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Tiivistelmä 

Min undersökning har två huvudsyften. Dels är syftet att beskriva varför vårdnadshavare väljer 

språkbad för sitt barn och dels beskriva hur vårdnadshavare stöder barnets andraspråksutveckling 

samt hur de önskar att språkbadsdaghemmet ytterligare skulle stöda den. I undersökningen finns 

även forskningsfrågor som besvarar vilka aspekter som mest har påverkat vårdnadshavares val av 

språkbad och om vårdnadshavare är nöjda eller missnöjda med sitt val. 

 

Jag samlade in materialet från ett språkbadsdaghem som har arbetat med språkbad i över 20 år och 

valde en grupp med 5-6 åringar där informanterna redan har haft en möjlighet att vara i kontakt med 

språkbad och språkbadsdaghemmets verksamhet redan en tid. Materialet till består av 10 

vårdnadshavares svar, av vilka 4 är män och 6 kvinnor. Utgående från bakgrundsfaktorer utgör 

dessa informanter en mycket homogen grupp. 

 

Som insamlingsmetod valde jag att använda mig en enkät. Den gjorde jag med det elektroniska e-

lomakes programmet. Enkäten innehöll flervalsfrågor och öppna frågor. Vid planeringen av enkäten 

använde jag mig av enkäten som gjorts i projektet Begreppsvärldar i svenskt språkbad. Jag gjorde en 

pilotundersökning och omformulerade enkäten enligt de resultat som jag fick från den.  

 

Resultaten i min undersökning tyder på att vårdnadshavare väljer språkbad främst för att deras barn 

ska få möjlighet till naturlig språkinlärning. Andra faktorer som hade påverkat informanternas val är 

ny kännedom om person och kultur, nytta av språkkunskaper i utbildning och på arbetsplats, 

språkbad som undervisningsprogram samt praktiska orsaker. Så gott som alla informanter var nöjda 

med sitt val av språkbad. Alla vårdnadshavare berättade att de stöder sitt barns 

andraspråksutveckling, men variationen i antalet stödformer som används samt de olika 

stödformerna är stor. Den populäraste stödformen som förekom i min undersökning var umgänget 

med svenskspråkiga vänner, släktingar och/eller bekanta. Av de stödformer som vårdnadshavare 

ansåg att språkbadsdaghemmet skulle använda sig mera av, lyftes diskuterandet med barnen starkast 

fram. 
 

Min undersökning är till sin natur en fallstudie där informanterna i språkbadsdaghemmet utgör 

fallet. Därför kan undersökningens resultat inte generaliseras. Mina resultat tyder på att 

vårdnadshavarna uppskattar den informella och implicita inlärningen av ett andraspråk. De är 

medvetna om de fördelar som kunnandet av svenska språket innebär, värdesätter kommunikationen 

samt anser att språkbadsdaghemmets verksamhet stöder och utvecklar de aspekter som 

vårdnadshavarna värdesätter. Med andra ord blir vårdnadshavares förväntningar på många nivåer 

uppfyllda i daghemmet. 

Asiasanat  språkbad, språkbadsdaghem, andraspråksutveckling, vårdnadshavare 
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Tiivistelmä 

Tutkimuksellani on kaksi päätavoitetta. Toisaalta tutkimuksen tavoitteena on kuvailla, miksi 

huoltajat valitsevat kielikylvyn lapsilleen ja toisaalta kuvailla, miten huoltajat tukevat lapsen toisen 

kielen kehitystä sekä millä tavoin he toivovat kielikylpypäiväkodin entisestään tukevan sitä. 

Tutkimuksessa on myös tutkimuskysymyksiä jotka kertovat mitkä aspektit ovat eniten vaikuttaneet 

huoltajien päätökseen valita kielikylpy, ja ovatko huoltajat tyytyväisiä tai tyytymättömiä 

päätökseensä. 

 

Aineisto on kerätty kielikylpypäiväkodista, joka on työskennellyt kielikylvyn parissa yli 20 vuotta ja 

päiväkodista valitsin 5-6 -vuotiaiden ryhmän, koska näin tutkittavilla (huoltajilla) on ollut 

mahdollisuus olla yhteydessä kielikylvyn ja kielikylpypäiväkodin toiminnan kanssa jo jonkin aikaa. 

Aineisto koostuu 10 huoltajan vastauksista, joista 4 on miestä ja 6 naista. Taustatietojen perusteella 

nämä tutkittavat muodostavat hyvin homogeenisen ryhmän. 

 

Aineisto on kerätty lomakkeella, jonka tein elektronisella e-lomake -ohjelmalla. Lomakkeessa oli 

sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Lomakkeen suunnittelussa käytin apunani 

lomaketta, joka on tehty Begreppsvärldar i svenskt språkbad -projektissa. Lisäksi työstin 

lomakettani esitutkimuksessani saatujen tutkimustulosten perusteella. 

 

Tutkimustulosteni viittaavat siihen, että huoltajat valitsevat kielikylvyn lähinnä, jotta heidän 

lapsensa saisi mahdollisuuden luonnolliseen kielenoppimiseen. Muita tekijöitä olivat ihmisiin ja 

kulttuuriin tutustuminen, kielitaidon hyöty koulutuksessa ja työelämässä, kielikylvyn edut 

koulutusohjelmana sekä käytännön syyt. Lähes jokainen tutkittavista oli tyytyväinen kielikylvyn 

valintaan. Kaikki huoltajat kertoivat tukevansa lapsensa toisen kielen kehitystä, mutta variaatio 

käytettyjen tukimuotojen määrässä ja niiden muodossa on suuri. Tutkimuksessani suosituin 

tukitoimi oli kanssakäyminen ruotsinkielisten ystävien, sukulaisten ja/tai tuttavien kanssa. Niistä 

tukitoimista, joita huoltajat kokivat kielikylpypäiväkodin käyttävän enemmän, nousi keskustelu 

lasten kanssa vahvasti esiin. 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan tapaustutkimus, missä tutkittavat kyseisessä kielikylpypäiväkodissa 

muodostavat tapauksen. Tämän vuoksi tutkimustuloksia ei voi yleistää. Tutkimustulokseni 

viittaavat huoltajien arvostavan informaalista ja implisiittistä toisen kielen opetusta. He ovat 

tietoisia ruotsin kielen osaamisen eduista, minkä vuoksi he arvostavat kommunikointia. Lisäksi ke 

kokevat kielikylpypäiväkodin toiminnan tukevan ja kehittävän niitä aspekteja, joita huoltajat 

arvostavat. Toisin sanoen huoltajien odotuksiin vastataan monilla tasoilla päiväkodissa. 
 

Asiasanat kielikylpy, kielikylpypäiväkoti, toisen kielen kehitys, huoltajat 
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1 INLEDNING 

 

 

 

Den första språkbadsgruppen i Finland började språkbada i Vasa hösten 1987 (Björklund, 

Mård-Miettinen & Turpeinen 2007, 9). Under dess första år deltog 25 barn i språkbad i 

Finland (Vesterbacka 1991, 9). Nu, 25 år senare, deltar mer än 3000 barn i åldern 3-15 i 

språkbad i Finland (Kangasvieri, Miettinen, Palviainen, Saarinen & Ala-Vähälä 2011, 23). 

Även om antalet barn som fick delta i språkbad under de första åren i Finland var 

begränsat, kan man konstatera att antalet barn som deltar i språkbad samt intresset för 

språkbad har ökat mycket.  

 

Då det är frivilligt att delta i språkbad kan man inte låta bli att fundera över varför så 

många föräldrar väljer att placera sina barn i språkbad. Kan man förklara språkbadets 

popularitet genom att ta reda på orsakerna till att föräldrarna väljer språkbad för sitt/sina 

barn? (Bergroth 2007.) De här frågorna har jag funderat över flera gånger under min 

studietid till språkbadslärare. Under flerspråkighetskurserna har lektorerna föreläst om och 

vi studerande har fått läsa om och diskutera varför språkbad fungerar så bra. Med andra ord 

vet de som läst flerspråkighet vid Vasa universitet att undersökningarna talar för språkbad 

som en modell för inlärandet av det andra inhemska språket. Detta förklarar ändå inte 

varför familjer vill placera sina barn i språkbad.  

 

Eftersom språkbad är frivilligt måste föräldrarna meddela, att de vill att deras barn ska 

delta i ett språkbadsdaghem. Detta betyder i praktiken att barnet köar för en plats till ett 

språkbadsdaghem. Allt detta visar att föräldrarna har orsaker till varför de vill att deras 

barn ska delta i språkbad och inte i vanligt daghem eller vanlig skola. Det är de här 
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orsakerna som jag har blivit intresserad av. När det var dags att välja ett ämne till 

avhandlingen pro gradu kändes det naturligt att göra en undersökning om språkbad och 

dess popularitet.  

 

Det är viktigt att förstå hurdana mål föräldrar har för språkbad så att de kan bli väl bemötta 

i daghemmet och i skolan (Bergroth 2007). Med andra ord ska språkbadsdaghem och 

språkbadsskolor vara medvetna om vad det är som föräldrarna anser språkbad vara och hur 

de anser att språkbad ska fungera. Detta är någonting som personalen i daghemmet och i 

skolan måste ta hänsyn till i samarbetet mellan hem och skola samt planeringen av sin 

verksamhet. Jag anser att det är viktigt att personalen som är insatt i språkbad öppet 

diskuterar språkbad med föräldrarna så att båda partner har likartade uppfattningar om 

språkbad och syftet med språkbad. 

 

Vårdnadshavarna har det primära ansvaret för uppfostrandet av sina barn. Hemmet 

tillsammans med familjen utgör den viktigaste uppväxtmiljön, men det är inte det enda 

uppväxtmiljön för barnet. Samarbetet mellan hem och skola är som bäst ett växelverkande 

kamratskap om uppfostran där hemmets och skolans verksamhet kompletterar varandra i 

att stöda barnets tillväxt, utveckling och inlärning. (Hannén, Hellström, Hiillos, Kalkkinen, 

Kekkonen, Laitinen, Launonen, Metso, Nordman, Othman, Parkkinen, Peltonen, 

Romantschuk-Pietilä, Savolainen, Silander, Somerkivi, & Tuomi 2007, 3.) Eftersom 

verksamheten i ett språkbadsdaghem sker på svenska, anser jag att kommunikationen 

mellan hem och skola får en alldeles ny dimension och betydelse.  
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2 SPRÅKBAD 

 

 

 

Språkbad (fi. kielikylpy; eng. immersion) är ett tvåspråkigt program för majoritetsbarn i 

vilket de tillägnar sig ett (eller flera) andraspråk. Undervisningen i de olika skolämnena 

sker på ett annat språk än barnens modersmål. Rekommendationen är att minst 50 % av all 

undervisning sker på språkbadsspråket. I stor utsträckning är språkbad ursprungligen från 

Canada. Den svenska termen språkbad är myntad av Tove Skutnabb-Kangas år 1972. 

(Laurén 1999, 21; Baker 2006, 305; Buss & Laurén 2007, 27; Björklund et al. 2007, 17; 

Lindholm-Leary 2001, 27; Bergström 2007, 135.) Björklund et al. (2007) anser att termen 

språkbad har slagit igenom i Finland.   

 

Termen immersion används även för sådan undervisning som avviker avsevärt från 

definitionen på språkbad speciellt i USA (Laurén 1999, 21; Laurén 1995b, 19). Termen 

immersion används också i situationer där man borde använda termen submersion, 

språkdränkning; barnet kastas i vattnet (det nya språket) utan att man lär det att simma.  I 

språkdränkning är det fråga om att ett barn med ett minoritetsspråk som modersmål 

undervisas på ett majoritetsspråk tillsammans med barn som kan majoritetsspråket. Man 

förväntar sig att både barnen och klassläraren använder sig av bara majoritetsspråket i 

klassrummet. Barnet med ett minoritetsspråk har tre alternativ: sjunka, anstränga sig eller 

simma i det nya språket. (Baker 2006, 216.)  

 

Språkbadsprogram är utvecklade för att bemöta behoven inom mångkulturella samhällen 

(Laurén 1995a, 21). Det är lättast att erbjuda språkbad på tvåspråkiga områden. Det blir 

hela tiden allt vanligare att språkbadsundervisning erbjuds också på enspråkiga områden. 
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Den här företeelsen är känd både från Canada och också från Finland. (Buss & Laurén 

2007, 27.)  

 

I dag finns det språkbad i många länder: Irland, Wales, Nya Zeeland, Finland, Japan, 

Schweiz, Sydafrika, Holland och Australien för att nämna några. Vidare har ett flertal 

europeiska länder visat ett stort intresse för språkbad. Språkbad har varit ett 

språkundervisningsförsök med ovanligt lyckad utveckling. Det har gjorts över 1000 

undersökningar om språkbad i världen. Språkbadet har påverkat den tvåspråkiga 

undervisningen runtom i världen. (Baker 2006, 248–249; Laurén 1995a, 25.)  

 

 

2.1 Språkbad ur ett historiskt perspektiv 

 

I detta avsnitt kommer jag diskutera språkbad ur ett historiskt perspektiv. Jag börjar med 

att beskriva hur undervisningsprogrammet fick sin början (avsnitt 2.1.1). Därefter klargör 

jag vilka orsaker som ledde till att språkbad kom till Finland samt berättar om 

språkbadsverksamhetens första år i Finland och i Vasa. 

 

 

2.1.1 Kanadensiska språkbadet får sin början 

 

Språkbadet i Canada fick sin början då engelskspråkiga föräldrar krävde en effektiv 

språkinlärning i skolan för sina barn. På 1960-talet blev Canada officiellt tvåspråkig. Som 

en påföljd av detta blev det aktuellt att kunna behärska engelska och franska. (Laurén 

1999, 39.)  

 

Före språkbadets tillkomst var det vanligt att engelskspråkiga familjer placerade sina barn i 

fransk skola i den engelskdominerade provinsen Ontario. Speciellt de föräldrar som hade 

behövt delta i språkkurser som vuxna ansåg att det vore mycket bättre om deras barn skulle 

få tvåspråkig undervisning redan på daghemmet och i skolan. (Stanutz 1992b, 77.) Då 

antalet engelskspråkiga barn i franska skolan blev många, började barn sinsemellan prata 

engelska på skolgården. Detta ledde till att de franskspråkiga familjerna blev oroliga för 



5 
 

vad som skulle hända med skolans språkmiljö som var så viktig för deras barn. De franska 

skolorna fick rätt till att kontrollera mängden barn som kom till skolorna. (Laurén 1999, 

39; Stanutz 1992a, 54–55.) 

 

På grund av att engelskspråkiga barn inte fick gå i franska skolor krävde deras föräldrar att 

franskundervisningen i de engelska skolorna skulle bli bättre. Engelskspråkiga föräldrar 

fick stöd av forskarna vid Modern Language Center vid Ontario Institute for Studies in 

Education. Det tillverkades nya läromedel och gavs flera timmar i läroplanen, men 

föräldrarna ansåg att deras barns kunskaper i franska inte ännu heller var tillräckligt goda. 

(Laurén 1999, 40.) 

 

Det krävdes aktivt arbetande och uthållighet i att kräva nya arbetsformer för inlärning av 

andraspråket, franska, för tillkomsten av det första språkbadet i Saint Lambert. De 

engelskspråkiga föräldrarna arbetade aktivt i två års tid innan språkbadsverksamheten i 

landet började. Föräldrarna har ett stort inflytande i de kanadensiska utbildningsnämnderna 

vilket har lett till att språkbadet i dag finns överallt i Canada. Var tionde kanadensiskt barn 

går i språkbad. Antalet barn i språkbad har ökat enormt under åren; under läsåret 1977–78 

deltog 37 800 barn i språkbad och tjugo år senare, 1997–98, är antalet barn i franskt 

språkbad 317 000. (Laurén 1999, 40–41.) 

 

Föräldrarna har fortfarande en aktiv roll i språkbad och de har i över 20 år haft en egen 

organisation, Canadian Parents for French. Den har ett par tiotals tusen medlemmar och 

den påverkar och har ett stort inflytande i frågor som rör språkbad i Canada. Vidare har 

föräldrarna ordnat sommarkurser, stött språkbadsklasser och gett ut publikationer om 

språkbad. (Laurén 1999, 41.)  

 

 

2.1.2 Språkbad kommer till Finland 

 

Buss (2004, 15–18) anser att tidigt fullständigt språkbad borde ses som ett helhetsprogram 

som börjar i daghemmet och slutar i årskurs 9. Det känns därför naturligt att göra en 

redogörelse för språkbad i Finland som innehåller information både om språkbad i 



6 
 

daghemmet och i skolan. Eftersom jag samlar in materialet till min undersökning i ett 

språkbadsdaghem fokuserar jag mig ändå mera på daghem.  

 

Redan då språkbadet var ett relativt nytt fenomen i Finland ansåg den kanadensiska 

språkbadsforskaren Cummins (1995, 7) att språkbadsutbildare i Canada borde ta modell av 

svenskt språkbad i Finland. Utsagan är intressant med tanke på att språkbadet i Finland 

bygger på det kanadensiska språkbadet (se mera i avsnitt 3.1) och att språkbad i Canada 

har funnits i mer än trettio år (Cummins 1995, 7; Laurén 1995a, 21). Buss och Laurén 

(2007, 27–30) konstaterar att språkbadet kom till Finland, eftersom det behövdes en mera 

effektiv språkundervisning i landet. Vidare anser de att språkbadet kom till Finland tack 

vare föräldrarnas intresse och beslutsamhet. 

 

Tanken om att börja med språkbad i Vasa och i Finland kom på 1980-talet.  

Utgångspunkterna för språkbad har varit olika i olika länder. Som en följd av detta kan 

man inte ta ett annat lands språkbadsprinciper som sådana till det egna landet utan man 

måste vid planeringen av språkbadsundervisningen ta hänsyn till de nationella 

utgångspunkterna. (Vartio 1994, 49.) 

 

År 1987 började den första 6-åriga gruppen i en språkbadsgrupp i Kapellbackens daghem. 

Området valdes på grund av att 90 % av befolkningen där är finskspråkig. På det viset ville 

man försäkra sig om barnens språkliga identitet. På grund av att försöket var tidsbundet tog 

man in bara två på varandra följande årsgrupper i språkbadsförsöket. Då man inte tog in 

några nya grupper till Kapellbackens daghem krävde föräldrarna att man ska fortsätta med 

försöket. Skolan i Kapellbacken hade begränsade möjligheter att ta in nya 

språkbadsgrupper vilket ledde till att man behövde tänka om ifråga om var 

språkbadsundervisningen i Vasa skulle ske. Det beslöts att språkbadsundervisningen ska 

fortsätta i Keskuskoulu. (Vartio 1994, 51–52.) 

 

Läseåret 1989–1990 tog man inte in en ny språkbadsgrupp till något daghem. Följande år 

blev det emellertid möjligt att ta en ny språkbadsgrupp varje år. På grund av att språkbadet 

var så populärt beslöt man år 1993 att grunda en annan språkbadsgrupp i ett annat daghem. 

Båda daghemmen ligger nära skolan Keskuskoulu. Den första språkbadsgruppen började 
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årskurs ett i Keskuskoulu år 1991. (Vartio 1994, 52.) Höstterminen 2013 tar man in 63 

barn till språkbadsdaghemsgrupper i Vasa (Kannisto 2013). 

 

 

2.2 Språkbad som undervisningsprogram 

 

I det här avsnittet kommer jag att klargöra först olika typer av språkbad samt skillnader 

mellan dem. Därefter berättar jag om den språkbadsmodell som används i Finland samt 

redogör för allmänna principer i språkbad. Sist klargör jag vilka faktorer man måste ta till 

hänsyn i språkbad för att man skulle nå de inlärningsresultat med den som det är tänkt. 

 

 

2.2.1 Allmänna principer i språkbad 

 

I Canada finns det många olika varianter av språkbad: tidiga, fördröjda och sena. ”Ett tidigt 

språkbad inleds i daghemmet, ett fördröjt språkbad på lågstadiet och sent språkbad på 

högstadiet” (Buss & Laurén 2007, 29). Vidare kan språkbadet vara antingen partiellt eller 

fullständigt språkbad, vilket innebär att mängden undervisning som ges på 

språkbadsspråket varierar. I partiellt språkbad används både språkbadsspråket och barnens 

modersmål som undervisningsspråk ända från början, men fullständigt språkbad innebär att 

all undervisning i början sker på barnets andraspråk och andelen undervisning som sker på 

modersmålet ökar stegvis samtidigt som andelen undervisning som sker på andraspråket 

minskar i samma takt, dock aldrig under 50 %. Gemensamt för alla de här olika 

språkbadsprogrammen är att språket används som ett verktyg i icke-språkämnen, dvs. 

fokus ligger på innehållet och inte på språket. Alla språkbadsprogram är i praktiken 

tvåspråkiga program. (Laurén 1999, 23–24.)  

 

I tidigt fullständigt språkbad sker all verksamhet i daghemmet och under första årskursen i 

grundskolan på språkbadsspråket. Därmed kan de två-tre första åren i skolan gå helt på 

franska i Canada. Under de följande årskurserna minskar mängden undervisning som ges 

på franska medan mängden undervisning på engelska ökar så att i årskurs fem-sex är det 

lika mycket undervisning på engelska som på franska. Man bör med jämna mellanrum 
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variera språket som man undervisar ett visst ämne på, det vill säga man har till exempel 

först matematik två år på franska, sedan två år på engelska och så vidare. Lärarresurserna 

påverkar hur och i vilka ämnen man kan förverkliga den här principen. Genom att byta 

undervisningsspråket i de olika skolämnena garanterar man att barnen lär sig 

ämnesterminologin även på sitt modersmål. (Laurén 1999, 23–24; Buss & Laurén 2007, 

29. )  

 

Den mest framgångsrika och vanligaste formen av språkbad i Canada är tidigt fullständigt 

(eng. early total) språkbad. Tidig fullständigt språkbad är det enda språkbadsprogrammet 

där antalet flickor och pojkar är lika stort. I de andra programmen finns det färre pojkar. 

(Laurén 1999, 23.) Buss och Laurén (2007, 28) berättar att ”enligt den kanadensiska 

språkbadsmodellen ska undervisningen börja för sexåringar med ett år i daghemmet och 

sedan fortsätta i grundskolan”. Det kanadensiska tidiga fullständiga språkbadet är till sin 

natur radikalt och fördomsfritt. Språkbadet bryter mot många av våra fördomar både på det 

vis det uppkom på och på hur det genomförs. (Laurén 1996, 9.) 

 

Den finländska språkbadsmodellen grundar sig på det kanadensiska språkbadet. I Canada 

har man fått goda resultat i alla former av språkbad. De mål man sätter för språkbadet 

avgör vilken modell man väljer. I Vasa är målet med språkbad funktionell två- och 

flerspråkighet, vilket innebär att barnen i språkbad börjar läsa ett första främmande språk i 

årskurs 1-2 och från årskurs 3-4 eventuellt ytterligare ett annat språk. På grund av målet 

om funktionell två- och flerspråkighet valde man modellen tidigt fullständigt språkbad. I 

tidigt fullständigt språkbad lär sig barnen att läsa och skriva först på sitt andraspråk och 

därefter på sitt modersmål. (Buss & Laurén 2007, 28–29.) I språkbad får den större 

språkgruppens barn undervisning på den mindre språkgruppens språk, det vill säga i 

Finland undervisas finskspråkiga barn på svenska. I Jakobstad finns det dock tidigt 

fullständigt språkbad för både finskspråkiga barn och svenskspråkiga barn. Stadens 

majoritetsspråk är svenska, men språken är nästan i balans. I Jakobstad finns det tillgång 

till mera svenskspråkiga aktiviteter än i övriga Finland samtidigt som de finskspråkiga har 

starkt stöd av de finskspråkiga medierna i landet. (Laurén 1999, 20.) 
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Språkbadsläraren bör prata endast språkbadsspråket med barnen men bör också förstå 

deras modersmål. Språkbadsläraren fungerar som en språklig modell för språkbadsbarnen. 

Därför bör språkbadsläraren ha modersmålsaktiga kunskaper i språkbadsspråket och han 

bör hela tiden fördjupa sina kunskaper i språkbadsspråket samt sin kulturkännedom. Till 

språkbadslärarens uppgifter hör att skapa naturliga och mångsidiga situationer för barnen 

att använda sitt andraspråk, språkbadsspråket. Han bör också inse att han har två roller: den 

pedagogiska och den språkliga. (Kangasvieri et al. 2011, 21–22.) De flesta som arbetar 

som språkbadslärare i daghemmet, det vill säga barnträdgårdslärare och barnskötare, har 

fått sin utbildning i den svenskspråkiga barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad (Mård 

1996, 31). 

 

När man började med språkbadet i Finland gällde lagar enligt vilka man skulle undervisa 

på finska i finskspråkiga skolor och på svenska i svenskspråkiga skolor. I språkbadet sker 

all undervisning i början på barnets andraspråk och de lär sig till och med att läsa och 

skriva på sitt andraspråk. Tack vare skoladministratörer i Vasa lyckades man få ett tillstånd 

att påbörja försöket. (Buss & Laurén 2007, 28.) Från och med år 1991 behövde man inte 

mera söka om enskilt lov för att ge undervisning på ett främmande språk (Nummela 1994, 

62).  

 

I Helsingforsregionen är språkbad i svenska den populäraste språkundervisningsmetoden 

(Buss & Laurén 2007, 30). I en ny undersökning om språkbadsundervisning och 

främmande språks språkundervisning i Finland framkom att i 23 kommuner ordnades det 

år 2011 språkbad på daghemsnivå, i 15 kommuner språkbad i lågstadiet och i 11 

kommuner språkbad i högstadiet. I språkbad på daghem och i förskolan finns det totalt 662 

barn, i lågstadiet 1930 elever och i högstadiet 674 elever. Det egentliga antalet barn och 

elever i språkbad är något större, då forskarna inte fått statistik av alla kommuner och 

bland dem finns några så kallade språkbadskommuner (bland annat Sibbo grundskola, 

Jakobstad och Raseborg). År 2009 var motsvarande siffror 958 (daghem), 2184 (lågstadiet) 

och 838 (högstadiet). Specialister i språkbadet uppskattar att det år 2010 fanns ca 4200 3-

15 åringar som deltog i svenskt språkbad. Av dessa 4200 barn finns ca 2200 i 

huvudstadsregionen. (Kangasvieri et al. 2011, 23.) 
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Språkbadsverksamheten i Finland är stabil då man utgår från att det har funnits språkbad i 

Finland i över 20 år. Språkbadsverksamheten är ändå samtidigt skiftande vilket är ett 

tecken på oenhetlighet. Detta försvårar planeringen av grundutbildning och fortbildning. 

Samtidigt försätter det familjerna i en ojämlik situation: föräldrar och barn får 

nödvändigtvis inte veta hurdana aktiviteter som ges med vilka benämningar. (Kangasvieri 

et al. 2011, 66.) Därför görs det undersökningar om hurdana språkundervisningsprogram 

det ordnas i Finland med benämningen språkbad (om resultat i Buss & Mård 1999). 

 

I språkbad strävar man efter att göra språkinlärningen så naturlig som möjligt (Björklund et 

al. 2007, 9). Vidare ska andraspråket användas i meningsfulla situationer och i naturliga 

sammanhang (Buss & Laurén 2007, 26). På daghemsnivån är det via upplevelser och 

erfarenheter som barnen tillägnar sig det nya språket (deras andraspråk) (Södergård 2002, 

10). Eftersom fokus ligger i verksamheten och inte i språket påminner språkinlärningen i 

språkbadet om barnens tillägnande av sitt förstaspråk (modersmål) (Mård 2002, 25). 

Språkbadsspråket används som ett medel för inlärning av skolämnena (Bergström 2007, 

135). 

 

 

2.2.2 Utgångspunkter för ett framgångsrikt språkbad 

 

Bara för att någonting kallas för språkbad betyder det inte att undervisningen automatiskt 

ger goda resultat. Även i Finland undervisas det olika språkundervisningsmodeller under 

namnet språkbad (läs mera Kangasvieri et al. 2011). Det finns vissa aspekter som man 

måste komma ihåg när man planerar för att börja med språkbad i ett nytt land. 

 

Baker (2006, 278) påminner om att man måste komma ihåg vissa aspekter innan man 

generaliserar resultaten av språkbad i Canada. För det första är det frivilligt att delta i 

språkbad i Canada. Detta betyder att de föräldrar som vill placera sina barn i språkbad och 

barn som vill till språkbad är motiverade. För det andra utgör barnen som kommer till 

språkbad i Canada en homogen grupp: de har likartad språkbakgrund. För det tredje visar 

erfarenheten av språkbad i Canada att man i skolan respekterar och tar hänsyn till barnets 

modersmål och kultur. Den fjärde aspekten som man bör komma ihåg är att i Canada har 
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språkbadslärarna förbundit sig till språkbadsmodellens ideologi. Man kan inte heller 

betrakta språkbadet som enbart en undervisningsmetod utan man ska se de kulturella, 

sociala och politiska aspekterna som finns bakom språkbadet. De här aspekterna lyfter 

Baker (2006, 304–305) fram vid sin redogörelse för varför språkbad är framgångsrikt i 

Canada, men också i Finland, Australien och Wales för att nämna några länder.  

 

Laurén (1999, 25–30) har också funderat på vilka faktorer som gör att språkbadet är 

framgångsrikt. Han anser att för att kunna delta i språkbad måste man tillhöra en språk- 

och kulturgrupp som har hög status i omgivningen. Han menar att på det viset kan man 

förhindra eventuella negativa följder av språkbad för individen. Ifall barnet vill delta i 

tidigt fullständigt språkbad (den form av språkbad som finns i Finland) bör det tillhöra 

majoritetsgruppen. Barnet bör också ha en positiv inställning till språket, något som de 

flesta finländare har mot svenska språket. Eftersom det är frivilligt att delta i språkbad kan 

man tänka sig att barnen har positiva attityder till samt intresse för att lära sig svenska 

språket. I och för sig är skolans språkämnen och de övriga ämnena obligatoriska i 

grundskolan. Laurén menar att man i vanlig språkundervisning fokuserar alltför mycket på 

språkets logik. Det vore effektivare och nyttigare att koncentrera sig på hur man som lärare 

effektivast förmedlar och som barn tillägnar sig ett språk.  

 

 

2.3 Språkbadsdaghem i Finland  

 

Laurén (1999, 94) uttrycker verksamheten i språkbadsdaghem såhär: ”Den allra första 

tiden i språkbad är intressant ur många synvinklar”. I detta kapitel ligger fokus på 

språkbadsbarn i daghem. I avsnittet 2.3.1 Språkbad på daghemsnivå berättas det om i 

vilken ålder man börjar i språkbadsdaghem samt vilka mål som ställs för verksamheten 

där. Avsnittet 2.3.2 Undervisningen av andraspråket fokuserar på språkbadslärarens olika 

roller på daghemmet. Där diskuteras det också vilka aspekter man borde komma ihåg vid 

planeringen av aktiviteter.   

 

I avsnitt 2.3.3 Språkbadsdaghemmets rutiner diskuteras betydelsen av att ha rutiner i 

daghemmet och hur viktigt det är att inte låta dessa rutiner kännas som rutiner. Där finns 
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också ett exempel på hur dagsschemat i en halvdagsgrupp i språkbad kan se ut. I sista 

avsnittet 2.3.4 Primärfunktioner och sekundärfunktioner redogörs för hurdana 

primärfunktioner och sekundärfunktioner språkbadsdaghemmets dagsschema innehåller 

samt vilken betydelse de olika primär- och sekundärfunktionerna har för 

andraspråksinlärningen.  

 

 

2.3.1 Språkbad på daghemsnivå  

 

Tidigt fullständigt språkbad börjar i Finland antingen på daghemmet eller i förskolan. 

Vanligen börjar man bada i svenskt språkbad vid tre, fyra, fem eller sex års ålder. Det 

rekommenderas inte att barn under tre år deltar i språkbadet. Det finns stora variationer i 

fråga om vilken ålder språkbadet i kommunerna börjar. Det ser ut som om man nu vill 

börja i språkbad allt tidigare. De två första språkbadsgrupperna som började i Finland var 

sexåriga barn. Efter de två åren ansåg forskarna att fem år skulle vara en bättre tidpunkt att 

börja i språkbad. (Buss & Laurén 2007, 29; Kangasvieri et al. 2011, 21; Mård 1998, 25.) 

 

Deltagandet i språkbad som tre-fyraåring kan ske antingen i en syskongrupp för tre-

fyraåringar eller i en grupp där alla barnen är lika gamla. Speciellt när språkbadet var nytt 

fanns det svårigheter att garantera att barn som språkbadar i syskongrupp fortsätter i 

språkbad även i skolan. Trots att det finns flera syskongrupper på samma ort är det fullt 

möjligt att det ändå inte finns tillräckligt många jämnåriga som tillsammans kan bilda en 

skolklass. (Mård 1998, 25–26.) 

 

Södergård (2002, 10) berättar om språkbadsdaghemmets uppgifter: ”I 

språkbadsdaghemmet förväntas barnen få den vård, fostran och stimulans som barn i 

kommunal dagvård har rätt till [...] och dessutom förväntas de ta de första stegen i riktning 

mot flerspråkighet”. Också Mård (1997, 7) konstaterar att de språkliga målen i 

språkbadsdaghem är att barnen får en god start till att bli funktionellt tvåspråkiga.  

Språkbadsbarnen förväntas att lära sig att förstå samt använda sitt andraspråk. Däremot 

inte att lära sig att läsa och skriva på sitt andraspråk i daghemmet. (Södergård 2002, 10.)  
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Mård (1998, 26) beskriver språkbadet på daghemsnivå på följande sätt:  

Vardagen i ett språkbadsdaghem består av olika aktiviteter, rutiner och vårdsituationer.      

Dessa är måltid, tambur, hygien, utevistelse, vila, samling samt fri och styrd lek 

inomhus. Dessa olika slags hemlika aktiviteter är det som gör daghemmet till en 

utmärkt omgivning för tillägnandet av ett andraspråk. 

 

 

2.3.2 Undervisningen av andraspråket 

 

En av de centralaste reglerna som finns i språkbadet är principen ”en person ett språk”. Det 

betyder att personalen i daghemmet pratar enbart svenska med språkbadsbarnen trots att 

barnens kunskaper i svenska är knappa. (Södergård 2002, 10.)  Därför är det vanligt att i 

början av språkbadet är kommunikationen tvåspråkig: språkbadslärarna pratar svenska till 

barnen och barnen pratar finska till språkbadslärarna (Mård 2002, 25). Barnen brukar nicka 

till språkbadsläraren som ett tecken på att de har förstått vad han har sagt (Kivistö 1995, 

36). 

 

Det räcker ändå inte att man utför de hemlika aktiviteterna på barnets andraspråk för att 

kalla verksamheten för språkbad. Läraren måste planera aktiviteterna enligt pedagogisk-

språkliga principer och mål. Även de andra som arbetar med språkbadsgruppen måste 

känna till de här principerna och målen. Språkbadsläraren måste hela tiden komma ihåg 

sina två roller: den pedagogiska och den språkliga rollen.  Ur den pedagogiska synvinkeln 

måste språkbadsläraren lära barnen vissa fysiska och psykiska basfärdigheter. Ur den 

språkliga synvinkeln måste läraren använda sig av aktiviteter som är språkligt 

ändamålsenliga. Det svåra i språkbadslärarens arbete är att kunna kombinera dessa två 

roller så att den ena inte utesluter den andra. (Mård 1998, 26–27.) I språkbadsdaghem 

ligger tyngdpunkten i själva verksamheten och inte i språket (Södergård 2002, 11).  

 

Språkbadsläraren fungerar i daghemmet som en språklig modell för barnen. Därför måste 

han fästa uppmärksamhet vid kvaliteten på språket han använder. Detta bland annat för att 

största delen av lärarens output är anknuten till aktiviteter och i sådana situationer ser 

barnen läraren som auktoritär ledare. Mård (1998, 27) beskriver språkbadslärarens 

språkliga roll: ”Att språkbadsläraren och barnen är kamrater är viktigt [...] Han klär 

barnens aktiviteter i språkbadsspråket och ger barnen de medel som de behöver för att 
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själva kunna använda språkbadsspråket”. Därför är det viktigt att språkbadsläraren deltar 

då och då i barnens lekar, diskuterar med dem vid matbordet samt är med i tamburen när 

barnen klär på och av sig (även om barnen skulle klara av att göra det ensamma). 

Språkbadsläraren bör också planera hurdana språkliga mål han har för varje enskilt barn i 

språkbad. Därtill måste han fundera på hurdana aktiviteter som stöder barnets 

andraspråksutveckling. Språkbadslärarna önskar att språkbadsbarnen börjar uttrycka sig på 

sitt andraspråk men de är osäkra på hur mycket man kan kräva av ett barn. (Mård 1998, 

27–28; Mård-Miettinen 2007, 40; Mård 2002, 8.)  

 

 

2.3.3 Språkbadsdaghemmets rutiner 

 

När barnet börjar i ett språkbadsdaghem är det oerhört viktigt att personalen på daghemmet 

skapar en känsla av trygghet för barnen och skapar kontakt med barnen. Dagliga rutiner 

ökar känslan av trygghet för barnen. Då blir de inte rädda även om de inte skulle förstå allt 

det som språkbadsläraren säger på språkbadsspråket, barnets andraspråk. Känslan av 

trygghet ökar också när barnen märker att personalen på daghemmet förstår barnets 

förstaspråk. (Mård 1998, 31; Kivistö 1995, 36.) 

 

Det är viktigt att daghemmens rutiner görs betydelsefulla för barnen och man bör undvika 

att göra rutiner till saker som man snabbt måste bli av med. I samlingen kan man ställa 

samma fråga flera gånger. Det möjliggör att flera barn får uttrycka sig och det ger bättre 

möjligheter för barnen att processera budskapet på sitt andraspråk. Man kan också be ett 

barn att ställa frågor åt de andra barnen. På det viset blir barnen vana vid att kommunicera 

sinsemellan på språkbadsspråket. (Mård 1998, 29.) 

 

Daghemmets primärfunktioner och sekundärfunktioner har fått bestämda platser i 

dagsschemat (om primärfunktioner och sekundärfunktioner i avsnitt 3.3.4). I 

språkbadsgruppens dagsschema kan de påverka de övriga daghemsgruppernas 

verksamhetstider. Likaså finns det dagsscheman för språkbadsgrupper där andra gruppers 

aktiviteter inte har påverkat dem. I dagsschemat finns fyra olika huvudaktiviteter: samling, 
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verksamhet inomhus, lunch och fri lek ute. (Mård 1995, 141; Mård 2002, 24.) Exempel på 

dagsschemat i en halvdagsgrupp i språkbad:  

 utevistelse (15-30 min.), 

 samling (30 min.), 

 måltid (45 min.), 

 styrd lek eller verksamhet inomhus (60 min.), 

 fri lek inomhus (30 min.), 

 sagostund (15 min.) och 

 utevistelse (15-30 min.) (Mård 2002, 24). 

 

Primärfunktioner som sällan nämns i ett dagsschema är tambur, hygien och undanstädning. 

Det här är en företeelse som gäller både i språkbad och i enspråkiga daghemsgrupper. Om 

primärfunktionerna tambur, hygien och undanstädning skulle skrivas med i dagsschemat 

menar en del forskare att lärarna skulle komma ihåg att även dessa funktioner behöver 

kommas ihåg vid planeringen av de olika aktiviteterna. (Mård 2002, 24.) 

 

 

2.3.4 Primärfunktioner och sekundärfunktioner 

 

Primärfunktioner som förekommer i daghemmet är måltid, hygien, tambur, undanstädning 

samt utevistelse och de är till sin natur hemlika. Under måltiden sitter språkbadsbarnen i 

små grupper. Oftast äter språkbadsläraren sin mat vid samma bord med barnen. På det viset 

har språkbadsläraren möjligheter att förutom lära barnen gott bordsskick möjligheter att 

lära barnen deras andraspråk. Av primärfunktionerna är det hygien och tambur som 

förekommer flera gånger under en daghemsdag. Med primärfunktionen hygien menas 

tandborstning, toalettbesök och tvättning av händer. Primärfunktionen hygien sker oftast 

utan språkbadsläraren. Däremot är vanligen några språkbadslärare med som hjälper barnen 

vid behov i primärfunktionen tambur. Primärfunktionen undanstädning innebär att 

språkbadsbarnen och språkbadsläraren tillsammans städar undan leksakerna. 

Undanstädning sker både inomhus och utomhus. Undanstädning sker minst en gång under 

en daghemsdag. (Mård 2002, 21–22.)  

 

Sekundärfunktioner är till sin natur både hemlika och skollika. Sekundärfunktionerna är fri 

och styrd lek eller verksamhet inomhus, sagostund och samling. I en del språkbadsdaghem 
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har man gjort sekundärfunktionen fri lek inomhus till olika lekstationer. Tanken är att 

barnen på det sättet får en bättre uppfattning om vad allt man kan göra på daghemmet samt 

göra fri lek till mera systematisk verksamhet.  Lekstationerna kan höra ihop med temat 

som behandlas eller vara mera allmänna. (Mård 2002, 22.) 

 

Styrd lek inomhus hör alltid ihop med temat som pågår. Tema- och helhetsundervisningen 

är undervisning kring samma tema under en längre period (1-4 veckor). När man håller på 

med samma tema under en längre period har språkbadsbarnen lättare att delta i 

verksamheten med sina begränsade kunskaper i sitt andraspråk. Styrd lek inomhus sker 

oftast i mindre grupper. Det kan vara lärarlett smågruppsarbete eller lärarlett eller 

självständigt arbete med temakort eller arbete vid olika arbetsstationer. När barnen arbetar 

med temakort eller vid arbetsstationer ökar barnens självstädighet eftersom det är barnen 

själva som fyller i kontrollistan över vilka uppgifter som de gjort och de bär själva ansvaret 

för att de obligatoriska uppgifterna är gjorda inom en viss tidsperiod. Med temakort menas 

olika sorters uppgiftspapper. (Mård 2002, 23.) 

 

I sekundärfunktionen samling gås igenom vissa rutiner så som datum, närvarande och 

frånvarande barn i gruppen, väder, dagens program. Förutom den informationsgivande 

funktionen har samling också en social uppgift. Under samlingen övas det på att diskutera i 

en grupp, att uppträda i en grupp, att lyssna på andra och att vänta på sin tur. Erfarna 

språkbadslärare anser att det är bättre att man håller sagostunden skilt så att samlingen inte 

blir för lång. (Mård 2002, 23.)  
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3 SAMARBETE MELLAN HEMMET OCH SKOLAN 

 

 

 

I detta kapitel fokuserar jag mig på samarbetet mellan hemmet och skolan. Jag har valt att 

utvidga begreppet skolas betydelse till både skola och daghem när jag diskuterar 

samarbetet med hemmet. Mitt syfte med detta är att få texten mera lättläst och tydlig. I 

litteraturen använder man också termen skola då man syftar till både daghem och skola (se 

t.ex. Hannén et al. 2007).  Samarbetet mellan hemmet och skolan utgör ett kontinuum som 

börjar med småbarnsfostran, fortsätter till förskoleundervisning och vidare till grundskolan 

och som fortsätter ända till gymnasiet eller yrkeskolan (Hannén et al. 2007, 7, 16).  

 

 

3.1 Samarbetet mellan hem och skola i de olika planerna 

 

Eftersom språkbad är ett frivilligt språkprogram kan man tänka sig att föräldrarna är på ett 

annat sätt motiverade och insatta i sitt barns daghemsverksamhet och senare skolgång. 

Samarbetet mellan skola och vårdnadshavarna är så viktigt, att om det berättas det i 

grunderna för läroplanen för småbarnsfostran, grunderna för läroplanen för 

förskoleundervisningen samt grunderna för läroplanen för grundskolan (Konttinen, 

Karjalainen, Mustonen, Nylander, Perttilä, Perälä, Seppänen-Järvelä, Voutilainen & 

Väyrynen 2005; Utbildningsstyrelsen 2004; Utbildningsstyrelsen 2010).  

 

Grunderna för planen för småbarnsfostran skiljer sig från de två övriga läroplanerna genom 

att den är den enda där samarbetet mellan daghemmet och vårdnadshavarna utgör ett eget 

avsnitt. Där diskuteras fostringsgemenskap, föräldrarnas roll i planeringen av enhetens 
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verksamhet och i utvärderingen av verksamheten samt plan för individuella barn i 

småbarnsfostran och utvärdering av planen. (Konttinen et al. 2005, 36–38.) I grunderna för 

planen för förskoleundervisningen är samarbetet mellan skolan och vårdnadshavarna insatt 

under avsnittet Former av stöd för växande och lärande i förskoleundervisningen 

(Utbildningsstyrelsen 2010.) I grunderna för planen för grundskolan är samarbetet insatt 

under avsnittet Allmänt stöd för studierna (Utbildningsstyrelsen 2004). Placeringen av 

temat i de olika planerna visar att i förskolan och grundskolan ses samarbetet mera som en 

form av stöd för barnet. 

 

I alla de tre planerna lyfts det fram, att en av de viktigaste orsakerna till samarbetet mellan 

skola och vårdnadshavarna är att vårdnadshavarna känner bäst barnet och de kan dela med 

sig av sin kunskap till skolans personal (Konttinen et al. 2005, 36; Utbildningsstyrelsen 

2004, 20; Utbildningsstyrelsen 2010, 35). Med tanke på hur många barn det kan finnas i en 

grupp och att skolans personal kan arbeta ett år eller även kortare perioder med barnen, är 

det viktigt att föräldrarna ger information om sina barn som är relevant för planeringen av 

verksamheten. 

 

I planen för småbarnsfostran nämns fostringsgemenskap. Med termen avses att 

vårdnadshavarna tillsammans med daghemmets personal samarbetar på ett sätt som stöder 

barnets helhetsinriktade tillväxt och gynnar lärandet. Med andra ord utgår man ifrån att 

småbarnsfostran ska planeras och förverkligas på ett sätt som gagnar barnet och 

hennes/hans behov bäst. Vårdnadshavarna har alltså möjlighet att inverka på daghemmets 

verksamhet samt utvärderingen av den. (Konttinen et al. 2005, 36–37.) 

 

I planen för förskoleundervisningen konstateras det att i förskolan fortsätter det samarbete 

mellan hem och skola som påbörjats i daghemmet och det utgör grunden för samarbetet 

mellan hem och skola i grundskolan. Förskolepersonalens uppgift är att stöda hemmets 

uppfostran av barnet under förskoletiden. Genomförandet av utbildningen i förskolan ska 

ske i samarbete med hemmen och varje elev ska få stöd på sin egen utvecklingsnivå. 

(Utbildningsstyrelsen 2010, 35–36.) I läroplanen för den grundläggande utbildningen lyfts 

samma saker upp som i planen för förskoleundervisningen (Utbildningsstyrelsen 2004, 20–

21). 
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3.2 Samarbetets grundprinciper 

 

Utgångspunkten för ett väl fungerande samarbete mellan hem och skola är ett ömsesidigt 

lyssnande, respekt, tillit och jämställdhet. Det första steget i samarbetet är att lyssna på den 

andra. Man ska både vara intresserad av den andras tankar samt kunna ta emot den andras 

meddelanden och råd. Respekten för de som deltar i samarbetet uppkommer via 

accepterande, respekterande samt möjliggörandet att uttrycka sina egna åsikter.   För att 

samarbetet mellan hem och skola ska fungera smidigt krävs det att vårdnadshavarna och 

skolans personal är jämställda. Båda har kunskaper från olika delområden; 

vårdnadshavarna erfarenhetsbaserad kunskap och personalen professionell kunskap. Då 

båda partnerna delar med sig av sin kunskap med varandra är den betydligt större än vad 

den enskilda individen har. Förutsättningen för att någon form av samarbete kan ske är 

tillit. (Finlands Föräldraförbund)  

 

Kommunikationen mellan hem och skola utgör en stor del av ett väl fungerande samarbete. 

Informeringen kan ske i båda riktningarna; det är viktigt att personalen får kontakt med 

vårdnadshavarna såväl som att vårdnadshavarna får tag på personalen. Vårdnadshavarna 

ska bli informerade bland annat om läroplanen, utvärderingen av barnet samt om det egna 

barnets inlärning. Vårdnadshavarna ska också förses med information om hur de kan delta 

i samarbetet mellan hem och skola (Hannén et al. 2007, 9). Skolans personal ska få 

information om vårdnadshavarnas önskemål och förväntningar (Finlands Föräldraförbund).  

 

Det finns också andra aspekter mellan vårdnadshavarnas och personalens erfarenheter och 

möten som påverkar förtroendet och den ömsesidiga dialogen. Exempel på sådana faktorer 

är attityder, människouppfattningen, gemensamma spelregler, ömsesidig feedback, 

professionalitet samt sätt att ta itu med problem och ta upp dem med motparten. Lugn, 

acceptans av olika åsikter, ett svarande på behov samt diskussionsförmåga är också 

aspekter som påverkar samarbetet. (Hannén et al. 2007, 21.) 
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3.3 Samarbete på olika nivåer 

 

Samarbetet mellan hemmet och skola kan ske på olika sätt och på samfundsnivå och 

individnivå. Exempel på samarbete på samfundsnivå är föräldrakvällar, fester, utflykter 

och andra gruppmöten. På individnivån är aktören enskilda barns föräldrar eller läraren. 

Skolvärlden kan ses som en organisation som fungerar på fyra olika plan: det kommunala 

planet, skolplanet, klassplanet och elevplanet. Ett väl fungerande samarbete mellan hem 

och skola kräver samarbete både på samfundsnivå och på individnivå på alla de fyra ovan 

nämnda planen. (Hannén et al. 2007, 13–14.) 

 

Samarbete mellan hem och skola på det kommunala planet är att möjliggöra skolans 

verksamhet och samarbete.  Vid förberedande av ärenden som påverkar arrangemangen för 

barnen i skolan är det viktigt att man involverar föräldrar och barn som bor i kommunen. 

Ur det kommunala undervisningsväsendets synvinkel är regionens föräldrar och 

föräldraföreningar en viktig samarbetspart som framför föräldrarnas åsikter angående 

frågor om undervisning och uppfostran. På skolplanet är samarbetet som bäst ett 

gemensamt utvecklande av skolans verksamhet. Med andra ord kan vårdnadshavarna vara 

med i bearbetningen av och ställningstaganden för läroplanen och andra dokument som 

handlar om uppfostran. Eleverna kan också påverka sin skoltrivsel genom att vara aktiva i 

elevkåren och vänelevsverksamhet. (Hannén et al. 2007, 13.) 

 

Samarbetet mellan hem och skola förstärker på klassplanet klassens samhällelighet och 

klassens sociala förhållanden. Samarbetet på den här nivån möjliggör att vårdnadshavarna 

blir bekanta med läraren, med andra vårdnadshavare och med eleverna. Samarbetet stöder 

läraren vid utredningen av diverse problem i klassen. På elevplanet är samarbetets främsta 

syfte att stöda elevens skolgång. Läraren lär bättre känna sina elever, vårdnadshavarna får 

information om sitt barns inlärning och hur de kan stöda det. Vidare ökar samarbetet det 

ömsesidiga förtroendet. Samarbetet möjliggör tidigt igenkännande av problem i inlärning 

och tillväxt. Ett väl fungerande samarbete är en betydelsefull stödform i barnets skolgång. 

(Hannén et al. 2007, 13–14.) 
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Man bör inte glömma bort att barnet är den viktigaste parten i samarbetet mellan hem och 

skola. Med andra ord ska samarbetet inte ske förbi barnet, utan hon/han bör bli hörd och 

bör ges en möjlighet att delta i diskussioner som berör hennes/hans ärenden. Vid 

planeringen av samarbetet mellan hem och skola bör man vid planeringen av metoderna ta 

hänsyn till barnets ålder. (Hannén et al. 2007, 16.) 

 

 

3.4 Fördelar och utmaningar med samarbetet 

 

I avsnittet om hem och skola har jag redan lyft fram några fördelar med samarbetet mellan 

hem och skola. Nu kommer jag att göra ett sammandrag av dem samt tillägga några 

ytterligare fördelar med att ha ett väl fungerande samarbete.  För det första påverkar ett väl 

fungerande samarbete positivt på hur man uppskattar utbildning och tar ställning för den. 

Det påverkar också betyg positivt samt inom klassen och i skolans atmosfär. När 

samarbetet mellan hem och skola fungerar bra, kan de olika parterna tillsammans 

förebygga uppkomst av problem samt göra det enklare att ta itu med eventuella problem. 

Via ett aktivt samarbete får vårdnadshavarna information om sitt barns inlärning och 

tillväxt samt hur de kan stöda dessa processer. (Hannén et al. 2007, 3.) 

 

Skolan är en del av samhället och de olika förändringarna i samhället återspeglar sig också 

i skolan. Utmaningar som har kommit på 2000-talet är att dagens barn bor i många olika 

typers familjer. Barnet kan ha två hem eller föräldrar på två olika orter. Ombildade familjer 

blir allt vanligare, vilket leder till att barnet kan ha förutom sina biologiska föräldrar även 

styvfar och -mor. Barnets föräldrar kan också vara av samma kön. (Hannén et al. 2007, 25–

26.) 

 

Dagens samhälle är allt mer mångkulturellt, något som återspeglar sig även i skolan. I 

skolan bör man ta hänsyn till de mångkulturella familjernas behov. I praktiken kan detta 

betyda bland annat att ordna tolkar då hemmet och skolan inte har ett gemensamt språk. 

Skolan bör också uppmuntra de mångkulturella familjerna att aktivt delta i samarbete. 

(Hannén et al. 2007, 25–26.) 
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4 ORSAKER TILL ATT FÖRÄLDRAR VÄLJER SPRÅKBAD  

 

 

 

Hemmet har en central roll både i utvecklingen av språkbadet och när man vill förklara de 

resultat man har fått i språkbad. Därför är det viktigt att förstå hurdana familjer som väljer 

språkbad för sina barn. Lika viktigt är det att veta vad föräldrarna förväntar sig av 

språkbadet. (Bergroth 2007, 5.)  

 

Forskare har i olika situationer lyft fram de affektiva bakgrundsfaktorernas, till exempel 

motivation och attityder, inverkan på det kommunikativa andraspråkstillägnandet som sker 

i en omgivning som är omringad av målspråket. Enligt forskningsresultat är tillägnandet 

och inlärningen av andraspråket mest långtidsverkande och effektivast då både föräldrarna 

och barnet har en positiv attityd gentemot inlärningen av språket och gentemot de som 

pratar språket i fråga. (Mård 1994, 77.) 

 

Språkbadsföräldrar har i allmänhet en positiv inställning till att deras barn tillägnar sig ett 

andraspråk eftersom föräldrarna frivilligt har placerat sina barn i språkbad (Mård 1994, 

77). Vidare krävs det att hela familjen förbinder sig till språkbad från första dagen i 

daghemmet ända tills grundskolans slut. Därför kan man anta att föräldrarna först 

överväger saken innan de placerar sitt barn i språkbad. (Bergroth 2007, 9.) 

 

Vesterbacka (1991, 42–63) har undersökt varför föräldrarna vill placera sina barn i 

språkbad. Hon samlade sina data från föräldrarna till de två första grupperna som började i 

språkbad i Vasa och i Finland. I sin undersökning gav hon informanterna färdiga 

påståenden med möjlighet att själva formulera ytterligare ett eget påstående. Uppgiften var 
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att numrera påståendena från det viktigaste till det minst viktiga. Det mest frekventa 

påståendet och därmed den viktigaste orsaken till att föräldrarna valt språkbad var att 

”språkbad är en effektiv undervisningsmetod”. 

 

Enligt Mårds (1994, 71–85) undersökning med samma tema hade de flesta av 

språkbadsföräldrarna till 350 språkbadselever i Helsingfors, Esbo, Karleby, Jakobstad och 

Vasa valt språkbad för sina barn på grund av olika nyttofaktorer. Alla föräldrar ansåg att 

den viktigaste orsaken till att deras barn deltar i språkbad är att inlärningen av andraspråket 

är så effektiv. Vidare ansåg föräldrarna att språkfärdigheterna blir mera kreativa i språkbad 

än i traditionell språkundervisning. Minst ansåg föräldrarna att informationen om språkbad 

hade inverkat på att de valde språkbad. (Mård 1994, 78.) 

 

Andra faktorer som påverkat är att i språkbad når man tvåspråkighet vilket förbättrar 

barnens möjligheter till utbildnings- och arbetsplats. Många föräldrar lyfte fram de 

pedagogiska metoderna som används i språkbad, språkbadslärarnas yrkeskunnighet samt 

språkbadsgruppens gruppanda. Till och med en femtedel av föräldrarna meddelade att de 

valt språkbad på grund av praktiska orsaker: daghemmets läge, att få en daghemsplats och 

att kunna påverka verksamheten som sker i daghemmet. (Mård 1994, 78.)  

 

Också Bergroth (2007) har undersökt varför familjer (totalt 273 informanter från 13 olika 

orter) väljer språkbad för sina barn. I sin undersökning har hon kategoriserat svaren i sex 

olika grupper: naturlig språkinlärning, ny kännedom om person och kultur, nytta av 

språkkunskaper i utbildning och på arbetsplats, språkbadets fördelar som 

undervisningsprogram, erfarenheter av och beröm av språkbad och praktiska orsaker. 

Nedan kommer jag att noggrannare redogöra för hurdana svar som framgick i de sex olika 

grupperna. 

 

 

Naturlig språkinlärning 

 

I svaren framkom det tydligt att föräldrarna vill att språkinlärningen ska vara så lätt som 

möjligt för barn. Föräldrarna anser att språkinlärningen blir lättare om barnen redan som 
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små kommer i kontakt med det nya språket.  Föräldrarna vill att deras barn blir vana vid 

det nya språket samt vågar kommunicera på det nya språket. Språkbadets mål, att nå 

funktionell tvåspråkighet, intresserar föräldrarna och de anser att inlärningen av nya språk 

blir lättare då man redan kan ett nytt språk. (Bergroth 2007, 10.) 

 

 

Ny kännedom om person och kultur 

 

Ett antal föräldrar anser att språkbad hjälper barnen att uppskatta olikheter. Språkbadet ses 

också som en möjlighet att hålla kontakt med svenskspråkiga släktingar eller 

svenskspråkiga invånare på tvåspråkiga orter. Vissa föräldrar ville att deras barn blir 

bekanta med den finlandsvenska kulturen samt att deras barn förstår släktens 

finlandssvenska traditioner. (Bergroth 2007, 11.) 

 

 

Nytta av språkkunskaperna i utbildning och på arbetsplats 

 

En stor del av föräldrarna nämnde att de valt språkbad på grund av olika nyttofaktorer. 

Betydelsen av att kunna flera språk lyftes fram i många svar. Föräldrarna anser att goda 

kunskaper i svenska eller tvåspråkigheten är till nytta i framtida studier och på 

arbetsmarknaden. (Bergroth 2007, 11.) 

 

 

Språkbadets fördelar som undervisningsprogram 

 

Föräldrarna ser språkbad som ett undervisningsprogram som är både säkert och som man 

har forskat mycket i. Undervisningsmetoderna i språkbad beskrivs som lyckade och 

mångsidiga. Föräldrarna anser att de har större möjligheter att delta i barnens uppfostran än 

i vanlig undervisning. Tanken om små undervisningsgrupper och om att grupperna hålls 

samma från år till år ansågs vara positiva fördelar med språkbad. (Bergroth 2007, 11.) 
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Erfarenheter av och beröm av språkbad 

 

De goda kunskaper som äldre syskon har från språkbad har lett till att även det yngre 

barnet har placerats i språkbad. Vänners och bekantas beröm av språkbad har påverkat 

många föräldrars val. Det finns också fall där föräldrarna valt språkbad för sitt barn 

eftersom barnets vän har börjat i språkbad eller för att barnet självt valt att gå i språkbad. 

Även föräldrarnas egna kunskaper om och kontakter med det svenska språket har varit 

orsaker till valet av språkbad för det egna barnet. (Bergroth 2007, 12.) 

 

 

Praktiska orsaker 

 

Enstaka föräldrar valde språkbad för sitt barn på grund av praktiska orsaker. Sådana 

orsaker är till exempel att språkbadsdaghemmet ligger nära hemmet och att ett tidigare 

känt daghem stängt sina dörrar. Det fanns också familjer som såg språkbad som ett gott 

alternativ då deras barn inte ville gå till svenskspråkigt daghem. En familj däremot såg 

språkbadsdaghem som en bra förberedelse inför att börja i den svenskspråkiga skolan. 

(Bergroth 2007, 12.) 

 

I Bergroths (2007) undersökning framkommer det tydligt att föräldrar har olika orsaker att 

placera sina barn i språkbad. I svaren ser man också hur familjernas mål med att ha barnet i 

svenskt språkbad skiljer sig från varandra. Även om föräldrarnas orsaker kunde indelas i 

sex olika grupper (naturlig språkinlärning, ny kännedom om person och kultur, nytta av 

språkkunskaper i utbildning och på arbetsplatser, språkbadets fördelar som 

undervisningsprogram, erfarenheter av och beröm av språkbad och praktiska orsaker) 

fanns det också olika undergrupper inom de sex huvudgrupperna.  
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5 GENOMFÖRANDET AV UNDERSÖKNINGEN 

 

 

 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur min undersökning har genomförts. Först klargör 

jag vilka syften min undersökning har samt hur min undersökning bidrar till forskningen 

inom området. I metoddelen redogör jag för kvalitativ undersökning, fallstudie och 

fenomenografi. Jag kommer också att berätta om enkät som materialinsamlingsmetod samt 

beskriver hur jag har åstadkommit den enkät med vilken jag har samlat in materialet för 

den här undersökningen.  

 

I analysdelen beskriver jag vilken analysmodell jag har använt vid analysen av materialet 

samt hur jag har gått till väga med analysen. I avsnittet om material ger jag först allmän 

bakgrundsinformation om språkbadsdaghemmet där jag har samlat in materialet. Därefter 

fokuserar jag mig på själva materialet och gör beskrivningar av det. Till sist kommer jag att 

diskutera min undersöknings tillförlitlighet. 

 

 

5.1 Syfte 

 

I litteraturen ges det flera olika förslag till varför språkbad är så populärt. Laurén (1999, 

29) anser att föräldrarna väljer språkbad för sina barn eftersom de önskar att deras barn får 

bättre språkfärdigheter. Huibregtse (1994, 137) anser att som en påföljd av att de 

internationella kontakterna hela tiden ökar blir det allt viktigare att kunna flera språk. 

Speciellt viktigt är det inom politik, industri och handel.  

 



27 
 

Jag valde att inte nöja mig med enbart de svar och förslag som litteraturen och tidigare 

undersökningar ger som svar, utan valde att själv också undersöka detta fenomen. Jag har 

två olika huvudsyften i min undersökning. Det ena handlar om erfarenheter och 

upplevelser av språkbad. Det andra handlar om stödandet av andraspråksutvecklingen. 

Undersökningens första syfte är att kartlägga och beskriva de orsaker som leder till att 

föräldrar placerar sina barn i språkbad. Jag vill också få reda på om föräldrarna är nöjda 

eller missnöjda med valet att placera sitt barn i ett språkbadsdaghem och orsaken till 

eventuell belåtenhet eller missnöje.  

 

Forskningsfrågorna som hör till kategorin erfarenheter och upplevelser av språkbad är 

starkt präglade av tidsperspektivet. Den första forskningsfrågan som handlar om varför 

vårdnadshavare väljer språkbad för sitt barn återspeglar vårdnadshavarnas tankar, 

förväntningar och önskemål samtidigt som det här är en fråga som vårdnadshavarna har 

tagit ställning till redan då de sökt daghemsplats i ett språkbadsdaghem. Däremot berör 

forskningsfrågan om vårdnadshavare är nöjda eller missnöjda med sitt val vårdnadshavarna 

hela tiden som barnet är i språkbad. Med andra ord kan deras åsikt förbli den samma, 

ändras eller förstärkas under årens lopp som deras barn är i språkbad.  

 

Andraspråksutvecklingen, det vill säga att barnet tillägnar sig ett nytt språk, svenska, i 

daghemsverksamheten och i skolan, är central i språkbadsprogrammet. Jag antar att alla 

vårdnadshavare har en åsikt om hur de anser att barnen lär sig ett språk samt vilka metoder 

de vill att ska användas för det i språkbadsverksamheten. Jag var intresserad av att veta om 

vårdnadshavarna stöder sitt barns andraspråksutveckling på fritiden och med hurdana 

aktiviteter i så fall. Forskningsfrågan är utformad med antagandet att vårdnadshavarna 

stöder sitt barns andraspråksutveckling även om det inte krävs av dem. Eftersom språkbad 

är centralt i hela undersökningen ville jag också veta på vilka sätt språkbadsdaghemmet 

borde ytterligare stöda barnens andraspråksutveckling. Dels valde jag denna fråga för att 

reflektera svaren med ifall vårdnadshavare är nöjda med sitt val av språkbad dels för att få 

feedback av föräldrarna angående daghemmets verksamhet. Undersökningens 

forskningsfrågor kan preciseras som följande: 
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Erfarenheter och upplevelser av språkbad 

 Varför väljer vårdnadshavare språkbad för sitt barn/sina barn? 

 Är vårdnadshavare nöjda eller är de missnöjda med sitt val av språkbad för sitt 

barn/sina barn? Varför? 

 

Stödandet av andraspråksutvecklingen 

 På vilka sätt stöder vårdnadshavarna barnets andraspråksutveckling på fritiden? 

 På vilka sätt önskar vårdnadshavarna att språkbadsdaghemmet ytterligare skulle 

stöda barnets andraspråksutveckling? 

 

I slutet av den här undersökningen kommer jag att jämföra de resultat som jag får i den här 

undersökningen med de resultat som Bergroth (2007) fick i sin undersökning. Även om 

Bergroths (2007) undersökning delvis hade andra syften än min undersökning, fanns där 

även en del resultat som kan jämföras med dem från denna undersökning. Min tanke är att 

jämföra och observera om resultaten från de här två olika undersökningarna är lika eller 

om de skiljer sig ifrån varandra. 

 

 

5.2 Metod 

  

Kvalitativ undersökning kännetecknas av att man samlar in materialet i naturliga och 

autentiska situationer. Forskaren fungerar som insamlare av materialet: han intervjuar och 

observerar. I kvalitativ undersökning använder man sig ofta av induktiv analys. Det 

betyder att man utgår ifrån materialet och inte testar några hypoteser. I en kvalitativ analys 

är det materialet som avgör och berättar vad som är viktigt. Insamlingen av materialet sker 

med användningen av kvalitativa metoder. Syftet är att få fram informanternas röst. 

Kännetecknande för en kvalitativ undersökning är också att informanterna väljs utgående 

från undersökningen. I kvalitativ undersökning utformas forskningsplanen under hela 

undersökningen. I kvalitativ undersökning ser man fallen som unika och tolkar dem utifrån 

det. (Hirsjärvi 2007c, 160.)  
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5.2.1 Fallstudie 

 

Fallstudie är en central metod att samla in material i en kvalitativ undersökning. Därmed 

kan man påstå att nästan alla kvalitativa undersökningar innehåller drag av fallstudier. En 

fallstudie eng. case study är en empirisk undersökning i vilken man undersöker ett 

fenomen eller en människa i en speciell omgivning. Ett fall kan vara nästan vad som helst: 

en individ, en grupp, en patient, en skola, ett sjukhus, en by, ett evenemang och så vidare. 

Fallet kännetecknas av att det på något vis skiljer sig från övriga fall på ett positivt eller 

negativt sätt. Ett fall behöver ändå inte i och för sig vara speciellt på något vis. 

(Metsämuuronen 2006, 90–92; Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 185–188.) 

 

I en fallstudie samlar man vanligen in materialet med olika metoder och försöker samla in 

ett så mångsidigt material som möjligt (Metsämuuronen 2006, 91). Materialet i en 

fallstudie kan samlas med alla vetenskapliga metoder men vissa metoder är vanligare än 

andra (Merriam 1994, 24). Det är oerhört viktigt att materialet utgör ett fall (Saarela-

Kinnunen & Eskola 2007, 185). I en fallstudie är målet att lyfta fram vad som kan läras av 

detta fall. Vidare strävar man efter att förstå ifrågavarande fenomenen ännu djupare. 

(Metsämuuronen 2006, 91–92.) Hirsjärvi (2007a, 176) konstaterar att syftet i en kvalitativ 

undersökning är att förstå forskningsobjektet. Man strävar efter att hitta olika faktorer som 

kännetecknar fallet och gör det speciellt (Merriam 1994, 25). I en fallstudie försöker man 

också beskriva hur det undersökta fallet skiljer sig från de övriga fallen men också vad som 

är gemensamt. Utgående från ett fall kan man inte göra generaliseringar. Däremot kan man 

se resultaten som ett steg på vägen mot att göra generaliseringar. (Metsämuuronen 2006, 

91–92.) 

 

Kvalitativa fallstudier kännetecknas av att de är deskriptiva, partikularistiska, induktiva 

samt heuristiska. Att undersökningen är deskriptiv innebär att beskrivningen är omfattande 

och en fullständig beskrivning av det undersökta fallet. Att den är partikularistisk betyder 

att man undersöker och fokuserar på ett fall: en viss person, händelse, situation eller 

företeelse. Induktiva slutsatser betyder att man utgår från det empiriska materialet när man 

gör slutsatser. Att fallstudien är heuristisk betyder att den strävar efter att förbättra läsarens 

förståelse och kunskap om fallet som man har undersökt. (Merriam 1994, 25–27.) 
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Min undersökning är en fallstudie eftersom jag samlar in materialet från ett 

språkbadsdaghem. Det är föräldrarna till barnen i ett visst språkbadsdaghem som utgör 

informanterna i min undersökning. De här informanterna med sina erfarenheter och 

upplevelser av det här språkbadsdaghemmet utgör undersökningens fall. Min undersökning 

är en fallstudie eftersom de resultat som jag får inte går att generalisera som sådana att 

gälla för alla språkbadsdaghem i Finland. Detta bland annat för att det här 

språkbadsdaghemmet, varifrån jag samlar in materialet, påverkar åtminstone delvis på hur 

föräldrarna (informanterna) kommer att svara på frågorna i min enkät. 

 

 

5.2.2 Fenomenografi 

 

Ordet fenomenografi betyder att beskriva ett fenomen eller att skriva om ett fenomen. 

Fenomenografi används som metod speciellt i kvalitativ undersökning. I fenomenografi 

undersöker man hur världen ser ut och är uppbyggd i människans medvetande. Vanligen 

undersöker man människors uppfattningar om olika saker. De här uppfattningarna kan 

skilja sig från varandra beroende på faktorer så som ålder, kön, erfarenheter och utbildning. 

Vidare kan en individs uppfattningar ändras med tiden. I fenomenografi koncentrerar man 

sig på att undersöka skillnader i uppfattningar. (Metsämuuronen 2006, 108; Rissanen 

2006.)  

 

Fenomenografisk undersökning kan göras på två olika informationsnivåer. På den första 

nivån är syftet att iaktta informanternas olika sätt att förstå och uppfatta det undersökta 

fenomenet. På den andra nivån sker granskningen mera detaljerat. Då är syftet att göra 

tolkningar av informanternas uppfattningar och deras innehållsbetydelse i det undersökta 

fenomenet. Forskaren undersöker hur variationen i uppfattningarna påverkar betydelsen av 

fenomenets innehåll. (Rissanen 2006.)  

 

I analysskedet läser forskaren det littererade materialet och utgående från detta bestämmer 

han hur han definierar en betydelseenhet.  En tanke kan innehålla flera olika betydelser. 

Därför är det viktigt att ta uttrycket som sådant till nästa steg. I fenomenografi grupperar 

man betydelseenheter till olika kategorier, de här kategorierna blir till nya kategorier så att 
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beskrivandet av kategorierna blir allt mer abstrakt. Syftet i fenomenografi är att skapa en 

teori om fenomenet. (Metsämuuronen 2006, 109; Ahonen 1996, 143.) Det gäller att kunna 

fånga, beskriva, analysera och göra tolkningar om hur människorna uppfattar en enskild 

företeelse i sin omvärld (Uljens 1989, 11). 

 

Min undersökning har fenomenografiska drag eftersom jag undersöker föräldrarnas 

uppfattningar om varför de har valt att placera sitt barn i språkbad. Då det är frivilligt att 

delta i språkbad har varje familj funderat över varför de vill att deras barn ska delta i 

språkbad. De tidigare undersökningarna om temat visar att det finns stora variationer i 

föräldrarnas orsaker till att välja språkbad (Vesterbacka 1991; Mård 1994; Bergroth 2007). 

Att jämföra olika individers uppfattningar med varandra är en av de centralaste tankarna i 

fenomenografi (Rissanen 2006). 

 

 

5.2.3 Enkät som materialinsamlingsmetod 

 

En förfrågning kan till sin natur vara antingen en tvärsnittsstudie eller en longitudinell 

studie. I en tvärsnittsstudie samlas materialet in under en tidpunkt av flera informanter. I en 

longitudinell studie samlar man in material av samma informanter vid minst två olika 

tidpunkter. Med material från en tvärsnittsstudie kan man beskriva olika fenomen medan 

man med material från en longitudinell studie kan både beskriva och förklara olika 

fenomen. (Vastamäki 2007, 126.) 

 

Förfrågning är ett traditionellt sätt att samla in material för undersökningar (Valli 2007, 

102). Den största fördelen med förfrågning är att man med den kan samla in ett stort 

forskningsmaterial. Med en förfrågning kan man både ställa informanterna flera frågor och 

man kan få med många personer i förfrågningen. En förfrågning är också en effektiv och 

tidsparande metod för materialinsamling. (Hirsjärvi 2007b, 190.) 

 

Så som i användningen av andra metoder för materialinsamling finns det också nackdelar 

med att använda förfrågning. Vanligen anser man att materialet som samlats med en 

förfrågning är ytligt. Vid användningen av förfrågning kan man inte veta om 
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forskningsobjekten har försökt svara noggrant och ärligt samt om forskningsobjekten 

eventuellt har missförstått frågorna. Forskaren vet inte hur insatta forskningsobjekten är i 

det ämne som förfrågningen handlar om. Att utarbeta en bra enkät tar tid samt kräver både 

kunskap och kunnighet av forskaren. Antalet bortfall (det vill säga personer som inte svarar 

på förfrågningen) kan i några fall stiga högt. (Hirsjärvi 2007b, 190.) 

 

Det finns två huvudsätt att samla material med en förfrågning: postförfrågning samt 

kontrollerad förfrågning. Med postfrågningar menas sådana förfrågningar där forskaren 

skickar enkäten till forskningsobjekten som fyller i den och skickar den tillbaka till 

forskaren. Fördelen med den här typen av förfrågning är dess lätthet och snabbhet. 

Nackdelen är att antalet bortfall kan bli stort speciellt om förfrågningen skickas 

slumpmässigt till olika personer. Om man däremot skickar enkäten till en speciell, 

begränsad grupp och om enkätens tema är viktig för informanterna blir svarsprocenten 

högre. Vanligen blir forskaren tvungen att påminna informanterna om förfrågningen. På 

det sättet kan forskaren få svarsprocenten att stiga upp till 70–80 %. (Hirsjärvi 2007b, 

191.)  

 

I den andra huvudtypen av förfrågningar, det vill säga i den kontrollerade förfrågningen 

finns det två typer. I den informerade förfrågningen delar forskaren ut förfrågningarna 

personligen till informanterna. Han kan till exempel gå till skolor, arbetsplatser, 

konferenser eller någonstans där han personligen kan träffa personer från en sådan 

målgrupp som han har planerat ha med i undersökningen. Samtidigt som forskaren delar ut 

enkäter, berättar han om syftet med sin undersökning, berättar om frågorna i enkäten samt 

besvarar informanternas frågor. De ifyllda enkäterna returneras till forskaren per post eller 

lämnas på någon bestämd plats. I den så kallade personligen kontrollerade förfrågningen 

har enkäten skickats per post till informanterna. Däremot samlar forskaren personligen in 

de ifyllda enkäterna efter en bestämd tid. Vid insamlingen av enkäterna har forskaren 

möjligheter att kontrollera dem samt diskutera med informanterna om ifyllningen av den 

eller andra frågor kring undersökningen. (Hirsjärvi 2007b, 191–192.) 

 

Ett sätt som påminner mycket om postförfrågningen är att man skickar enkäten till en 

institution eller organisation. Man kan skicka till exempel förfrågningar som gäller 
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pedagogiska undersökningar till skolan varifrån de enskilda barnen tar hem förfrågningen 

till sina föräldrar. När man använder sig av en sådan här strategi blir svarsprocenten högre 

än vanligt. (Hirsjärvi 2007b, 191.) Man kan också skicka enkäterna till en institution, till 

exempel en skola och be barnen svara på enkäten under en lektion. Forskaren behöver inte 

vara närvarande vid materialinsamlingen men bör tillsammans med enkäten skicka goda 

instruktioner till läraren. (Valli 2007, 108.) 

 

Med enkät kan man samla in information om attityder, uppfattningar, beteenden och 

handlingar, åsikter, kunskaper samt fakta. Man kan också be informanterna att göra 

värderingar eller ge motiveringar till åsikter, handlingar eller övertygelser. Om faktum bör 

man fråga med flervalsfrågor eller med öppna frågor. Däremot är det meningslöst att mäta 

fakta med Likerts skalor (är av samma åsikt, är av annan åsikt). Förutom frågorna om de 

undersökta fenomen finns det vanligen med enstaka frågor angående informanten så som 

ålder, kön, utbildning och familj. (Hirsjärvi 2007b, 192.) 

 

De tre vanligaste sätten att formulera frågor är öppna frågor, flervalsfrågor och frågor som 

grundar sig på skalor (Hirsjärvi 2007b 193–197). I kvalitativa undersökningar används 

vanligen öppna frågor (Heikkilä 2008, 49). Jag koncentrerar mig på en beskrivning av 

öppna frågor eftersom jag i min egen undersökning använder mig av dem. Fördelen med 

öppna frågor är att de tillåter informanten att uttrycka sig själv med egna ord. Då det inte 

finns färdiga svarsalternativ ger svaren en uppfattning om hur starka känslor informanterna 

har om temat, hur sakkunniga informanterna är om temat och visar vad som är viktigt och 

centralt för informanterna. Öppna frågor ger möjlighet till att känna igen aspekter kring 

informantens motivation samt om hans referensram. Vidare är öppna frågor ett nödvändigt 

steg i planeringen av svar på flervalsfrågor och de hjälper till att tolka avvikande svar i 

flervalsfrågor. (Hirsjärvi 2007b, 196.) 

 

Öppna frågor ska användas när man är osäker ifråga om att ge olika alternativ på förhand. 

Kännetecknande för öppna frågor är att det är enkelt att formulera dem men bearbetningen 

av dem är krävande. Det är svårt att tematisera och klassificera skriftliga svar. Öppna 

frågor lockar till att inte svara. Vid användningen av öppna frågor kan man få sådana svar 

som man inte på förhand hade tänkt sig. Man bör lämna tillräckligt mycket utrymme att 
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svara på öppna frågor och det lönar sig att placera dem i slutet av enkäten. (Heikkilä 2008, 

49.) 

 

 

Planeringen av enkäten 

 

Grunden för en framgångsrik undersökning ligger i att man noggrant har formulerat 

frågorna i enkäten. Om frågorna är dåligt formulerade och informanterna tolkar frågorna 

på ett annat sätt än forskaren har tänkt sig orsakar det mycket fel i undersökningsresultaten. 

Därför är det viktigt att frågorna är entydiga och att de inte får vara ledande. (Valli 2007, 

102.)  Man ska ställa en fråga om en sak åt gången. Frågorna får inte vara för långa eller 

för invecklade. Språket i dem ska vara förståeligt, entydigt och klart och frågorna ska inte 

innehålla några slangord, fackord eller främmande ord. Frågorna bör vara artiga. (Heikkilä 

2008, 57.)  

 

Vid planeringen av frågorna ska man utgå ifrån undersökningens syfte och mål med 

undersökningen. Man måste ha preciserat sina forskningsfrågor före man börjar samla in 

material. Då forskaren vet sina forskningsfrågor kan han kontrollera enkäten och 

kontrollera att där finns frågor om väsentligt innehåll men samtidigt kan han också 

utveckla eventuella onödiga frågor. (Valli 2007, 103.) 

 

När man planerar en enkät bör man tänka noggrant på dess längd. En alltför lång enkät får 

informanten att låta bli att besvara enkäten redan före han bekantat sig noggrannare med 

den. Enkätens längd beror på vem forskaren har tänkt sig som målgrupp. För enkät för barn 

är den maximala längden två sidor och för vuxna fem sidor. Ifall enkäten måste vara längre 

behöver forskaren göra den mera lockande. Förutom de här generella råden ska forskaren 

tänka på hur länge det tar att svara på frågorna och hur mycket informanterna orkar 

koncentrera sig på de sista frågorna.  Detta kan i sin tur minska undersökningens 

tillförlitlighet. Det är också viktigt att komma ihåg att enkäten inte får vara för 

infomationstät. Forskaren ska också fästa uppmärksamhet vid språket i frågeformuläret. 

(Valli 2007, 104–105.) 
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Vid planeringen av min enkät och frågorna utgick jag ifrån Bergroths (2007) undersökning 

och de resultat hon hade fått (se kapitel 5). Som stöd för min egen enkät använde jag mig 

av den enkäten med vars hjälp materialet till Bergroths (2007) undersökning har samlats. 

Den enkäten har gjorts i projektet Begreppsvärldar i svenskt språkbad (Vasa universitet 

2012).  Planeringen och omformuleringen av frågorna skedde med stöd av mina 

handledare som gav förslag på vad man kunde tillägga samt hur frågorna borde formuleras 

om för att locka informanterna att besvara dem. 

 

Jag gjorde en liten pilotundersökning med min enkät för att se hur den fungerar i praktiken. 

I enkäten för pilotmaterial hade jag i slutet en fråga om hur informanterna ansåg att 

enkäten fungerar. De fick också ge förslag på förbättring. Jag hade också en fråga där jag 

bad informanterna berätta hur de ansåg att syftet med undersökningen och enkäten 

överensstämde med varandra. Jag samlade pilotmaterialet från samma språkbadsdaghem 

där jag samlade in mitt egentliga material. Pilotmaterialet samlades in av föräldrar till 

sådana treåringar vilka inte har äldre barn i daghemmet. Detta val gjorde jag för att jag 

ville hålla informanterna till pilotundersökningen och till den egentliga undersökningen 

separat. En del av de familjer som har barnen i den grupp där jag samlar in det egentliga 

materialet har även barn i den andra språkbadsgruppen. Det var två familjer som passade in 

som informanter till pilotundersökningen. Av dessa två familjer, det vill säga fyra 

informanter, svarade två.  

 

Efter analysen av pilotmaterialet och de kommentarer som informanterna hade gett om 

enkäten, valde jag att göra några ändringar i min enkät. Ändringarna var till sin natur 

precisering av frågor, ändring av frågornas ordning samt tillägg av frågor. Enkäten finns 

som bilaga 2. I frågorna 17, 19 och 21 preciserades frågor så att informanterna skulle ge 

mångsidigare svar där. Till frågorna 13, 14 och 15 valde jag att sätta efter själva frågan 

uttrycket ”Vänligen besvara frågan mångsidigt” för att uppmuntra informanterna till längre 

svar. Eftersom fråga 17 (som i pilotenkäten var fråga 16) gav korta och svagt motiverade 

val, valde jag att sätta till frågor med samma tematik till enkäten. Dessa frågor är fråga 8, 

17 b, 18 och 24. I slutet av enkäten satt jag även till ett fält där ordet var fritt. 
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I början av en enkät finns det allmänna frågor till exempel om ålder, kön och utbildning för 

att ge bakgrundsinformation om informanterna till forskaren. De fungerar också som 

uppvärmning för själva undersökningens frågor. Bakgrundsinformationen fungerar också 

som variabler i undersökningen, det vill säga svaren grupperas enligt informanternas ålder, 

kön med mera. Det är också möjligt att placera bakgrundsfrågorna sist i enkäten. Tanken är 

att informanternas motivation sjunker i slutet av enkäten. Då bakgrundsfrågorna är enkla 

behöver inte informanterna längre vara skärpta då de besvarar dessa frågor. Efter frågorna 

angående informanternas bakgrund kommer det enkla frågor. Deras uppgift är att leda 

informanten mot mera innehållstunga och känsliga frågor. Sist kommer ett antal enkelt 

besvarade frågor som berättar för informanten att enkäten slutar. (Valli 2007, 103–104.)  

 

Eftersom det finns flera vårdnadshavare med mera än ett barn i språkbadsdaghemmet i 

fråga, valde jag att be föräldrarna att besvara frågorna ur det äldsta daghemsbarnets 

synvinkel. Den här informationen finns i början av enkäten (se bilaga 2). I min 

undersökning valde jag att börja med bakgrundsinformationen (frågorna 1–7) och först 

därefter ha själva frågorna till undersökningen. De allra första frågorna handlar om 

baskunskaper så som informantens kön (fråga 3) och utbildning (frågorna 4 och 5). Även 

frågor om barnet och antalet syskon ställdes i de första frågorna (fråga 6). 

 

 Frågorna 8–15 handlar om språkbad men deras syfte är att berätta hur länge informanterna 

har haft en tanke om att placera sina barn i språkbadsdaghem och hur länge de har varit i 

kontakt med språkbadsdaghemmet och dess verksamhet. För frågorna 13–15 lade jag till 

frasen ”Vänligen besvara dessa frågor mångsidigt” i syfte att få in längre svar än de jag 

fick i pilotundersökningen. Fråga 16 handlar om vilka språk barnet använder med sin 

familj (mamma, pappa, syskon och eventuella styvfäder/styvmödrar och deras eventuella 

barn) och vilka språk de här familjemedlemmarna använder med barnet. Vidare frågas om 

barnet hör sin vårdnadshavare (dvs. informanten) tala svenska med några andra personer. 

Det frågades också ifall familjen har släktingar eller bekanta som familjen umgås med och 

som kan svenska samt ifall de här personerna kommunicerar med barnet på svenska.  

 

Frågorna 8, 17 och 18 handlar om varför vårdnadshavarna har valt att placera sitt barn i 

språkbad. Efter pilotundersökningen lade jag till frågorna 8 och 18 för att få fram mera 
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preciserade orsaker till att välja språkbad. Även fråga 17 fick genomgå några förändringar. 

För det första delades den in i två delar (a och b) av vilka a är den som fanns med redan i 

pilotundersökningen. Jag förtydligade och preciserade a-delens fråga, eftersom den inte i 

pilotundersökningen gav sådana svar som jag hade önskat mig. I b-delen, som lades till, 

bes informanten om att motivera med vilka grunder han valde ut de tre viktigaste 

aspekterna för att välja språkbad för sitt barn av de givna sju alternativen. Fråga 18 handlar 

om hur väl språkbadsdaghemmets verksamhet stöder de aspekter som mest påverkade 

vårdnadshavarna att välja språkbad för barnet. 

 

Frågorna 19–23 handlar om att stöda barnets modersmålsutveckling och 

andraspråksutveckling. Efter pilotundersökningen ändrade jag på de här frågornas ordning 

så att frågorna 19 och 20 nu handlar om barnets modersmålsutveckling och frågorna 21 

och 22 om andraspråksutvecklingen. Som ett resultat av pilotundersökningens material 

preciserade jag min frågeformulering (frågorna 19 och 21) och gav både flera stödfrågor 

samt ett exempel på hurdana svarsformuleringar jag är ute efter. Även om färdiga exempel 

i en undersökning kan anses påverka pålitligheten valde jag att ha ett exempel för att öka 

sannolikheten för längre svar i de öppna frågorna. Medan frågorna 19 och 21 handlar om 

hur vårdnadshavarna stöder barnets språkutveckling på de båda inhemska, handlar frågorna 

20 och 22 om vad vårdnadshavarna önskar att språkbadsdaghemmet i sin tur gör för att 

ytterligare stöda barnets språkutveckling på båda språken. Fråga 23 handlar om hurdana 

förväntningar vårdnadshavarna har på sitt barns kompetens i sitt andraspråk (svenska) efter 

språkbadsdaghemmet. 

 

I slutet av enkäten ställde jag frågan om vårdnadshavarna är nöjda eller missnöjda med sitt 

val att placera sitt barn i ett språkbadsdaghem. Även motiveringar till svaret önskades. 

Med den här frågan ville jag se ifall språkbadsdaghemmets verksamhet motsvarar de 

förväntningar som vårdnadshavarna har på språkbadet. Allra sist i enkäten fanns ett fält där 

informanterna fick skriva egna kommentarer till mig. Det lade jag med främst för att ge 

informanterna frihet att komma med aspekter kring och tankar om enkäten eller 

undersökningen. 
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I slutet av enkäten hade det skett ett litet misstag i numreringen, vilket jag märkte först då 

jag började med analyseringen av materialet. Där fanns två gånger fråga 21 (men med 

olika frågor) och inte alls fråga nummer 23 utan sista frågan var 24. Eftersom själva 

frågorna var korrekta och det var enbart fel på numreringen, valde jag att korrigera felen i 

analysskedet och i enkäten som finns som bilaga. Det här gjorde jag för att i fortsättningen 

inte blanda ihop de två olika frågorna med samma numrering. I detta avsnitt har jag 

redogjort för om enkäten med den korrigerade versionen av numrering.  

 

 

5.3 Material 

 

I den kvalitativa undersökningen är inte antalet forskningsobjekt en av de mest väsentliga 

faktorerna så som det ofta är fallet i kvantitativ undersökning. Detta beror bland annat på 

att syftet i kvalitativ undersökning inte är att göra generaliseringar. Vanligen är antalet 

deltagare i kvalitativ undersökning betydligt färre än i kvantitativ undersökning. Däremot 

är det tvivelaktigt med tanke på analys av materialet att ha med hundratals människor i en 

kvalitativ undersökning. (Tuomi 2007, 142.) 

 

Ett sätt att avgöra hur många informanter man behöver i undersökningen är mättningsgrad. 

När materialet har nått sin mättningsgrad börjar informanternas svar upprepas och ingen 

informant kommer med någon ny information till undersökningen. Tanken är att man i 

kvalitativ undersökning vill få fram grundmönstret från materialet. Redan ca 15 

informanter räcker för att materialet når sin mättningsgrad. (Tuomi 2007, 142; Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 87–90.) 

 

Syftet i kvalitativ undersökning är att beskriva ett fenomen, förstå fenomenet samt ge en 

teoretisk tolkning på ett fenomen. Därför är det viktigt att informanterna som deltar i 

undersökningen vet så mycket som möjligt om det undersökta fenomenet eller har egna 

erfarenheter av det. Med andra ord kan informanterna inte väljas slumpmässigt utan man 

måste fundera på och överväga hurdana informanter som bäst passar för undersökningen. 

Å andra sidan ska forskaren i forskningsrapporten berätta enligt vilka kriterier 

informanterna till undersökningen har valts. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86.) 
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5.3.1 Allmänt om materialet 

 

Jag utförde min undersökning i ett språkbadsdaghem i Nyland. I detta daghem finns det tre 

olika avdelningar, en för 1-2 åringar, en för 3-4 åringar och en för 5-6 åringar. På de yngsta 

barnens avdelning talar personalen finska till barnen, men sinsemellan talar de både finska 

och svenska. Detta betyder att barnen får i en trygg omgivning bli vana vid att det talas 

svenska även om det inte riktas till barnet självt. 3-4 åringarnas grupp är den första 

egentliga språkbadsgruppen på daghemmet. Den andra språkbadsgruppen är 5-6 åringarnas 

grupp, där det också ordnas förskoleundervisning åt 6-åringarna. Det finns sammanlagt 49 

barn i detta språkbadsdaghem. 

 

Detta språkbadsdaghem har hållit på med sin verksamhet i över 20 år. Med andra ord har 

detta språkbadsdaghem rikligt med erfarenheter av vad språkbad innebär och hurdan 

verksamhet som är mest framgångsrik med tanke på att stöda och utveckla barnens 

andraspråksinlärning. Med tanke på denna aspekt är det ännu mer intressant att i resultaten 

se om vårdnadshavarna är nöjda med sitt val att placera sitt barn/sina barn i ett 

språkbadsdaghem och om de är nöjda med språkbadsdaghemmets verksamhet. 

 

Jag samlade materialet till min undersökning från 5-6 åringarnas grupp. Detta beslut 

fattade jag främst för att de flesta av dessa familjer har varit med i språkbadsdaghemmets 

verksamhet en längre tid än vad föräldrarna till de 1-2 åriga och 3-4 åriga har varit. 

Eftersom det talas finska till barnen i 1-2 åringarnas grupp hade dessa föräldrar inte kunnat 

besvara alla frågorna i enkäten, då en del av dem handlar om språkbadsspråkets 

användning. 

 

I 5-6 åringars grupp finns det allt som allt 22 barn. Då det förekommer att samma familj 

har flera barn på samma avdelning, kan man grovt uppskatta att jag skickade min enkät till 

40 vårdnadshavare.  Av 22 barns vårdnadshavare besvarade tio min enkät. Av de tio 

informanterna är fyra män och sex kvinnor. När man ser på informanternas 

bakgrundsfaktorer kan man konstatera, att utgående från dem bildar de här informanterna 

en homogen grupp. De flesta av informanterna har utbildning på universitets- eller 

högskolenivå och en som har yrkesskoleutbildning. Gemensamt för de här informanterna 
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är även det, att informanternas alla barn deltar i språkbad (antingen på daghemsnivå eller 

på skolnivå).  I och för sig skiljer sig antalet barn som informanterna har från ett barn till 

fyra barn. 

 

I fråga om språkanvändningen i familjen skilde sig de här familjerna en del. Två 

vårdnadshavare, N2 och N3, berättade att i deras familjer pratar föräldrarna både finska 

och svenska till sina barn och att även barnen använder sig av båda inhemska språken med 

sina föräldrar. De här två familjerna har det gemensamt att föräldrarna i de här familjerna 

har bott i Sverige. En av de här familjerna har även svenskspråkiga släktingar. Vidare 

berättade en vårdnadshavare att de har svenskspråkiga släktingar och tre vårdnadshavare 

berättade att de själva kommer från en tvåspråkig familj. Trots det använde de kvarstående 

åtta familjerna enbart finska med sitt barn. 

 

 

5.3.2 Analys av materialet 

 

Kiviniemi (2007, 70–73) beskriver den kvalitativa undersökningen som en process, där de 

enskilda faserna kan vara svåra att skilja ifrån varandra. Den kvalitativa undersökningen 

kan ses som en process där man hela tiden måste fatta olika beslut eller lösa problem. 

Under analysens gång måste forskaren fatta mindre och större beslut. Man kan säga att 

hela forskningsprocessen handlar om att göra olika val. En del av dessa val måste göras 

innan man samlar materialet, medan andra val däremot handlar om hur man ska analysera 

det insamlade materialet. Besluten konkretiseras senast då man börjar analysera materialet. 

(Eskola 2007, 161–166.) Under processens gång preciseras forskningsfrågorna. Då 

materialet har samlats in, är det vanligt att många intressanta aspekter framkommer som 

forskaren gärna skulle vilja undersöka mera. Det är viktigt att kunna begränsa forskningen 

och antalet forskningsfrågor i en undersökning. Vid begränsningen av forskningsfrågorna 

är det viktigt att ta ställning till vilket undersökningens budskap är och vad forskaren vill 

lyfta fram som det väsentligaste i sin undersökning. (Kiviniemi 2007, 70–73) 

 

Jag började analysprocessen med att överföra enkäternas svar från e-lomake till Excel. I 

Excel började jag med att namnge varje informant. De manliga informanterna fick namnen 
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M1, M2, M3 och M4 och de kvinnliga informanterna fick på motsvarande sätt namnen N1, 

N2, N3, N4, N5 och N6. Jag valde att använda bokstaven M för förkortningen av mies och 

N för nainen. Detta val gjorde jag främst för att påminna läsaren om att de här 

informanterna har finska som modersmål. Därefter samlade jag öppna frågorna (frågorna 

8, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23 och 24) och svaren på dem på en ny sida. På samma sätt gjorde 

jag med frågorna som hade med barnets språkliga input och output att göra (fråga 16) och 

frågorna som hörde ihop med placeringen av barnet i ett språkbadsdaghem (frågorna 17 

och 18).  

 

I kategoriseringen av de öppna frågorna i mitt material har jag använt mig utav Bergroths 

(2007) undersökning. Detta beslut fattade jag främst för att få möjligheten att jämföra de 

resultat jag fått i min undersökning med hennes. Samtidigt kändes det naturligt att använda 

sig av en kategoriseringsmodell som redan bearbetats för den här typen av material. Med 

vissa forskningsfrågor använde jag som stöd Vesterbackas (1991) undersökning. 

 

Analysen av materialet i en kvalitativ undersökning kan till sin natur anses vara både 

analytisk och syntetisk. Det analytiska i analysen är materialets kategorisering och 

systematisk strukturering till olika teman samt kodning till mer begripliga enheter. Det 

krävs flera analysskeden innan tematiseringen och kodningen är i sin slutliga form. Å 

andra sidan är det viktigt att hitta en tematisk helhetsbild som skapar en syntes. Med andra 

ord ska man undvika att splittra resultaten i alltför små enheter i rapporteringen och istället 

fokusera på att behandla tematiska helheter.  Ett av analysens syften är att hitta de 

väsentliga huvudkategorierna, som skildrar det undersökta fenomenet och på vilka man 

kan bygga upp resultatens analys. Forskaren ska hitta de centrala begreppen utgående från 

vilka även ett stort material kan behandlas och ur forskningens synvinkel irrelevant 

material kan uteslutas. (Kiviniemi 2007, 80.) 

 

Även om jag ovan klargjorde hur utgångspunkten för analysen av materialet är att utveckla 

föreställningar om kärnteman om det insamlade materialet, grundar sig analysen inte 

enbart på metoden och fältanteckningar. Eftersom forskningen innebär en skriftlig produkt 

som färgas av forskarens tolkningar, kan man ur den här synvinkeln se analys av materialet 

som forskarens personliga konstruktion av det undersökta fenomenet. Vid rapporteringen 
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av undersökningen bör forskaren avgöra vilken som är det undersökta fenomenets 

berättelse och vad som ska med i rapporten. En kvalitativ undersökning är därför till sin 

natur tolkningsmässig. (Kiviniemi 2007, 80–81.) 

 

Analysen börjar med att man delar in materialet i helheter. I detta skede slänger man inte 

bort någonting utan flyttar snare information som hör till samma helhet till samma plats. 

Den egentliga analysen börjar med att forskaren läser igenom materialet många gånger och 

gör sina tolkningar av det. Forskaren kan strecka under eller skriva kommentarer vid sidan 

om texten för de delar av materialet som verkar vara intressanta. Man kan också skriva ner 

idéer, teoretiska kopplingar och funderingar. Eftersom syftet med analysen är att 

sammanfatta, organisera och ordna materialet på ett sådant sätt att inget relevant 

utelämnas, ska forskaren i nästa steg plocka de viktigaste delarna från sin undersökning 

och börja antingen tematisera eller typologisera dem. I tematiseringen grupperas materialet 

i teman och man plockar upp sådana citat som är intressanta med tanke på 

forskningsfrågorna. I typologiseringen konstrueras det ur materialet olika typer som 

beskriver svaren bredare. Man ska också skriva sina egna tolkningar av de intressanta 

aspekterna med andra ord. Därefter binder man ihop teori med de egna tolkningarna. Man 

kan välja ifall man först analyserar alla temahelheterna i det här skedet och editerar allt på 

en gång eller om man väljer att utföra analysen ända från början till slutet klart inom endast 

ett tema innan man börjar med de andra. (Eskola 2007, 167–179.) 

 

I enkäten har jag allt som allt en fråga med skala, sex stycken strukturerade frågor eller 

delfrågor med färdiga alternativ, fem frågor som var halvstrukturerade och femton öppna 

frågor. Allra sist i enkäten fanns det även en ruta där informanterna hade möjligheter att 

skriva kommentarer. Den rutan använde sig ingen av informanterna av. Öppna frågor kan 

analyseras både kvantitativt och kvalitativt och i den kvalitativa analysen väljer man ofta 

att tematisera svaren (Valli 2007, 124). I min undersökning valde jag att använda mig av 

både kvalitativa och kvantitativa metoder vid analyseringen av öppna frågorna. Den 

kvalitativa aspekten handlar om att beskriva mångfalden av informanternas erfarenheter, 

medan den kvantitativa delen handlar om att undersöka och beskriva hur vanliga de olika 

erfarenheterna är bland dessa informanter. 
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I resultatkapitlet kommer jag att ha med citat av informanterna för att öka samspelet mellan 

materialet och läsaren. Samtidigt anser jag att användningen av citat ökar på 

undersökningens tillförlitlighet, eftersom man där erbjuder läsaren en möjlighet att ta del 

av materialet. Man bör ändå komma ihåg att citat i sig inte är några resultat utan närmast 

fungerar som små färgprickar i själva undersökningen. I den här undersökningen valde jag 

att ta citaten på originalspråket (finskan), men ge läsarna även en fri översättning av mig. I 

översättningarna har jag använt mig av informanternas bakgrundsinformation för att kunna 

översätta finskans hän korrekt till antingen han eller hon. 

 

 

5.4 Undersökningens tillförlitlighet 

 

I all forskning strävar man efter att undvika fel, vilket leder till att man i varje enskild 

undersökning ska värdera undersökningens tillförlitlighet (Tuomi 2007, 149). Inom 

kvalitativ undersökning finns det ändå inte några entydiga instruktioner om hur man ska 

värdera undersökningens tillförlitlighet. Undersökningen värderas som en helhet varför 

undersökningens inre koherens betonas. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140.) 

 

Användningen av begreppen validitet (man har i undersökningen undersökt det som man 

har lovat) och reliabilitet (hur väl man kan upprepa undersökningen) vid granskningen av 

den kvalitativa undersökningens tillförlitlighet har kritiserats för att dessa begrepp 

motsvarar främst behov som ställs inom kvantitativa undersökningar. Därför har man även 

förslagit att man i kvalitativa undersökningar borde överge användningen av dessa 

begrepp. De här två begreppen har blivit översatta på många olika sätt samt fått olika 

tolkningar. (Tuomi 2007, 150; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) 

 

Eskola och Suoranta (1998, 208) konstaterar att i en kvalitativ undersökning hör analysen 

av materialet och undersökningens tillförlitlighet starkt ihop. De menar att speciellt i en 

kvalitativ undersökning behöver forskaren ständigt reflektera över sina val och på det viset 

ta ställning till analysens omfattning och tillförlitligheten hos det arbete som han som 

forskare har gjort. I kvalitativa undersökningar har forskaren en central roll. Hans 

subjektivitet påverkar undersökningen, något som bör accepteras som ett faktum. Därför 
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kan man säga att kriterium för tillförlitligheten är forskaren själv, vilket betyder att man 

bör undersöka tillförlitligheten hos hela undersökningen.  

 

I min undersökning har jag speciellt i analysen beskrivit de metoder som jag har använt 

mig utav samt motiverat och reflekterat över de val som jag har gjort i undersökningen. 

Såväl vid insamlingen av materialet som vid beskrivningen av det har jag försökt vara 

utförlig och noggrann. För att minska påverkan av subjektivitet i undersökningen, valde jag 

bland annat att använda enkät som metod för insamlingen av materialet. I analyseringen 

har jag haft som stöd Bergroths (2007) kategoriseringar för att minska på mina egna 

tolkningars påverkan på materialet och resultaten. 

 

Enligt Tuomi och Sarajärvi (2009, 140–141) finns det nio olika faktorer som man bör 

komma ihåg att ha med i sin undersökning och som ökar tillförlitligheten i den. För det 

första måste det tydligt framkomma i undersökningen vilka undersökningens mål är samt 

vilket syfte undersökningen har. Därtill är det viktigt att berätta för läsaren vad man 

undersöker och varför man gör det. För det andra bör forskaren berätta varför han anser att 

den här undersökningen är viktig, vad han tänkte om undersökningen i början av processen 

samt hur hans tankar har ändrats (om de har ändrats) under processen.  För det tredje bör 

forskaren noggrant beskriva hur han har samlat in materialet till sin undersökning. I 

undersökningen bör det framkomma vilken metod forskaren använt vid insamlingen av 

materialet och varför han valde just den metoden, hur han har gjort den (t.ex. bandades 

intervjuerna in) och andra väsentliga drag om insamlingen av materialet (var materialet 

färdigt insamlat mm.). Också eventuella problem måste klargöras för läsaren.  

 

För det fjärde bör det framgå i undersökningen enligt vilka krav informanterna valdes till 

undersökningen, hur och vem tog kontakt med dem och hur många informanter som deltog 

i undersökningen. Forskaren bör komma ihåg att informanternas identitet inte ska avslöjas. 

För det femte ska förhållandet mellan forskaren och informanterna värderas. Man värderar 

hur förhållandet fungerade, om informanterna läste undersökningens resultat innan de 

publicerades, om informanternas kommentarer ändrade undersökningens resultat. Ifall de 

förändrades ska en motivering finnas med i undersökningen. I undersökningen ska det 

framgå med vilken tidtabell undersökningen är gjord. Också en beskrivning av hur 
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materialet analyserades, hurdana resultat och slutsatser forskaren fick av materialet, bör 

ingå. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140–141.) 

 

I undersökningen bör dess tillförlitlighet granskas. Den sista faktorn som man ska komma 

ihåg, är att beskriva hur det undersökta materialet är samlat och analyserat. 

Undersökningen blir klarare då forskaren noggrant beskriver de olika steg han gjort. Därför 

är rapporteringen av undersökningen viktig.  Läsarna bör ha tillräckligt mycket information 

om hur undersökningen har gjorts för att kunna värdera undersökningens tillförlitlighet. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 141.) 

 

Jag har i min undersökning strävat till att beskriva varje skede i undersökningen 

mångsidigt och täckande. I inledningen samt i avsnitt 5.1 har jag beskrivit undersökningens 

syfte samt varför jag valt att undersöka denna tematik. Förutom att beskriva 

insamlingsmetoden har jag beskrivit undersökningens material allmänt före jag har gått 

över till att redogöra för undersökningens resultat. På undersökningens tillförlitlighet 

inverkar negativt det faktumet att antalet informanter blev relativt litet. Samtidigt måste 

man ändå komma ihåg att den här undersökningen är till sin natur en fallstudie och dess 

syfte är inte att göra generaliseringar utan beskriva utförligare ett fall.  

 

I undersökningen har jag tagit ställning till mina val, materialet och analysen av det. I 

redogörelsen av resultaten har jag använt mig av diagram och citat för att få beskrivningen 

av resultaten mera mångsidig och därmed öka undersökningens pålitlighet. De problem 

som uppkommit under undersökningens gång har rapporterats. Utgående från de här 

faktorerna anser jag att min undersökning har en relativt god tillförlitlighet. 
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6 RESULTAT  

 

 

 

I detta kapitel redogör jag för de resultat som jag har fått i min undersökning och jag börjar 

med att redogöra för resultaten för forskningsfrågorna som hör ihop med erfarenheter och 

upplevelser av språkbad (avsnitt 6.1–6.3). Först beskriver jag vilka orsaker informanterna i 

min undersökning lyfter fram vid klargörandet av varför de valt språkbad för sitt barn. Jag 

diskuterar kring de olika aspekterna som framkom i mitt material och deras popularitet 

bland informanterna, varefter jag går över till att beskriva varje aspekt. Jag jämför de 

resultat som jag har fått i min undersökning med de resultat som Bergroth (2007) fick i sin 

undersökning. Som följande analyserar jag resultaten för vilka aspekter som mest har 

påverkat vårdnadshavarnas beslut att välja språkbad för sitt barn. Jag avslutar detta kapitel 

med att redogöra för undersökningens resultat om vårdnadshavarna är nöjda eller 

missnöjda med sitt val av språkbad. I slutet av varje avsnitt finns en sammanfattning. 

 

I avsnitt 6.4 och 6.5 kommer jag att beskriva hurdana forskningsresultat jag har fått för 

mitt andra forskningsdelområde: stödandet av andraspråksutvecklingen. Jag börjar med att 

beskriva hur mina informanter stöder barnets andraspråksutveckling och fortsätter med att 

berätta hur informanterna vill att daghemmets ska stöda deras barns andraspråksutveckling. 

I slutet av detta kapitel finns en sammanfattning av resultaten för  båda forskningsfrågorna.  
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6.1 Orsaker till att välja språkbad  

 

Enligt min undersökning väljer vårdnadshavarna att placera sina barn i språkbad av orsaker 

som kan grupperas i fem olika kategorier. De här aspekterna kan preciseras som naturlig 

språkinlärning, praktiska orsaker, ny kännedom om person och kultur, språkbadets fördelar 

som undervisningsprogram samt nytta av språkkunskaperna i utbildning och på arbetsplats.  

 

Tabell 1. Av informanterna givna orsaker till val av språkbad enligt förekomst. 

 

 

Samma vårdnadshavare kan ha lyft fram samma aspekt flera gånger och ur olika 

synvinklar. Jag har räknat dem alla skilt med i tabell 1. Det är orsaken till att aspekten 

naturlig språkinlärning framkom 25 gånger även om jag har bara tio informanter i min 

undersökning. 

 

Som framkommer i tabell 1, har vårdnadshavarna mest lyft fram orsaker som hör till 

naturlig språkinlärning.  Den näststörsta kategorin är nytta av språkkunskaperna i 

utbildning och på arbetsplatser. Följande är kategorin med kännedom om person och 

kultur. Praktiska orsaker nämndes bara en gång. En vårdnadshavare beskrev i sin 

motivering en central tanke i språkbadet. Den här beskrivningen hör enligt mina tolkningar 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Antalet gånger aspekten 
framkom 



48 
 

till aspekten språkbadets fördelar som undervisningsprogram. Jämfört med Bergroths 

(2007) undersökning fanns det i min undersökning inga aspekter som skulle höra till 

kategorin erfarenheter av och beröm av språkbad. 

 

I det följande kommer jag att berätta mera om hurdana svar jag fick för de här fem olika 

aspekterna. Jag tar en aspekt åt gången och redogör för hurdana resultat jag har fått för 

aspekten i fråga och jämför dem med de resultat som Bergroth (2007) fick i sin 

undersökning. Det finns citat med i redogörelsen för att bättre knyta ihop resultaten och 

vårdnadshavarnas erfarenheter samt uppfattningar.  

 

 

Naturlig språkinlärning 

 

På samma sätt som i Bergroths (2007, 10–11) undersökning vill informanterna i min 

undersökning att deras barn lär sig det nya språket lätt. I min undersökning uttryckte alla 

tio vårdnadshavare att en av orsakerna till att välja språkbad för barnet var den naturliga 

språkinlärningen. Den här aspekten, naturlig språkinlärning, är den enda av aspekterna som 

alla vårdnadshavare har lyft fram som en orsak. Även om alla vårdnadshavare lyfte den här 

aspekten, varierade svaren i fråga om i hurdana kontexter och vilka mål vårdnadshavarna 

hade med språkinlärningen. En stor andel av föräldrarna lyfte fram aspekten att inlärningen 

av nya språk, det vill säga L3, L4, L5 osv., sker lättare då barnet redan behärskar ett språk 

utöver sitt modersmål.  Två av vårdnadshavarna lyfte i samband med språkinlärningen 

även fram sina förväntningar om vilken nivå barnet ska nå i sitt andraspråk; något som 

lyfts fram också i Bergroths (2007, 10–11) undersökning. Det är det naturliga mötet med 

svenska språket som informanterna såväl i min som i Bergroths (2007, 10–11) lyfter fram. 

 

Kielitaidon kehittymisen vuoksi, lapsena oppii aidon ääntämisen ja kehittyy lähes 

kaksikieliseksi. Tämä auttaa myös muiden kielten oppimisessa […] (M3) 

 

Det gjorde vi med tanke på språkkunskaperna. Som barn lär man sig det korrekta uttalet 

och man når så gott som tvåspråkighet. Detta hjälper även vid inlärningen av andra 

språk. 
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Variationen kring beskrivningen av den naturliga språkinlärningen är i mitt material stort. 

En del av vårdnadshavarna lyfte fram att man lär sig lättare språk som barn medan andra 

mera betonade att inlärandet av ett andraspråk ger barnet en positiv inställning både till 

språket i fråga och till andra främmande språk. En vårdnadshavare ansåg att det är viktigt 

att kunna språk, men ser språkkunskaperna mera som ett verktyg att nå andra mål än att se 

språkkunskaperna eller vissa nivåer i olika språk i sig som syftet med inlärningen av språk. 

 

Kielitaito on tärkeätä, mutta se on vain väline muihin tavoitteisiin, ei siis tavoite 

sinänsä. (M4) 

 

Språkkunskap är viktigt, men den fungerar om ett verktyg att nå andra mål och är 

därmed inte ett mål i sig.  

 

Utgående från materialet kan jag konstatera att alla vårdnadshavare anser att den naturliga 

språkinlärningen är en aspekt som påverkade stort till att de valt språkbad för sitt barn. 

Detta stöder även resultaten som diskuteras i avsnitt 7.2, där det berättas om vilka aspekter 

som mest påverkat föräldrarna i valet av språkbad för sina barn. Däremot finns det 

skillnader mellan vårdnadshavarna i fråga om varför de värdesätter naturlig språkinlärning 

så mycket och vilket syfte de har med naturlig språkinlärning eller om det i sig är syftet 

med språkbad. 

 

 

Ny kännedom om person och kultur 

 

I mitt material var den här kategorin den vars svar jag var tvungen att fundera mest på och 

haft svårast med i analysprocessen. Detta beror säkert på att det var mycket få 

vårdnadshavare som i sina svar använde sig av ord så som kultur. Däremot skrev de flesta 

om att de antingen själva bott i Sverige, är själva tvåspråkiga eller att det finns tvåspråkiga 

personer i släkten. Exemplet som jag har nedan hör till de få svar där man preciserar sina 

svar utförligt och lyfter själv fram kulturen samtidigt som informanten kommer med sin 

egen inställning till aspekten i fråga. 

 

     Haluan vaalia ruotsinkielistä kulttuuria Suomessa (N5) 

 

     Jag vill värna om den finlandssvenska kulturen.  



50 
 

I min analys har jag utgått ifrån att det att lära sig ett språk inte handlar enbart om att lära 

sig ord, uttryck eller behärska grammatiken på det främmande språket. Eftersom både jag 

och finlandssvenska personer starkt förknippar språk med kultur, kändes det därför 

naturligt att göra det även här. Även Bergroth (2007) har i sin undersökning placerat den 

finlandssvenska kulturen och finlandssvenska personer i en gemensam kategori. Exemplet 

som finns nedan stöder mitt tankesätt och mitt sätt att analysera materialet. I och för sig är 

det mycket möjligt att vårdnadshavaren N6:s utlåtande påverkas av hennes bakgrund, det 

vill säga det att hon är själv tvåspråkig. Men å andra sidan är det här en fallstudie och det 

är naturligt att bakgrunden påverkar personen. 

 

Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin kieliin/ kulttuureihin on ehkä kielikylvyn tärkein 

anti. […] (N6) 

 

Den fördomsfria inställningen till nya språk/kulturer är kanske det viktigaste som fås 

från språkbad. [...]  

 

Även i Bergroths (2007, 11) resultat betonas både aspekten om att värna om och lära sig 

om den finlandssvenska kulturen samt aspekten om att barnet som litet lär sig att förstå 

olika kulturer samt se olikheter som en rikedom. I mitt material fanns det även en annan 

faktor som en del av vårdnadshavarna lyfte fram, vilket var viljan att hålla kvar 

kunskaperna och kännedomen om det andra inhemska språket i släkten. Ofta handlade det 

om att vårdnadshavarnas önskan är att barnet skulle klara av att umgås med de 

svenskspråkiga släktingarna på deras modermål. Detta verkade vara mycket viktigt för 

vårdnadshavarna. Också den här aspekten fanns representerad i de resultat som Bergroth 

(2007, 12) fick i sin undersökning.  

 

     Puolison isä ruotsinkielinen, halu säilyttää ruotsinkielen taitoa suvussa (N1) 

 

     Min makes far är svenskspråkig och vi vill att svenskkunskaperna i släkten bibehålls.  

 

Utgående från mitt material kan man konstatera att familjer med svenskspråkiga eller 

tvåspråkiga släktingar samt familjer där antingen den ena eller båda av föräldrarna själva är 

tvåspråkiga, väljer att placera sitt barn i språkbad. En betydligt större andel vårdnadshavare 

tog upp just den språkliga identiteten, medan enbart ett par tog upp även den kulturella 

aspekten. 
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Nytta av språkkunskaperna i utbildning och på arbetsplatser 

 

Aspekterna kring språkkunskapernas nytta i utbildning och på arbetsplats lyftes fram 

främst vid frågorna 14 och 15. Vid diskussionen om vilken betydelse behärskandet av 

svenska språket har enligt vårdnadshavarna, lyfte de flesta fram nyttofaktorer. De här 

resultaten överensstämmer med de som Bergroth (2007, 11) fick i sin undersökning. Hon 

lyfter fram att en stor andel av föräldrarna starkt framhävde nyttoaspekten. En del av 

föräldrarna i min undersökning uppfattade svenskkunskaperna som en trevlig bonus när 

man bor i kustområdet, medan andra hade konkreta exempel från sitt egna liv och sina 

egna erfarenheter. Svaren som hade med språkkunskapernas nytta i utbildning och på 

arbetsplats var till sin natur likadana. Nedan har jag valt ett exempel på det. 

 

     [...] Työmahdollisuudet paranevat kielitaidon myötä. (N2) 

 

     Arbetstillfällena blir bättre tack vare språkkunskaperna. 

 

En vårdnadshavare tog däremot ett bredare perspektiv i sin beskrivning om vad han ser att 

är fördelen med att kunna svenska. I det här svaret framkommer tydligt livets mångfald 

och de möjligheter som goda kunskaper i diverse språk kan erbjuda åt individer. Jag anser 

att den här vårdnadshavaren ser språkkunskaperna främst som möjligheter i livet. 

 

     [...]se avaa ovia maailmaan (M3) 

 

     Språkkunskaperna öppnar dörrarna ut till världen.  

 

Jag anser att vårdnadshavarnas svar angående naturlig språkinlärning och nytta av 

språkkunskaper i utbildning och på arbetsplats kan ses i form av syfte  handling, där det 

först nämnda är handlingen och den senare själva syftet. Många av vårdnadshavarna 

berättade också om att det är bra med tanke på barnets framtid att det lär sig nya språk ända 

från barndomen. 
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Språkbadets fördelar som undervisningsprogram 

 

I min undersökning var det enbart en vårdnadshavare som tog fasta på det sättsom barnet 

lär sig det nya språket i språkbadsprogrammet. Jag anser att det här svaret reflekterar både 

vårdnadshavarens tankar och ideologi om hur språk borde läras till barn och den fungerar 

samtidigt som kritik mot den traditionella språkundervisningen. I svaret framkommer det 

även tydligt vilket syfte vårdnadshavaren anser att det nya språket har/ska ha i barnets liv. 

Hon vill att svenskan ska bli en naturlig del av barnets vardag. Alla de här aspekterna hör 

väsentligt till språkbadspedagogiken och språkbadsideologin. 

 

Halusimme, että lapsi saa mahdollisuuden oppia vieraan kielen luonnollisessa 

ympäristössä, niin, että siitä tulee luonnollinen osa hänen arkeaan. Näemme, että toisen 

kielen oppimisesta on hyötyä jatkossa myös muiden vieraiden kielten oppimisen 

kannalta […] (N4) 

 

Vi ville ge barnet en möjlighet att lära sig det främmande språket i en naturlig miljö så 

att det förblir en naturlig del av barnets vardag. Vi anser att inlärningen av ett 

andraspråk är till nytta även vid inlärningen av främmande språk. 

 

Med tanke på att en stor andel av vårdnadshavarna hade sökt information om språkbadet 

från internet och fått höra sina bekantas eller släktingars erfarenheter av språkbad, kändes 

det förvånande att enbart en vårdnadshavare tog fasta på språkbadspedagogiken. Detta för 

att det är just pedagogiken och sättet att lära ut det nya språket till barn som gör språkbadet 

så unikt. Däremot hade informanterna i Bergroths (2007, 11) lyft fram att de uppfattar 

språkbadandet som ett tryggt allmänbildande undervisningsprogram. Vidare lyfte 

informanterna fram fördelar så som att språkbadsgrupperna är relativt små samt att 

gruppens medlemmar är de samma från år till år.  

 

De här skillnaderna i mitt och Bergroths (2007) material kan bero på bland annat att jag har 

samlat mitt material enbart från ett språkbadsdaghem. Aspekten om gruppstorlekarna och 

om att gruppens medlemmar är de samma är faktorer som jag inte frågade om i min 

undersökning, vilket i sin tur leder till att jag vet inte hur formandet av grupperna fungerar 

i det språkbadsdaghem där jag samlade in mitt material.  
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Praktiska orsaker 

 

I min undersökning lyfte bara en vårdnadshavare fram aspekten med praktiska orsaker som 

påverkat valet att välja ett språkbadsdaghem till sitt barn. Den vårdnadshavaren (M4) 

berättar om att när det var dags att söka daghemsplats för barnet, fick de reda på att på 

orten finns det ett språkbadsdaghem. Visserligen beskrev en annan vårdnadshavare att 

barnets förmåga att kommunicera med sina far- och morföräldrar på svenska som en 

praktisk orsak för den familjen att välja språkbad, men detta svar kategoriserades 

annorlunda i själva undersökningen av mig. 

 

Kun haimme lapselle päiväkotipaikkaa, niin se oli yksi vaihtoehto alueen päiväkodeista. 

(M4) 

 

När det var dags att söka en daghemsplats till vårt barn, fick vi reda på att ett 

språkbadsdaghem är ett av de daghemmen som finns på området.  

 

Eftersom enbart en informant i mitt material lyfte fram aspekten med praktiska orsaker, är 

det därför naturligt, att alla de olika varienterna inom den här kategorin som förekom i 

Bergroths (2007, 12) inte finns representerade i mitt material. Förutom aspekten om att 

språkbadsdaghemmet ligger nära familjen som fanns representerade både i mitt och i 

Bergroths material, hade hon inom denna kategori även aspekter så som att barnets tidigare 

daghem stängts och att språkbad känns som ett bra alternativ då barnet inte vill gå till ett 

svenskspråkigt daghem. (Bergroth 2007, 12.)  

 

Utgående från mitt material kan man konstatera att så gott som alla de här vårdnadshavarna 

hade valt språkbad av andra orsaker än praktiska orsaker. Jag anser att det här resultatet är 

positivt och återspeglar sig även i samarbetet mellan hem och daghem. Vidare kan man dra 

den slutsatsen att de här vårdnadshavarna stöder barnet och ger goda förutsättningar för 

barnet att få positiva erfarenheter av språkbadet. 
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Sammanfattning 

 

När man jämför de resultat som jag har fått i min undersökning med Bergroths (2007), kan 

man konstatera att de svar som jag har fått i min undersökning liknar de svar som hon har 

fått. Den största skillnaden i resultaten mellan våra undersökningar var kategorin 

erfarenheter och beröm av språkbad inte förekom i mina svar. Att svaren som jag har fått i 

min undersökning liknar de svar som Bergroth (2007) fick i sin undersökning tyder på att 

orsakerna till val av språkbad inte har förändrats över tid. 

 

I min undersökning framkom det tydligt att den mest avgörande orsaken till att 

vårdnadshavare väljer språkbad för sitt barn är naturlig språkinlärning. Alla 

vårdnadshavare lyfte fram aspekten om naturlig inlärning, något som jag anser att är värt 

att notera. Ur materialet framgår det att de här vårdnadshavarna är medvetna om att 

inlärningen av ett nytt språk sker med enbart lite ansträngning då inläraren är ett barn. De 

lyfter också fram att inlärningen av ett tredjespråk (L3) blir lättare då barnet redan har ett 

andraspråk (L2). En del av vårdnadshavarna lyfter också fram aspekten att de önskar att 

deras barn blir tvåspråkigt efter att ha deltagit i språkbad. 

 

En annan aspekt som jag vill lyfta fram bland svaren är kategorin ”kännedom om person 

och kultur”. Jag uppfattade det som mycket intressant att se sambandet mellan 

vårdnadshavares språkliga bakgrund och intresset av att välja språkbad för sitt barn. Det 

visade sig vara en tendens att tvåspråkiga vårdnadshavare samt vårdnadshavare med 

svenskspråkiga släktingar anser det är vikigt att även deras barn lär sig svenska och att 

vårdnadshavarna vill att barnen lär sig svenska via språkbadsundervisningsprogrammet. 

Enbart enstaka vårdnadshavare lyfte fram finlandssvenska kulturen, något som också 

tillhör den här kategorin. I sin undersökning berättar inte Bergroth (2007, 11) om hur 

många vårdnadshavare som lyfter det kulturella jämfört med kännedom om person utan 

konstaterar att många vårdnadshavare har svar som tillhör denna kategori. 
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6.2 Aspekter som mest har påverkat vårdnadshavares beslut att välja språkbad  

 

I fråga 17 skulle informanterna ange på skalan 1 viktig - 7 minst viktig, hur viktiga de 

ansåg att de olika aspekterna för dem var. De skulle använda varje siffra en gång och alla 

aspekterna skulle graderas. Det fanns enstaka som hade använt en siffra flera gånger och 

enstaka som inte graderat aspekten övrigt. För de informanter som graderat alla andra 

aspekter än aspekten övriga, fyllde jag i det kvarblivna talet då jag räknade aspekten övriga 

aspektens medeltal.  

 

På grund av det ofullständiga ifyllandet av olika aspekters gradering överensstämmer 

resultaten inte helt i tabell 2, men man kan ändå se tendenser. För det första kan man klart 

dra den slutsatsen att aspekten om naturlig språkinlärning har påverkat allra mest på varför 

föräldrarna valt språkbad för sitt barn. Den näst viktigaste aspekten för informanterna var 

aspekten om nytta av språkkunskaper i utbildning och på arbetsplats. Eftersom de övriga 

aspekternas medeltal ligger så nära varandra och då alla informanterna inte fyllde i den här 

frågan korrekt, väljer jag att enbart konstatera att de övriga fem aspekterna var betydligt 

mindre viktiga för familjerna. 

 

Tabell 2. Olika aspekternas påverkan att välja språkbad för barnet (skalan är 1 viktigast - 7 

minst viktig). 

Aspekt Medeltal 

Naturlig språkinlärning 1,5 

Ny kännedom om person och kultur 5,1 

Nytta av språkkunskaper i utbildning och på arbetsplats 2,1 

Språkbadets fördelar som undervisningsprogram 4,7 

Erfarenheter av och beröm av språkbad 4,3 

Praktiska orsaker 4,1 

Övriga aspekter 4,75 

 

Då man jämför de resultat som redogörs i tabell 2 med hur många gånger vårdnadshavarna 

angett diverse aspekter då de har besvarat frågorna om varför de har valt språkbad för sitt 

barn (se tabell 1), kan man konstatera att i båda tabellerna framkommer det tydligt att 
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aspekten om naturlig språkinlärning påverkat vårdnadshavare mest.  Det här resultatet är 

samma som Vesterbacka (1991, 42–47) fick i sin undersökning.  Vesterbacka konstaterar 

att detta tyder på att föräldrarna har stora förväntningar på språkbad som 

undervisningsmetod. I mitt material är även den näst mest populära aspekten, nytta av 

språkkunskaper i utbildning och på arbetsplats, likadana resultat som sammanställs i tabell 

1 och tabell 2. Samtidigt kan man se i de båda tabellerna hur de kvarstående aspekterna 

enbart lite påverkat valet av språkbad och de aspekterna anses viktiga av enstaka 

vårdnadshavare. Eftersom mina svarsalternativ skilde sig delvis från de som Vesterbacka 

(1991) använde i sin undersökning, går det inte att göra mera jämförelser ifråga om 

resultaten i den undersökningen. 

 

 

Sammanfattning 

 

Utgående från de resultat som jag fått i min fallstudie, kan man konstatera att vid 

undersökandet av vilken/vilka aspekter som mest har påverkat vårdnadshavares val av 

språkbad, är det en aspekt som tydligt lyfts fram som den mest betydelsefulla. Den här 

mest betydelsefulla aspekten är naturlig språkinlärning. Resultaten från tidigare 

undersökningar med samma forskningsfråga stöder de resultat som jag har fått i min 

undersökning (se Vesterbacka 1991). 

 

I min undersökning lyftes aspekten om nytta av språkkunskaper i utbildning och på 

arbetsplats till den näst mest viktiga aspekten som påverkat valet av språkbad. Däremot 

verkade de övriga aspekterna (se tabell 2) som betydligt mindre viktiga bland 

vårdnadshavarna. Det verkar som om de övriga aspekterna inte alls påverkat valet av 

språkbad för de flesta vårdnadshavarna.  

 

 

6.3 Vårdnadshavares inställning till sitt val av språkbad  

 

Generellt kan man konstatera att så gott som alla informanter uttryckte sig vara nöjda med 

sitt val av språkbad för sina barn. Enbart en informant hade en kritisk ställning gentemot 
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språkbad överlag. Två informanter var nöjda med sitt val av språkbad, men de motiverade 

inte sitt val desto närmare.  

 

Informanternas svar var mycket homogena. De sju informanter som var nöjda med sitt val 

av språkbad och hade skrivit en motivering, lyfte alla starkt fram den språkliga 

utvecklingen som deras barn har gjort i sitt andraspråk. Fyra informanter lyfte fram att 

deras barn lärt sig språket snabbt och nått goda inlärningsresultat. Två informanter lyfte 

fram att de är nöjda med att deras barn kan diskutera och umgås med människor på 

svenska. En informant hänvisade till sitt svar i fråga åtta och konstaterade att dessa mål 

uppfylls. 

 

Vårdnadshavare N5 är nöjd med språkbadet och lyfter fram som motivering att barnet kan 

kommunicera med sina grannar på svenska, något som överraskat vårdnadshavaren 

eftersom de här kunskaperna är någonting som barnet inte har visat fram till 

vårdnadshavaren i daghemsmiljön. 

 

Erittäin tyytyväinen. Yllätyin, kuinka hyvin hän puhuu naapureiden kanssa ruotsia, kun 

itse en sitä tarhassa ole huomannut. (N5) 

 

Mycket nöjd. Jag blev förvånad över hur bra barnet talar svenska med våra grannar, då 

jag inte har märkt det på daghemmet.  

 

Vårdnadshavare N2 lyfter i sitt svar fram att båda föräldrarna är nöjda med valet av 

språkbad för sitt barn. Som motivering har vårdnadshavaren nämnt bland annat barnets 

andraspråksutveckling, mångsidiga aktiviteter och proffsig personal. Med andra ord 

uppskattar den här vårdnadshavaren personalen och de olika aktiviteter daghemmets 

personal ordnar för barnen. 

 

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä. Lapsemme on oppinut hyvin ruotsin kieltä ja mm. 

lauluja sekä tuntuu pärjäävän hyvin ruotsinkieleen liittyvissä asioissa. Aktiviteetit ovat 

olleet monipuolisia ja usein tapahtuvia. Ammattitaitoinen henkilökunta. (N2) 

 

Vi har varit mycket nöjda. Vårt barn har lärt sig bra svenska, bl.a. sånger, och det verkar 

klara sig bra i saker som knyter an till svenska språket. Aktiviteterna har varit 

mångsidiga och de förekommer ofta. Personalen är proffsig. 
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Även om vårdnadshavare N1 ställer sig kritisk till språkbad lyfter hon i sin motivering 

fram aspekter som hör ihop med språkbad som undervisningsmetod. Däremot tar 

vårdnadshavaren inte ställning till huruvida hon anser att daghemmet med sin verksamhet 

fungerar. I hennes svar framkommer även tydligt den aspekten att hon redan har barn i 

skolåldern.   

 

En yksiselitteisesti, sillä kukaan ei tiedä etukäteen lapsen todellisia kykyjä omaksua 

vierasta kieltä, ja sen vaikutusta oman äidinkielen muodostumiseen. Lisäksi oppiminen 

vie todella paljon ylimääräistä aikaa ala-asteen ylemmillä luokilla. Tällä hetkellä 

suhtaudun KiKyyn varauksella. (N1) 

 

Jag är inte entydigt nöjd med valet av språkbad. Detta för att ingen vet på för hand 

barnets egentliga förmåga att lära sig ett nytt språk och dess inverkan på utformningen 

av modersmålet. Inlärningen tar extra mycket tid i de högre årskurserna på lågstadiet. 

För tillfället ställer jag mig reserverat till språkbad. 

 

 

Sammanfattning 

 

Utgående från mitt material kan man konstatera att de flesta föräldrar är nöjda med sitt val 

av språkbad för sitt barn. I mitt material lyfte vårdnadshavare fram barnets utveckling 

andraspråket, ordnandet av mångsidiga aktiviteter, barnets förmåga att kommunicera på 

svenska samt personalens yrkesskickligheter som faktorer som påverkat deras åsikt.  De 

här svaren tyder på att vårdnadshavarna är nöjda med språkbadsdaghemmets personal och 

språkbadsdaghemmets verksamhet. Den här slutsatsen kan man dra utgående från att 

vårdnadshavarna är nöjda med de inlärningsresultat som har skett som en följd av att deras 

barn deltagit i språkbad och är nöjda med de aktiviteter som personalen ordnar för barnen.  

 

En av mina informanter ställde sig kritisk till språkbad. Hon relaterade sin kritik till att 

man inte säkert vet hurdan förmåga barn har att lära sig ett andraspråk och hur det påverkar 

barnets modersmålsutveckling. På basis av det här anser jag att språkbadsdaghemmens och 

-skolornas personal borde ännu mera upplysa föräldrar om alla de publikationer som finns 

om undersökningar om språkbad. Vid Vasa universitet har man gjort flera undersökningar 

om språkbad, språkbadselevernas andraspråksutveckling och språkbadselevernas 

modersmålsutveckling (se t.ex. Elomaa 2000).  
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Eftersom en del av mina informanter lyfte fram att de hade en del krav och kriterier enligt 

vilka de valde daghemmet till sitt barn och för frågan om de är nöjda med sitt val av 

språkbad för sitt barn konstaterade att kraven uppnåtts anser jag att hemmet och skolan 

borde öka på kommunikationen i fråga om språkbadsdaghemmets mål och principer. Man 

kunde till exempel varje höst ordna ett diskussionstillfälle, som skulle vara riktat speciellt 

till de vårdnadshavare vars barn börjat under höstterminen i språkbadsdaghemmet i fråga, 

där daghemmets personal skulle berätta om daghemmets verksamhet och 

verksamhetsplaner samt redogöra enligt vilka principer de planerar och förverkligar 

daghemmets verksamhet. Samtidigt skulle vårdnadshavarna få möjligheter uttala sina egna 

förväntningar. Där kunde man också se och diskutera hur daghemmets principer och 

verksamhet och vårdnadshavarnas förväntningar förhåller sig till varandra.  

 

 

6.4 Stödformer som vårdnadshavare använder  

 

På frågan om hur vårdnadshavare stöder sitt barns andraspråksutveckling fick jag mycket 

varierande svar. En informant besvarade inte den här frågan. Som framkommer i tabell 4 

nämns olika sätt att stöda barnets andraspråksinlärning vanligen av bara enstaka 

informanter. Även variationen i hur många stödformer som informanterna räknade upp var 

stor (se tabell 3). De flesta av informanterna (4 stycken) nämnde enbart en stödform, 

medan en informant räknade upp 6 stycken stödformer. De manliga informanterna räknade 

upp i medeltal 1,25 stödformer, medan de kvinnliga informanternas motsvarande tal är 3,2. 

Jag väljer att ändå inte dra några slutsatser utifrån det här, utan lyfter fram det främst som 

en intressant aspekt. Det vara bara få informanter som i sitt svar återgav hur ofta de stöder 

sitt barns andraspråksutveckling, vilket leder till att jag valt att inte diskutera den aspekten 

i min undersökning. 
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Tabell 3. Antal stödformer som informanterna nämnt 

 

 

De stödformer (se tabell 4) som framkom i mitt material kan delas in i två grupper: 1) 

stödformer som nämns enbart av en informant och 2) stödformer som nämns av två eller 

flera informanter. I mitt material är det vanligare med sådana stödformer som nämns av 

enbart en person. Nämnda stödformer är nyttoaspekter (t.ex. tvåspråkighetens fördelar i 

framtiden), lek, teaterbesök, resor till Sverige samt fråga ord. Stödformer som nämns av 

åtminstone två informanter är läsa böcker, se på tv-program, sjunga sånger samt 

svenskspråkiga eller tvåspråkiga släktingar/vänner/bekanta med vilka barnet umgås på 

svenska.  

 

Den populäraste stödformen i mitt material är umgänget med svenskspråkiga eller 

tvåspråkiga släktingar, vänner eller bekanta.  Detta resultat är inte överraskande med tanke 

på de resultat som jag fick till forskningsfrågan om varför vårdnadshavare valt att placera 

sitt barn i språkbad. Fyra informanter berättar att deras barn ser på svenskspråkiga tv-

program i tv och på internet. Tre informanter berättar att de läser svenskspråkiga böcker till 

sina barn medan två informanter uppger att de uppmuntrar barnen till att sjunga 

svenskspråkiga sånger som de har lärt sig på daghemmet för sina föräldrar. 

 

I följande exempel framkommer hur vårdnadshavare N2 uppmuntrar barnet att använda 

svenskan på ett sätt som barnet självt också är intresserat av. Vårdnadshavaren ger barnet 

positiv uppmärksamhet och knyter ihop den med svenska språket. Vidare berättar 

vårdnadshavaren om att barnet ser på ett svenskspråkigt tv-program och anger även hur 
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ofta det sker. I svaret får man den uppfattningen att barnet ser tillsammans med antingen 

ena vårdnadshavaren eller båda vårdnadshavarna på tv-programmet. 

 

Kannustamme lastamme esim. laulamaan. Lapsemme haluaakin kovasti esittää meille 

oppimiaan ruotsinkielisiä lauluja. Lähes päivittäin katsomme BUU-klubbenia. (N2) 

 

Vi uppmuntrar vårt barn att t.ex. sjunga.  Dessutom vill vårt barn gärna för oss sjunga 

de svenskspråkiga sångerna som han lärt sig. Vi ser nästan varje dag på BUU-klubben. 

 

Jag valde även ett exempel där den populäraste stödformen finns med. I citatet 

framkommer hur vårdnadshavare N5 inte behöver hitta på någonting extra för att stöda sitt 

barns andraspråksutveckling utan det sker som en naturlig del av deras vardag. I svaret 

framkommer det inte hur ofta barnet ser grannarnas barn. 

 

 

Hän puhuu naapureiden lasten kanssa ruotsia. (N5) 

 

Han talar svenska med våra grannars barn.  

 

Tabell 4. Olika stödformer som vårdnadshavare använder 
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Utgående från mitt material kan man konstatera att vårdnadshavarna använder olika typer 

av aktiviteter och strategier vid stödandet av sitt barns andraspråksutveckling. Det finns 

inte någon stödform som stiger tydligt fram som den populäraste.  Däremot kan man dra 

den slutsatsen att vårdnadshavarna har hittat de stödformer som passar bäst för dem och 

deras barn. En intressant aspekt är, att även om två vårdnadshavare berättar att de använder 

både finska och svenska vid talandet med barnet (se avsnitt 6.3.1), anger de inte det i sina 

svar som handlar om att stöda barnets andraspråksutveckling.  

 

 

Sammanfattning 

 

Resultaten av min undersökning tyder på att variationen i fråga om mängden stödformer 

som vårdnadshavare använder för att stöda sitt barns andraspråksutveckling är stor. De 

flesta av vårdnadshavarna använder sig av enstaka stödformer. Vårdnadshavarna är även 

mycket heterogena i fråga om vilka stödformer de använder sig av. Till de populäraste 

stödformerna hör umgänge med vänner, släktingar och/eller grannar samt att se på 

svenskspråkiga barnprogram i TV eller på Internet. Gemensamt för de här stödformerna är 

att de involverar vårdnadshavaren mycket lite; - om alls. Samtidigt kan man konstatera att 

alla de vårdnadshavare som deltog i min undersökning stöder sitt barns 

andraspråksutveckling, någonting som man egentligen inte kräver av språkbadsföräldrarna.  

 

 

6.5 Stödformer som daghemmet borde använda enligt vårdnadshavare 

 

Den sista forskningsfrågan i min undersökning handlar om vilka stödformer som 

daghemmet borde använda enligt vårdnadshavarna för att stöda barnens 

andraspråksutveckling. Jag anser att den här forskningsfrågan hör delvis ihop med om 

vårdnadshavare är nöjda eller missnöjda med valet av språkbad för sitt barn eftersom 

vårdnadshavarna i fråga 22 i enkäten fick en möjlighet till att ge förslag till förbättringar. 

Eftersom vårdnadshavarna i min undersökning var i allmänhet nöjda med sitt val av 

språkbad (se mera i avsnitt 6.3) kan man utgående från det resultatet anta att 

vårdnadshavarna har enbart få förslag till hur språkbadsdaghemmet ytterligare borde stöda 
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barns andraspråksutveckling. Undersökningens resultat angående den här forskningsfrågan 

diskuteras i det följande.  

 

Två vårdnadshavare besvarade inte den här frågan. I vårdnadshavarnas svar förekom det 

inte alls kritik, utan de hade närmast räknat upp sätt att stöda andraspråksutvecklingen. 

Enbart hälften av vårdnadshavarna lyfte fram stödformer som de önskar att 

språkbadsdaghemmets personal skulle använda sig av. De flesta av dem hade lyft fram 

enbart en stödform. Den stödformen som förekom oftast var betydelsen av diskussion 

mellan vuxna och barnet (se tabell 5).  

 

Tabell 5. De stödmetoder som vårdnadshavarna anser att daghemmet borde använda sig av 

 

 

En vårdnadshavare lyfte även fram att personalen borde uppmuntra barnen att tala 

svenska med varandra. I svaren fram kommer det att vårdnadshavare önskar mera 
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output för sitt barn eftersom ingen av dem har lyft fram att personalen borde t.ex. kräva 

av barnen att använda mera eller till och med enbart svenska med dem. 

 

Ei ole tarvetta, arkipäiväinen keskustelu ja päiväkodin toiminta tukevat sitä itsestään. 

(M4) 

 

Det finns inget behov. Vardaglig diskussion och daghemmets olika aktiviteter stöder 

barnets inlärning av sitt andraspråk av sig självt.  

 

Kehottamaan lapsia puhumaan ruotsia keskenään. (N3) 

 

Daghemmets personal borde uppmuntra barnen att tala svenska sinsemellan. 

 

 

Lisää vain tarvitsisi puhua hänelle. (N5) 

 

Daghemmets personal borde enbart tala mera med honom.   

 

 

Sammanfattning 

 

Vårdnadshavarnas åsikter om hur språkbadsdaghemmet ytterligare borde stöda deras barns 

andraspråksutveckling varierade stort på samma sätt som vilka stödformer de själva 

använder för att stöda sitt barns andraspråksutveckling. Den stödform som lyftes mest fram 

i mitt material, var att daghemmets personal borde diskutera mera med barnen. Med andra 

ord önskar vårdnadshavarna att vid planeringen av språkbadsdaghemmets och gruppens 

verksamhet, skulle personalen fokusera sig mera på de språkliga aktiviteterna och öka 

mängden språkliga aktiviteter. 

 

Som jag hade förväntat mig, gav vårdnadshavare enbart enstaka förslag till hur daghemmet 

borde stöda barns andraspråksutveckling ytterligare. I genomsnitt lyfte varje informant 

fram 1,5 stödformer, något som jag uppfattar som få. Samtidigt anser jag att svaren på den 

här forskningsfrågan återspeglar att de flesta vårdnadshavare i min undersökning var nöjda 

med sitt val av språkbad. 
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8 DISKUSSION 

 

 

 

Den här undersökningen har fokuserat sig på språkbad på daghemsnivå. I min 

undersökning har jag haft två forskningsdelområden: erfarenheter och upplevelser av 

språkbad samt stödandet av barnets andraspråksutveckling. Utgående från svaren i min 

undersökning kan man konstatera att vårdnadshavare väljer språkbad för att deras barn ska 

tillägna sig sitt andraspråk och för att det till och med ska kunna bli tvåspråkigt. 

Vårdnadshavare som väljer språkbad för sitt barn tenderar att själva eller make/maka vara 

tvåspråkig eller ha svenskspråkiga släktingar. Svenska språket och den finlandssvenska 

kulturen är någonting som familjerna vill behålla även i sina barns liv. Vidare verkar 

vårdnadshavare vara nöjda med sitt val av språkbad. Utgående från det här kan man dra 

den slutsatsen att språkbadsdaghemmets verksamhet är mångsidig, väl planerad och utförd. 

Det faktumet att daghemmet där jag samlade in material har varit verksamt i över 20 år 

återspeglar sig enligt mig i resultaten. Vårdnadshavare litar på personalen och den 

verksamhet som de planerar för barnen. Eftersom min undersökning är en fallstudie kan 

man inte generalisera resultaten utan de fungerar närmast som en beskrivning av 

erfarenheter och upplevelser av vårdnadshavare som utgör ett fall. 

 

Eftersom barnen tillägnar sig svenska språket i språkbad lyfter vårdnadshavare fram att de 

önskar att personalen diskuterade mera med barnen samt skulle uppmuntra dem att 

använda svenska även sinsemellan. Jag anser att man överlag i språkbad borde utveckla 

och fokusera sig ytterligare på att finna sätt att locka barn och elever att använda sig av 

svenskan i kommunikationen. Samtidigt behöver man vara försiktig så att man inte går 
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över till att tvinga barn att uttrycka sig på svenska. I språkbad är ett av syftena att skapa en 

trygg miljö så att barnet känner sig säker för att uttrycka sig själv på svenska. 

 

Språkbadsprogrammet som har utvecklats till de finlänska förhållandena anses vara väl 

fungerande och till exempel Cummins (1995) anser att man borde ta exempel av 

språkbadet i Finland. Då språkbadsprogrammet i Finland har ett gott rykte och 

inlärningsresultaten i språkbad är goda, anser jag att man borde fortsätta med utvecklandet 

av språkbad för att hålla nivån hög. Utgående från de resultat som jag fick i min 

undersökning anser jag att språkbad på daghemsnivå är väl fungerande och mångsidigt. 

Eftersom vårdnadshavare valde språkbad främst för att barnet skulle få möjligheter att 

tillägna sig det svenska språket, borde man i daghemmet planera och ha mera aktiviteter 

som stimulerar barnens språkutveckling. 

 

Det traditionella sättet att samla in material av informanters erfarenheter och upplevelser är 

att intervjua dem. I min undersökning valde jag använda mig av enkät eftersom jag ville få 

med flera informanter och hellre bredare än djupare material. Samtidigt är själva 

insamlingen av materialet mindre tidskrävande för forskaren vid användningen av enkät. 

Däremot kräver enkäten mera arbete vid formuleringen av enkäten och dess frågor (se 

avsnitt 5.2.3). Ifall jag hade använt mig av intervju som metod hade det funnits en risk att 

jag hade påverkat och styrt informanterna och deras svar med mina kommentarer och 

tilläggsfrågor. Vid användningen av enkät minimerade jag risken att påverka 

informanternas svar. 

 

Före insamlingen av materialet tänkte jag länge på om jag ska ha enkäten som 

pappersversion eller elektronisk och konstaterade att det är mera praktiskt att göra enkäten 

elektronisk. Jag anser att användningen av e-lomake fungerade relativt bra. I en del av 

frågorna begränsade och styrde e-lomake hur frågorna skulle omformas. Speciellt i 

analysen var det behändigt att ha materialet färdigt i en form som går att bearbeta med 

dator. Ifall man hade velat samla in materialet från flera olika språkbadsdaghem skulle 

fördelen med en elektronisk enkät lyfts starkare fram. Trots att jag gjorde en 

pilotundersökning och gjorde ändringar i enkäten utgående från de resultat som jag fick 

från den, fanns det fortfarande enstaka frågor som man borde ha utvecklat och förtydligat 
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ännu mera. Samtidigt är jag tacksam över att så gott som alla frågor i enkäten fungerade 

somt tänkt samt gav sådana svar som jag hade förväntat mig att få. Jag hade stor nytta av 

enkäter som använts i tidigare undersökningar. 

 

Jag valde att göra en fallstudie eftersom jag ville fokusera mig på ett språkbadsdaghem och 

ha det som ett fall. Med större resurser och mera kapacitet kunde man ha gjort samma 

undersökning i flera olika språkbadsdaghem i hela Finland för att få en mera mångsidig 

bild av det hela. I min undersökning hade jag 10 informanter, vilket betyder att den 

procentuella andelen informanter som besvarade enkäten förblev låg. Det som var positivt 

med mitt material var att andelen manliga och kvinnliga informanter var mycket 

balanserat. Ifall jag skulle få göra min undersökning på nytt, skulle jag börja samla in 

materialet betydligt tidigare för att på så sätt få tid till att påminna vårdnadshavarna om att 

delta i undersökningen, kunna förlänga besvarstiden och vid behov söka flera 

språkbadsdaghem som skulle ha varit villiga att delta i undersökningen. Trots att enbart så 

informanter deltog i undersökningen, anser jag ändå att svaren som jag fick är mångsidiga 

och att jag fick svar på mina forskningsfrågor av det material som jag fick. 

 

Av de olika undersökningarna som har gjorts av språkbad, har de flesta fokuserat sig på 

språkbad på skolnivå. Det här faktumet tillsammans med att jag själv har mera erfarenheter 

av språkbad på daghemsnivå gjorde att jag ville utföra min undersökning i ett daghem. Att 

välja en undersökning som hör ihop med språkbad kändes naturligt för att jag själv ska bli 

språkbadslärare. Om jag skulle göra min avhandling pro gradu på nytt, skulle de ovan 

nämnda faktorerna ändå säkert påverka mitt val av forskningsområde. Det är få faktorer 

som jag skulle ändra på ifall jag skulle göra avhandlingen på nytt. Materialet till 

undersökningen skulle jag troligtvis samla in både av vårdnadshavare och av daghemmets 

personal. Detta närmast för att få en möjlighet att se hur medveten - eller omedveten - 

språkbadsdaghemmets personal är om de orsaker som vårdnadshavare har till val av 

språkbad samt de förväntningar som vårdnadshavare har angående språkbadsdaghemmets 

verksamhet. Vidare skulle jag försöka aktivera vårdnadshavare att delta i min 

undersökning. Samtidigt måste man komma ihåg att deltagandet i olika undersökningar 

grundar sig på frivillighet.  
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Allt som allt är jag ändå mycket nöjd med den här undersökningen. Teoridelen är täckande 

och användningen av litteraturen är mångsidig. I resultaten diskuterar jag de resultat som 

jag har fått i min undersökning samt gör sammanfattningar i slutet av varje avsnitt. I 

slutdiskussionen sammanfattar jag kort hela undersökningens resultat och drar slutsatser. 

Utvecklingsmöjligheter i den här undersökningen är balansen mellan teoridelen och 

resultaten; teoridelen är mera omfattande än resultaten i undersökningen. 

 

Min undersökning gav svar på de forskningsfrågor jag hade, men samtidigt dök det upp 

nya frågor. Ifall jag skulle fortsätta med att undersöka denna tematik, skulle jag precisera 

och fokusera på samarbetet mellan vårdnadshavarna och språkbadsdaghemmet i fråga om 

diskussionen kring språkbadspedagogiken, vårdnadshavarnas förväntningar på språkbadet 

samt hur dessa förväntningar uppfylls. Som Bergroth (2007) konstaterade i sin 

undersökning, måste daghemmets och skolans personal veta hurdana krav och 

förväntningar vårdnadshavarna har för att daghemmet och skolan ska kunna ta 

vårdnadshavarnas önskningar i beaktandet vid planeringen av sin verksamhet. Vidare 

skulle det vara intressant att få veta om och ifall hur samarbetet mellan hem och 

språkbadsskola skiljer sig från samarbetet mellan hem och s.k. vanlig skola; hur involveras 

föräldrarna i skolans vardag och verksamhet. 
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BILAGA 1. Ansökan om forskningstillstånd 

 

xxxx kielikylpypäiväkoti    Espoo 7.1.2013 

xxxx kielikylpypäiväkodin hallitus 

 

 

Lupahakemus 

 

 

 

Opiskelen viidettä vuotta kielikylpyyn painottuvassa luokanopettajakoulutuskokeilussa. 

Koulutuskokeilu tapahtuu Vaasan yliopiston ja Oulun yliopiston välisenä yhteistyönä. Olen 

tekemässä pro gradu -tutkimusta. Pyydän lupaa kerätä tutkimusaineiston xxxx 

kielikylpypäiväkodissa. Aineiston keruu tapahtuisi keväällä 2013. 

 

 

Pro gradu -tutkimuksessa pyrin selvittämään, miksi vanhemmat ovat halunneet valita 

kielikylpypäiväkodin omille lapsilleen. Tutkimuksessani tulisin keräämään aineiston lasten 

vanhemmilta kyselylomaketta käyttäen. Aineiston tulen analysoimaan ja hyödyntämään 

niin, ettei yksittäisiä vanhempia tai heidän vastauksiaan voida tunnistaa.  

 

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Anna-Leena Kurri 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2. Enkäten. 

 

Tällä lomakkeella kerätään aineistoa pro gradu -työtä varten. Vastaukset 

käsitellään luottamuksellisesti eikä tulosten raportoinnissa voi tunnistaa 

yksittäisiä vastaajia. 

 

Kysely kielikylpyohjelman valitsemisesta lapselle. 

Lomake on ajastettu: julkisuus alkaa 12.1.2013 klo: 21.00 ja päättyy 20.2.2013 

klo: 23.59 

 

Lomake koostuu sekä monivalintakysymyksistä että avoimista kysymyksistä. 

Toivon, että vastaisit mahdollisimman laajasti avoimiin kysymyksiin. Joidenkin 

kysymysten perässä on oranssi kysymysmerkki. Viemällä hiiren sen päälle, 

saat lisätietoa kysymyksestä. Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, paina 

tallenna -painiketta kyselyn lopussa. 

Lomakkeen yläreuna 

KYSELYLOMAKE 

Lomake on ajastettu: julkisuus alkaa 12.2.2013 21.00 ja päättyy 20.2.2013 23.59  

 

 

Mikäli Teillä on useampi lapsi xxx kielikylpypäiväkodissa, 

vastatkaa lapseen liittyviin kysymyksiin vanhimman lapsen 

näkökulmasta. 

  

Taustatietoja  

1. Lapsen sukupuoli:  

2. Millä osastolla lapsi on päiväkodissa?  

3. Vastaajan sukupuoli:  



 
 

4. Huoltajien koulutus: 

Äidin koulutus  

Isän koulutus  

 
Äidin Isän 

tutkintonimike:   

5. Huoltajan ammatti ?  

 
Äiti Isä 

Ammatti   

Työtehtävä   

6. Sisarukset 

a) Kuinka monta sisarusta lapsella on?  

b) Lapsi on sisaruksista  

c) Kuinka monta lapsen sisaruksista on kielikylvyssä? ?  

d) Mikäli lapsen sisarukset eivät ole kielikylvyssä, mistä se johtuu?  

7. Onko lapsenne ollut ennen kielikylpyä  

 
Kyllä/Ei Kuinka kauan? Minkä ikäisenä? 

kotona hoidossa?    

suomenkielisessä päivähoidossa?    

ruotsinkielisessä päivähoidossa?    

kaksikielisessä (suomi-ruotsi) 

päivähoidossa?    
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muun kielisessä päivähoidossa?    

Jos lapsi on ollut muun kielisessä päivähoidossa, niin minkä kielisessä?  

Kielikylpyohjelman valitseminen  

8. Miksi valitsitte lapsellenne kielikylpyohjelman? Vastaathan mahdollisimman laajasti. 

 

9. Milloin päätitte, että lapsenne osallistuu kielikylpyohjelmaan?  

10. Kenen aloitteesta päätitte hakea kielikylpypäiväkotiin?  

11. Kuinka monta vuotta jouduitte jonottamaan ennen kun lapsenne pääsi kielikylpyohjelmaan? 

 

12. Kuinka monta vuotta lapsenne on ollut kielikylpypäiväkodissa?  

13. Mistä saitte tietää kielikylvystä? Vastaathan mahdollisimman laajasti. 

 

14. Miten tärkeänä pidät kielitaitoa yleisesti? Vastaathan mahdollisimman laajasti. 

 

15. Miten tärkeänä pidät ruotsin kielen taitoa? Vastaathan mahdollisimman laajasti. 

 



 

16. Lapsen kotikieli: 

a) Mitä kieltä lapsi puhuu kotona? (Voit valita useampiakin vaihtoehtoja) Kirjoita ruutuihin joko 

KYLLÄ tai EI.  

 
suomea ruotsia muuta kieltä, mitä kieltä? 

a) äidille     

b) isälle     

c) sisaruksille     

d) äidin mahdolliselle uudelle puolisolle     

e) äidin mahdollisen uuden puolison lapsille     

f) isän mahdolliselle uudelle puolisolle     

g) isän mahdollisen uuden puolison lapsille     

b) Mitä kieltä lapselle puhutaan kotona? (Voit valita useampiakin vaihtoehtoja) Kirjoita ruutuun 

joko KYLLÄ tai EI.  

 
suomea ruotsia muuta kieltä, mitä kieltä? 

a) äiti     

b) isä     

c) sisarukset     

d) äidin mahdollinen uusi puoliso     

e) äidin mahdollisen uuden puolison lapset     

f) isän mahdollinen uusi puoliso     

g) isän mahdollisen uuden puolison lapset     

c) Kuuleeko lapsi sinun puhuvan ruotsia muiden ihmisten kanssa  

d) Onko suvussanne/tuttavapiirissänne henkilöitä, jotka puhuvat lapsellenne ruotsia?  



 
Kuinka usein lapsi on heidän kanssaan tekemisissä?  

Mitä kieltä lapsenne käyttää puhuessaan näiden henkilöiden kanssa?  

17. Kielikylpyohjelman valitseminen 

a) Mitkä alla olevista asioista vaikuttivat eniten kielikylpyohjelman valitsemiseen lapsellenne? 

Merkitse asteikolla 1= tärkein – 7= vähiten tärkein. Käytä jokaista numeroa vain kerran. Numeroi 

jokainen väittämä. Kirjoita perustelusarakkeeseen, millä tavo  

 

1=tärkein – 7=vähiten 

tärkein. 

Perustele, millä tavoin nämä tekijät 

ovat vaikuttaneet kielikylpyohjelman 

valintaan. 

Kielen omaksumisen helppous 

lapsena   

Suomenruotsalaiseen 

kulttuuriin tutustuminen   

Ruotsin kielen kielitaidon 

hyödyllisyys opiskelussa ja 

töissä 
  

Kielikylpypedagogiikka 

opetusmenetelmänä   

Omat kokomukset ja/tai 

muiden kommentit kielikylvystä   

Käytännölliset syyt   

Muu, mikä? (Täytä ´mikä´ 

perustelusarakkeeseen.)   

b) Laitoit annetut asiat a kohdassa tärkeysjärjestykseen asteikolla 1= tärkein 7=vähiten tärkein. 

Millä perustein valitsit KOLME tärkeintä aisaa? Perustele vastauksesi. 

 



 
18. Laitoit kohdassa 17 väittämät tärkeysjärjestykseen. Miten arvioisit päiväkodin toiminnan 

vastaavan ja tukevan näistä niitä KOLMEA sinulle tärkeintä asiaa?  

19. Millä tavalla tuette lapsenne äidinkielen oppimista vapaa-aikana? ? 

 

20. Millä tavalla toivoisitte, että päiväkoti tukisi lisää lapsenne äidinkielen oppimista? 

 

21. Millä tavalla tuette lapsenne ruotsin kielen oppimista vapaa-aikana? ? 

 

22. Millä tavalla toivoisitte, että päiväkoti tukisi lisää lapsenne ruotsin kielen oppimista? 

 

23. Oletteko tyytyväinen päätökseenne laittaa lapsenne kielikylpypäiväktiin? Kyllä/Ei. Perustele 

mahdollisimman laajasti.  

24. Millaisen ruotsin kielen tason odotatte lapsenne saavuttavan kielikylpypäiväkodissa? 

(puhuminen ja ymmärtäminen)  
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Lisäkommentteja: ?  

Tietojen lähetys 

Kiitos vastauksistasi! 

Järjestelmänä Eduix E-lomake 3.1, www.e-lomake.fi 
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