiga tillfällen 

skulle kunna vara sådana praktiska situationer som skulle befrämja deras språkfärdigheter. Informant 

21 som deltog i musikföreställningen för sin del påpekar att han föredrar sådana evenemang som alla 

kan delta i. Med detta menar han antagligen att han skulle ha velat göra något konkretiskt i stället bara 

för att lyssna på musiken. 

 

På basis av dessa resultat angående Svenska nu-evenemangens inverkan på de yrkesstuderandes 

attityder till och motivation för svenskstudier kan det dras två annorlunda slutsatser. Å ena sidan kan 

det konstateras att det finns många studerande vars negativa attityder inte kunde påverkas av 

evenemangen. Å andra sidan lyckades evenemangen ändå väcka intresse för svenskstudier åtminstone 

hos en del av de yrkesstuderande – till och med hos dem som visade negativa attityder före jippoveckan. 

Evenemangen innehöll flera olika medel för att förbättra de studerandes attityder till och motivation för 

svenska språket såsom det kommer fram i analysen av observationerna (se avsnitt 6.4) vilket kan delvis 

förklara evenemangens framgång i förbättring av attityder och motivation.  
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7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Utgångsläget i denna undersökning var projektet Svenska nu:s önskemål att få feedback på Svenska nu-

jippoveckan som det arrangerade tillsammans med Uleåborgs yrkesinstitut OSAO under våren 2012. 

Det huvudsakliga syftet med denna avhandling pro gradu var att undersöka yrkesstuderandes attityder 

till och motivation för svenska språket samt Svenska nu-jippoveckans potentiella inverkan på dem. 

Ytterligare redogjorde jag för yrkesstuderandes kunskaper i svenskspråkig kultur och hurdana 

motiverande medel som användes vid Svenska nu-evenemangen. Även rollen av autentiska upplevelser 

vid språkinlärning diskuterades.  

 

Som material använde jag de yrkesstuderandes svar på två frågeformulär, intervjuerna och 

observationerna av tre Svenska nu-evenemangen (Serieteckning-workshop, Kocka på svenska-

workshop och musikföreställningen Tankar från en väntsal). Informanterna i denna avhandling bestod 

av sammanlagt 28 yrkesstuderande samt deras svensklärare. Med frågeformulär 1 undersöktes de 

yrkesstuderandes attityder till och motivation för svenska språket samt deras kunskaper i svenskspråkig 

kultur. I frågeformulär 2 utvärderade de yrkesstuderande de Svenska nu-evenemang som de deltog i. 

Undersökningen kan beskrivas som en etnografisk fallstudie där material granskas med hjälp av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. 

 

Både attityd och motivation är mycket komplexa begrepp på grund av deras hypotetiska karaktär, och 

deras definitioner varierar relativt mycket mellan olika teorier och undersökningar. Det som forskare 

ändå är eniga om är att attityder oftast beskrivs som inlärda benägenheter att reagera på ett konsekvent 

sätt till exempel på ett visst objekt eller en viss företeelse. Motivation för sin del berör människornas 

val av specifik handling, hur länge denna handling fortgår samt ansträngningen bakom handlingen. 

Attityder och motivation anses även vara förknippade med en stor mängd olika faktorer och spela en 

väsentlig roll i språkinlärningsprocessen. Nuförtiden diskuteras det även hur autentiska upplevelser kan 

påverka språkinlärarnas studiemotivation på ett positivt sätt. 

 

Från analysen av frågeformulär 1 och den första delen av intervjuerna fick man en överblick på 

informanternas attityder till och motivation för svenska språket och vilka faktorer som påverkade dem. 

Informanternas attityder studerades mot bakgrunden av deras uppfattningar om och känslomässiga 

värderingar av svenskstudier och svenskspråkig kultur. Ytterligare granskades deras handlings-
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beredskap för att studera svenska som frivilligt skolämne. Det framgick tydligt att deras åsikter om 

svenska språkets viktighet, behaglighet och lätthet skilde sig betydligt från deras åsikter om 

språkstudierna i allmänhet. Relativt stort antal studerande ansåg att det inte är viktigt, roligt eller lätt att 

studera svenska och att bara få studerande skulle studera svenska om det var ett frivilligt ämne. Positiva 

och neutrala åsikter fanns dock. Det var ändå problematiskt att definiera hur positiva eller negativa 

attityder de yrkesstuderande egentligen hade på grund av skiljaktigheter mellan deras uppfattningar, 

känslomässiga värderingar och handlingsberedskap; till exempel den studerande, som verkade ha 

positiva attityder till svenskstudier ville nödvändigtvis inte studera svenska frivilligt. Detta problem 

kunde ha beaktats bättre i undersökningen. 

 

Utöver attityder till studier i svenska är det anmärkningsvärt att lägga märke till de studerandes 

attityder till svenska språkets kultur och talare; beredskap för att möta utlänningar och intresse för deras 

kultur har oftast en stor inverkan på språkinlärningen. Därför var det inte ett så överraskande resultat att 

hälften av de studerande ansåg att kulturkompetensen är en viktig del av språkundervisning. Vad de 

yrkesstuderandes attityder till svenska språkets talare och kultur däremot beträffade, framgick det att de 

yrkesstuderande var relativt villiga att möta svenskspråkiga personer men inte så intresserade av 

svenskspråkig kultur. Dessa attityder korrelerade till en del med de studerandes inställningar till 

svenskstudiernas behaglighet. Ytterligare var de osäkra på om de ville veta något nytt om svensk-

språkig kultur. 

 

De studerandes ointresse för svenskspråkig kultur kan förklaras delvis med hjälp av iakttagelser om de 

yrkesstuderandes föreställningar om och kulturkunskaper i svenskspråkig kultur. En del studerande 

ansåg att svenskspråkig kultur liknar så mycket finländsk kultur att det inte finns något speciellt i den 

som de skulle vilja veta mer om. Däremot angav några andra studerande att de inte visste så mycket om 

svenskspråkig kultur och kunde följaktligen inte säga vad som skulle intressera dem. De delområden i 

svenskspråkig kultur som de studerande verkade veta mest om var TV-program, filmer, musik och 

företag. Dessa delområden följde de studerande också mest på sin fritid – även om över hälften av de 

studerande rapporterade att de inte alls följde svenskspråkig kultur. De delområden som de studerande 

däremot verkade veta i mindre mån om var svenska seder och fenomen.  

 

De yrkesstuderandes eventuellt bristfälliga kulturkunskaper för sin del kunde förklaras med brist på 

personliga, autentiska kontakter med svenska språket. I undersökningen kom det tydligt fram att en klar 
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majoritet både hörde och använde svenska mer sällan än månadsvis eller till och med aldrig utanför 

skolkontexter. Härutöver kom det fram att de studerande som rapporterade om sina egna upplevelser av 

svenskspråkiga situationer i regel använde och hörde svenska språket och följde svenskspråkig kultur 

oftare än de som inte hade några erfarenheter. En förklaring till de studerandes positiva eller negativa 

attityder och motivation kan således förklaras delvis med deras personliga möten med det svenska 

språket. Utan personliga erfarenheter kan en studerandes kunskaper i svenska språkets kultur och talare 

endast vara beroende av finländska medier och skolor som nödvändigtvis inte förmedlar realistiska 

föreställningar om svenskspråkig kultur.  

 

Om de yrkesstuderandes attityder och studiemotivation betraktas tillsammans kan det konstateras att 

dessa två begrepp verkligen har ett nära samband; de yrkesstuderandes attityder till svenskstudier och 

till svenska språkets talare och kultur återspeglas i deras motivation för att lära sig svenska. De 

yrkesstuderandes motivation för studier i svenska utreddes både på en allmän nivå samt med hjälp av 

Dörnyeis (2005) teori om det L2 motiverande självsystemet. Teorin användes för att analysera de 

studerandes idealsjälv och bordesjälv som svenskinlärare samt deras inlärningserfarenheter. Redan den 

allmänna översikten över de yrkesstuderandes motiv för studier i svenska lät förstå att de studerande 

inte var motiverade att läsa svenska på samma sätt som andra främmande språk: i fråga om 

svenskstudier var de mest vägande motiven tvång och inlärningserfarenheter i stället för språkets 

kommunikativa värde både i arbetslivet och på fritiden.  

 

Dessa samma iakttagelser kom fram då de studerandes jaguppfattning som svenskinlärare undersöktes 

närmare. Med tanke på alla de tre dimensionerna av det L2 motiverande självsystemet – dvs. idealsjälv, 

bordesjälv och inlärningserfarenheter – kan det konstateras de flesta yrkesstuderande påverkades 

mestadels av yttre motiv från omgivningen och inlärningserfarenheter både på gott och ont. Däremot 

var de studerandes idealsjälv, dvs. deras egna aspirationer och önskningar angående svenskstudier, inte 

den primära motivationskällan för de flesta studerande. Ungefär hälften av de studerande kunde inte 

föreställa sig i situationer där de skulle behöva svenska eller ville få flera möjligheter att använda 

svenska. Även de som kunde föreställa sig i olika svenskspråkiga situationer betonade motiven som 

härstammade från omgivningen och inlärningskontexten: det upplevda behovet av svenskan 

exempelvis i arbetslivet, svenskläraren och klassatmosfären. I stort sett kan studerandenas attityder till 

och studiemotivation för svenska språket tycks således gå hand i hand, men resultaten visar att det inte 
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går att ge något enhetligt svar på hur de studerande tillämpar sina föreställningar, värderingar och 

motiv i praktiken.  

 

Analysen av observationerna från Svenska nu-jippoveckan avslöjade vilka medel som användes i 

Serieteckning- och Kocka på svenska-verkstäderna samt i musikföreställningen Tankar från en väntsal 

för att förbättra både de studerandes attityder till och motivation för svenska språket. Observationerna 

granskades först mot bakgrundsteorin om attitydförändring där attitydernas kognitiva, affektiva eller 

evaluativa, ego-defensiva och instrumentella funktioner togs hänsyn till. Därefter betraktades 

observationer med hjälp av modellen för motiverande undervisningspraktik som erbjuder ett brett utbud 

av olika metoder som kan användas för att skapa motiverande omständigheter, generera 

initialmotivation, bevara och skydda denna motivation samt uppmuntra inlärare till positiv retrospektiv 

självvärdering. Vid analysen kom det tydligt fram att attitydförändringen och modellen för motiverande 

undervisningspraktik har många gemensamma drag. Modellen för motiverande undervisningspraktik 

belyser inte mycket de metoder som kan förändra eventuellt negativa attityder och därför skulle det 

vara meningsfullt att fundera hur attitydförändring och motiverande undervisning skulle kunna förenas. 

Dessa observationer stödde även de studerandes svar på frågeformulär 1 och förklarade delvis 

orsakerna bakom utvärderingarna av evenemangen på frågeformulär 2. 

 

I allmänhet tog Svenska nu-evenemangen väl hänsyn till olika motiverande medel och metoder. 

Speciellt Serieteckning- och Kocka på svenska-verkstäderna hade använt dessa medel framgångsrikt. I 

fråga om skapandet av motiverande omständigheter spelade onekligen speciellt kursledarnas arbetssätt 

och den stödjande atmosfären en viktig roll. Detta lade grunden till genereringen och bevarandet av de 

studerandes motivation för svenska språket under evenemangens gång. De väsentligaste medel och 

metoder som användes att skapa och bevara de studerandes motivation kunde också anses leda till 

attitydförändringen. Genom att erbjuda realistisk kunskap om samt autentiska och inspirerande 

erfarenheter av svenska språket kunde evenemangen väcka intresse för svenskstudier hos de studerande, 

bryta eventuellt negativa stereotyper om svenska språkets talare och kultur och därigenom också 

förbättra studerandes värderingar av svenskan. Det kom också fram både vid observationerna och vid 

intervjuerna att de studerande var relativt osäkra på sina egna svenskkunskaper. Denna företeelse 

iakttogs också i verkstäderna genom att artisterna anpassade sitt tal och anförande efter de studerandes 

språkkunskapsnivåer och genom att ge motiverande feedback på de studerandes språkkunskaper. Detta 

kunde öka de studerandes självförtroende och hotade således inte ego-defensiva funktioner av de 
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studerandes attityder. Härutöver iakttogs attitydernas instrumentella funktion och bevarandet av 

motivation exempelvis genom att visa att de studerande kan använda och behöva svenska i olika 

situationer. 

 

De yrkesstuderandes åsikter om och utvärderingar av Svenska nu-evenemangen kartlades med hjälp av 

frågeformulär 2 och intervjuer för att kunna utreda om evenemangen hade haft någon inverkan på de 

studerandes attityder till och studiemotivation för svenska språket. Attitydförändringen och förbätt-

ringen av studiemotivation är komplexa processer vilka också kräver tid för att gå i uppfyllelse. Därför 

kan det inte antas att enskilda evenemang fullständigt kan förändra de yrkesstuderandes eventuellt 

negativa attityder eller brist på studiemotivation. Detta faktum syntes också i undersökningens resultat: 

det fanns studerande vars negativa attityder inte förändrades och som inte blev speciellt intresserade av 

svenskstudier eller svenskspråkig kultur under Svenska nu-jippoveckan.  

 

Anmärkningsvärt är ändå att det fanns studerande som rapporterade att evenemangen lyckades väcka 

deras intresse för svenskstudier samt för svenska språkets talare och svenskpråkig kultur – till och med 

de som hade haft negativa attityder till svenskstudier. Det framgick även att Svenska nu-evenemangen 

lyckades förmedla ett positivt intryck av svenska språkets talare och kultur och de utvärderades vara 

roliga och intressanta oberoende av de studerandes tidigare attityder till eller motivation för svenska 

språket. Ytterligare rapporterade en klar majoritet att de kunde följa med evenemangen även om de inte 

förstod allting vilket också kan anses vara ett positivt resultat; speciellt iakttagelsen av de studerandes 

färdigheter i svenska och kursledarnas arbetssätt i verkstäderna möjliggjorde att alla deltagare kunde 

förstå språket och följa med. Förståelsen av språket verkade således vara en av de viktigaste faktorer 

som påverkade de studerandes utvärderingar och upplevelser av evenemangen.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Svenska nu-jippoveckan upplevdes i sin helhet vara en 

mycket trivsam och inspirerande upplevelse och att den onekligen hade en positiv snarare än en negativ 

inverkan på de yrkesstuderandes attityder till och studiemotivation för svenska språket. Evenemangens 

framgång och de studerandes tillfredsställelse kan först och främst förklaras med hjälp av de 

motiverande medel och metoder som användes under evenemangens gång men också av evenemangens 

autentiska och dialogiska karaktär. Det är onekligen värdefullt att få autentiska upplevelser i samband 

med möten med det främmande språkets talare och kultur och därför borde man inte nedvärdera 

autenticitetens roll i språkundervisningen. 
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Fastän resultaten av denna undersökning inte kan generaliseras för att representera åsikterna av alla 

yrkesstuderande på grund av det lilla antalet informanterna kan det diskuteras med hjälp av dem vilka 

faktorer och fenomen som skulle kunna fästas mer avseende vid för att verksamheten och evenemangen 

av projektet Svenska nu skulle kunna utvecklas.  

 

Positiva intryck från enskilda svenskspråkiga evenemang i sig är antagligen inte tillräckliga för att 

kunna väcka ett varaktigt intresse för svenskspråkig kultur och därför är det viktigt att beakta andra 

motiverande medel. Med tanke på resultat av frågeformulär 1 var en av de viktigaste faktorer som 

påverkade de studerandes attityder och motivation deras uppfattning av svenskans kommunikativa 

värde och nyttighet i deras egna liv; om de yrkesstuderande upplevde svenska som ett nyttigt språk som 

de hade behövt eller kommer antagligen att behöva i framtiden var det också sannolikt att de förhöll sig 

positiva till svenskstudier. Om de yrkesstuderande däremot betraktade svenskan som ett onödigt språk 

vars fördelar inte berörde deras egna liv lutade åsikterna mot en negativare riktning. Därför kan det 

föreslås att svenskkunskapernas fördelar och betydelse i vardags- och näringslivet både i Finland och i 

hela Norden borde framhävas. Detta kunde genomföras till exempel genom att erbjuda autentiska 

erfarenheter av olika praktiska situationer som studerande kan därefter föreställa sig att stöta på även i 

sitt eget liv. 

 

De andra väsentliga orsaker som påverkade de yrkesstuderandes attityder och motivation var deras 

föreställningar om sina egna språkkunskaper. Därför hade förståelsen av språket en väsentlig roll i hur 

bra de studerande trivdes i Svenska nu-evenemangen och hur de utvärderade dem. Förståelsen av 

språket hade mestadels iakttagits väl i Svenska nu-evenemangen men det kan diskuteras hur förståelsen 

och därigenom de studerandes tilltro till sina egna språkkompetenser kunde stödjas mer till exempel 

genom förberedelser före själva evenemangen. Även de studerande själva ansåg att det skulle ha varit 

bra om de hade fått mer information om evenemangen i förväg. En svårförståelig tillställning kan väcka 

ångest i stället för intresse hos studerande om de känner eller förmodar att de inte är tillräckligt 

språkbegåvade för att kunna delta aktivt i evenemangen. Projektet Svenska nu erbjuder redan 

möjligheter till förberedelser i form av undervisningsmaterial, och därför måste man betona att 

svensklärarnas insats i förberedelser kan spela en betydande roll med tanke på evenemangens framgång. 

 

Forskningsresultaten i denna undersökning följer till största delen samma mönster som de tidigare 

undersökningarna angående attityder till och motivation för svenska språket i Finland. Såsom i denna 
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undersökning framgår det av tidigare studier om yrkesstuderandes studiemotivation (se t.ex. Kantelinen 

1995, 2011) att svensklärarna, svenskans upplevda nyttighet och undervisningens svårighetsnivåer har 

en avsevärt stor inverkan på yrkesstuderandes studiemotivation. Ytterligare kommer det fram i denna 

undersökning att de yrkesstuderande inte kan behandlas som en enhetlig massa utan deras mångsidiga 

och olika bakgrundshistorier och erfarenheter måste tas hänsyn till för att attitydförändring och 

motivering av dem skulle kunna lyckas, såsom även Kantelinen (2011: 59) påpekar. Dessa tidigare 

undersökningar samt användningen av olika material och forskningsmetoder kan påstås förstärka och 

stödja reliabiliteten och validiteten av denna undersökning. Undersökningen kunde ändå ha avgränsats 

bättre för att få mer ingående information om de viktigaste motiverande faktorerna och sambandet 

mellan de studerandes attityder och motivation.  

 

Ett intressant och nyttigt tema för närmare undersökning kunde vara en undersökning om 

evenemangens inverkan på studerandes attityder och motivation på längre sikt. I denna avhandling 

betraktades inte könsskillnader eller ålderskillnader mellan de studerande och deras utvärderingar av 

Svenska nu-evenemangen vilket också skulle vara ett intressant forskningsämne. Härutöver använder 

dagens språklärare även informationsteknik och Internetmaterial på språklektionerna och därför skulle 

det vara intressant att utreda hur till exempel sociala medier på Internet kunde utnyttjas för att erbjuda 

autentiska upplevelser av svenska språket, dess talare och kultur och därigenom väcka studerandes 

intresse för svenskstudier. 

 

Så länge som svenska undervisas i Finland är det ytterst viktigt att svenskstudier – såsom alla andra 

skolämnena – upplevs som meningsfulla, intresseväckande och motiverande. Därför behövs det också 

nya metoder, medel och till och med mer resurser för att uppfylla dessa krav. I sådana här fall kan 

projekt, såsom Svenska nu med dess svenskspråkiga och autentiska kulturutbud, möjligen vara till stor 

hjälp. Enskilda evenemang på svenska eller möten med svenskspråkiga personer räcker nödvändigtvis 

inte till att förbättra de helt negativa attityderna eller bristen på långvarig motivation, men i bästa fall 

kan de upprätthålla den redan existerande motivationen, väcka intresse för svenskstudier och påvisa att 

det kan vara nyttigt och roligt att läsa svenska – utan en känsla av tvång. 
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Frågeformulär 1  Bilaga 1 

KYSYMYSLOMAKE 1 

 

Tämä kysely kuuluu pro gradu -tutkimukseen, jossa tutkitaan opiskelijoiden motivaatiota opiskella ruotsin kieltä 

sekä heidän asenteitaan ruotsin kieltä ja kulttuuria kohtaan. Tutkimus liittyy Svenska nu -projektiin, jonka 

tarkoituksena on herättää kiinnostusta ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin. Lomakkeiden vastaukset 

käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä. 

      

1. Sukupuoli:     nainen     mies 

2. Ikä: ________vuotta 

 

3. Arvioi seuraavia väittämiä ja ympyröi yksi mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto. 
1= Täysin samaa mieltä, 2= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä,  

4= Jokseenkin eri mieltä, 5= Täysin eri mieltä, 0= En osaa sanoa  

                    

a) Kielten opiskelu on tärkeää.           1  2  3  4  5   0 

b) Ruotsin kielen opiskelu on tärkeää.         1  2  3  4  5   0 

c) Ruotsin kielen opiskelu on mukavaa.        1  2  3  4  5   0 

d) Ruotsin kielen opiskelu on helppoa.         1  2  3  4  5   0 

e) Opiskelisin ruotsin kieltä, jos se olisi vapaaehtoista.    1  2  3  4  5   0 

f) Hyvien arvosanojen saaminen ruotsista on minulle tärkeää. 1  2  3  4  5   0 

g) Voin kuvitella itseni käyttämässä ruotsin kieltä Suomessa.  1  2  3  4  5   0 

h) Voin kuvitella itseni käyttämässä ruotsin kieltä ulkomailla. 1  2  3  4  5   0 

i) Vanhempieni mielestä ruotsin opiskelu on tärkeää.    1  2  3  4  5   0 

j) Ystävieni mielestä ruotsin opiskelu on tärkeää.     1  2  3  4  5   0 

k) Haluaisin päästä käyttämään ruotsia enemmän.     1  2  3  4  5   0 

l) Haluaisin tavata ruotsinkielisiä henkilöitä.        1  2  3  4  5   0 

m) Olen kiinnostunut ruotsinkielisestä kulttuurista.      1  2  3  4  5   0 

n) Kieleen liittyvän kulttuurin opiskelu on tärkeä osa  

vieraan kielen opintoja.            1  2  3  4  5   0 

o) Opettajalla on vaikutusta ruotsin opiskelumotivaatiooni.  1  2  3  4  5   0 

p) Oppitunnin ilmapiirillä on vaikutusta ruotsin  

opiskelumotivaationi.             1  2  3  4  5   0 

 

4. Onko ruotsin kieltä hyödyllistä opiskella?     kyllä    ei            en osaa sanoa 

Perustelut:_______________________________________________________________________________ 

 

5. Haluaisitko oppia ruotsin kieltä enemmän?   kyllä    en    en osaa sanoa 

Perustelut:_______________________________________________________________________________ 

 

6. Missä uskot tarvitsevasi ruotsin kieltä tulevaisuudessa?      

jatko-opinnoissa      työelämässä     vapaa-ajalla 

muualla, missä? ______________________    en usko tarvitsevani  

 

7. Mikä motivoi sinua opiskelemaan vieraita kieliä? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

8. Mikä motivoi sinua opiskelemaan ruotsia? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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9. Millainen on mielestäsi hyvä ruotsin kielen oppitunti? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

10. Millaisia kokemuksia sinulla on ruotsin kielen opiskelusta (esim. oppitunneista, opettajista, projekteista)? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

11. Kuinka usein kuulet ruotsin kieltä vapaa-aikanasi? 

päivittäin    viikoittain  kuukausittain    harvemmin     en koskaan 

Jos kuulet, millaisissa tilanteissa?_____________________________________________________________ 

 

12. Kuinka usein käytät ruotsin kieltä vapaa-aikanasi? 

päivittäin    viikoittain  kuukausittain    harvemmin     en koskaan 

Jos käytät, millaisissa tilanteissa? ____________________________________________________________ 

 

13. Millaista ruotsinkielistä kulttuuria seuraat?  

  TV-ohjelmat  radio    musiikki    kirjallisuus   elokuvat ja teatteri 

lehdet     Internet   muuta, mitä? ______________   en seuraa  

Jos seuraat jotain, kerro tarkemmin mitä (esim. TV-ohjelman nimi): 

________________________________________________________________________________________ 

 

14. Kuinka usein seuraat ruotsinkielistä kulttuuria?   

päivittäin   viikoittain   kuukausittain    harvemmin    en koskaan 

 

15. Mistä saat tietoa ruotsinkielisestä kulttuurista (esim. koulu, perhe, kaverit, TV, Internet)? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

16. Mitä tiedät ruotsinkielisestä kulttuurista? Anna esimerkkejä.  

a) TV, radio, elokuvat: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

b) kirjallisuus, lehdet: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

c) musiikki:______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 d) henkilöt: ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

e) tavat ja ilmiöt: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

f) tuotemerkit ja yritykset: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

g) muuta:________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

17. Minkälaisia henkilökohtaisia kokemuksia sinulla on ruotsinkielisestä kulttuurista ja ruotsinkielisistä 

henkilöistä? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

18. Haluaisitko tietää enemmän ruotsinkielisestä kulttuurista?  kyllä           en            en osaa sanoa 

Mitä? __________________________________________________________________________________ 
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19. Mitä tiedät Svenska nu -projektista? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

20. Muuta kommentoitavaa: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tutkimuksellisista syistä vastaajaa pyydetään kirjoittamaan paperiin nimensä, jotta kyselylomakkeiden 1 ja 2 

vastaukset voidaan liittää toisiinsa. Tutkimuksessa ei mainita vastaajien nimiä missään vaiheessa.  

 

Nimi:___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi ja onnea kielten opiskeluun!  
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KYSYMYSLOMAKE 2 

 

Tämä kysely kuuluu pro gradu -tutkimukseen, jossa tutkitaan opiskelijoiden motivaatiota opiskella ruotsin kieltä 

sekä heidän asenteitaan ruotsin kieltä ja kulttuuria kohtaan. Tutkimus liittyy Svenska nu -projektiin, jonka 

tarkoituksena on herättää kiinnostusta ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin. Lomakkeiden vastaukset 

käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä. 

 

1. Sukupuoli:     nainen     mies 

2. Ikä: ________vuotta 

 

3. Mihin Svenska nu -tapahtumiin osallistuit?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Mitä odotit tapahtumilta ja vastasivatko ne odotuksiasi? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Jos osallistuit useampaan kuin yhteen Svenska nu -tapahtumaan, mikä mielestäsi oli paras? 

Perustele.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Seuraavat väittämät koskevat mainitsemaasi Svenska nu -tapahtumaa, joka oli mielestäsi paras. 

Ympyröi yksi mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto.  

1= Täysin samaa mieltä, 2= Jokseenkin samaa mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 

4= Jokseenkin eri mieltä, 5= Täysin eri mieltä, 0= En osaa sanoa 

 

a) Tapahtuma oli hauska.            1  2  3  4  5   0 

b) Tapahtuma oli mielenkiintoinen.         1  2  3  4  5   0 

c) Tapahtuma oli hyödyllinen.          1  2  3  4  5   0 

d) Tapahtuma motivoi minua opiskelemaan ruotsia.   1  2  3  4  5   0 

e) Tapahtuma vaikutti positiivisesti 

asenteisiini ruotsin kieltä kohtaan.        1  2  3  4  5   0 

f) Tapahtuma antoi positiivisen kuvan  

ruotsinkielisestä kulttuurista.          1  2  3  4  5   0 

g) Tapahtuma antoi positiivisen kuvan  

ruotsinkielisistä henkilöistä.          1  2  3  4  5   0 

h) Tapahtuma herätti kiinnostustani  

ruotsinkielistä kulttuuria kohtaan.        1  2  3  4  5   0 

 

7. Kerro omin sanoin, mitä ajatuksia ja tuntemuksia Svenska nu -viikko sinussa herätti. Mikä tapahtumissa oli 

hyvää ja mikä huonoa?________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

8. Kerro, innostivatko tapahtumat sinua opiskelemaan ruotsin kieltä. Miksi innostivat /miksi eivät 

innostaneet?________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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9. Mitä opit ruotsin kielestä, kulttuurista tai ruotsinkielisistä henkilöistä tapahtumien avulla? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

10. Uskotko, että tulet seuraamaan enemmän ruotsinkielistä kulttuuria tulevaisuudessa? Perustele. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

11. Kuinka paljon ymmärsit tapahtumista, joihin osallistuit? Valitse sopivin vaihtoehto. 

 Tapahtumien seuraaminen oli helppoa, sillä ymmärsin kieltä hyvin 

 Ymmärsin suurimman osan, pystyin hyvin seuraamaan tapahtumia. 

 Pystyin seuraamaan, vaikka en aina ymmärtänyt kaikkea. 

 Tapahtumien seuraaminen oli vaikeaa, koska en ymmärtänyt kieltä. 

 Muu vaihtoehto, mikä?__________________________________________________ 

 

12. Jos osallistuit useampaan kuin yhteen Svenska nu -tapahtumaan, erosivatko tapahtumat kielellisiltä 

vaikeusasteiltaan toisistaan? Miten? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

13. Mikä helpotti /vaikeutti tapahtumien ymmärtämistä?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

14. a) Puhuitko itse ruotsia tapahtumissa?         kyllä    en 

 b) Olisitko halunnut päästä puhumaan ruotsia enemmän?   kyllä    en          en osaa sanoa

 Perustele._______________________________________________________________________ 

 

15. Muuta kommentoitavaa: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tutkimuksellisista syistä vastaajaa pyydetään kirjoittamaan paperiin nimensä, jotta kyselylomakkeiden 1 ja 2 

vastaukset voidaan liittää toisiinsa. Tutkimuksessa ei mainita vastaajien nimiä missään vaiheessa.  

 

Nimi:___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi ja onnea kielten opiskeluun! 

 

  



Intervjufrågorna på svenska Bilaga 3 

Den första delen av intervjuerna med de yrkesstuderande 
 

Datum och intervjunummer. Titta på frågeformulär 1! Hjälpfrågor: 

 

- Berätta om dig själv. Har du några hobbyer eller intressen? 

- Vad tycker du om språkstudier? Vad motiverar dig för att studera främmande språk i allmänhet? 

- Vad tycker du om svenskstudier? Varför? 

- Vilka saker motiverar dig eller inte motiverar dig för att studera svenska? 

- Vad tycker din familj om studier i svenska? Och dina vänner? 

- Beskriv dig själv som svenskinlärare och din användning av svenska språket (t.ex. med adjektiv). 

- Beskriv situationer där du tror att du kan behöva svenska språket. 

- Hurdana erfarenheter har du av svenskstudier? Hurdana undervisningslektioner är intressanta och vad 

innehåller de? 

- Hurdant intryck har du av svenskspråkiga personer och svenskspråkig kultur? Beskriv. Vilken typ av kultur är 

du intresserad av och vilka saker är du inte intresserad av? Varför? 

- Hurdana förväntningar har du angående Svenska nu-jippoveckan? 

- Har du några andra kommentarer? 

 

 

Den andra delen av intervjuerna med de yrkesstuderande 
 

Datum och intervjunummer. Titta på frågeformulär 2! Hjälpfrågor: 

 

- Berätta med dina egna ord om det Svenska nu-evenemang som du deltog i. 

- Förverkligades dina förväntningar? Vilka saker tyckte du om och vilka saker tyckte du inte om? 

- Behandlade ni evenemangen i förväg eller efteråt under lektioner? Hur? 

- Lärde du dig något nytt? Väckte evenemangen några känslor eller tankar? 

- Var det lätt eller svårt att förstå språket som användes i evenemangen? Talade du själv svenska i evenemangen 

och hur kändes det? 

- Påverkade evenemangen dina attityder till svenska språket, svenskspråkiga människor eller svenskspråkig 

kultur? Hur? Är du nu mer intresserad av svenskspråkig kultur än tidigare? 

- Påverkade evenemangen din motivation att studera svenska? Hur? 

- Vilken typ av evenemang (på främmande språk) skulle du vara intresserad av och skulle vilja delta i? 

- Har du några andra kommentarer eller tankar? 

 

 

Intervjun med svenskläraren 
 

Datum. Hjälpfrågor: 

 

- Hurdana attityder till svenska språket stöter du på i ditt arbete? Hurdan är de studerandes studiemotivation för 

svenska språket? 

- Strävar du efter att påverka de studerandes studiemotivation eller attityder på något sätt? Hur? 

- Vad tyckte du om Svenska nu-jippoveckan? Upplevde du evenemangen som nyttiga? 

- Vilka saker i evenemangen var lyckade och vilka saker var inte så lyckade? Vilka var evenemangens bra och 

dåliga sidor? Vad skulle du förändra? 

- Motsvarade evenemangen de studerandes kunskapsnivåer eller var de alltför lätta/svåra att förstå? På vilket sätt? 

- Anser du att evenemangen stödde svenskundervisningen? Har evenemangen haft någon inverkan på de 

studerandes motivation för eller attityder till svenska språket? 

- Har du några andra tankar eller kommentarer? 

 

 



Observationsschemat på svenska Bilaga 4 

Observationer från Svenska nu-jippoveckan 

 

Evenemanget: _______________________________________ 

Antalet studerande:___________________________________ 

 

De studerandes deltagande i evenemanget (på vilket sätt, i vilken utsträckning osv.): 

 

 

Förståelsen av språket i evenemanget: 

 

 

Kommunikation mellan de studerande och artisterna (och eventuella kommentarer): 

 

 

De studerandes synliga attityder och motivation (entusiasm, ointresse osv.): 

 

 

Eventuell spänning, klassatmosfär: 

 

 

Något annat: 

 

 

 

Kom ihåg: 

 

Attitydförändring: 

 Den kognitiva funktionen 

 Den affektiva eller evaluativa funktionen 

 Den ego-defensiva funktionen 

 Den instrumentella funktionen 

 

Motiverande undervisningspraktik: 

 Skapandet av grundläggande motiverande omständigheter 

 Genereringen av initialmotivation hos inlärare 

 Bevarandet och skyddandet av motivation 

 Uppmuntran till positiv retrospektiv självvärdering 


