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Huvudsyftet med denna avhandling är att kartlägga elevers språkliga identitet i olika former av två- och flerspråkig 

undervisning och undersöka huruvida eleverna upplever att de har en enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig identitet. 

De andra forskningsfrågorna berör elevernas åsikter om olika språk och flerspråkighet samt upplevelser och 

erfarenheter av den två- och flerspråkiga undervisningen. Inom alla forskningsfrågor ligger fokus på hur skolan 

påverkat dessa aspekter. 

 

Målgruppen består av sammanlagt 56 elever i årskurs sex. Av dessa är två klasser från Språkbadsskolan i Jakobstad, 

en klass från Språkskolan i Haparanda samt en klass från den finska avdelningen i Europaskolan i Luxemburg. Dessa 

skolor representerar tre olika starka former av tvåspråkig undervisning: språkbadsundervisning, tvåvägsspråkbad samt 

tvåspråkig undervisning i majoritetsspråk. Skolorna valdes medvetet med avsikten att få en så mångsidig målgrupp 

som möjligt.   

 

Metoden i undersökningen har både kvalitativa och kvantitativa drag. Materialinsamlingen gjordes genom en 

elektronisk enkät i elomake-programmet. I enkäten fanns både öppna frågor och frågor med färdiga svarsalternativ. 

Enkät är en i första hand kvantitativ insamlingsmetod använd inom survey-undersökning. Utöver detta har 

undersökningen även drag av en fallstudie, eftersom de fyra klasserna kan betraktas som fyra olika fall. Analysen av 

de icke-öppna frågorna är i huvudsak kvantitativ medan de öppna frågorna analyserades kvalitativt med 

innehållsanalys som utgångspunkt.   

 

Resultaten visar att största delen av eleverna i Språkbadsskolan i Jakobstad och i Språkskolan i Haparanda definierade 

sig som enspråkiga, medan nästan hälften av eleverna i Europaskolan i Luxemburg ansåg sig vara två- eller 

flerspråkiga. Eftersom de flesta av de elever som definierade sig som två- eller flerspråkiga talar ett annat språk än 

modersmålet med en av föräldrarna antas hemmet påverka den språkliga identiteten mer än skolan. Angående åsikter 

om olika språk och flerspråkighet påverkar både skolan och omgivningen. Eleverna i Jakobstad och i Haparanda 

använde i skolan helst det språk de kan bäst, vilket oftast är deras modersmål, medan eleverna i Luxemburg i större 

utsträckning tog språkens användningsmöjligheter i beaktande och även nämnde flera andra språk än modersmålet 

som de språk de helst använder. Bland de språk som är viktigast att lära sig dominerade engelskan i alla skolor. Dock 

lyftes även näromgivningens språk fram, vilka i Jakobstad och Haparanda är svenska och finska samt i Luxemburg 

tyska och franska. I Luxemburg betonades även vikten av att kunna sitt eget modersmål.   

 

Erfarenheterna av den flerspråkiga undervisningen var överlag mycket positiva i alla skolor. Eleverna tyckte att deras 

språkkunskaper utvecklats mycket, att undervisningen är lätt att förstå samt att de får använda språken tillräckligt i 

undervisningen. De flesta föredrog skolan de går i framom en enspråkig skola, även om några enstaka elever i 

Jakobstad och Haparanda nämnde att de hellre skulle gå i en enspråkig skola. Skolans roll i utvecklingen av 

språkkunskaperna var märkbar, men också omgivningen hade speciellt i Luxemburg påverkan. 

 

I denna undersökning ger eleverna uttryck för sina personliga åsikter och därför kan resultaten inte generaliseras att 

gälla alla elever i två- och flerspråkig undervisning. Materialet ger ändå en ganska bred bild av forskningsobjekten 

och stöd för resultaten i tidigare studier ökar resultatens tillförlitlighet. Förhoppningen är att resultaten kan ge idéer 

till dem som arbetar med språkundervisning samt vara till hjälp vid planeringen av tvåspråkiga under-

visningsprogram.  

 

Asiasanat Europaskolan, flerspråkighet, flerspråkig undervisning, språkbad, språklig identitet, tvåspråkighet, 

tvåspråkig undervisning, tvåvägsspråkbad 
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1 INLEDNING 

 

 

 

Under hösten 2011 gick debatten om tvåspråkiga skolor het i finska och speciellt 

finlandssvenska medier. Enligt Sundman (2011) var det minister Ville Niinistös fru Maria 

Wetterstrand som inledde diskussionen om tvåspråkiga skolor. Då det var dags för 

familjens tvåspråkiga barn att börja skolan insåg de att det inte finns skolor i Finland där 

tvåspråkiga kunde få undervisning på sina båda språk. Detta gav upphov till en diskussion 

med många kritiska röster och den allmänna åsikten bland finlandssvenskarna verkade vara 

en oro för svenskans framtid. Även forskare stödde detta. Till exempel professor Miguel 

Strubell från Katalonien och professor Colin H. Williams från Wales som föreläste på ett 

seminarium om språkplanering i Vasa var av den åsikten att tvåspråkiga skolor kan leda till 

försvagad språklig identitet för språkminoriteter (Nykvist 2011). Även många andra 

framhöll att bästa sättet att stöda minoritetsspråket är en enspråkig skola, medan språkbad 

(se avsnitt 3.2.1) skulle vara det bästa alternativet för den finskspråkiga majoriteten. 

Samtidigt var intresset för tvåspråkiga skolor stort åtminstone i huvudstadsregionen, enligt 

gallupar i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. (Sundman 2011; Jägerhorn 2011.)  

 

Även docenten i pedagogik vid Helsingfors universitet, Camilla Kovero (2009 och 2011), 

var av den åsikten att enspråkigt svenska skolor är det bästa alternativet för den 

svenskspråkiga minoriteten i Finland. Hon har undersökt den språkliga och kulturella 

identiteten hos elever i svenska skolor i olika språkliga miljöer: huvudstadsregionen, 

Österbotten och de s.k. svenska språköarna. Resultaten visar att i huvudstadsregionen 

kommer största delen av eleverna från tvåspråkiga hem och på språköarna från antingen 

tvåspråkiga eller enspråkigt finska hem. Av dessa lyfter de som kommer från enspråkigt 

finska hem fram den dubbla tvåspråkiga identitetens betydelse, medan de från tvåspråkiga 
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hem betonar svenska språkets betydelse för identiteten. I Österbotten är situationen en 

annan och majoriteten kommer från enspråkigt svenska hem. Trots detta är dessa elever 

inte lika angelägna att poängtera svenskans betydelse. Detta kan möjligen bero på att den 

svenskspråkiga identiteten ses som en självklarhet som inte behöver poängteras, eller att de 

hellre lyfter fram sin kulturella tillhörighet som finländare i en miljö med kulturell 

påverkan från Sverige.  

 

Utgående från resultaten menar Kovero (2011, 108), att med kännedom om elevernas 

språkliga verklighet är den enspråkigt svenska skolan viktig för elevernas språkliga 

identitet. Både tvåspråkiga elever och elever från enspråkigt svenska hem, samt 

naturligtvis elever från enspråkigt finska hem i svenskspråkiga skolor, behöver för den 

kunskapsmässiga och den språkliga utvecklingen enspråkigt svenska skolor. 

Minoritetsspråket behöver stödas, samtidigt som det är nödvändigt att effektivera 

undervisningen i finska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Dessa diskussioner väckte även mitt intresse för tvåspråkiga skolor. Inom mina studier till 

språkbadslärare har fördelarna med två- och flerspråkighet samt två- och flerspråkig 

undervisning ofta lyfts fram. Även i mitt vardagsliv har jag ofta märkt nyttan av att i 

Finland kunna tala de båda inhemska språken flytande. Jag definierar mig själv som 

tvåspråkig finlandssvensk och fastän svenskan är viktig för mig så har min bakgrund gjort 

att min egen inställning till tvåspråkiga lösningar alltid varit positiv. Att språkbad är en 

välbeprövad och effektiv metod för språkinlärning visste jag redan, men den aktuella 

debatten fick mig att börja fundera på för- och nackdelar med tvåspråkiga skolor. Skulle 

tvåspråkiga skolor vara ett hot mot svenska språket och den finlandssvenska identiteten 

och vad är egentligen definitionen på en tvåspråkig skola?  

 

Eftersom det vid samma tidpunkt var aktuellt för mig att påbörja arbetet med min 

avhandling pro gradu, uppkom idén om att i min avhandling ta upp dessa frågor. 

Egentligen hade jag tänkt fortsätta inom samma ämne som i min kandidatavhandling, men 

tankarna om tvåspråkiga skolor fick mig att byta inriktning. Detta är ett aktuellt ämne där 

det behövs mer forskning, samt ett ämne som intresserar mig som tvåspråkig och blivande 

språkbadslärare. Jag valde att rikta in mig på tre skolor som erbjuder olika former av två- 

och flerspråkig undervisning: en språkbadsskola, en språkskola och en Europaskola. Jag 

ville ta reda på hur elever i dessa skolor upplever den flerspråkiga undervisningen. I min 
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avhandling undersöker jag således sjätteklassisters språkliga identitet i dessa skolor, deras 

åsikter om olika språk och flerspråkighet samt erfarenheter och upplevelser av två- och 

flerspråkig undervisning.   

 

I alla dessa skolor används s.k. starka former av tvåspråkig undervisning, som strävar efter 

två- eller flerspråkighet, läs- och skrivkunskaper i två eller flera språk samt delaktighet i 

två eller flera kulturer. Programmen är frivilliga och undervisningen sker till en del på ett 

eller flera andra språk än modersmålet. (Baker 2006, 228–254.) För en närmare 

beskrivning av programmen, se avsnitt 3.2. 

 

Denna avhandling är uppbyggd så att jag i kapitel två diskuterar olika definitioner på 

begreppen identitet och språklig identitet samt definierar vad som menas med identitet i 

denna undersökning. Jag ger också exempel på tidigare undersökningar om flerspråkig 

identitet och formande av identitet i flerspråkiga miljöer. I kapitel tre definierar jag 

tvåspråkighet samt berättar om olika former av två- och flerspråkig undervisning enligt 

Bakers (2006) indelning. Skolorna i undersökningskontexten kategoriseras även enligt 

denna indelning. Dessutom ges en kort överblick över olika forskningsresultat om 

effekterna av två- och flerspråkig undervisning, samt reflektioner om engelskans allt större 

inflytande i Europa. Både kapitel två och tre avslutas med en sammanfattning där kapitlens 

centrala aspekter kommer fram. 

 

I kapitel fyra redogör jag för undersökningens syfte och forskningsfrågor, samt berättar 

noggrannare om målgruppen och de forsknings- och analysmetoder jag använt. I kapitel 

fem presenteras resultaten av elevernas identitet och åsikter och i kapitel sex resultaten av 

elevernas erfarenheter av den två- och flerspråkiga undervisningen. De tre skolorna 

jämförs med varandra och till en del jämförs även flickor och pojkar. I det sista kapitlet 

diskuterar jag undersökningens resultat, relevans och tillförlitlighet.    
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2 IDENTITET 

 

 

 

I detta kapitel kommer jag att koncentrera mig på begreppen identitet samt språklig 

identitet. I det första avsnittet ser jag på olika vetenskapsgrenars definitioner av begreppet 

identitet. Dels en mer statisk syn på identitet som bygger på modeller av Lange och Westin 

(1981) samt Virta (1994), och dels de socialkonstruktivistiska och poststrukturalistiska 

synsätten på identitet, som under senare tid börjat användas allt mer. Till sist ger jag en 

definition av vad identitet innebär i denna undersökningskontext. I det andra avsnittet 

behandlas etnisk identitet och språklig identitet, samt flerspråkig identitet och 

identitetsskapande i flerspråkiga miljöer. I det tredje avsnittet sammanfattas de centrala 

aspekterna i detta kapitel.   

 

 

2.1 Definition av identitetsbegreppet 

 

Identitet är ett svårdefinierat begrepp och olika vetenskapsgrenar definierar begreppet på 

olika sätt. Begreppet används till exempel inom psykologi, sociologi, sociolingvistik, 

socialantropologi och etnologi och alla dessa inriktningar ser på identitet ur olika 

synvinklar (Virta 1994, 21). Den kanske enklaste definitionen av identitet är att den svarar 

på frågorna ”Vem är jag?”, ”Vem tror jag mig vara?” och ”Vem tror andra att jag är?” 

(Lange & Westin 1981, 181). Ordet identitet kommer från latinets ”idem”, som betyder det 

samma. Från ordet identitet kan man även härleda begreppet identifiera som innebär känna 

igen, bestämma, påvisa överensstämmelse mellan och likställa. Identifiera härstammar från 

orden ”idem” och ”facere” (= göra). Enligt dessa etymologiska rötter har identitet att göra 
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med att vara en och samma, men också att vara en och samma på ett sätt som skiljer 

personen från andra människor. (Lange & Westin 1981, 183.) 

 

Enligt Lange och Westin (1981, 185–187) har identiteten en subjektiv och en objektiv 

aspekt, som framgår av figur 1. Den subjektiva identiteten är ens eget sätt att definiera och 

identifiera sig själv medan den objektiva identiteten är något man tilldelas utifrån. Den 

subjektiva identiteten delas in i två delaspekter: ego-identitet och självuppfattning och den 

objektiva identiteten delas in i delaspekterna social identitet och personlig identitet. 

 

Ego-identitet är ett omedvetet fenomen som syftar på den djupare psykologiska kärnan i 

människans identitet (Lange & Westin 1981, 185–187). Virta (1994, 22) har omarbetat 

identitetsmodellen av Lange och Westin. Han kallar ego-identiteten för jagidentitet och 

definierar den som individens känsla av att vara sig själv och känna igen sig själv, samt att 

känna att man är likadan som man varit tidigare även om man utvecklas och förändras. 

Självuppfattningen/självbilden är ett kognitivt fenomen som syftar på de uppfattningar och 

attityder individen har om sig själv (Lange & Westin 1981, 185–187). Virta (1994, 22–23) 

definierar den personliga identiteten som individens personliga psykiska och fysiska 

egenskaper såsom personlighet, temperament, färdigheter, utseende mm. Den sociala 

identiteten å sin sida består av identifikationen med eller medlemskapet i olika grupper och 

sociala kategorier som yrke, politisk ideologi, nationalitet och etnisk grupp. 

  

 

               IDENTITET 

 

 Subjektiv identitet   Objektiv identitet 

 

          Ego-identitet Självuppfattning  Social identitet     Personlig identitet 

          (jagidentitet) (självbild) 

 

FIGUR 1. Identitetsbegreppet (Lange & Westin 1981, 186; Virta 1994, 21, omarbetad) 

 

Musk och Wedin (2010, 12–15) ser på identiteten ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Enligt denna syn är identitet inte något man bara har inom sig, utan identitet uppstår i 

socialt samspel med andra. Identiteten är en dynamisk process som består av 
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identitetshandlingar. Dessa handlingar består både av identitetsskapande ställnings-

taganden och språkliga val i olika situationer med olika människor. Identiteten 

kännetecknas alltså av föränderlighet.  

 

Block (2007, 27) diskuterar den poststrukturalistiska synen på identitet som under senare 

år börjat användas av allt fler forskare. Enligt denna är identiteter socialt konstruerade och 

självmedvetna och individer tolkar och visar dem genom klädsel, rörelser, handlingar och 

språk. Identiteter konstrueras tillsammans med andra och individer är formade av sin 

historia, men formar även sin historia under livets gång. Identitetsprocessen kan ofta vara 

konfliktfylld och individen vara ambivalent, det finns ojämlika maktrelationer att handskas 

med. Enligt Pavlenko och Blackledge (2004, 15) visar sig dessa maktrelationer genom att 

de som inte är talare av majoritetsspråket är föremål för symbolisk dominans. Identitet är 

dessutom relaterad till olika demografiska kategorier, såsom etnicitet, ras, nationalitet, 

migration, kön, social klass och språk (Block 2007, 27; Pavlenko & Blackledge 2004, 16).  

 

Även Haglund (2004, 360–361) nämner att synen på identitet förändrats under 

århundradens lopp. Den tidigare uppfattningen om att individens identitet utvecklas linjärt 

har ersatts av modeller som betraktar identiteten som producerad genom socialisation och 

kultur. Inom postmodernistisk teoribildning betonas att identiteten är situations-, kontext-, 

och tidsberoende och konstrueras på nytt i nya situationer och i nya sammanhang. I möten 

mellan ett dominerande majoritetssamhälle och minoritetsmedlemmar äger nya identitets-

konstruktioner rum.  

 

De kulturer, språk och rötter individen växer upp med påverkar vilka identiteter som 

formas, men identiteten är inte naturligt given. Barn och ungdomar formas, stimuleras och 

utvecklas genom att röra sig mellan heterogena språk, kulturer, identiteter och etniciteter. 

Identiteter skapas i olika kontexter, vid olika tidpunkter och i samspel mellan olika 

individer. Individer är alltså inte passiva bärare av specifika roller utan deras identiteter är 

självständiga konstruktioner. Elever i flerspråkiga miljöer behöver nödvändigtvis inte ha 

bara två separata, homogena identiteter, utan kan identifiera sig med flera olika kulturer. 

(Haglund 2004, 376, 382–383.) Baker (2006, 407–408) är inne på samma linje. Identiteten 

är inte statisk, utan socialt skapad och hävdad genom språk och genom avsiktliga 

förhandlingar om betydelser och om överenskommelser. Identiteten är multipel, det vill 

säga våra sociala konstruktioner av till exempel kön, ålder, etnicitet, ras, klädsel och 
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nationalitet ger oss en mängd olika, samverkande, ständigt föränderliga, förhandlade 

identiteter. En och samma person kan identifiera sig som spansktalande, muslim, demokrat 

och tonåring. Då situationer förändras utvecklas våra identiteter och hamnar ibland i 

konflikt. Vi etablerar inte våra identiteter själva, utan genom social jämförelse, dialog med 

oss själva och andra och genom erfarenheter från olika sammanhang.  

 

Pavlenko och Blackledges (2004, 13, 19) syn på identitet kombinerar aspekter både från 

det socialkonstruktivistiska synsättet med fokus på konstruktion av identiteter i diskurser 

och från det poststrukturalistiska synsättet med betoning på maktrelationer (se tabell 1). De 

ser identiteten som sociala, diskursiva och narrativa alternativ konstruerade i ett visst 

samhälle, vid en viss tid och plats. De poängterar dock att identitet inte alltid är intressant 

eller relevant när man undersöker språkanvändning i flerspråkiga sammanhang. Identitet 

blir intressant då maktrelationerna är ojämlika och identiteten ifrågasätts.  

TABELL 1. Socialkonstruktivistiskt och poststrukturalistiskt synsätt på identitet 

 IDENTITET 

Socialkonstruktivistiskt synsätt Skapas i diskurser, genom identitetshandlingar 

Poststrukturalistiskt synsätt Skapas genom förhandlingar genom maktrelationer 

 

Även i denna undersökning präglas synen på identitet både av det socialkonstruktivistiska 

och av det poststrukturalistiska synsättet. Identiteten är inte statisk utan förändras och 

förhandlas hela tiden. I flerspråkiga miljöer och inom flerspråkig utbildning formas och 

skapas identiteten genom identitetshandlingar i samspel med andra individer. Den nya 

flerspråkiga miljön kan vara i konflikt med den miljö man tidigare vuxit upp i och speciellt 

vid en flytt till ett nytt land kan eleverna hamna i situationer med ojämna maktrelationer. 

Eftersom språklig identitet är den mest centrala delen av identiteten i denna undersökning, 

ska jag i följande avsnitt se närmare på språklig identitet. Först ser jag dock på etnisk 

identitet, eftersom den är nära förknippad med den språkliga identiteten. 

 

 

2.2 Etnisk identitet och språklig identitet 

 

Etnisk identitet och språklig identitet överlappar delvis varandra, utan att ändå vara exakt 

samma. Etniciteten innefattar mer än språk och språk är mer än bara etnicitet. Språket 
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fungerar dock ofta som den viktigaste sammanhållande faktorn för etniska grupper och 

språket är en symbol för gruppens identitet. (Virta 1994, 24–25.) Även Laihiala-

Kankainen, Pietikäinen och Dufva (2002, 15) poängterar att språklig identitet inte kan 

likställas med etnisk eller nationell identitet. Exempelvis är inte alla finländare 

finskspråkiga.  

 

Som en övergripande term för både etnisk grupp och nation används ofta begreppet folk. 

Ordet etnisk, härstammar från grekiskans ethos som betyder folk. Semantiskt är etnisk 

grupp alltså liktydigt med folkgrupp. (Wellroos 1998, 152.) Den etniska identiteten är 

delvis baserad på biologiska faktorer, det vill säga familj och släkttillhörighet (Almqvist 

2006, 80). 

 

Virta (1994, 23) skiljer mellan etnisk och nationell identitet. Etnisk identitet kan syfta på 

språklig-kulturell särart, medan nationell identitet syftar på härstamning från en viss nation 

eller ett visst samhälle. Wellroos (1998, 157) påpekar dock att för många grupper som 

tillhör majoriteten i sitt land sammanfaller etnicitet och nationalitet som sociala identiteter.  

 

Denna syn på etnicitet som något medfött och definitivt dominerade på 1950- och 60-talen, 

när de första försöken att definiera etnicitet gjordes. Enligt det socialkonstruktivistiska 

synsättet, som idag råder inom alla samhällsvetenskaper, ses dock etnicitet snarare som en 

social konstruktion: en produkt av våra förhandlingar med personer som vi har social 

kontakt med. (György-Ullholm 2010, 25–26.) 

 

Språket är en viktig del av sin talares identitet (Laihiala-Kankainen et al. 2002, 10). Med 

språkliga begrepp definierar vi oss själva och blir definierade av andra (Virta 1994, 25). 

Genom sitt sätt att tala visar man vem man är, man uttrycker sin identitet. Att inte ha 

möjlighet att använda ett känslomässigt viktigt språk kan innebära att man saknar en del av 

sin identitet. (Ladberg 1999, 34, 40.) Inom en språkgemenskap formas en egen språklig 

identitet, en känsla av att ”vi förstår varandra”. Med gemensam språklig identitet menas 

inte enbart att språkets yttre former (dess ord eller grammatik) är gemensamma, utan att 

tänkesätten och betydelserna i språket är gemensamma. (Dufva 2002, 24, 36.) 

 

På samma sätt som det finns olika synsätt på identitet på ett allmänt plan så finns det olika 

syner på språklig identitet. Utgående från indelningen av identiteten i jagidentitet och 
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självuppfattning delar Virta (1994, 24–25) in också den språkliga identiteten i språklig 

jagidentitet och språklig självuppfattning. Med språklig jagidentitet menar han känslan av 

att vara sig själv när man talar ett visst språk. Till detta hör också den språkliga 

självkänslan eller det språkliga självförtroendet, dvs. vad det betyder känslomässigt att 

tillhöra en viss språkgrupp, om man kan lita på sina språkkunskaper och om man är stolt 

över eller skäms för sitt/sina språk. Den språkliga självuppfattningen innehåller våra 

uppfattningar, känslor och värderingar beträffande våra språkfärdigheter i olika språk samt 

motsvarande språkgrupper och vår relation till dem.  

 

Iskanius (2002, 201, 206) definierar språklig identitet som den språkliga identifiering som 

sker på basis av de attityder och värderingar man har om språket samt ens språkkunskaper 

och språkanvändningstillfällen. Vid konstruktionen av språklig identitet påverkar 

individens val i olika situationer. Språkliga mål samt uppfattningen om sig själv som 

språkinlärare och språkanvändare är väsentliga delar av identiteten.  

 

Gemensamt för flera vetenskapliga discipliner är att de ser inlärning av språk och 

språkanvändningsmönster som en del av socialisationsprocessen, där barnet introduceras i 

en specifik grupp, som har specifika tanke- och handlingssätt. Om barnet tillhör flera 

kontexter socialiseras barnet in i olika mönster för språkanvändning. Vilka kretsar barnet 

tillhör påverkar också identitetsutvecklingen. I flerspråkiga sammanhang lär sig barnet 

koppla olika värderingar och beteendenormer till sina olika språk. (György-Ullholm 2010, 

31–32.) 

 

En vanlig uppfattning om sambandet mellan språk och identitet är att individens språkbruk 

är ganska förutsägbart. Utgående från till exempel kön, ålder och hemort kan man förvänta 

sig vissa språkanvändningsmönster. Enligt detta synsätt förhandlas inte identiteter, utan 

individen uttrycker dem. Men precis som konstaterades i föregående avsnitt så är individen 

delaktig i social interaktion och den språkliga identiteten förhandlas på samma sätt som 

andra delar av identiteten. Både verbalt och icke-verbalt språk medverkar till att 

upprätthålla och ifrågasätta maktrelationer, ideologier och sociala strukturer. (Haglund 

2004, 363.)   
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2.2.1 Flerspråkig identitet 

 

Att tala ett språk innebär att individen hör till ett specifikt språksamhälle, att tala mer än ett 

språk kan innebära variationer i identiteten. Språk och identitet är starkt sammankopplade 

och kontexter med två- och flerspråkighet förstärker detta. Enspråkiga talare av majoritets-

språket har inga problem med sin språkliga identitet och reflekterar oftast inte ens över 

den. För minoritetsspråkstalare är dock situationen en annan. Även om tvåspråkiga inte 

alltid hör till minoritetsspråkstalare så är tvåspråkiga ofta mer medvetna om den språkliga 

identiteten. (Edwards 2009, 248, 254–255.) 

 

Alla människor har flera språkliga identiteter och att kunna två språk kan ses både som 

berikande och betydelselöst (Iskanius 2006, 42, 64). För enspråkiga är identiteten knuten 

till ett språk, medan flerspråkiga har olika förhållanden till sina språk (Ladberg 1999, 37). 

Flerspråkiga kan uppleva att de har olika identiteter beroende på vilket språk de använder. 

Å andra sidan finns det också de som använder sina olika språk och blandar dem utan att 

uppleva att de pendlar mellan olika identiteter. Hos dessa uppfattas flerspråkigheten som 

en naturlig och positiv del av identiteten. (Almér 2006, 124.)  

 

Språk värderas olika. Det går inte att undgå att påverkas om ens språk betraktas som sämre 

eller mindre värt. (Ladberg 1999, 20.) Det är viktigt att barnet uppfattar båda språken som 

värdefulla och att båda språken har hög status i barnets ögon (Virta 1994, 25). Om 

omgivningen ser flerspråkighet som något värdefullt och uppmuntrar till flerspråkighet, så 

blir det naturligt för barn att använda alla sina språk (Ladberg 1999, 20). Även Pavlenko 

och Blackledge (2004, 3) lyfter fram att i flerspråkiga sammanhang blir det speciellt tydligt 

att språk och språkideologier är allt annat än neutrala. En del språk och identiteter är helt 

enkelt mer jämlika än andra. En naturlig följd av detta är förhandling av identiteter, som 

kan ske mellan individer, mellan majoritets- och minoritetsgrupper samt mellan 

institutioner och dem som institutionerna betjänar.  

 

I flerspråkiga miljöer har det ibland funnits en oro över att flerspråkighet ska leda till att 

man hamnar i kläm mellan två språk och kulturer, vilket kan leda till en identitetskonflikt, 

isolation, delad personlighet och en känsla av att inte vara en fullvärdig medlem i någon av 

språkgrupperna. Detta kan variera mycket från person till person. En del integreras snabbt i 

den nya kulturen, en del är måna om att bevara sitt modersmål och sin ursprungliga kultur, 
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andra klarar av att kombinera två språk och kulturer medan några kan uppleva en känsla av 

rotlöshet. (Baker 2006, 209; Baker & Prys Jones 1998, 24; Edwards 2009, 249–250.) Även 

Virta (1994, 24) nämner att det inte är ovanligt att känna sig osäker på sin identitet i 

tvåspråkiga och tvåkulturella förhållanden. I sådana situationer gäller det att ha kvar 

känslan av att vara sig själv oberoende vilket språk man talar och oavsett vilken kulturs 

normer man tar del av. 

 

Speciellt barn till immigranter kan känna sig delade mellan hemmets och det nya 

samhällets kulturer. En del kan växla mellan olika kulturer och identiteter lika obehindrat 

som de byter språk, medan andra har det svårare. (Baker & Prys Jones 1998, 25.) Om en 

positiv identitetsutveckling sker kan barnet fungera på båda språken och i båda kulturerna 

med identitetskänslan i behåll. I värsta fall kan det ena språket utgöra ett hot mot barnets 

identitet. (Virta 1994, 24.)  

 

De som lever i en miljö där ett annat språk än deras eget dominerar kan uppleva att deras 

röst, deras identitet, tagits ifrån dem. Inte enbart eftersom de inte kan använda sitt 

modersmål i så stor utsträckning, utan även eftersom deras kompetens i majoritetsspråket 

kan kritiseras. Dessutom är attityderna till människor som bryter ofta negativa. (Almér 

2006, 124.) Trots allt är det möjligt att vara en del av flera språkgrupper och kulturer och 

att ha olika men integrerade identiteter. Omgivningens inställning och attityder spelar här 

en viktig roll. Om omgivningen kritiserar tvåspråkiga för deras brytning eller dubbla 

kulturella seder kan det vara svårare att utveckla en positiv multipel identitet.  (Baker & 

Prys Jones 1998, 25.) 

 

Tvåspråkig identitet har ofta granskats ur invandrares synvinkel, men kunde även gälla för 

dem som lärt sig ett annat språk av någon annan orsak än immigration. Både Martin (2002, 

46) och Iskanius (2002, 211) nämner att för att utveckla en stark, balanserad och positiv 

tvåspråkig identitet, bör invandraren ha möjlighet både att lära sig det nya landets språk 

samt vidareutveckla sitt modersmål. Även Virta (1994, 24–25) menar, att för att 

invandrarbarn ska växa upp till tvåspråkiga individer på ett psykologiskt fördelaktigt sätt, 

måste förhållandena främja positiva resultat i fråga om identitetsutvecklingen.  

Barnet skall kunna (1) få en positiv (låt vara realistisk) uppfattning om sina språkliga 

möjligheter, (2) skapa en syntes av sina språkgruppstillhörigheter, (3) känna igen sig på 

båda språken, (4) ha språkligt självförtroende och (5) uppleva en sund stolthet över sina 

två språk och kulturer (Virta, 1994, 24–25). 
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Den som behärskar flera språk kan förflytta sig mellan olika grupper, men det är ändå 

viktigt att känna sin egen bakgrund och sina rötter då man jämför sig med talare av det nya 

språket och deras kultur. I en ny språkgemenskap finns alltid aspekter som är svåra att 

förstå även om man behärskar målspråket bra. (Iskanius 2006, 64.) 

 

I västerländska samhällen har enspråkighet länge tillhört normen och flerspråkighet varit 

en ovanlighet. Därför har oftast goda kunskaper i ett språk setts som enbart fördelaktigt. I 

många av världens mångetniska miljöer har däremot flerspråkighet räknats som status-

höjande. (György-Ullholm 2010, 32.) I både offentliga debatter och i skolors undervisning 

är det vanligt att använda enspråkiga kriterier vid bedömning av två- eller flerspråkiga 

människors språkförmåga. Den s.k. dubbla enspråkighetsnormen innebär alltså att den 

tvåspråkiga ska behärska sina båda språk lika bra som enspråkiga behärskar sitt modersmål 

och också använda språken på samma sätt som enspråkiga talare, dvs. använda ett språk i 

taget. Att växla mellan språk inom ett och samma samtal ses som otillräcklig språk-

behärskning. (Cromdal & Evaldsson 2003, 23; Jørgensen, Karrebaek, Madsen & Møller 

2011, 33.) 

 

I praktiken fungerar dock inte tvåspråkighet enligt den dubbelt enspråkiga normen, utan 

kodväxling är vanligt förekommande i tvåspråkigas diskussioner. Detta har lett till upp-

komsten av också en integrerad två-/flerspråkighetsnorm, som innebär att tvåspråkighet är 

mer än summan av kompetensen i två olika språk, den involverar även kompetens i att väx-

la mellan olika språk. (Jørgensen et al. 2011, 33–34.) Kodväxling kan också fungera som 

en identitetsmarkör. Att blanda två eller fler språk kan vara ett sätt att markera samhörighet 

i en grupp (Haglund 2004, 379; Musk & Wedin 2012, 12). Genom att växla mellan språk-

liga varianter kan talare göra anspråk på de sociala identiteter som hör till de olika språken 

(Cromdal & Evaldsson 2003, 33). 

 

Sen finns det ännu ett tredje synsätt på flerspråkighet och växling mellan språk. Jørgensen 

et al. (2011, 27–29, 34) påpekar att sociolingvister under de senaste årtiondena börjat 

ifrågasätta den traditionella definitionen av språk så att man drar en klar gräns mellan till 

exempel tyska och holländska. Detta är sociokulturella konstruktioner som inte 

representerar den verkliga språkanvändningen särskilt bra och skulle betyda att det är 

osannolikt att någon skulle producera ett ”rent” språk. Istället föreslås att språkliga drag är 

bättre lämpade för analys av språkanvändning än ”ett språk”. Folk använder språkliga drag, 
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inte språk. De språkliga dragen i sin tur kan associeras med specifika språk, eller specifika 

kategorier som kallas språk. Detta kallas för polylanguaging och leder fram till den tredje 

normen: the polylingualism norm. Personer använder vilka som helst språkliga drag i sin 

kommunikation, oberoende hur bra de kan de inblandade språken. Detta innebär också att 

de kan vara medvetna om att en del språkanvändare kan anse att de språkliga dragen inte 

hör ihop.  

 

Även om den traditionella definitionen av språk som nationella språk är problematisk 

enligt sociolingvister, så konstaterar Jørgensen et al. (2011, 35) att denna definition är 

mycket starkt etablerad.  Språkundervisningen i Europa skulle bryta ihop ifall språk skulle 

undervisas på samma sätt som de används. Dessutom är sättet vi talar om språk, 

språkanvändning och språkinlärning starkt influerade av den traditionella definitionen av 

språk.  

 

 

2.2.2 Identitetsskapande i flerspråkiga miljöer 

 

För att språket ska vara en del av identiteten bör det kännas som ett eget språk (Martin 

2002, 49). Många flerspråkiga upplever att något av språken känns mest naturligt och 

enkelt att använda. Ofta är detta språk modersmålet eller något annat språk som använts i 

barndomen. I barndomen formas identiteten starkast och barndomens språk får en 

betydelse för personligheten och identiteten som senare inlärda språk sällan får. (Ladberg 

1999, 19, 39.) Flera undersökningar om identitetsskapande i flerspråkig undervisning tyder 

på att fallet är så.  

 

Riihimäki (2006) har undersökt hur elever från tre olika språkprogram identifierar sig 

språkligt i slutskedet av en tvåspråkig grundutbildning. Två av elevgrupperna tillhörde den 

finskspråkiga majoriteten i Finland och deltog i språkbadsundervisning i Karleby 

respektive tvåspråkig undervisning i Språkskolan i Haparanda. Den tredje gruppen bestod 

av sverigefinska elever som hade gått i en svenska grundskola, men även fått undervisning 

i förstaspråket finska under hela skoltiden. Undersökningens resultat visade att majoriteten 

av de två först nämnda grupperna identifierade sig starkt som finskspråkiga, trots att de 

deltagit i tvåspråkiga undervisningsprogram. Den sverigefinska gruppen var mer 

heterogen, eftersom en del av eleverna identifierade sig som finskspråkiga, en del som 
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tvåspråkiga, medan en del identifierade sig ibland som finskspråkiga och ibland som 

svenskspråkiga. En stor majoritet av hela målgruppen var positivt inställd till både finskan 

och svenskan och uppskattade att de hade fått en tvåspråkig grundutbildning.  

 

Peteri (2009) har kommit fram till liknande resultat. Hon har undersökt formandet av 

språkbadselevers språkliga identitet bland niondeklassister i Esbo, Sibbo och Vasa. Studien 

uppmärksammar vilka uppfattningar eleverna har om olika språk och vilka roller språken 

har i deras liv, samt vilka uppfattningar eleverna har av finskhet, finska språkets framtid 

och sig själva som språkanvändare. Resultaten visar att två tredjedelar av informanterna 

identifierade sig som finskspråkiga och en tredjedel som tvåspråkiga. Attityderna gentemot 

båda språken var i huvudsak positiva, men även negativa och neutrala svar förekom. 

Attityderna gentemot svenskan var aningen mer negativa och användningen av svenska 

begränsades för de flesta till skolkontexten. Eleverna var ändå stolta över sina språk-

kunskaper och såg kunskaper i flera språk som nyttigt. Finskan var dock det starkaste 

språket på alla områden i livet och sågs klart som det egna språket, som hade stor betydelse 

i elevernas liv. Även de som definierade sig som tvåspråkiga upplevde finskan som sitt 

eget språk. Tvåspråkig undervisning ser alltså inte ut att hota inställningen till modersmålet 

och den enspråkiga identiteten.  

 

Hos invandrare kan situationen delvis vara en annan, även om modersmålet är viktigt 

också för dem. Vid byte av språkmiljö är det viktigt att det finns stöd för modersmålet. 

Barnets hemspråk försvagas snabbt om barnet inte tränar på det. Om föräldrarna använder 

hemspråket kommer språkförmågan i hemspråket visserligen att öka, men barnets 

språkförmåga kommer ändå att vara sämre jämfört med barn i ursprungslandet. I 

vardagliga situationer kan kunskaperna i det nya språket upplevas öka snabbt, men i själva 

verket är det främst det aktiva ordförrådet (ord som barnet använder) som ökar, medan det 

passiva ordförrådet (ord som barnet förstår men inte använder självt) inte är lika stort. 

Detta innebär att barnet har ett ganska ytligt tal. (Svensson 1998, 191–192.) 

 

Iskanius (2006) har studerat språklig identitet hos ryska invandrare i Finland. 

Undersökningen genomförde hon bland studenter med ryska som modersmål i åldern 15–

30 år, som studerade i gymnasier och yrkesskolor i Finland. Resultaten visade att 

studenterna i första hand betraktade sig som talare av ryska och ryskan upplevdes viktigare 

och mer nära dem än finskan. Här kunde man dra paralleller till Martin (2002, 40). Han 
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säger att för en talare av ett litet språk är inlärningen av den nya miljöns språk en naturlig 

skyldighet, medan en talare av ett stort språk kan uppleva inlärningen av ett mindre 

betydande språk som frustrerande. Dock framkom i Iskanius (2006) undersökning att 

finska också används och en stor del var motiverade att lära sig finska, främst för att den 

behövs i samhället. Största delen identifierade sig som ryssar, medan en liten del 

identifierade sig som både ryssar och finländare samt ett fåtal enbart som finländare. 

Hemspråket och andra språkval förstärkte den etniska identiteten. Ju mer ryska som 

användes med familj och vänner, desto starkare var den ryska identiteten och tvärtom. 

Skolgången i Finland hade en positiv inverkan på både den ryska och finska 

språkidentiteten.   

 

Haglund (2004, 359–387) diskuterar frågor kring flerspråkighet och identitet utgående från 

en studie hon gjort i en mångkulturell skola i Sverige. Hon söker svar på frågor som 

handlar om hur elever med utländsk bakgrund uppfattar den ökade mångfalden och vilka 

identiteter de utvecklar. Studien visar att elevernas attityder till sina språk och kulturer 

påverkas av de referensramar, språk och identiteter som anses vara accepterade i skolan. I 

skolan ifråga betonades det svenska språket som det enda rätta och naturliga. Det fanns 

varken intresse eller tid att tala om elevernas egna språk och kulturer och eleverna 

konstaterade därför att de erfarenheter och kunskaper de tillägnat sig utanför majoritets-

samhället inte hade något värde i skolan. Flera av eleverna anpassade sig därför efter 

skolans förväntningar. Eleverna verkade trots allt vara stolta över sitt ursprung och deras 

utsagor antyder att de identifierade sig med flera kulturer.    

 

 

2.3 Sammanfattning 

 

Identitet har enligt ordets etymologiska rötter att göra med att vara en och samma, men 

också att vara en och samma på ett sätt som skiljer personen från andra människor (Lange 

& Westin 1981, 183). Denna syn på identitet som något statiskt och oföränderligt håller 

dock på att förändras. Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet är identitet inte något 

man bara har inom sig, utan den uppstår genom identitetshandlingar i socialt samspel med 

andra (Musk & Wedin 2010, 12–15). Enligt det poststrukturalistiska synsättet sker dessa 

identitetskonstruktioner i sammanhang där det finns ojämlika maktrelationer (Block 2007, 

27). Identiteten är situations-, kontext-, och tidsberoende och konstrueras på nytt i nya 
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situationer och i nya sammanhang. De kulturer och språk individen växer upp med 

påverkar vilka identiteter som formas, men identiteten är inte naturligt given. (Haglund 

2004, 360–361, 382.) 

 

Språket är en viktig del av identiteten. Genom sitt sätt att tala visar man vem man är, man 

uttrycker sin identitet (Ladberg 1999, 34, 40). Med gemensam språklig identitet menas inte 

att enbart språkets yttre former är gemensamma, utan också att tänkesätten och 

betydelserna i språket är gemensamma (Dufva 2002, 24, 36). Hos två- och flerspråkiga är 

synen på språklig identitet nödvändigtvis inte lika enkel som hos enspråkiga. För en-

språkiga är identiteten knuten till ett språk, medan flerspråkiga kan ha olika förhållanden 

till sina språk (Ladberg 1999, 37). Här spelar omgivningens attityder en stor roll, om 

omgivningen är kritisk till tvåspråkigas eventuella brytning eller dubbla kulturella seder 

kan det vara svårare att utveckla en positiv multipel identitet (Baker & Prys Jones 1998, 

25). En annan viktig faktor för en positiv tvåspråkig identitetsutveckling är att förutom att 

lära sig ett nytt språk även ha möjlighet att vidareutveckla sitt modersmål (Martin 2002, 

46; Iskanius 2002, 211).    

 

Många flerspråkiga upplever att något av språken känns mest naturligt att använda och ofta 

är detta språk modersmålet. Identiteten formas starkast i barndomen och barndomens språk 

får en betydelse för identiteten som senare inlärda språk sällan får. (Ladberg 1999, 19, 39.) 

Detta visar även en del tidigare undersökningar om språklig identitet i tvåspråkig under-

visning. Enligt Riihimäki (2006) definierar sig elever som deltagit i språkbadsundervisning 

i Karleby respektive tvåspråkig undervisning i Språkskolan i Haparanda starkt som finsk-

språkiga, trots att de deltagit i tvåspråkiga undervisningsprogram. Även majoriteten av 

språkbadseleverna i Peteris (2009) undersökning identifierar sig som finskspråkiga. 

Haglund (2004, 359–387) däremot konstaterar att elever med utländsk bakgrund i en 

mångkulturell skola i Sverige anpassar sig efter skolans förväntningar. Eftersom svenska 

språket betraktas som det enda rätta och naturliga påverkar detta formandet av identiteten. 

Trots allt verkar eleverna vara stolta över sitt ursprung och identifierar sig med flera 

kulturer. 

 

Dessa tidigare undersökningar visar alltså att identiteten och den språkliga identiteten 

påverkas av många olika faktorer. Hemmet och hemspråket har en viktig roll och ofta är 

det detta språk som man identifierar sig starkast med. Dock påverkar skolan också i 
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skapandet av den språkliga identiteten och studier i en flerspråkig miljö kan i vissa fall 

bidra till en två- eller flerspråkig identitet. I nästa kapitel kommer jag att diskutera 

definitioner av begreppen tvåspråkighet och två- och flerspråkig undervisning, samt 

redogöra för vad som karaktäriserar undervisningsprogrammen i denna undersökning.  
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3 FLERSPRÅKIGHET OCH FLERSPRÅKIG UNDERVISNING 

 

 

 

I detta kapitel ligger tyngdpunkten på tvåspråkighet på ett individuellt plan samt två- och 

flerspråkighet i undervisning. I det första avsnittet ger jag en allmän definition på 

begreppet tvåspråkighet. I det andra avsnittet definierar jag två- och flerspråkig 

undervisning samt svaga och starka former av tvåspråkig undervisning. Sedan placerar jag 

in skolorna i denna undersökningskontext i de olika starka formerna av tvåspråkig 

undervisning enligt Bakers (2006) indelning. I det tredje avsnittet ser jag på tidigare 

forskningsresultat av flerspråkig undervisning samt engelska språkets allt större inflytande 

i Europa. Till sist ger jag några sammanfattande synpunkter på det som kommit fram i 

detta kapitel.    

 

 

3.1 Tvåspråkighet 

 

Alla barn kan lära sig flera språk, oberoende av begåvning. Ingen lär sig dock ett språk 

automatiskt, utan språket måste vara viktigt för henne. För barn innebär viktigt i denna 

situation att barnet behöver språket för att tala med känslomässigt viktiga personer. 

Viktighetsfaktorn förändras med åldern, för mindre barn måste det vara viktigt nu, medan 

äldre skolbarn kan ha ett längre perspektiv. (Ladberg 1999, 14–15.)  

 

Eftersom alla undervisningsprogram i denna undersökning strävar efter två- eller fler-

språkighet är det på sin plats att definiera begreppet tvåspråkighet. Tvåspråkighet är ett 

svårdefinierat fenomen och olika forskare använder olika definitioner. En vanlig definition 

är Leonard Bloomfields ”a native-like control of two or more languages”, dvs. behärskning 

av två eller flera språk som en infödd (Skutnabb-Kangas 1981, 85; Hoffman 1991, 15). 
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Svensson (1998, 178) definierar tvåspråkighet som att dagligen använda två språk eller att 

kunna tala två språk men inte använda dem båda dagligen.  

 

Förutom dessa enkla definitioner finns även mer mångfacetterade förklaringar. Skutnabb-

Kangas (1981, 83–84) utgår från fyra olika kriterier då hon definierar tvåspråkighet: 

ursprung, kompetens, funktion och attityder. Flerspråkigt ursprung innebär att ett eller flera 

språk inlärts inom familjen ända sedan födseln och med kompetens menas hur väl språket 

behärskas. Funktionen syftar på till vad språken används eller kan användas och attityden 

handlar om hur man förhåller sig till språken. I olika sammanhang kan olika definitioner 

användas.  

 

Baker (2006, 3–4) lyfter fram åtta olika dimensioner av två- och flerspråkighet. En aspekt 

är språkförmågan. En del tvåspråkiga både skriver och talar på båda språken (produktiv 

kompetens), medan andra behärskar endast förståelse och läsning (receptiv kompetens). 

Även användningen kan variera, olika personer använder språken i olika sammanhang (till 

exempel hemma, i skolan, via TV osv.). Balansen mellan språken är sällan jämn, ofta är ett 

av språken dominerande. Beroende på i vilken ålder språken lärts skiljer man mellan 

simultan tvåspråkighet (inlärt från födseln) och successiv tvåspråkighet (inlärt senare).  

 

Språken kan vara mer eller mindre utvecklade. Tvåspråkighet hänger ofta ihop med del-

aktighet i två eller flera kulturer, trots att en del som lärt sig det andra språket senare i livet 

kan vara relativt monokulturella. Kontexten som de tvåspråkiga lever i kan variera. En del 

lever i tvåspråkiga samhällen där båda språken används, medan andra kan leva i ganska en-

språkiga samhällen och ha kontakt med andra tvåspråkiga endast via exempelvis telefon. 

Vald tvåspråkighet är karakteristiskt för dem som valt att lära sig ett språk, till exempel i 

skolan. Dessa består oftast av majoritetsspråkstalare. Ibland beror dock tvåspråkigheten på 

omständigheter, till exempel hos invandrare som måste lära sig ett nytt språk. (Baker 2006, 

3–4.) 

 

Dessutom finns det olika nivåer av tvåspråkighet. Att kunna använda två språk nästan lika 

flytande och obehindrat i olika sammanhang kallas balanserad tvåspråkighet. Ett annat 

synsätt är att frångå språkkunskaperna och istället fokusera på individens användning av 

sin tvåspråkiga förmåga. Detta kallas för funktionell tvåspråkighet och syftar alltså på när, 

var och med vem de två olika språken används. (Baker 2006, 5, 9.)  
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Om någon anser sig vara tvåspråkig eller inte beror därför ganska långt på hur de definierar 

tvåspråkighet. Detta framkommer även i studier som behandlar ämnet tvåspråkighet.  

Teppola och Mustajärvi (2006) har undersökt hur elever som går i Språkskolan i 

Haparanda upplever att det är att bo i en gränsstad, hur samarbetet på skolan fungerar samt 

hurdana inställningar eleverna har till varandra. Dessutom ville de ta reda på om skolans 

mål med tvåspråkighet efter avslutad skolgång uppnås. Resultaten visar att eleverna ansåg 

sig vara tvåspråkiga, men påpekade att det beror på hur man definierar tvåspråkighet. De 

ansåg sig kunna kommunicera och bli förstådda på grannspråket, men många var 

tveksamma till om de skulle kunna gå i skola i grannlandet.  

 

Även Björklund, Mård-Miettinen och Mäenpää (2012, 209–210) har noterat att språklärare 

som skulle svara på frågor angående sin två- och/eller flerspråkighet definierade begreppen 

olika. En del såg tvåspråkighet som en infödd språkförmåga, medan det för en del räckte 

med goda kunskaper i språken. Dessutom sågs daglig användning av språken samt frekvent 

interaktion på olika språk som viktiga faktorer.  

 

 

3.2 Två- och flerspråkig undervisning 

 

Skolorna i denna undersökningskontext karaktäriseras alla av sin två- och/eller flerspråkiga 

undervisning. Tvåspråkig undervisning är en förenklad beskrivning på ett komplext 

fenomen. Det kan handla dels om undervisning på två språk och dels om relativt enspråkig 

undervisning för talare av minoritetsspråk. (Baker 2006, 213.) Tvåspråkig undervisning 

skiljer sig från traditionell språkundervisning på så sätt, att det främmande språket används 

som undervisningsspråk istället för att undervisas som ämne (Baker 2007, 133; Garcia 

2008, 6). Dessutom erbjuds meningsfull undervisning som fostrar till tolerans mot andra 

språkliga och kulturella grupper (Garcia 2008, 6).  

 

Cenoz (2009, 31–32) påpekar att dessa definitioner stämmer bättre överens med tvåspråkig 

undervisning än flerspråkig undervisning. Då fler än två språk är involverade i under-

visningen är det svårare att använda alla språken som undervisningsspråk, även om skolans 

mål är att utveckla flerspråkighet och multikulturalism. Därför kan flerspråkig 

undervisning definieras som undervisning i mer än två språk, förutsatt att skolans mål är 

flerspråkighet och multikulturalism.  
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Undervisningsprogrammen i denna undersökning kan klassificeras både som tvåspråkiga 

och som flerspråkiga undervisningsprogram. Språkbadsundervisning hade från början en 

mer tvåspråkig inriktning, medan numera också andra främmande språk än andraspråket 

har en central roll. Därför kan språkbad räknas till program som strävar efter flerspråkighet 

snarare än tvåspråkighet. (Björklund & Mård-Miettinen 2011a, 20.) Också i Språkskolan i 

Haparanda introduceras tredjespråket tidigt, även om fokus i undervisningen ligger på två-

språkigheten (Lagnebäck 2012; Haparanda stad 2011). Europaskolan är den av dessa 

skolor med de mest mångsidiga möjligheterna till språkinlärning och flerspråkighet efter-

strävas också där, även om inte alla språk används som undervisningsspråk (Baetens 

Beardsmore 1993, 122, 124–128; Cenoz 2009, 32).  

 

Baker (2006, 215–217) kallar dock alla dessa program för tvåspråkig undervisning. Han 

skiljer mellan tio olika program av tvåspråkig undervisning, indelade i tre huvudkategorier: 

enspråkiga former av undervisning för tvåspråkiga, svaga former av tvåspråkig under-

visning för tvåspråkiga samt starka former av tvåspråkig undervisning. De enspråkiga 

formerna av undervisning är avsedda för talare av minoritetsspråket som ska integreras i 

majoritetsspråkssamhället utan stöd för det egna modersmålet. Målet är alltså enspråkighet. 

De svaga formerna är främst avsedda för talare av minoritetsspråk och strävar efter 

enspråkighet eller begränsad flerspråkighet. De starka formerna å andra sidan är avsedda 

både för talare av majoritetsspråket och för talare av minoritetsspråket samt strävar efter 

två- eller flerspråkighet samt multikulturalism. Baker (2007, 133) menar att elever har 

störst möjlighet att bli tvåspråkiga via de starka formerna av tvåspråkig undervisning.  

 

De starka formerna av tvåspråkig undervisning kan delas in i språkbad (immersion 

bilingual education), tvåvägsspråkbad (dual language bilingual education/two-way 

immersion), tvåspråkig undervisning genom ett eller flera majoritetsspråk (bilingual 

education in majority languages) samt hemspråksundervisning (heritage language bilingual 

education). (Baker 2006, 227.) Jag skall i de följande avsnitten beskriva de tre först 

nämnda av dessa undervisningsprogram närmare, eftersom dessa är de som är aktuella i 

denna undersökningskontext.   

 

 

 



22 

 

3.2.1 Språkbadsundervisning 

 

En av målgrupperna i mitt material kommer från Språkbadsskolan i Jakobstad. Med 

språkbad avses en modell för språktillägnande där språket tillägnas genom att det används i 

naturliga och meningsfulla situationer. Läraren följer den s.k. Grammonts principen: en 

person – ett språk och använder alltså endast ett språk med eleverna både i och utanför 

klassrummet. (Buss & Mård 1999, 9, 17.) Modellen kommer ursprungligen från Kanada 

och där innebär den främst språkbadsundervisning i franska för engelskspråkiga. Språk-

badet genomförs i den mindre språkgruppens språk för den större språkgruppen, i Finland 

alltså i huvudsak språkbad i svenska för finskspråkiga. (Laurén 1999, 20.) I Språkbads-

skolan i Jakobstad finns dock språkbadsundervisning på båda inhemska språken 

(Kielikylpykoulu/Språkbadsskolan 2010b). I denna undersökning ingår således elever både 

från svenskspråkig och från finskspråkig språkbadsundervisning. 

 

Den som ska delta i språkbad bör höra till en språk- och kulturgrupp med hög status i 

omgivningen för att inte det egna modersmålet ska ta skada av språkbadet (Laurén 1999, 

27). Målet med språkbadsundervisningen är funktionella färdigheter i tal och skrift i 

språkbadsspråket, samtidigt som förstaspråket utvecklas. Språkbadseleverna får dessutom 

kännedom om andraspråkets kultur samtidigt som de får ta del av sin egen kultur. Språk-

badet är ett frivilligt undervisningsprogram som följer den nationella läroplanen. (Vasa 

universitet 2011.) Språkbadsundervisningen i Jakobstad följer den kommunala läroplanen 

och målen är samma som för den allmänna undervisningen. För språkbadsspråket är målet 

funktionell tvåspråkighet. (Kielikylpykoulu/Språkbadsskolan 2010a.)  

 

Det finns olika former av språkbad, beroende på hur stor del av undervisningen som sker 

på språkbadsspråket och vid vilken ålder det inleds (Baker 2006, 245). Vid fullständigt 

språkbad sker undervisningen i början till 100 % på språkbadsspråket, efter två eller tre år 

sjunker andelen undervisning på språkbadsspråket till ca 80 % och vid årskurs sex sker ca 

50 % av undervisningen på språkbadsspråket. Dessutom finns det partiellt språkbad, där 

ungefär 50 % av undervisningen under de åtta första skolåren sker på språkbadsspråket och 

35–40 % under de fyra följande åren. (Baker 2006, 245; Baker & Prys Jones 1998, 496–

497.) Det tidiga fullständiga språkbadet har visat sig vara det mest framgångsrika och 

också vanligaste språkbadsprogrammet. Detta program inleds vanligtvis på daghemsnivå. 

Språkbadet genomförs så att eleverna inte förlorar något i förstaspråksutvecklingen. Det 
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mest omvälvande i det tidiga fullständiga språkbadet är att läs- och skrivundervisningen 

inleds på språkbadsspråket, inte på modersmålet. (Laurén 1999, 21, 23–24.) 

 

Kännetecknande för det svenska språkbadet i Finland är att förutom andraspråket 

undervisas även flera främmande språk. Undervisningen i det första främmande språket 

(det s.k. tredjespråket) inleds vanligtvis i årskurs 2 eller 3, med två språklektioner per 

vecka. Enligt en kartläggning gjord år 2010 är detta språk oftast engelska, men i enstaka 

skolor i södra Finland kan det också vara tyska, franska eller kinesiska. Största delen av 

språkbadsskolorna ger även möjligheten att från fjärde eller femte årskursen studera ett 

valfritt främmande språk. Detta språk är i allmänhet tyska, men i en del skolor även 

franska, engelska, spanska, ryska eller italienska. (Björklund & Mård-Miettinen 2011b, 

156–157.) I Språkbadsskolan i Jakobstad inleds undervisningen i tredjespråket (engelska) i 

årskurs 2. Under årskurserna 1–6 undervisas inga andra språk, men från och med årskurs 7 

inleds undervisning i tyska. (Jakobstads svenska skolväsende 2005.) 

 

Då språkbadsundervisningen inleddes i Finland undervisades tredje- och fjärdespråket på 

traditionellt sätt så att läraren använde både målspråket och modersmålet i undervisningen 

och en textbok som det primära inlärningsmaterialet. Senare märkte dock språkbadslärarna 

i Vasa att eleverna blev förbryllade av att två språk användes på samma lektion. Efter detta 

har även undervisningen i tredje- och fjärdespråket gått mot ett mer kommunikativt 

undervisningssätt där läraren talar endast målspråket och använder samma strategi med en 

person – ett språk som i övrig språkbadsundervisning. (Björklund & Mård-Miettinen 

2011a, 21–22.)  

 

 

3.2.2 Tvåvägsspråkbad  

 

En annan av målgrupperna i min undersökning är Språkskolan i Haparanda. Språkskolans 

modell för språkundervisning överensstämmer inte helt och hållet med någon av de starka 

formerna av tvåspråkig undervisning nämnda ovan, men påminner närmast om det som vi i 

Finland kallar tvåvägsspråkbad. Tvåvägsspråkbad finns främst i USA, men har även spridit 

sig till andra håll i världen. I dessa program är ungefär hälften av eleverna i klassen talare 

av majoritetsspråket och hälften talare av minoritetsspråket och båda språken används som 
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undervisningsspråk. Målet är balanserad tvåspråkighet. Eleverna får utveckla sitt första-

språk samtidigt som de lär sig andraspråket. Språkbalansen är viktig för att tvåspråkighet 

skall uppnås och så att inte ett av språket dominerar. Numerisk balans är dock inte 

automatiskt en förutsättning för språkbalans, de två språkens status och makt bör också 

beaktas. Ibland kan det exempelvis vara motiverat att gruppen med minoritetsspråkstalare 

är i majoritet. (Baker 2006, 228–231; Skutnabb-Kangas & Garcia 1995, 226–227.) 

 

Viktigt är att språken används separat i undervisningen, till exempel så att de båda språken 

används turvis varannan dag eller att vissa ämnen undervisas på ett språk och andra ämnen 

på det andra språket. Hur mycket tid ett språk undervisas varierar mellan olika skolor. I 

USA är de vanligaste modellerna 50:50 och 90:10. I den förstnämnda används båda 

språken lika mycket och i den andra används minoritetsspråket i början till 90 % för att så 

småningom minska. Dessutom finns en tredje modell där minoritets- och majoritets-

språkstalare är separerade för undervisning på sitt förstaspråk på förmiddagen för att på 

eftermiddagen vara tillsammans och använda båda språken. Från och med tredje klassen 

övergår dessa till 50:50 -modellen. (Baker 2006, 233–234.) 

 

Språkskolan i Haparanda skiljer sig från denna modell på så sätt, att endast en del av 

undervisningen är tvåvägsspråkbad. Vid skolan sker undervisningen i huvudsak på 

elevernas modersmål i skilda klasser för svensk- och finskspråkiga elever. I musik, idrott, 

slöjd och bildkonst förenas dock grupperna redan från första årskursen och båda språken 

används. Blandgrupperingen ökar för varje årskurs, så att i årskurs 2 och 3 sker också en 

del av undervisningen i samhälls-, naturvetenskapliga ämnen samt teknik på båda språken. 

Från årskurs 4 ökar tvåspråkighetsandelen ytterligare, så att även en del av undervisningen 

i grannspråket, engelska och matematik, samt ett ämne efter elevens eget val och 

hemkunskap undervisas i blandade grupper. I årskurs 1 består ungefär 20 % av 

undervisningen av blandgruppering, medan denna andel är ungefär 45 % i årskurs 6. I 

högstadiet ökar denna andel ytterligare till ungefär 55 %. (Haparanda stad 2011; Timplan 

för Språkskolan 2007.) Därför kunde detta program enligt min tolkning kallas för partiellt 

tvåvägsspråkbad, eftersom andelen undervisning i språkbadsspråket största delen av tiden 

ligger under 50 % (jfr avsnitt 3.2.1).  

 

Vid tvåspråkighetsandelen och blandgrupperingen i Språkskolan i Haparanda sker 

undervisningen på båda språken (Haparanda stad 2011). Man strävar efter principen en 
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person – ett språk, dock kan detta variera. En del lärare kan endast ett språk, som de då 

använder i ämnet de undervisar. Andra är tvåspråkiga och använder vid behov båda 

språken, men undviker att översätta eftersom eleverna ska bli vana att förstå båda språken. 

(Lagnebäck 2012.) Förutom blandgrupperingen strävar man efter att också ha många 

gemensamma aktiviteter utanför klassrummet då båda språken används. Målet är aktiv 

tvåspråkighet och att eleven kan och vågar använda andraspråket i kommunikationen. 

Andra av skolans målsättningar är att eleverna ska få kunskap och förståelse för hem-

bygden, den gemensamma kulturen och historien, samt utveckla ett internationellt synsätt 

som skapar respekt och förståelse för andra kulturer. (Haparanda stad 2011.) Vid skolan 

erbjuds även ett mångsidigt urval av främmande språk, undervisningen i engelska inleds 

redan i årskurs 1 och i årskurs 6 kan eleverna välja ett fjärde språk: tyska, franska, spanska 

eller ryska (Lagnebäck 2012). 

 

 

3.2.3 Tvåspråkig undervisning i majoritetsspråk 

 

Vid tvåspråkig undervisning i majoritetsspråk sker undervisningen på två (eller fler) 

majoritetsspråk i samma skola. Dessa skolor finns i samhällen där en stor del av 

befolkningen redan är två- eller flerspråkig, exempelvis Singapore eller Luxemburg. Några 

exempel på skolor där undervisningen sker på två eller flera majoritetsspråk är 

Internationella skolor och Europaskolor. (Baker 2006, 250–251.) I detta sammanhang 

beskrivs närmare Europaskolan eftersom den tredje målgruppen i undersökningen består av 

elever från Europaskolan i Luxemburg.  

 

Europaskolorna erbjuder undervisning i första hand till barn, vars föräldrar arbetar inom 

Europeiska unionens organisationer. Skolorna förvaltas gemensamt av Europeiska 

unionens medlemsstater och EU-kommissionen. (Opetushallitus 2012a.) Europaskolans 

uppgift är att erbjuda flerspråkig och mångkulturell undervisning från förskola till 

gymnasium. För tillfället finns fjorton Europaskolor i sju olika länder: Belgien, 

Nederländerna, Tyskland, Italien, Storbritannien, Spanien och Luxemburg, med samman-

lagt ungefär 22 500 elever. (Schola Europaea 2007–2009c.) Antalet språkavdelningar vid 

de olika Europaskolorna varierar, som mest finns det tolv språkavdelningar (Schola 

Europaea 2012). Läroplanen är den samma för alla språkavdelningar och alla Europaskolor 
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och skiljer sig från de nationella läroplanerna. Endast för modersmålet har alla 

språkavdelningar en egen läroplan. (Opetushallitus 2012b; Schola Europaea 2007–2009b.) 

 

De språkliga målen för Europaskolan är att nå en hög nivå i både modersmålet och i 

främmande språk (Schola Europaea 2007–2009b). Man vill dels utveckla elevernas första-

språk och kulturella identitet och dels befrämja den europeiska identiteten genom att 

studera flera språk. De yngre eleverna får i huvudsak undervisning på sitt modersmål, men 

i årskurs ett inleds även ämnesundervisningen i ett andraspråk. Andraspråket är antingen 

engelska, tyska eller franska och kan väljas fritt, bortsett från att den egna 

språkavdelningens språk inte kan väljas. Exempelvis en engelsktalande måste således välja 

antingen tyska eller franska, medan t.ex. en dansk kan välja vilket som helst av de tre 

språken. (Baetens Beardsmore 1993, 122, 124–128.) 

 

Både förstaspråks- och andraspråksundervisningen sker på lärarnas eget modersmål. Från 

och med tredje årskursen används några lektioner per vecka för så kallade 

”Europatimmar”. Vid dessa lektioner deltar elever från olika språkavdelningar och under-

visningen sker på andraspråket. Målet är att elever med olika språkbakgrund blir medvetna 

om sitt gemensamma europeiska arv genom att arbeta tillsammans. Tyngdpunkten under 

dessa lektioner ligger därför på kreativa aktiviteter som kräver samarbete. (Baetens 

Beardsmore 1993, 122, 124–128.) 

 

Efter det femåriga lågstadiet förflyttas eleverna till högstadiet, där andraspråket börjar 

användas som undervisningsspråk i större utsträckning (Baetens Beardsmore 1993, 130). 

Musik, bildkonst och gymnastik undervisas alltid för grupper med blandade nationaliteter. 

Från tredje klassen på högstadiet undervisas även geografi och historia på andraspråket till 

grupper med blandade nationaliteter. I andra årskursen i högstadiet inleds undervisning i 

ett tredjespråk. Detta språk kan väljas fritt bland alla språk som erbjuds vid skolan. Från 

fjärde årskursen på högstadiet erbjuds eleverna möjligheten att välja ytterligare ett fjärde 

språk. (Schola Europaea 2007–2009b.)  
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3.3 Resultat av två- och flerspråkig undervisning 

 

Flerspråkig undervisning har visat sig ha positiva effekter både på elevernas inställning till 

språkinlärning samt utvecklingen av språkkunskaperna. Enligt Björklund och Mård-

Miettinen (2011b, 158, 162–163) är språkbadselever positivt inställda till språkinlärning 

och uppnår under den grundläggande undervisningen en mångsidig och djupgående 

kunskap i språkbadsspråket svenska, utan att modersmålet tar skada. I en undersökning 

bland språkbadselever (som förutom svenska studerade två andra främmande språk) i 

årskurserna 4–6 våren 2011 framkom att 92 % ansåg att språkinlärning är lätt eller ganska 

lätt. Dessutom upplevde nästan alla att de kan de språk som de studerar i skolan och största 

delen var i kontakt med minst två språk även hemma.  

 

En orsak till att språkbadseleverna anser att de kan språken de studerar och att språk-

inlärning är lätt kan vara att de litar mer på sina språkkunskaper än elever i enspråkig 

undervisning. Detta konstaterade Björklund et al. (2012, 210–211) i en undersökning där 

språkbadslärare ombads ange skillnader mellan språkbadselever och icke-språkbadselever 

gällande undervisningen i främmande språk. Svaren visade på fyra skillnader: lärarna 

tyckte de kan kräva mer av språkbadseleverna, språkbadseleverna litar mer på sin 

inlärningskapacitet, de är modiga och nyfikna på ett positivt sätt och är mer fokuserade på 

att lära sig trots att de inte förstår allting i undervisningssituationen. En annan under-

sökning gav liknande svar, även om inte alla lärare såg skillnader mellan språkbadselever 

och icke-språkbadselever. Skillnaderna verkade dessutom märkas bäst vid undervisning i 

blandade grupper med både språkbadselever och icke-språkbadselever.  

 

Även undersökningar gjorda i Europaskolan visar på goda inlärningsresultat. Baker (2006, 

253) hänvisar till en undersökning gjord av Housen och Baetens Beardsmore i en Europa-

skola år 1987, enligt vilken eleverna klarade sig bra i studentexamen. De akademiska 

ämnena tog inte skada av en betoning på språkstudier i undervisningen. I fråga om Europa-

skolan kan dock även annat än skolan påverka elevernas tvåspråkighet och läs- och 

skrivkunskaper i två språk. Eleverna möter flera språk också i vardagen utanför skolan; 

föräldrarna kan vara två- eller flerspråkiga och till exempel lekplatserna och televisionen är 

flerspråkiga.  
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Inom två- och flerspråkig undervisning är engelska ett ofta förekommande språk. Engelska 

är det viktigaste språket för internationell kommunikation och det lärs ut som främmande 

språk i de flesta europeiska skolor. Engelska är det mest talade språket inom Europeiska 

unionen och ungefär hälften av de europeiska medborgarna kan tala engelska. Många ser 

idag engelskan som en resurs som öppnar dörrar för nya möjligheter och den associeras 

med social och ekonomisk mobilitet. (Cenoz 2009, 6, 110.) Så ser situationen ut även i 

finländska skolor. Engelskan ses som det viktigaste internationella språket och väljs oftast 

som första främmande språk. Dessutom är det i Finland lätt att komma i kontakt med 

engelskan även utanför skolan, till exempel via TV och musik. (Björklund & Suni 2000, 

201–202.) 

 

Detta har även Mäenpää (2011) kommit fram till. Hon har studerat finskspråkiga 

språkbadselevers och sverigesvenska elevers attityder till engelska språket samt det egna 

modersmålet i årskurs 6. Undersökningens resultat visar att båda elevgrupperna värderade 

engelska språket högt och ansåg att språket är ett viktigt språk. Engelska upplevdes som ett 

kommunikationsmedel, som behövs i arbetslivet och används i hela världen. Båda 

grupperna ansåg sig också vara duktiga i engelska. Språkbadseleverna var dock mer 

positivt inställda till sitt modersmål än de sverigesvenska eleverna. Båda grupperna var av 

den åsikten att engelska är dagens lingua franca och att modersmålet behövs endast i 

hemlandet.  

 

Engelskans utbredning är dock inte enbart positiv. I Norden är vi nära en tvåspråkssituation 

där människorna i vardagen använder och möter sitt eget språk (och eventuellt ett andra 

nationalspråk) samt engelska. Detta har både för- och nackdelar. Fördelen är naturligtvis 

engelskans användbarhet. Nackdelen är att ju större utbredning engelskan får, desto svårare 

blir det att på livets alla områden kunna använda nationalspråken. Då ett språk helt ersatt 

ett annat språk inom ett samhällsområde kallas detta inom språkforskningen domänförlust. 

Om det sker tillräckligt många domänförluster i ett språk kan en situation uppstå där till 

sist bara äldre människor talar språket och enbart i sina egna omgivningar. Inget av de 

nordiska språken är nära en sådan situation, men flera domäner håller på att övertas av 

engelskan, till exempel i den akademiska världen och forskningen och inom en del 

internationella företag. (Höglin 2002, 8.)  

 



29 

 

Även Peteri (2009) uttrycker en oro över engelskans växande roll. I hennes undersökning 

om språkbadselevers språkliga identitet var ingen beredd att avstå från finska språket för 

svenskans skull, men nog för engelskans skull. Enligt henne värderar eleverna engelskans 

makt och möjligheter för högt med tanke på att engelskan inte alls är gångbar var som 

helst. Björklund och Suni (2000, 203) är inne på samma linje. Många elever tror att man 

klarar sig med engelskan i hela Europa, vilket minskar motivationen att lära sig andra 

språk. Eftersom Finland är en del av Norden skulle även studier i svenska vara viktigt.   

 

 

3.4 Sammanfattning 

 

Tvåspråkighet är ett svårdefinierat fenomen som olika forskare definierar på olika sätt. En 

definition är att tvåspråkighet innebär att behärska två eller flera språk som en infödd, 

medan ett annat vanligt synsätt är att utgå från de fyra kriterierna ursprung, kompetens, 

funktion och attityder (Skutnabb-Kangas 1981, 85). Eftersom inte ens forskare är eniga om 

en definition kan det vara ännu svårare för dem som inte studerat eller reflekterat närmare 

över begreppet att ge en definition. Därför påverkas forskningsresultat där tvåspråkighet 

undersöks ofta av att forskningsobjekten definierar begreppen olika (jfr Björklund, Mård-

Miettinen & Mäenpää 2012, 209–210).  

 

Tvåspråkighet är aktuellt i två- och flerspråkig undervisning, som alla skolor i denna 

undersökning karaktäriseras av. Enligt Baker (2007, 133) är skillnaden mellan tvåspråkig 

undervisning och traditionell språkundervisning att i tvåspråkig undervisning används det 

främmande språket som undervisningsspråk istället för att undervisas som ämne. Enligt 

Cenoz (2009, 31–32) kan flerspråkig undervisning definieras som undervisning i mer än 

två språk, förutsatt att skolans mål är flerspråkighet och multikulturalism. Således kan 

skolorna i denna undersökning klassificeras både som skolor med tvåspråkig undervisning 

och som skolor med flerspråkig undervisning.  

 

Det finns flera olika program av tvåspråkig undervisning och eleverna har störst möjlighet 

att bli tvåspråkiga genom de starka formerna av tvåspråkig undervisning, eftersom dessa 

program strävar efter två- eller flerspråkighet samt multikulturalism (Baker 2007, 133). I 

denna undersökning finns tre olika starka former av tvåspråkig undervisning 

representerade: språkbadsundervisning, tvåvägsspråkbad och tvåspråkig undervisning i 
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majoritetsspråk (Europaskolan). Gemensamt för dessa program är att undervisningen 

delvis sker på ett annat språk än elevernas modersmål.  

 

Som framgår av tabell 2 dominerar undervisningen i andraspråket svenska eller finska samt 

främmande språket engelska i Språkbadsskolan i Jakobstad och i Språkskolan i Haparanda. 

Undervisningen i tyska och franska blir antingen möjlig först vid högre årskurser eller går 

inte att studera alls i dessa skolor. (Jakobstads svenska skolväsende 2005; Lagnebäck 

2012; Timplan för Språkskolan 2007.) Eleverna i Europaskolan i Luxemburg däremot har 

större möjligheter att välja mellan flera olika språk redan från årskurs ett (Baetens 

Beardsmore 1993, 122, 124–128). Dock kan här noteras att i Europaskolan ges ingen 

undervisning i svenska, ifall eleverna inte väljer att börja läsa språket som tredjespråk från 

årskurs sju. Detta beror på att Europaskolan inte följer den finländska läroplanen utan har 

en egen läroplan som alla språkavdelningar följer (Schola Europaea 2007–2009b).  

 

I tabell 2 finns en översikt av när undervisningen i finska, svenska, engelska, tyska och 

franska inleds i de olika skolorna. Dessa språk är de som är mest aktuella i denna 

undersökning och därför har jag inte i denna tabell tagit eventuella andra språk som 

undervisas i beaktande. Jag har inte heller i denna tabell beaktat modersmåls-

undervisningen, eftersom den för alla inleds parallellt med andraspråksundervisningen 

senast i årskurs ett (Baetens Beardsmore 1993, 124; Jakobstads svenska skolväsende 2005; 

Timplan för Språkskolan 2007).  

 

TABELL 2. Tidpunkten när undervisningen i andraspråket och främmande språk inleds 

 Finska Svenska Engelska Tyska Franska 

Språkbadsskolan 

i Jakobstad 

daghem  

(för svensk- 

språkiga) 

daghem 

(för finsk-

språkiga) 

åk 2 åk 7 inte alls 

Språkskolan i 

Haparanda 

åk 1 

(för svensk- 

språkiga) 

åk 1  

(för finsk- 

språkiga) 

åk 1 kan väljas 

från åk 6 

kan väljas 

från åk 6 

Europaskolan i 

Luxemburg 

 kan väljas 

från åk 7 

kan väljas 

från åk 1 

kan väljas 

från åk 1 

kan väljas 

från åk 1 

 

Trots att alla dessa starka former av tvåspråkig undervisning har många gemensamma drag 

så finns det också skillnader dem emellan. En skillnad är elevernas språkliga bakgrund. I 

språkbad och Europaskolan deltar majoritetsspråkstalare som får undervisning i sitt 
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andraspråk, medan eleverna i tvåvägsspråkbadet kommer från två eller flera olika språkliga 

bakgrunder (jfr Baker 2006, 242).   

 

Definitionerna av målgrupperna i denna undersökning är dock inte så entydiga, eftersom 

alla dessa skolor befinner sig i mycket två- eller flerspråkiga miljöer. I Jakobstad var ca 56 

% av befolkningen svenskspråkig och ca 40 % finskspråkig i början av år 2010 (Jakobstad 

2012). De finskspråkiga språkbadseleverna som har språkbadsspråket svenska hör således 

till majoritetsspråkstalarna i Finland, men i staden Jakobstad hör de till minoritets-

språkstalarna. För de svenskspråkiga eleverna med språkbadsspråket finska är situationen 

den motsatta: de hör till minoritetsspråkstalare nationellt sett, men är i Jakobstad i 

majoritet. Eleverna i Språkskolan i Haparanda är i huvudsak elever med svenska som 

modersmål från Sverige och elever med finska som modersmål från Finland (se avsnitt 

4.2). Eftersom de bor vid gränsen mellan Sverige och Finland finns båda språken starkt 

representerade i omgivningen också för dessa elever.  

 

Omgivningen i Luxemburg skiljer sig ganska mycket från omgivningen i Jakobstad och i 

Haparanda. Staden Luxemburg är en mångkulturell stad där ca 65 % av befolkningen är 

personer med utländskt ursprung. Förutom de tre officiella språken tyska, franska och 

luxemburgiska talas därför ett flertal andra språk i staden. (Ville de Luxembourg 2012.) 

Fastän undervisningen i Europaskolan sker på två eller fler majoritetsspråk är finskan inte i 

majoritet i det omgivande samhället, utan i stället lever eleverna i en mycket flerspråkig 

miljö.  

 

De tre skolornas språkliga mål skiljer sig också till en del från varandra, som framgår av 

tabell 3. I Språkbadsskolan i Jakobstad är målet funktionell tvåspråkighet (Kielikylpy- 

koulu/Språkbadsskolan 2010a). Språkskolan i Haparanda (Haparanda stad 2011) nämner 

som språkligt mål aktiv tvåspråkighet och att eleven kan och vågar använda andraspråket i 

kommunikationen. För tvåvägsspråkbad överlag är målet balanserad tvåspråkighet (Baker 

2006, 228–229). I Europaskolan är de språkliga målen att nå en hög nivå både i 

modersmålet och i främmande språk (Schola Europaea 2007–2009b).  

 

En annan aspekt som jag lyfter fram i tabell 3 är några kännetecken för undervisningen i 

andraspråket. Största skillnaden mellan språkbad och Europaskolan i fråga om 

undervisningen i andraspråket är att i Europaskolan undervisas andraspråket som ämne 
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först, innan det börjar användas som undervisningsspråk. Efter att språket börjat användas 

som undervisningsspråk fortsätter dessutom ämnesundervisningen i språket. (Baetens 

Beardsmore 1993, 123.) I språkbad däremot börjar andraspråket användas som 

undervisningsspråk genast (Baker 2006, 245). Språkskolan i Haparanda ligger mellan 

dessa två ytterligheter, eftersom andraspråket både undervisas som ämne och används som 

undervisningsspråk genast från årskurs ett (Timplan för Språkskolan 2007). 

 

TABELL 3. Skolorna i undersökningskontexten 

Skola Språkprogram Målgrupp Språkliga mål Kännetecken  

Språkbadsskolan 

i Jakobstad 

Tidigt 

fullständigt 

språkbad 

Majoritets-

språkstalare 

Funktionell 

tvåspråkighet 

Andraspråket 

används som un-

dervisningsspråk 

genast 

Språkskolan i 

Haparanda 

Partiellt 

tvåvägsspråkbad 

Elever med 

minst två olika 

språkliga 

bakgrunder 

Aktiv 

tvåspråkighet/ 

balanserad 

tvåspråkighet 

Andraspråket 

både som un-

dervisningsspråk 

och som ämne 

genast 

Europaskolan i 

Luxemburg 

Tvåspråkig 

undervisning i 

majoritetsspråk 

Majoritets-

språkstalare 

Hög nivå både i 

modersmål och 

i främmande 

språk 

Andraspråket 

undervisas som 

ämne först 

 

Det har visat sig att två- och flerspråkig undervisning har positiva effekter på elevernas 

inställning till språkinlärning samt utveckling av språkkunskaperna. Dessutom har det i en 

del undersökningar framkommit att elever som deltar i tvåspråkig undervisning litar mer på 

sin inlärningskapacitet och är mer fokuserade på att lära sig trots att de inte förstår allt. 

(Björklund & Mård-Miettinen 2011b, 158, 162–163; Björklund et al. 2012, 210–211.) 

Trots en positiv inställning till flerspråkighet är en del forskare oroade över att engelskan 

har fått så stort inflytande. Många elever tror att de kan klara sig enbart med engelskan i 

Europa, vilket minskar motivationen att lära sig andra språk (Björklund & Suni 2000, 203). 

Tvåspråkighet och olika former av två- och flerspråkig undervisning är alltså centrala 

begrepp i denna undersökning. I nästa kapitel kommer jag att gå in på de olika skedena i 

genomförandet av min undersökning och presentera de två- och flerspråkiga skolorna i 

denna undersökning närmare. 
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4 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

 

 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera de faktorer som berör undersökningens 

genomförande. Först redogör jag för undersökningens syfte och definierar forsknings-

frågorna, samt presenterar mina egna hypoteser. Sedan berättar jag om de tre skolorna som 

ingår i målgruppen och varför jag valt just dessa till min målgrupp, samt hur jag gick till 

väga då jag samlade in materialet.  

 

Denna undersökning är främst kvalitativ, men har även kvantitativa drag. Därför jämför jag 

i metodavsnittet kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt berättar kort om 

survey-undersökning och fallstudie. Jag berättar också om hur jag utformade enkäten, samt 

motiverar mina val utgående från litteraturen. Till sist ser jag på de använda analys-

metoderna och forskningens tillförlitlighet samt forskningsetiska frågor.   

 

 

4.1 Syfte  

 

Huvudsyftet med min undersökning är att kartlägga elevers språkliga identitet i olika 

former av två- och flerspråkig undervisning. Jag vill ta reda på om eleverna upplever sig ha 

en enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig identitet. Dessutom vill jag veta vad eleverna har 

för åsikter om olika språk och flerspråkighet samt vad de har för upplevelser av två- och 

flerspråkig undervisning. Forskningsobjekten omfattar således tre huvudområden: identitet, 

åsikter, samt upplevelser och erfarenheter. Inom alla dessa områden vill jag också ta reda 

på hur skolan påverkar dessa aspekter. Jag vill även jämföra de olika skolorna och se om 
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det finns skillnader dem emellan i fråga om de definierade forskningsområdena. De olika 

forskningsobjekten kan direkt formuleras i följande forskningsfrågor: 

 

Identitet 

a) Har eleverna en enspråkig, tvåspråkig- eller flerspråkig identitet? 

b) Hur har skolan påverkat formandet av den språkliga identiteten? 

 

Åsikter 

a) Vad anser eleverna om olika språk och flerspråkighet? 

b) Hur har skolan påverkat formandet av dessa åsikter? 

 

Upplevelser och erfarenheter 

a) Hur upplevs den två- och flerspråkiga undervisningen? 

b) Hur har skolan påverkat dessa upplevelser och erfarenheter? 

 

Jag antar att trots att eleverna deltar i två- och flerspråkig undervisning, så upplever sig 

största delen ha en enspråkig identitet. Jag tror att den största faktorn som påverkar den 

språkliga identiteten är hemmet, eftersom mer tid spenderas i hemmet och barnen får en 

stark språklig grund hemifrån. Skolan påverkar den språkliga identiteten endast lite. Om 

eleverna upplever sig ha en flerspråkig identitet beror detta kanske därför snarare på att de 

kommer från ett flerspråkigt hem än att de deltar i flerspråkig undervisning. Därför kunde 

eventuellt eleverna i Europaskolan i Luxemburg i större utsträckning uppleva sig ha en 

flerspråkig identitet, eftersom möjligheten är större att de kommer från flerspråkiga hem.  

 

Överlag tror jag eleverna är positivt inställda till flerspråkighet, att de anser det vara viktigt 

att kunna flera språk och gärna även skulle lära sig fler språk. Vid formandet av dessa 

åsikter tror jag skolan har en ganska stor roll. Skolan uppmuntrar och förespråkar 

flerspråkighet och eleverna lär sig språken på andra sätt än i enspråkig undervisning. Vilka 

språk de tycker är viktigast beror till en del på omgivningen de bor i. Jag tror att de flesta 

här i Norden tycker att svenska, finska och engelska är viktiga, medan eleverna i 

Luxemburg antagligen tycker att de internationellt gångbara språken är viktigare än 

svenska och finska. Förutom engelskan kan de uppleva tyskan och franskan som viktig, 

eftersom de säkert märkt att de behöver dessa språk ute i Europa.  Jag tror ändå att de 
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tycker det är lättast att använda modersmålet, eftersom det är det språk de lärt sig hemma 

och kan bäst. 

 

Angående upplevelser och erfarenheter av undervisningen tror jag att eleverna i alla skolor 

är av åsikten att språken utvecklas mycket i den två- och flerspråkiga undervisningen. 

Dessutom tror jag att eleverna åtminstone i Jakobstad och Haparanda upplever att 

undervisningen är lätt att förstå. En stor andel av undervisningen sker på andraspråket och 

de är vana vid flerspråkig undervisning ända från daghemmet, så de kanske inte ens 

reflekterar över att de nödvändigtvis inte förstår allting. I Luxemburg kan situationen 

eventuellt vara en annan. Undervisningen i finska är lätt att förstå, medan det i fråga om 

andra språk varierar. En del av eleverna har kanske plötsligt kommit från en relativt 

enspråkig miljö och undervisning till flerspråkig undervisning, och undervisningen på 

främmande språk känns därför möjligen ovan. I Luxemburg är det också möjligt att de 

upplever att de får använda modersmålet för lite, eftersom stöd för modersmålet inte finns i 

omgivningen. I de andra skolorna tror jag att eleverna tycker att de får använda alla de 

olika språken tillräckligt.  

 

 

4.2 Målgrupp och materialinsamling 

 

Målgruppen i min undersökning består av elever i årskurs 6 i tre olika skolor som erbjuder 

två- eller flerspråkig undervisning: Språkbadsskolan i Jakobstad (en klass i finskt språkbad 

och en klass i svenskt språkbad, sammanlagt 33 elever), Språkskolan i Haparanda (två 

klasser med sammanlagt 32 elever) samt den finska avdelningen i Europaskolan i 

Luxemburg (en klass med sammanlagt 13 elever). Det sammanlagda antalet elever som 

skulle delta i undersökningen var alltså 78 stycken.  

 

Dessa skolor valdes av olika orsaker. Främsta orsaken var att jag ville ha med skolor som 

erbjöd olika slag av två- och flerspråkig undervisning. Språkbadsskolan i Jakobstad var 

bekant för mig från tidigare från min kandidatavhandling, så därför var denna skola ett 

naturligt val. Europaskolan i Luxemburg valde jag eftersom jag våren 2012 utförde en 

valfri praktikperiod där och tyckte det passade bra att kombinera praktiken med 

materialinsamling för min avhandling pro gradu. Dessa två skolor svarade genast att de var 
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villiga att delta i min undersökning. Europaskolan i Luxemburg ville dock ha en skriftlig 

anhållan om forskningstillstånd. Därför skickade jag en sådan till båda ovan nämnda skolor 

(se bilaga 1). Från Språkbadsskolan i Jakobstad fick jag ett skriftligt forskningstillstånd (se 

bilaga 2), medan jag från Europaskolan i Luxemburg endast fick ett e-postmeddelande om 

att min anhållan om forskningstillstånd godkänts. Som tredje skola ville jag ha med en 

skola från Sverige för att ha med skolor från tre olika länder. Jag kontaktade Sverigefinska 

skolan i Stockholm samt Språkskolan i Haparanda. Jag fick inget svar från den först 

nämnda, medan jag efter en påminnelse till Språkskolan i Haparanda fick ett jakande svar 

därifrån. Därmed blev denna skola den tredje målgruppen i min undersökning. Skolan 

krävde ingen skriftlig anhållan om forskningstillstånd, utan gav sitt tillstånd via e-post.  

 

Språkbadsundervisningen i Jakobstad inleddes hösten 1992. Jakobstad är med sin 

språkbadsundervisning unik eftersom det är enda orten i Finland där det ordnas språkbads-

undervisning på de båda inhemska språken. (Kielikylpykoulu/Språkbadsskolan 2010b.) 

Den första gruppen i finskt språkbad började hösten 1994 (Buss & Mård 1999, 29). År 

2003 startade Språkbadsskolan med en egen rektor och egen administration. Först verkade 

skolan i olika fastigheter, men från och med år 2006 fungerar skolan som helhet i samma 

fastighet. (Kielikylpykoulu/Språkbadsskolan 2010a.) I Jakobstad fungerar språkbadet för 

båda språkgrupperna eftersom staden har svenska som majoritetsspråk, men de två språk-

grupperna är nästan lika stora. De svenskspråkiga har mer än i många andra miljöer i 

Finland tillgång till svenska aktiviteter och de finskspråkiga är starkt uppbackade av de 

finska medierna. (Laurén 1999, 20.) Språkbadsundervisningen i Jakobstad följer den s.k. 

tidiga fullständiga språkbadsmodellen (se avsnitt 3.2.1) (Kielikylpykoulu/ Språkbadsskolan 

2010a).  

 

Språkskolan i Haparanda startade hösten 1989. Skolan är Torneås och Haparandas 

gemensamma grundskola, där hälften av eleverna kommer från Torneå i Finland och 

hälften från Haparanda i Sverige. Språkskolan följer det svenska skolsystemet och 

läroplanen är en jämkning av den svenska och av den finska läroplanen. (Haparanda stad 

2011.) Lärarna är väl införstådda med hur undervisningen fungerar både i Sverige och i 

Finland och deltar till exempel i fortbildningsdagar även i Finland (Lagnebäck 2012). 

 

Den första Europaskolan grundades i Luxemburg 1953 (Schola Europaea 2007–2009). Den 

12 april 1957 undertecknades stadgan för Europaskolorna, som Europaskolornas 
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verksamhet grundar sig på. Stadgan har bekräftats av de nationella myndigheterna i de 

länder som undertecknat avtalet. Den nuvarande stadgan är från 1994. Finland anslöt sig 

till stadgan 1995. (Opetushallitus 2012a.) Finska avdelningar finns endast i Bryssel 

(Bryssel II) samt Luxemburg (Luxemburg I). Undervisningen i Europaskolorna är upp-

delad i två stadier: lågstadiet, som indelas i förskola och grundskolans lägre årskurser, samt 

högstadiet-gymnasiet. Barnen inleder den tvååriga förskolan det år då de fyller fyra år. 

Grundskolans första årskurs inleds vid sex års ålder. I lågstadiet finns årskurserna 1–5, i 

högstadiet årskurserna 1–5 och i gymnasiet årskurserna 6–7. (Opetushallitus 2012b.) Detta 

innebär att eleverna från Europaskolan i Luxemburg som deltog i min undersökning gick i 

högstadiets årskurs 1, istället för i lågstadiets årskurs 6. Eftersom eleverna börjar 

grundskolan redan vid sex års ålder var dessa elever också ett år yngre än eleverna från de 

två andra skolorna i denna undersökning.  

 

Undersökningen genomfördes genom en elektronisk webbenkät, som fanns både som 

svensk- och finskspråkig version (se bilaga 3). Till Språkbadsskolan i Jakobstad och 

Språkskolan i Haparanda skickade jag ut länkarna till enkäterna till rektorerna, som 

instruerade eleverna i ifyllandet under skoltid. Som bilaga skickade jag ett brev med 

instruktioner till den som övervakade ifyllandet av enkäten (se bilaga 4). I detta fall 

skickades alltså missivet, det vill säga följebrevet med information om undersökningen (jfr 

Patel & Davidson 2003, 71), till rektorerna istället för direkt till informanterna. I början av 

enkäten skrev jag dock kort om undersökningens syfte samt att svaren behandlas 

konfidentiellt. I Europaskolan i Luxemburg instruerade och övervakade jag själv ifyllandet 

av enkäten och således behövdes inget följebrev dit.  

 

Eleverna hade en dryg månad tid på sig att svara på enkäten (3.4.2012–4.5.2012). Då det 

återstod ungefär en vecka av svarstiden hade jag ännu inte fått svar av någon och skickade 

en påminnelse till Språkbadsskolan i Jakobstad och Språkskolan i Haparanda. Dagen innan 

tiden gick ut hade jag fortfarande inte fått svar från Haparanda och från Jakobstad hade jag 

fått svar endast från den ena klassen. Därför förlängde jag tiden till den 11.5.2012 och 

skickade ny påminnelse till rektorerna. Då denna tid gått ut hade jag fått svar från alla 

klasser, utom den ena klassen i Haparanda. Då förlängde jag svarstiden ytterligare till den 

31.5.2012, men trots detta fick jag inga fler svar och inte heller något meddelande av 

rektorn om varför svaren uteblev. Sammanlagt fick jag 57 svar, men ett av svaren hade av 
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någon anledning skickats två gånger, därför beaktar jag bara det ena av dessa i analysen. 

Det slutgiltiga antalet svar stannar därför på 56 stycken. 

 

 

4.3 Forskningsmetod 

 

Denna undersökning har både kvalitativa och kvantitativa drag. Kvalitativa metoder 

kännetecknas av att de ger beskrivande data, såsom skrivna eller talade ord och 

observerbara beteenden. Syftet är att karaktärisera och systematisera kunskap om något 

som kännetecknar ett fenomen. Kvalitet är en egenskap eller karaktär, medan kvantitet 

syftar på mängden av denna egenskap eller karaktär. (Olsson & Sörensen 2011, 106.) 

 

De kvalitativa metoderna ger många upplysningar om få enheter med fokus på det unika 

(Olsson & Sörensen 2011, 106). Man strävar efter att ge en så heltäckande bild som 

möjligt av forskningsobjektet. Det är dock inte möjligt att uppnå objektivitet, eftersom 

forskare och forskningsobjekt är nära sammanknippade. Undersökningen genomförs i 

naturliga, autentiska sammanhang och vanliga insamlingsmetoder är därför temaintervju, 

grupp-intervjuer, observation, samt analyser av olika dokument och texter. Målgruppen 

väljs medvetet och inte genom slumpmässigt urval. I kvalitativ forskning formas 

forsknings-planen i takt med att undersökningen framskrider. Man vill snarare hitta eller 

avslöja faktum än att bevisa redan existerande teorier. Vid analysen ligger fokus därför på 

att granska materialet på ett mångfacetterat och ingående sätt. Varje fall är unikt och 

materialet tolkas utgående från det. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 152, 155.) 

 

Kvantitativa metoder å andra sidan utgår oftast från en teori, som grundar sig på tidigare 

forskningsresultat och forskarens egna erfarenheter. Teorin struktureras och formuleras i 

prövningsbara hypoteser. Forskaren är objektiv och har antingen kortvarig eller ingen 

kontakt med försökspersonerna. Vid materialinsamlingen används strukturerade fråge-

ställningar, som har formulerats i förväg. Undersökningen grundar sig på många individer 

och ett begränsat antal variabler. Därför är enkät en vanlig insamlingsmetod. (Olsson & 

Sörensen 2011, 18, 108, 148.) Målgruppen väljs som ett urval ur en population. Det 

insamlade materialet behöver kunna omvandlas i numerisk form. Analysen kännetecknas 

av statistisk analys och resultaten presenteras ofta i tabellform. (Hirsjärvi, et al. 2000, 129.) 
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De kvalitativa dragen i min undersökning tar sig uttryck i att jag är mer intresserad av att 

beskriva och karaktärisera än att ange resultaten i numerisk form. Fokus ligger mer på 

kvalitet än kvantitet. Målgruppen har valts medvetet och jag vill ge en så heltäckande bild 

som möjligt av forskningsobjektet. Undersökningen har även drag av en fallstudie, vilket 

är en kvalitativ forskningsmetod. Dock använder jag mig av en strukturerad och på förhand 

utformad enkät vid materialinsamlingen, som är en i första hand kvantitativ insamlings-

metod använd inom survey-undersökning. De kvantitativa dragen tar sig också uttryck i att 

jag som forskare inte är i nära kontakt med målgruppen, eftersom jag endast träffade en av 

klasserna. I följande avsnitt går jag närmare in på vad som kännetecknar survey-

undersökningar och fallstudier.  

 

 

4.3.1 Survey-undersökning och fallstudie 

 

Vid survey-undersökning samlas material i standardiserad form av en grupp människor 

som består av ett urval ur en population. Standardisering innebär att en sak frågas av alla 

informanter på exakt samma sätt. Inom survey-undersökning är enkät det vanligaste sättet 

att samla information. Med det insamlande materialet strävar man efter att beskriva, 

jämföra och förklara fenomen och analysen är ofta kvantitativ. (Hirsjärvi et al. 2000, 122, 

180–181.) Det som denna undersökning har gemensamt med survey-undersökning är att 

materialet insamlas i standardiserad form genom en enkät och med det insamlade 

materialet vill jag beskriva och jämföra fenomen. Målgruppen i denna undersökning består 

dock inte av ett urval ur en population, utan har som tidigare konstaterades valts medvetet. 

Analysen är inte heller enbart kvantitativ.  

 

Utöver survey-undersökning kan min undersökning därför också karaktäriseras som en 

fallstudie. Fallstudier ger detaljerad information om ett enskilt fall, en person, en grupp 

eller en social enhet (Hirsjärvi et al. 2000, 123; Olsson & Sörensen 2011, 142). Man är 

intresserad av en specifik verksamhet i en specifik miljö, en händelsekedja eller verk-

samheten hos ett specifikt objekt, exempelvis en skola eller en klass. Till ett fall kan höra 

en stor grupp människor, men dessa är inte ett slumpmässigt urval ur en population, utan 

medvetet valda.  Målet och förverkligandet av fallstudier varierar, gemensamt är ändå att 

man vill samla mångsidig information om forskningsobjektet på många olika sätt. (Syrjälä 

1994, 10, 12.) Dessa kriterier överensstämmer till vissa delar med min undersökning. Jag 
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är intresserad av verksamheten i en specifik miljö: den två- och flerspråkiga under-

visningen och i undersökningen får jag fram detaljerad information om hur de fyra 

enskilda klasserna upplever den två- och flerspråkiga undervisningen samt hur de 

påverkats av den. Dessutom är målgruppen medvetet vald. Dock samlar jag information 

om forskningsobjektet endast på ett sätt: genom en enkät.  

 

Enligt Syrjälä (1994, 11–12) är fallstudier vanliga vid undersökningar som berör under-

visning och inlärning, då man vill få en heltäckande bild av ett praktiskt problem. Genom 

fallstudier kan man förstå undervisningen eller annan verksamhet i situationen i fråga på 

ett djupare plan ur alla deltagares synvinklar. Fallstudier utesluter inte heller statistiskt 

material om undersökningsobjektet, om man har hjälp av det för att karaktärisera fallet. 

Detta är även kännetecknande för min undersökning eftersom jag i mina frågeställningar 

utgår från elevernas åsikter och synvinklar. Jag kommer också i min analys att kombinera 

statistiskt material med mer beskrivande material. I följande avsnitt redogör jag för enkäten 

som materialinsamlingsmetod och berättar om hur jag utformade min enkät.  

 

 

4.3.2 Enkät  

 

Materialinsamlingen i denna undersökning gjordes genom en enkät. Enkät kändes genast 

som det mest bekväma sättet att samla in material. Dels eftersom jag använt mig av enkät i 

min kandidatavhandling och kunde dra nytta av mina erfarenheter därifrån och dels för att 

min målgrupp befann sig på flera olika orter och insamlandet av material via enkät därmed 

var lättast. Enkät gav också ett större material än vad exempelvis intervju skulle ha gjort. 

Även Hirsjärvi et al. (2000, 182) framhåller att fördelen med enkät är att med hjälp av den 

kan man samla in ett brett material med många informanter och många frågor.     

 

Istället för en enkät i pappersformat använde jag mig av en elektronisk enkät gjord i 

elomake-programmet. I början hade jag för avsikt att göra enkäten i pappersformat, men då 

det blev klart för mig att jag skulle ha möjlighet att besöka endast en av skolorna 

personligen så valde jag den elektroniska enkäten både av praktiska och ekonomiska 

orsaker. Enligt Hultåker (2007, 127) har webbenkäter blivit allt vanligare och de är ett 

mycket kostnadseffektivt sätt att genomföra materialinsamling. En förutsättning är dock att 
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de som ska besvara enkäten har tillgång till dator med tillräckligt snabb Internet-

uppkoppling. Detta var också något jag tog i beaktande. I samband med att jag kontaktade 

skolornas rektorer angående forskningstillstånd frågade jag ifall undersökningen kunde 

genomföras som webbenkät. Alla skolor godkände användandet av webbenkät.  

 

Det finns olika typer av enkäter. Eftersom jag skickade enkäten till skolorna i Jakobstad 

och Haparanda utan att själv besöka målgruppen så ligger denna enkät enligt Hirsjärvi et 

al. (2000, 183) nära postenkät. Vid en postenkät skickas enkäten per post till informanterna 

och de fyller i den själva och skickar tillbaka den till forskaren i ett medföljande 

svarskuvert. Problemet med detta är dock bortfallet. En högre svarsprocent fås om enkäten 

skickas via någon organisation, institution eller något samfund (exempelvis skola), som jag 

gjorde. Därmed blev bortfallet också ganska litet, bortsett från den ena klassen som av 

någon anledning inte svarade. I Europaskolan i Luxemburg fick enkäten formen av en 

kontrollerad enkät, eftersom jag personligen besökte skolan och berättade om enkäten (jfr 

Hirsjärvi et al. 2000, 183–184). I alla tre fallen skickades förstås inte enkäten per post, utan 

elektroniskt.   

 

Vid utformandet av en enkät finns det en rad faktorer att tänka på. Det första steget är att 

definiera de variabler som ska studeras och konstruera relevanta frågor. Man bör undvika 

att ha för många frågor, bara det som är viktigt med tanke på studiens syfte ska tas med. 

(Olsson & Sörensen 2011, 151.) Innan jag började utforma min enkät sökte jag tidigare 

forskning inom ämnet. Jag hittade bland annat Sandström (1994) som studerat samband 

mellan språk och identitet samt tvåspråkighetens inverkan på självuppfattning, Koveros 

(2009) rapport om språk, identitet och skola i svenska skolor i huvudstadsregionen samt 

Iskanius (2006) forskning om rysktalande invandrares språkliga identitet (se avsnitt 2.2.2). 

Alla dessa använde jag som inspiration vid utformandet av enkäten. Till en början gjorde 

jag en lista över frågor som berörde ett ganska brett område av språklig identitet: 

språkanvändning hemma, på fritiden, i skolan, variationer i den språkliga identiteten osv. 

Efter diskussioner med handledaren kom vi fram till att jag skulle begränsa frågorna så att 

de gällde enbart skolkontexten. Jag omformade enkäten och använde då även Riihimäkis 

(2006) avhandling pro gradu (se avsnitt 2.2.2) till min hjälp.  
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Förutom att frågorna måste vara relevanta så är även dispositionen viktig. Frågorna i 

början ska vara enkla, naturliga och neutrala. Vanligast är att börja med bakgrundsfrågor, 

såsom ålder, kön eller utbildning. På samma sätt avslutas oftast enkäten neutralt, 

exempelvis med utrymme för kommentarer kring frågornas innehåll eller möjlighet till 

tilläggskommentarer. (Patel & Davidson 2003, 73.) Dock nämner Trost (2007, 94) att 

många anser att bakgrundsfrågorna ska komma sist, eftersom de är så tråkiga att de kan 

minska motivationen att besvara enkäten. I min enkät gjorde jag ändå så att jag började 

med bakgrundsinformationen. Frågorna 1–4 berör således kön, skola samt om eleverna gått 

årskurserna 1–6 i samma skola. Jag valde att inte fråga efter ålder, eftersom det inte är 

relevant i undersökningskontexten då alla eleverna är sjätteklassister. Enkäten avslutas 

neutralt med en frivillig fråga där eleverna kan skriva hälsningar till forskaren eller ge 

feedback om enkäten.  

 

Mellan inledningen och avslutningen placeras de egentliga frågorna som berör 

forskningsfrågorna. Frågorna ska vara i en logisk ordning och frågeformuläret ge ett 

positivt intryck och vara lätt att fylla i. Några riktlinjer är att använda entydiga och enkla 

frågor, ett gott språk, undvika ledande och förutsättande frågor, samt negationer, dubbla 

frågor och för långa frågor. (Olsson & Sörensen 2011, 151–152; Patel & Davidson 2003, 

73–57; Trost 2007, 82–87.) Jag arbetade mycket med att göra enkäten så tydlig, logisk och 

lättförståelig som möjligt. Förutom inledningen och avslutningen delas enkäten in i tre 

huvudområden: språkkunskaper (frågorna 5–10), språkstudier i skolan (frågorna 11–26) 

samt språkanvändning utanför skolan (frågorna 27–29). Som tidigare nämndes ligger 

tonvikten alltså på språkstudier i skolan. Jag valde att göra både en svensk- och en 

finskspråkig version av enkäten, eftersom målgruppen bestod av både elever som hade 

svenska som modersmål och elever som hade finska som modersmål. Därmed fick var och 

en välja att svara på det språk som kändes bekvämast.  

 

Enligt Hultåker (2007, 132) är det ännu viktigare att begränsa antalet frågor i en webbenkät 

än i en postenkät. I en postenkät är det lättare att snabbt få en uppfattning om hur lång 

enkäten är, medan denna överblick saknas i en webbenkät. En pappersenkät kan man 

dessutom fortsätta fylla i senare. Här måste jag dock påpeka att jag valde att göra hela min 

webbenkät på samma sida, och därmed går det att genast få en överblick över hur lång den 

är. Dock måste förstås hela enkäten fyllas i med en gång. Hultåker (2007, 131) lyfter också 

fram en av fördelarna med en webbenkät, att det är möjligt att lägga in funktioner som 
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kontrollerar att alla svar är ifyllda. Om något svarsfält är obesvarat uppmanas informanten 

att fylla i de obesvarade frågorna. Denna funktion använde jag i alla utom de frivilliga 

frågorna. Därmed försäkrade jag mig om att jag fick svar på alla frågor och att det inte blev 

något internt bortfall, dvs. inga svar på vissa frågor (jfr Olsson & Sörensen 2011, 153).  

 

I en enkät kan olika slags frågor användas. En vanlig indelning av olika typer av frågor är 

indelningen i icke-strukturerade och strukturerade frågor, det vill säga öppna eller icke-

öppna frågor. De icke-öppna frågorna är försedda med fasta svarsalternativ, medan de 

öppna frågorna ger informanterna möjlighet att svara fritt. (Trost 2007, 74.) Det finns både 

för- och nackdelar med icke-strukturerade och strukturerade frågor. Trost (2007, 74–75) 

varnar för öppna frågor eftersom det dels är tidsödande att analysera de skrivna svaren och 

dels för att svaren ofta är brokiga. Även Hirsjärvi et al. (2000, 187–188) nämner att de 

strukturerade frågorna blivit allt populärare. Dock har öppna frågor använts mycket i 

kvalitativ forskning under de senaste tjugo åren. Förespråkarna för öppna frågor framhåller 

att dessa frågor ger möjlighet att svara vad man egentligen tänker, medan flervalsfrågor 

binder informanten vid de givna alternativen. I många undersökningar används förstås en 

kombination av strukturerade och ostrukturerade frågor. Även jag använde både 

strukturerade och icke-strukturerade frågor i min undersökning. Av mina sammanlagt 30 

frågor hade 13 frågor fasta svarsalternativ, medan 17 frågor gav informanterna möjlighet 

att med egna ord svara på frågan. 

 

Bland de strukturerade och öppna frågorna använde jag mig ytterligare av olika varianter. 

Patel och Davidson (2003, 75–77) framhåller att vid frågor med fasta svarsalternativ är det 

viktigt att variera alternativen så att motivationen att svara på frågorna bibehålls och 

personen inte fastnar i ett visst svarsmönster. Några olika varianter av frågor som kan 

användas är svarsalternativ som anger: antingen – eller (ja/nej/vet ej), antal eller 

frekvenser, en lista med alternativ, rangordning, eller en graderad inställning (exempelvis 

ange åsikten om något på en skala 1–5).  

 

I min undersökning hittas de flesta av dessa varianter. Vid sex av frågorna kan man välja 

mellan ja och nej, vid tre av frågorna finns en lista med alternativ och tre frågor innehåller 

graderad inställning där man exempelvis ska bedöma sina språkkunskaper på skalan 

modersmål – kan inte språket (1–5). En fråga kan närmast klassificeras som att ange 

frekvenser eller antal eftersom jag angett färdiga alternativ på frågan när de börjat studera 
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olika språk. Även bland de öppna frågorna varierar utformningen. Vid åtta frågor vill jag 

ha motiveringar på en flervalsfråga, fem frågor är helt öppna frågor, tre frågor är ifyllnad 

av meningar och vid en fråga räcker det med att ange ett språk som svar.  

 

För att försäkra sig om att enkäten mäter det man vill mäta är det bra att göra en 

pilotundersökning (Hirsjärvi et al. 2000, 191; Olsson & Sörensen 2011, 153). Till detta 

valde jag en grupp på sex stycken sjätteklassister i en språkbadsklass i Keskuskoulu i Vasa. 

Dessa fick svara på en enkät i pappersformat med sammanlagt 20 frågor. Förutom 

enkätfrågorna som berörde ämnet hade jag till sist en fråga där de fick ge feedback på 

enkäten. Det visade sig vara bra att göra en pilotundersökning för efter piloteringen 

omformulerade jag enkäten ganska mycket.   

 

Jag ändrade en del på frågornas ordning så att de bildade en mer logisk helhet. Till 

exempel fråga nummer 5 hade jag till en början placerat i slutet av enkäten, men flyttade 

den sedan till början så att inte de andra frågorna skulle påverka svarandet. Några andra 

frågor flyttade jag så att enkäten delades in i de tre huvudområden jag nämnde tidigare. En 

del frågor strök jag, medan jag ersatte eller lade till andra frågor. Till exempel en fråga där 

jag frågade om eleverna tyckte det fanns tillräckligt med tillfällen att välja vilket språk de 

använder strök jag, eftersom eleverna hade svårt att förstå frågan och jag inte tyckte den 

gav relevanta svar. Bland annat frågorna 23–25 lade jag till efter pilotstudien, eftersom min 

handledare tipsade om att ifyllnad av meningar kunde ge intressanta svar.    

  

Några frågor omformulerade jag en aning. Vid fråga nummer två angav jag skolorna som 

färdiga alternativ, eftersom det skulle vara enklare att välja ett färdigt alternativ än att 

behöva skriva ut skolans namn. Fråga nummer 19 var från början formulerad så att jag 

frågade vad det beror på att de olika språken utvecklats olika mycket. Jag märkte dock att 

det skulle vara mer motiverat att fråga på vilket sätt språken utvecklats. Dessutom behövde 

vissa frågor ändras då jag överförde enkäten till elektroniskt format. Bland annat därför 

följer en motiveringsfråga efter alla ja/nej -frågor, eftersom det inte gick att sammankoppla 

motiveringen i samma fråga. Det slutliga antalet frågor blev 30 stycken (se bilaga 3). 
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4.4 Analysmetoder 

 

Eftersom forskningsmetoden har både kvalitativa och kvantitativa drag, kommer även 

analysen att innehålla inslag från båda synsätten. Enligt Patel och Davidson (2003, 109, 

119) arbetar man vid kvalitativ bearbetning oftast med texter, till exempel en utskriven text 

från en intervju, och slutprodukten är en text där citat från det insamlade materialet varvas 

med egna kommentarer och tolkningar. Den kvantitativa bearbetningen å andra sidan 

kännetecknas av statistiska analyser, som kan vara antingen deskriptiva (ge en beskrivning 

av materialet) eller hypotesprövande (testa statistiska hypoteser). En annan aspekt som 

skiljer kvalitativa undersökningar från kvantitativa, är att vid kvantitativa metoder börjar 

man vanligen analysen först då allt material är insamlat. Inom kvalitativ undersökning är 

däremot kontinuerliga analyser vanliga.  

 

Jag påbörjade analysen först då allt material var insamlat, eftersom detta var det mest 

naturliga sättet då jag använde mig av en enkät. En kontinuerlig analys hade i detta fall 

varit omöjlig. De öppna frågorna analyserades kvalitativt och de slutna frågorna 

kvantitativt. Syftet i denna undersökning var dock mer att beskriva än att testa statistiska 

hypoteser, alltså en deskriptiv metod. 

 

Analysen började jag med att dela in enkätsvaren i tre områden enligt indelningen i 

forskningsfrågorna: identitet, åsikter, samt upplevelser och erfarenheter. Varje fråga 

placerade jag alltså in i ett av dessa områden. Jag utgick från skolorna som tre skilda fall 

och såg på de tre delområdena för varje fall skilt för sig. Ett annat alternativ hade varit att 

ha elevernas modersmål som utgångspunkt, men eftersom jag endast fick svar från en klass 

med svenska som modersmål så hade denna grupp varit mycket mindre än de med finska 

som modersmål. Eftersom de tre skolkontexterna dessutom skiljer sig ganska mycket från 

varandra, konstaterade jag och mina handledare under diskussioner att skolorna skulle vara 

den mest ändamålsenliga och intressanta indelningen.  

 

Dock insåg jag att det inte skulle vara ändamålsenligt att analysera den svenska och den 

finska språkbadsklassen tillsammans, eftersom eleverna har olika modersmål och därmed 

lite olika utgångspunkter för sin språkinlärning. Dessutom skulle det ha blivit så stor 

skillnad mellan gruppernas storlek om jag skulle ha placerat alla språkbadselever i samma 

grupp. Därför såg jag på dessa två klasser skilt för sig och informanterna delades således in 
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i fyra olika grupper, som jag jämförde i analysen. Ifall det inom en och samma klass fanns 

stora variationer tog jag förstås också detta i beaktande. Informanterna bestod av exakt lika 

många flickor och pojkar och därför valde jag att i analysen också jämföra flickor och 

pojkar. Dock märktes inga större skillnader mellan könen, så därför nämner jag deras 

resultat i resultatredovisningen för endast några frågor.  

 

Jag fortsatte analysen med att inom varje forskningsfråga analysera ett av svaren i taget. 

Angående de slutna frågorna faller det sig naturligt att analysen blev mer kvantitativ och 

baserar sig på tabeller och siffror. Jag hade genom webbenkätens inställningar gett de olika 

alternativen numeriska värden. För dessa svar räknade jag därför ut medeltalen. Vid en del 

svar räknade jag ut procentandelen och angav i resultaten både andelen och antalet.  

 

De öppna frågorna å andra sidan gav mig ett ganska stort textmaterial, så dessa analyserade 

jag kvalitativt, med innehållsanalys som utgångspunkt. Innehållsanalys används vid 

vetenskaplig analys av dokument, både skrivna och sådana som återger tal. Objektet är 

kommunikationsinnehållet och avgränsningen i analysen beroende av hur mycket 

kommunikationsinnehållet avgränsats i frågorna. (Olsson & Sörensen 2011, 210.) 

Dokument kan i detta fall vara nästan vilket slags textmaterial som helst, till exempel 

böcker, artiklar, intervjuer, diskussioner, dialoger eller rapporter. Genom innehållsanalys 

strävar man efter att få en sammanfattad beskrivning av undersökningsobjektet, det vill 

säga i ord beskriva materialet. (Tuomi & Sarajärvi 2002 105, 107.)  

 

Enligt Syrjäläinen (1994, 89–90) baserar sig innehållsanalys framför allt på forskarens 

tänkande och resonemang och analysprocessen kan indelas i sju steg. Först behöver man 

bekanta sig med materialet så man känner till det väl. Sedan följer tankearbetet då 

materialet ska tillägnas och teoretiseras. Följande steg är att göra en grov klassificering där 

de centrala klasserna/temana lyfts fram. Efter detta preciseras syftet och begreppen, innan 

man räknar förekomsten av olika fenomen samt eventuella undantag. På basis av detta kan 

en ny indelning göras. I detta skede börjar man också jämföra och ifrågasätta de olika 

kategorierna. Man talar om korsvalidering, vilket innebär att man söker bekräftelse för 

egna slutsatser och klassificeringar genom att på olika sätt undersöka förekomsten av dessa 

i materialet. Till sist är det dags för tolkning och slutsatser. Den slutliga indelningen 

förutsätter att forskaren har tillräckligt tydliga teoretiska begrepp och synpunkter som stöd 

för sina resonemang. Genom teorin berikas materialet. 
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Jag började analysen med att läsa igenom alla svar och försökte utgående från dem hitta 

lämpliga kategoriseringsprinciper. Sedan gjorde jag en klassificering enligt de mest 

förekommande svaren. Jag gjorde också korsvalidering i form av att jag sökte samband 

mellan olika svar. Till sist jämförde jag mina resultat med tidigare studier och gjorde 

tolkningar utgående från dem.   

                                        

Vid kvalitativ innehållsanalys finns ett flertal olika tillvägagångssätt vid själva 

kategoriseringsskedet. I praktiken överlappar ofta olika analyssätt varandra och är inte klart 

avgränsade. Dessutom behöver man ofta tillämpa fler än ett analyssätt. (Eskola & Suoranta 

1998, 160–161.) Några exempel på olika metoder är klassificering (luokittelu), 

tematisering (teemoittaminen) och typindelning (tyypittely). Klassificering innebär att 

kvantifiera innehållet. Den enklaste formen av klassificering är att definiera klasser och 

räkna hur många gånger varje klass förekommer i materialet. Tematisering kan likna 

klassificering, men här går man ett steg längre och betonar vad som sagts om olika teman 

och hur de motiverats. Vid typindelning indelas materialet i bestämda typer.  (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 95–96.) I min analys använde jag mig av alla dessa tre metoder i följande 

öppna frågor:      

                      

     8. Motivera dina svar på föregående fråga! Dvs. Vad beror det på, att du kan något 

     språk bra och något annat bara lite? 

     20. Vilket/vilka språk använder du helst i din skola? Varför? 

     21. Vilket/vilka språk tycker du är viktigast att lära sig i skolan? Varför? 

     22. Om du nu fick välja, skulle du hellre gå i en skola där undervisningen sker endast på 

     ett språk eller i skolan där du går nu? Varför? 

     23. Att studera på många språk i skolan är... 

     24. Att kunna flera språk då jag går ut skolan är... 

     25. Att kunna flera språk som vuxen är... 

      

Då eleverna skulle motivera sina kunskaper i olika språk (fråga 8) använde jag i analysen 

klassificering. Jag delade i huvudsak in svaren enligt plats: skolan, hemmet och 

omgivningen och räknade hur många svar varje plats fick. Dessutom hade en del elever i 

denna fråga lyft fram televisionens och Internets betydelse, därför fick ”tv, spel, Internet” 

en egen kategori, även om detta inte direkt syftar på plats. Resultaten i denna fråga 

presenteras i tabellform. Jag åskådliggör även klassificeringen med citat från elevernas 

svar. 
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I de öppna frågorna 20–21 använde jag både klassificering, tematisering och typindelning. 

Först räknade jag hur många som svarat vilket språk (klassificering). Sedan delade jag in 

svaren enligt motiveringarna och redogjorde för hur eleverna motiverat valet av de olika 

språken (tematisering). I motiveringarna till svaren hade eleverna dels tagit fasta på sina 

kunskaper i språken och dels på språkens användningsmöjligheter, därför kategoriserade 

jag ännu motiveringarna enligt detta (typindelning). På samma sätt räknade jag i fråga 22 

först antalet ja- och nej-svar och sedan delade jag in svaren enligt motiveringarna.  

 

I frågorna 23-25 låg tonvikten på klassificering. Jag sökte de mest förekommande 

klasserna och delade in materialet enligt dessa, samt åskådliggjorde även klassificeringen i 

numerisk form i tabeller. De olika klasserna/kategorierna blev: känslor (kul, roligt), fördel 

(bra), nyttoaspekt (nyttigt), viktighet (viktigt) och kunnande (svårt, lätt). Tematisering 

kunde i dessa frågor endast genomföras delvis, eftersom endast en del av eleverna skrivit 

längre motiveringar.   

 

Kvalitativ analys kan vara antingen materialbunden (aineistolähtöinen) eller teoribunden 

(teorialähtöinen). Vid materialbunden analys har tidigare studier inget att göra med 

analysen, utan analysenheterna väljs helt och hållet från det insamlade materialet. Vid 

teoribunden analys kan teorin fungera som hjälp vid analysen. Också i denna form av 

analys väljs analysenheterna ur materialet, men tidigare kunskap styr eller hjälper vid 

analysen. Syftet är dock inte att testa tidigare teorier, utan snarare att hitta nya tankebanor. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 97–98.) Eftersom jag har analyserat mina enkätsvar utifrån mitt 

material kan innehållsanalysen ses som materialbunden, fastän jag också ser på mina 

resultat i ljuset av tidigare teorier och resultat från tidigare studier. 

 

 

4.5 Undersökningens tillförlitlighet och forskningsetik 

 

Vid all forskning bör man fundera på undersökningens tillförlitlighet. Speciellt inom 

kvantitativ forskning talar man därför om reliabilitet och validitet. Reliabiliteten innebär att 

undersökningen är tillförlitlig, det vill säga att undersökningen går att upprepa. Med andra 

ord handlar det om hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag. 

Validiteten å andra sidan innebär att instrumentet mäter det som det är avsett att mäta.  

(Hirsjärvi et al. 2000, 213; Patel & Davidson 2003, 98–100; Trost 2007, 64–65.) 
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Validiteten kan säkerställas dels genom att koppla teorin till undersökningen och formulera 

frågorna i en enkät eller intervju på basis av teorin. Det kan också vara bra att någon som 

är väl insatt i området granskar instrumentet. Ett annat sätt är att testa instrumentet på en 

grupp som liknar den grupp instrumentet är avsett för. (Patel & Davidson 2003, 99–100.) 

 

Jag anser att min undersökning har ganska god reliabilitet och validitet. Jag tror att 

undersökningen skulle ge liknande resultat om den skulle upprepas. Dock handlar många 

av frågorna om åsikter och upplevelser och dessa kan förstås ändras beroende på när 

undersökningen genomförs. För att öka validiteten testade jag enkäten på en provgrupp (se 

avsnitt 4.3.2), jag diskuterade frågeformuleringarna med mina handledare och jag utgick 

från teorin då jag formulerade frågorna.  

 

Enligt Patel och Davidson (2003, 102–103) har begreppen validitet och reliabilitet inte 

samma innebörd i kvalitativ forskning som i kvantitativ forskning. Dessutom är 

reliabiliteten så nära förknippad med validiteten att kvalitativa forskare sällan ens använder 

begreppet reliabilitet. Istället får validiteten en vidare innebörd. I kvalitativa studier är 

validiteten inte enbart relaterad till datainsamlingen, utan till hela forskningsprocessen. 

Både Hirsjärvi et al. (2000, 214–215), Patel och Davidson (2003, 106) samt Tuomi och 

Sarajärvi (2002, 135–138) framhåller att det är svårt att hitta entydiga regler för att uppnå 

god kvalitet. Eftersom alla kvalitativa studier är unika åtminstone i någon mån, är det 

viktigt att noggrant beskriva hela forskningsprocessen, från hur forskningsproblemet 

uppkommit till hur materialinsamlingen och analysen genomförts och resultaten redovisats. 

Då kan de som läser resultaten bilda sig en uppfattning om de val som forskaren gjort och 

validiteten stärks.  

 

För att öka tillförlitligheten i denna avhandling strävar jag efter att beskriva hela 

forskningsprocessen så noggrant som möjligt: hur och varför jag valde ämnet och 

målgruppen, hur materialinsamlingen gick till, hur jag gjorde analysen och hur jag tolkat 

resultaten. I den avslutande diskussionen utvärderar jag också undersökningens 

tillförlitlighet och relevans.  

 

Förutom reliabilitet och validitet bör även forskningsetiken tas i beaktande. Enligt Tuomi 

och Sarajärvi (2002, 125) finns det stora variationer i förhållningssätten till forsknings-

etiken inom kvalitativ forskning. Vid den ena ytterligheten hör forskningsetiska problem i 
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huvudsak till själva forskningsverksamheten, såsom informering av försökspersonerna, 

forskningsmetodernas tillförlitlighet, anonymitet och sättet att redovisa resultaten. Vid den 

andra ytterligheten är alla val som gjorts i undersökningen moraliska val, från ämnesvalet 

till vad som framhålls som viktigt i undersökningen. Olsson och Sörensen (2011, 78) å sin 

sida nämner att de forskningsetiska aspekterna gäller allt vetenskapligt arbete, det finns 

inte någon skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning.  

 

Grundläggande etiska frågor berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

Det finns ett informationskrav som innebär att försökspersonen måste få begriplig 

information om projektet och ge sitt samtycke till deltagande. Om försökspersonen är 

minderårig, kan vårdnadshavares godkännande krävas. I informationen bör också 

kontaktuppgifter till forskaren ingå, samt information om var det går att få upplysningar 

om projektet. Konfidentialitet innebär att personer eller situationer inte får igenkännas i 

rapporter och annat utåtriktat material och personuppgifter bör förvaras så att obehöriga 

inte kan komma åt dem. Framför allt behöver försökspersonerna kunna lita på forskarens 

ansvarsfullhet, att forskaren följer överenskommelserna. En annan aspekt som hör till 

forskningsetiken är trovärdigheten när det gäller upphovsman. Citat och referenser bör 

anges korrekt och upphovsman uppges. (Olsson & Sörensen 2011, 84–85, 89; Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 126–128.) 

 

Alla dessa aspekter har jag tagit i beaktande i min forskning. Dock kan en etisk svaghet 

vara att jag i de flesta fall inte varit i direkt kontakt med försökspersonerna (eller deras 

vårdnadshavare), utan med skolornas rektorer. Dessa gav sitt tillstånd till genomförande av 

undersökningen. Därför hade eleverna själva knappast möjlighet att avstå från att delta i 

undersökningen, eftersom den genomfördes under övervakning på skoltid. Jag skickade 

detaljerad information om undersökningen till rektorerna, samt mina kontaktuppgifter 

tillsammans med en uppmaning om att kontakta mig om något är oklart. Jag vet förstås inte 

hur rektorerna framställt informationen i de skolor jag inte besökte och om eleverna var 

medvetna om undersökningens syfte. I början av själva enkäten berättade jag dock kort att 

materialet insamlas för en avhandling pro gradu, samt att svaren behandlas konfidentiellt 

och att inga enskilda elever kommer att kunna identifieras i resultatredovisningen. I slutet 

av enkäten skrev jag dessutom min e-postadress, ifall någon hade frågor om 

undersökningen. Ingen av eleverna eller rektorerna kontaktade mig med frågor. 
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Naturligtvis har jag även tagit trovärdigheten när det gäller upphovsman i beaktande och 

angett alla referenser korrekt.  

 

I de två följande kapitlen kommer jag att presentera undersökningens resultat. I kapitel fem 

presenteras resultaten som berör elevernas språkliga identitet samt åsikter om olika språk 

och flerspråkighet och i kapitel sex resultaten av elevernas upplevelser och erfarenheter av 

den två- och flerspråkiga undersökningen. Båda kapitlen avslutas med en sammanfattning 

av de mest centrala resultaten. 
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5 RESULTAT AV ELEVERNAS IDENTITET OCH ÅSIKTER 

 

 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten som berör de två första forsknings-

frågorna: elevernas språkliga identitet samt elevernas åsikter om olika språk och fler-

språkighet. I första avsnittet ger jag en beskrivning av målgruppen och deras språk-

kunskaper och i andra och tredje avsnittet går jag in på de två forskningsfrågorna skilt för 

sig. I sista avsnitt ges en sammanfattning av de centrala resultaten i detta kapitel. 

 

 

5.1 Beskrivning av målgruppen och deras språkkunskaper 

 

Mitt material består av sammanlagt 56 stycken enkätsvar. Av dessa är 33 stycken av elever 

från Språkbadsskolan i Jakobstad (två klasser), 10 stycken av elever från Språkskolan i 

Haparanda (en klass), samt 13 stycken av elever från den finska avdelningen i 

Europaskolan i Luxemburg (en klass). Största delen av eleverna hade gått årskurserna 1–6 i 

samma skola, i varje skola fanns bara någon enstaka elev som i något skede gått i en annan 

skola. I fortsättningen kommer jag att kalla de olika klasserna A, B, C och D, enligt 

fördelningen i tabell 4. Klasserna B, C och D är ungefär lika stora, medan klass A är nästan 

dubbelt större än de andra. Jag tror ändå inte att detta påverkat undersökningsresultaten 

nämnvärt, eftersom svaren hos klass A var ganska homogena. I tabell 4 åskådliggörs även 

könsfördelningen i de olika klasserna. I de frågor där jag jämför flickor och pojkar kallar 

jag grupperna E och F.  
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TABELL 4. Målgruppen i denna undersökning 

 Pojkar 

(E) 

Flickor 

(F) 

Sammanlagt 

Språkbadsskolan i Jakobstad (sb-språket finska) (A) 16 5 21 

Språkbadsskolan i Jakobstad (sb-språket svenska) (B) 2 10 12 

Språkskolan i Haparanda (C) 3 7 10 

Europaskolan i Luxemburg (D) 7 6 13 

Sammanlagt 28 28 56 

 

För att ge en bild av elevernas språkstudier och språkkunskaper ska jag här redogöra för 

när eleverna börjat studera olika språk (fråga 11) samt hur de bedömt sina egna språk-

kunskaper (fråga 7). I tabell 5 åskådliggörs i vilken årskurs elevernas språkstudier inletts, 

enligt vad majoriteten av eleverna svarat. I några av skolorna fanns undantag, men i många 

fall berodde detta på att eleven i fråga tidigare gått i någon annan skola. 

 

TABELL 5. Tidpunkten då eleverna börjat studera olika språk 

 Finska Svenska Engelska Tyska Franska 

A före skolstarten 

eller i förskolan  

före skolstarten i åk 2 inte alls inte alls 

B före skolstarten 

eller i åk 1 

före skolstarten 

eller i förskolan 

i åk 2 inte alls inte alls 

C före skolstarten före skolstarten 

eller i åk 1 

i åk 1 i åk 6 eller  

inte alls 

i åk 6 eller 

inte alls 

D före skolstarten 

eller i förskolan 

i åk 6 eller inte 

alls 

före skolstarten, 

i åk 1, eller inte 

alls 

före skolstarten 

eller inte alls 

före skol-

starten, i åk 1 

eller inte alls 

 

I Språkbadsskolan i Jakobstad (A och B) hade alltså eleverna börjat studera finska och 

svenska före skolstarten eller i förskolan, samt engelska i årskurs 2. Tyska och franska 

studeras inte alls i denna skola. I Språkskolan i Haparanda (C) hade också eleverna börjat 

studera finska och svenska före skolstarten eller i årskurs 1. Engelskan hade inletts i 

årskurs 1. En del av eleverna hade börjat studera tyska eller franska i årskurs 6, medan en 

del inte studerat dessa språk alls. Europaskolan i Luxemburg (D) gav mer varierande svar. 

Alla hade inlett språkstudierna i finska före skolstarten eller i förskolan. Svenska hade 

majoriteten av eleverna antingen börjat studera först i årskurs 6 eller inte alls. Några 

enstaka hade börjat i tidigare årskurser. Engelskan hade för en del inletts före skolstarten 

eller i årskurs ett, medan en del inte alls studerat engelska. Samma sak gäller för tyskan 
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och franskan. Detta beror på vilket språk eleverna valt som sitt andraspråk (se avsnitt 

3.2.3).  

 

Förutom språken som framkommer i tabell 5 hade en elev i den finska språkbadsklassen 

respektive en elev i den svenska språkbadsklassen angett att de även studerat spanska i 

skolan. Enligt Jakobstads kommunala läroplan 1–9 (Jakobstads svenska skolväsende 2005) 

borde det dock inte vara möjligt att studera spanska i grundskolans lägre årskurser. I 

Haparanda hade tre elever angett att de studerat spanska och en att denne studerat lite 

japanska. Inte heller japanska borde ingå i språken som undervisas i Haparanda 

(Lagnebäck 2012). I Luxemburg hade inga andra språk, än de som framkommer i tabellen 

studerats.     

 

Jag bad också eleverna bedöma sina språkkunskaper utgående från fem olika alternativ: 

språket är mitt modersmål (5), jag kan språket bra (4), jag kan språket ganska bra (3), jag 

kan språket lite (2) och jag kan inte språket (1) (fråga 7). Tre av klasserna består av elever 

med finska som modersmål (B, C och D) och en av klasserna av elever med svenska som 

modersmål (A). Som framgår av tabell 6 hade eleverna i Språkbadsskolan i Jakobstad samt 

eleverna i Europaskolan i Luxemburg alla angett finska (respektive svenska för A-klassen) 

som sitt modersmål. I Språkskolan i Haparanda hade någon enstaka elev angett det andra 

inhemska språket som modersmål.  

 

Tabell 6 visar även att kunskaperna i det andra inhemska språket var goda i alla klasser 

förutom i Europaskolan i Luxemburg. Alla klasser hade även goda kunskaper i engelska. 

Angående tyskan och franskan var eleverna i Luxemburg något duktigare än eleverna i de 

andra skolorna, vilket är naturligt eftersom dessa språk används i omgivningen de lever i 

och det finns möjlighet att delta i undervisningen av dessa språk endast i Luxemburg och i 

Haparanda (jfr Lagnebäck 2012; Baetens Beardsmore 1993, 122, 124–128).  

  

TABELL 6. Elevernas språkkunskaper 

 Finska Svenska Engelska Tyska Franska 

A (n= 21) 3,7 5,0 3,7 1,3 1,2 

B (n= 12) 5,0 3,8 3,3 1,1 1,0 

C (n= 10) 4,9 3,5 3,3 1,7 1,4 

D (n= 13) 5,0 1,8 3,8 2,2 2,3 
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Förutom dessa språk kunde eleverna också andra språk (frågorna 9–10, 28–29). I den ena 

språkbadsklassen (A) hade flera angett att de kan lite spanska. En elev angav att han/hon 

lärt sig spanska via sin pappa och släktingar, en via kompisar och en i andra städer. Flera 

saknade motivering. Också portugisiska, norska, isländska och lite thailändska nämndes. I 

den andra språkbadsklassen (B) kunde två danska, som de lärt sig av kompisar och 

familj/släkt och dessutom nämndes lite spanska, norska och estniska. I Språkskolan hade 

två elever lärt sig spanska, den ena utomlands och den andra via kompisar. En elev kunde 

lite thailändska och en lite japanska. I Europaskolan hade en elev lärt sig estniska av sin 

mamma och många lärt sig luxemburgiska av kompisar, familj, släkt eller via hobbyer.  

 

 

5.2 Språklig identitet 

 

Huvudsyftet med denna undersökning var att kartlägga elevernas språkliga identitet (fråga 

5). Jag ville ha reda på om eleverna har en-, två-, eller flerspråkig identitet. Som framgår 

av tabell 7 visade det sig att majoriteten (80 %) av alla elever ansåg sig vara enspråkiga, 

precis som jag antog i min hypotes. Största delen av dessa fanns i de båda klasserna i 

Språkbadsskolan i Jakobstad samt i Språkskolan i Haparanda. Av den lilla andel 

(sammanlagt 12 %) som ansåg sig vara två- eller flerspråkiga i dessa skolor svarade tre 

elever att de var tvåspråkiga med språken svenska-finska, en ansåg sig vara flerspråkig 

med språken svenska-finska-engelska och en med språken svenska-finska-spanska. I 

Europaskolan i Luxemburg däremot ansåg sig nästan hälften (46 %) av eleverna vara 

antingen två- eller flerspråkiga, vilket betyder att min hypotes stämmer också här. Två av 

dessa ansåg sig vara tvåspråkiga med språken finska-engelska och en med språken finska-

estniska. En ansåg sig vara flerspråkig med språken finska-engelska-tyska, en med språken 

finska-engelska-franska och en med språken finska-engelska-tyska-luxemburgiska.  

 

TABELL 7. Elevernas språkliga identitet 

 Finskspråkig Svenskspråkig Tvåspråkig Flerspråkig 

 Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

A (n= 21) - - 86 % 18 10 % 2 5 % 1 

B (n= 12) 100 % 12 - - - - - - 

C (n= 10) 80 % 8 - - 10 % 1 10 % 1 

D (n= 13) 54 % 7 - - 23 % 3 23 % 3 

Sammanlagt 80 % (45) 11 % (6) 9 % (5) 
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Då man jämför flickor och pojkar i denna fråga syns inga märkbara skillnader. De som 

identifierade sig som enspråkiga var i majoritet och ungefär lika stor del av pojkarna och 

flickorna ansåg sig vara enspråkiga. Det samma gäller andelen tvåspråkiga och 

flerspråkiga, som framgår av tabell 8.  

 

TABELL 8. Flickornas och pojkarnas språkliga identitet 

 Enspråkig Tvåspråkig Flerspråkig 

 Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

E (n= 28) 82 % 23 7 % 2 11 % 3 

F (n= 28) 79 % 22 14 % 4 7 % 2 

Sammanlagt 80 % 45 11 % 6 9 % 5 

 

Dessa resultat liknar de resultat som Riihimäki (2006), Iskanius (2006) och Peteri (2009) 

kommit fram till. Även i deras undersökningar om språklig identitet i tvåspråkig under-

visning identifierade sig majoriteten av eleverna med modersmålet. Den språkliga 

identiteten hemifrån verkar alltså förbli stark trots undervisning på två språk. Om elever 

går i en helt enspråkig skola på ett annat språk än sitt modersmål kan skolan påverka 

identiteten mer. Detta tyder Koveros (2011) undersökning på, där elever från enspråkigt 

finska eller tvåspråkiga hem som gått i en enspråkigt svensk skola lyfter fram endera en 

dubbel tvåspråkig identitet eller svenskans betydelse för identiteten.  

 

I min undersökning var eleverna i Europaskolan i Luxemburg de som i störst utsträckning 

definierade sig som två- och flerspråkiga. Detta tror jag dels kan bero på att 

undervisningen i skolan sker på fler än två språk, men också mycket på att de kommer från 

de mest flerspråkiga hemmen och den mest flerspråkiga miljön. Precis som Baker påpekar 

så påverkas tvåspråkigheten hos Europaskolans elever även av faktorer utanför skolan, så 

som föräldrarnas och omgivningens tvåspråkighet. Även Haglund (2004, 382–383) nämner 

att de kulturer, språk och rötter individen växer upp med påverkar vilka identiteter som 

formas. Barn och ungdomar formas, stimuleras och utvecklas genom att röra sig mellan 

heterogena språk och kulturer.    

 

I detta sammanhang kan man dock också fundera på hur eleverna definierade två- och 

flerspråkighet. Björklund et al. (2012, 209–210) noterade att språklärare som skulle svara 

på frågor angående sin två- och/eller flerspråkighet definierade begreppen olika. Detta kan 

också vara fallet i denna undersökning. En del kan definiera sig som två- eller flerspråkiga 
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bara de kan lite av olika språk, medan andra har strängare krav och ser sig som två- eller 

flerspråkiga endast om de kan språken flytande.  

 

I min hypotes antog jag att hemmet påverkar den språkliga identiteten mer än skolan. 

Materialet tyder på att fallet är så. Förutom språkanvändning i skolan frågade jag vilka 

språk eleverna använder med familjen, släktingar och kamrater i och utanför skolan (fråga 

27). I Språkbadsskolans båda klasser dominerade modersmålet, dock med en del 

variationer, som framgår av tabell 9. I språkbadselevernas svar märktes att svenskan är i 

majoritet i staden Jakobstad. Nästan alla svenskspråkiga språkbadselever hade angett att de 

talar svenska med familjen och drygt hälften hade angett att de talar svenska med kamrater 

både i skolan och på fritiden. Bland de finskspråkiga språkbadseleverna hade majoriteten 

angett att de talar modersmålet finska hemma, men några elever har angett att de talar både 

svenska och finska hemma och en elev att han/hon talar både finska och danska hemma. 

Dessutom talade endast 25 % av eleverna enbart finska med kamrater på fritiden, medan 

hela 67 % talade både svenska och finska.  

 

Också i Språkskolan i Haparanda dominerade modersmålet finska hemma, medan några 

elever angett att de talar både svenska och finska eller enbart svenska med någon av 

föräldrarna. Med kamraterna på fritiden användes mest finska, hela 90 % hade angett att de 

talar finska med kamrater på fritiden. Eleverna i Europaskolan i Luxemburg gav de mest 

varierande svaren. Majoriteten talade finska med sin familj, men också många andra språk 

användes, som framgår av tabell 9. Speciellt med kamrater både i och utanför skolan var 

språkanvändningen mycket varierande. Många talade finska och engelska, dessutom 

talades ofta olika kombinationer av språken svenska, tyska, franska, estniska och 

luxemburgiska.  

 

I tabell 9 finns en översikt över de olika klassernas språkanvändning med olika personer. 

Jag har i kategorierna som berör språkanvändning med personer utanför familjen valt att 

ange procentandelen endast för modersmålet och svenska + finska (engelska + finska i 

fråga om Europaskolan). I kategorin för annat har jag angett procentandelen även för de 

språk som används i familjen, eftersom familjens påverkan antas vara störst. För att spara 

utrymme har jag använt förkortningar för de olika språken (fi= finska, sve= svenska, eng= 

engelska, ty= tyska, fra= franska, lux= luxemburgiska, spa= spanska, dan= danska, est= 

estniska, port= portugisiska). 
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TABELL 9. Elevernas språkanvändning med olika personer 

  

Språkbadsskolan i Jakobstad (A) 

 

Pietarsaaren kielikylpykoulu (B) 

 Svenska Svenska 

och 

finska 

Annat, vad? Finska Svenska 

och 

finska 

Annat, vad? 

Mamma 100 %   83 % 8 % 8 % fi +dan 

Pappa 90 % 5 % 5 % fi + spa 75 % 17 % 8 % fi +dan 

Syskon 100 %   92 %  8 % fi + dan 

Andra 

släktingar 

48 % 38 % eng, spa, 

port 

67 % 25 % dan 

Kamrater i 

skolan 

52 % 48 %  67 % 33 %  

Kamrater 

på fritiden 

52 % 38 % eng 25 % 67 %  

  

Språkskolan i Haparanda (C) 

 

Europaskolan i Luxemburg (D) 

 Finska Svenska 

och 

finska 

Annat, vad? Finska Finska 

och 

engelska 

Annat, vad? 

Mamma 70 % 20 % 10 % sve 69 % 8 % 8 % ty 

8 % fi + sve 

8 % fi + est 

Pappa 90 %  10 % sve 

 

69 %  23 % eng 

8 % eng + lux 

Syskon 70 % 20 % 10 % fi, sve 

+ eng 

69 % 8 % 8 % fi + eng 

8 % fi + est 

8 % fi, eng + 

lux 

Andra 

släktingar 

60 % 40 %  46 % 15 % sve, ty, fra, 

lux, est 

Kamrater i 

skolan 

60 % 30 % spa 31 % 38 % ty, fra, est 

Kamrater 

på fritiden 

90 % 10 %  23 % 23 % sve, ty, fra, 

lux, est 

 

Antagandet om att hemmet påverkar den språkliga identiteten mest förstärks av att de 

flesta av de elever som definierade sig som två- eller flerspråkiga talar något annat språk 

än modersmålet med en av föräldrarna. De två elever som definierade sig som två- eller 

flerspråkiga i Språkskolan i Haparanda talar finska med ena föräldern och svenska med 

den andra. De elever i Europaskolan i Luxemburg som definierade sig som två- eller 

flerspråkiga talar alla något annat språk än finska med en av föräldrarna. Detta språk är för 

tre av eleverna engelska och för en elev tyska, medan tre av eleverna talar antingen finska 

och svenska, finska och estniska eller engelska och luxemburgiska med en av föräldrarna. 
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Också i Språkbadsskolan i Jakobstad stämmer antagandet om hemmets påverkan på 

flerspråkigheten till en del. Bland de svenskspråkiga språkbadseleverna definierade tre 

elever sig som två- eller flerspråkiga och av dessa talar en elev spanska med sin pappa och 

en elev talar både svenska och finska med sin pappa, medan en elev talar svenska med 

båda föräldrarna. Bland de finskspråkiga språkbadseleverna däremot definierade sig alla 

som enspråkiga, även om några elever talar både svenska och finska eller finska och 

danska med någon av föräldrarna, som framgick av tabell 9.  

 

 

5.3 Åsikter om olika språk och flerspråkighet 

 

Den andra forskningsfrågan berör elevernas åsikter om olika språk och om flerspråkighet i 

allmänhet, samt hur skolan påverkat dessa åsikter. Jag ville ta reda på vilket/vilka språk 

eleverna tycker är viktigast och hur de förhåller sig till flerspråkighet. Alla dessa frågor 

söker jag svar på genom öppna frågor och elevernas svar åskådliggörs i resultat-

redovisningen med direkta citat från det insamlade materialet. Citaten återger jag exakt i 

den form och på det språk som eleverna svarat på, därför kan i vissa fall stavfel 

förekomma. Elevernas åsikter om olika språk och flerspråkighet behandlas i frågorna 20, 

21, 23, 24 och 25:  

 

     20. Vilket/vilka språk använder du helst i din skola? Varför? 

     21. Vilket/vilka språk tycker du är viktigast att lära sig i skolan? Varför? 

     23. Att studera på många språk i skolan är... 

     24. Att kunna flera språk då jag går ut skolan är... 

     25. Att kunna flera språk som vuxen är... 

 

Jag ville ha reda på vilket/vilka språk eleverna helst använder i skolan och jag bad dem 

också motivera svaret med egna ord (fråga 20). I Jakobstad och Haparanda var detta/dessa 

språk för de flesta det/de språk de kan bäst, medan eleverna i Luxemburg i större 

utsträckning tog i beaktande även språkens användningsmöjligheter och lyfte fram det/de 

språk de behöver för att kunna kommunicera med andra. En något större andel av pojkarna 

hade angett endast det språk de kan bäst som det språk de helst använder, medan flickornas 

svar var mer varierande. 
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De finskspråkiga eleverna i Språkbadsskolan i Jakobstad (B) samt eleverna i Språkskolan i 

Haparanda (C) hade alla nämnt åtminstone finska som det språk de använder helst och de 

svenskspråkiga eleverna i Språkbadsskolan (A) åtminstone svenska som det språk de 

använder helst. Den vanligaste motiveringen till detta var att språket är deras modersmål. 

Andra motiveringar var att språket är lätt, att de kan språket bäst eller att kompisarna talar 

språket. Några elever i alla tre klasserna hade nämnt både finska och svenska med 

motiveringarna att dessa språk används i skolan och att de kan dessa språk mycket bra. 

Några hade nämnt kombinationen svenska och engelska eller finska och engelska eftersom 

de kan dessa språk bäst, de är lättast eller för att språken intresserar. 

 

svenska. för mina kompisar talar bara svenska (A) 

 

Svenska, det är mitt modersmål och lätt att prata, men finska är roligt! (A) 

 

svenska och engelska därför jag kan de bäst (A) 

 

suomea koska olen suomenkielinen ja puhun sitä joka päivä (B) 

      

Suomea ja Ruotsia Koska suomenkieli on äidinkieleni ja Ruotsia osaan todella hyvin 

(B) 

 

Suomea & ruotsia koska suomi on äidinkieleni ja ruotsia pitää puhua luokanvalvojalle 

kun ei saa puhua suomea hänen kanssaan. Se on vähän vaikeaa puhua ruotsia jos ei 

osaa joitain sanoja (B) 

 

Suomea. Suomi on helppoa ja se on äidinkieleni (C) 

 

Suomea, koska osaan sitä parhaiten (C) 

 

Suomea ja Ruotsia, koska ne ovat ”peruskieliäni” ja osaan niitä hyvin! varsinkin 

suomea äidinkielenä… (C) 

 

Eleverna i Europaskolan i Luxemburg (D) gav de mest varierande svaren. Ingen hade an-

gett endast finska som det språk de använder helst. Av sammanlagt 13 elever hade dock 10 

elever nämnt finskan och något annat språk. Den vanligaste kombinationen var finska och 

engelska, med motiveringarna att de kan dessa språk bra, kompisarna talar språken och att 

engelska är ett internationellt språk. Andra hade angett kombinationerna finska och tyska, 

finska och franska, finska, tyska och engelska, finska, svenska, engelska och franska, 

engelska och franska eller endast engelska. Motiveringarna till språket/språken de valt är 

att språken är lätta, kompisarna talar språken, språken används i skolan eller att språken är 

sådana som många förstår. 
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Käytän mieluiten suomea ja englantia, koska osaan molempia kieliä hyvin (D)  

 

Käytän mieluiten Suomea, koska se on äidinkieleni ja osaan sitä hyvin. Täällä ei 

monikaan puhu suomea, joten käytän paljon Saksaa ja sekin kelpaa minulle (D) 

 

Suomea ja Englantia. Nitä puhuvat lähes kaikki kaverini ja esim. Englati on muutenkin 

kansainvälinen kieli (D)  

 

Englantia. Käytän sitä mieluiten koulussa koska monet opettajat käyttävät tätä kieltä 

(D) 

 

Elevernas svar stämmer alltså väl överens med det som Ladberg (1999, 19, 39) nämner om 

att många flerspråkiga ofta upplever att modersmålet eller något annat språk som använts i 

barndomen känns mest naturligt och enkelt att använda. Detta beror på att barndomens 

språk får en betydelse för identiteten som senare inlärda språk sällan får. Även Peteri 

(2009) har i sin undersökning fått liknande svar. Finskspråkiga elever i svenskt språkbad 

har finskan som det starkaste språket på alla områden i livet och ser det som det egna 

språket, som har stor betydelse i deras liv. Alla elever i Språkbadsskolan i Jakobstad och i 

Språkskolan i Haparanda hade lyft fram åtminstone modersmålet som det språk de 

använder helst. Eleverna i Europaskolan i Luxemburg hade förutom modersmålet nämnt 

många andra språk, men detta kan bero på att de kommer från mer flerspråkiga hem och 

lever i en så flerspråkig miljö så att flera språk känns naturligt för dem att använda. För 

många av dem har många språk varit en del av deras liv ända sedan barndomen. Dessutom 

behöver de också andra språk än modersmålet för att kunna kommunicera med personer i 

sin näromgivning.  

 

I denna fråga märks dock också skolans påverkan till en del. I alla skolor hade några elever 

svarat att de helst använder modersmålet och något annat språk, och i alla skolor utom i 

Språkskolan i Haparanda fanns bland motiveringarna till detta att det andra språket 

används i skolan. Skolan har alltså åtminstone hos en del elever lyckats bygga upp ett 

intresse för flerspråkighet, utan att för den skull hota modersmålet och den enspråkiga 

identiteten.  

 

Jag frågade också eleverna vilket/vilka språk de tycker är viktigast att lära sig och varför 

(fråga 21). Här betonades språkens användningsmöjligheter och en del elever lyfte fram 

språk som är viktiga i deras näromgivning medan en del betonade språk som behövs 

utomlands. En del elever hade endast skrivit att språken är viktiga utan att motivera var de 
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behöver dem. Endast ett fåtal elever hade använt kunskaperna i språket som 

motiveringsgrund i denna fråga.  

 

Största delen av eleverna i de båda klasserna i Språkbadsskolan i Jakobstad ansåg att 

engelska är det viktigaste språket, med motiveringarna att språket behövs utomlands, att 

många talar det och att språket är ett internationellt språk. Nästan hälften av eleverna i 

denna skola hade angett endast engelskan som det viktigaste språket. Dessutom hade 

många i Språkbadsskolan (A) angett att både finska och engelska är viktigt, eftersom 

finska behöver man kunna i Finland och engelska utomlands. På samma sätt hade en del 

elever i den andra språkbadsklassen (B) angett att både svenska och engelska är viktigast, 

med samma motiveringar som ovan. Några i båda klasserna hade nämnt alla tre språken 

svenska, finska och engelska med samma motiveringar som ovan. Bara någon enstaka elev 

hade angett endast det andra inhemska språket som det viktigaste.  

 

Engelska. För att man klarar sig nästan över allt med engelska (A) 

 

Engelska och finska, för engelska kan nästan alla om man reser någonstans. Och finska 

bör man ju kunna om man bor i Finland (A) 

 

Ruotsia, suomea sekä englantia. Ruotsia koska asun ruotsin kielisellä alueella. Suomea 

koska se on äidinkieleni ja englantia että olisi helpompi jutella ulkomailla erimaalaisten 

ihmisten kanssa (B) 

 

Englantia koska sitä puhutaan monissa eri maissa (B) 

 

Svaren i Språkskolan i Haparanda liknade svaren i Språkbadsskolan i Jakobstad, dock med 

lite större variationer. Ungefär en tredjedel av eleverna hade svarat att engelskan är det 

viktigaste språket, eftersom det behövs ute i världen. Ungefär en tredjedel tyckte att 

svenska är det viktigaste språket, eftersom det behövs i framtiden och då de bor vid 

gränsen mellan Finland och Sverige. En elev hade svarat svenska eftersom han/hon är dålig 

på det. En elev tyckte att det är viktigast att kunna finska, för att kunna skriva ordentligt. 

En elev hade angett att svenska och spanska är viktigast och en att engelska och tyska är 

viktigast, båda med motiveringarna att de behöver dessa språk i framtiden. En elev 

konstaterade att alla språk är viktiga att studera för att klara sig bättre i framtiden. 

 

Ruotsia, koska asumme Tornion ja Ruotsin rajalla niin sitä kieltä tarvitsee paljon! (C) 

 

Englanti, saksa, tulen tarvimaan eniten varmaan (C) 
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Minusta kaikkia kieliä on tärkeä opiskella koska mitä enemmän kieliä osaa sitä 

paremmin pärjää tulevaisuudessa (C) 

  

Europaskolan i Luxemburg skiljde sig till en del från de två andra skolorna. Även här var 

engelskan det språk som nämndes mest, men i denna skola ansåg många elever att också 

modersmålet är viktigt. Ungefär en fjärdedel av eleverna ansåg att endast engelskan är 

viktigast, ungefär en femtedel att endast finskan är viktigast och ungefär en fjärdedel att 

både finskan och engelskan är viktigast. Motiveringarna hos dessa var att engelska behöver 

man kunna för att nästan alla kan det utomlands, det är det nästan mest talade språket i 

världen och också ett affärsspråk. Finska är viktigt för att det är deras modersmål och det 

lärs inte ut i andra skolor än skolan de går i just nu i Luxemburg. Några elever hade nämnt 

engelska och franska, eftersom dessa talas på olika håll i världen och med dessa kan man 

tala med många enspråkiga. Några nämnde alla tre språken engelska, franska och tyska, 

eftersom något av dessa behövs i skolan och de är internationella språk.  

 

Englantia ja Ranskaa koska niillä voi jutella monien yksikielisten kanssa. Ei kuitenkaan 

sovi unohtaa äidinkieltä (D) 

 

Englanttia, koska sitä melkein kaikki maailmalla osaa ja se on tärkeä bisnes kieli (D) 

 

Saksaa ja Englantia ja Ranskaa, koska ne ovat sellaisia kansainvälisiä kieliä (D) 

 

Av alla elever har 75 % nämnt åtminstone engelskan som det viktigaste språket. En något 

större andel av pojkarna (82 %) än flickorna (65 %) har nämnt åtminstone engelskan som 

det viktigaste språket. I elevernas svar märks alltså engelskans dominans. Svaren liknar de 

resultat som Mäenpää (2011) kommit fram till, där språkbadselever och sverigesvenska 

elever värderar engelska språket högt och upplever det som ett språk som behövs i 

arbetslivet och används i hela världen. Även språkbadseleverna i Peteris (2009) under-

sökning ser engelskan som ett viktigt språk och också Cenoz (2009, 6, 110) påpekar att 

många idag ser engelskan som en resurs som öppnar dörrar för nya möjligheter.  

 

Dock är det bara 36 % av alla elever i denna undersökning som svarat att endast engelskan 

är viktigast, många har angett flera språk som de viktigaste. I Jakobstad och Haparanda 

lyfte många fram det andra inhemska språket, samt i Luxemburg tyskan, franskan och 

modersmålet. Här påverkar kanske dels skolan, men också omgivningen där eleverna bor. I 

Jakobstad och Haparanda ligger tonvikten i språkundervisningen på elevernas andraspråk, 
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vilket också är ett språk som de behöver i sin näromgivning. Eleverna i Luxemburg både 

går i skola och lever i en mycket flerspråkig miljö, där det är svårt att klara sig enbart med 

engelskan och därför ser de också andra språk som viktiga. Dessutom är de måna om att 

bevara sitt modersmål.    

 

I några frågor hade eleverna i uppgift att fortsätta tre meningar (frågorna 23–25). Den 

första berörde åsikter om att studera många språk i skolan, den andra att kunna flera språk 

då man går ut skolan och den tredje att kunna flera språk som vuxen. I många fall hade 

samma person fortsatt meningarna på exakt samma sätt. I den ena språkbadsklassen (A) 

hade hälften av eleverna fortsatt meningarna på samma sätt. En elev i denna klass hade 

skrivit ”finska, svenska, engelska” i alla tre meningarna, så detta svar har jag inte beaktat i 

analysen. I den andra språkbadsklassen (B) samt i Språkskolan (C) hade några elever i 

båda klasserna fortsatt meningarna på exakt samma sätt. I alla dessa tre skolor var svaren 

mycket korta och bestod i de flesta fall av endast ett eller två ord. Europaskolan (D) gav de 

längsta svaren och mest motiveringar.   

 

Jag har delat in svaren i fem kategorier: känslor (kul, roligt), fördel (bra), nyttoaspekt 

(nyttigt), viktighet (viktigt) och kunnande (svårt, lätt). Förutom dessa finns också en 

kategori för annat, vad? Vid denna kategorisering har jag inte beaktat eventuella 

bestämningar av orden, till exempel alternativen jättebra, bra och ganska bra har jag alla 

placerat i kategorin ”bra”. Som framgår av tabellerna 10–12 var alla svar överlag mycket 

positiva. Den allmännaste åsikten om man ser på alla tre meningarna är att det är bra att 

kunna flera språk, både nu och senare i livet. Det mest förekommande ordet i slutet av alla 

meningar är ”bra”. Några elever har skrivit längre meningar och efter varje tabell ger jag 

några exempel på de meningar eleverna skrivit.  

 

Meningen om språkstudier i skolan gav de mest spridda svaren, som framgår av tabell 10. 

Många hade skrivit ”bra” utan någon längre motivering. Bland de som hade skrivit en 

längre mening hade några nämnt att det är bra att studera många språk för att man behöver 

dem utomlands, en hade skrivit att det är bra att kunna många språk och en hade påpekat 

att det är bra men får inte bli för många. I dessa motiveringar kommer alltså också 

nyttoaspekten fram. I denna mening hade många även betonat känsloaspekten (kul, roligt), 

speciellt i de båda språkbadsklasserna. Några motiveringar till detta var att en älskar att 

studera språk och en tycker det är roligt att lära sig nya språk. Speciellt i Europaskolan 
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lyftes även viktighetsaspekten fram, med motiveringarna att man kan flytta till andra 

länder, språkkunskaper är nyttigt och att det är viktigt för framtiden. I denna mening kom 

också de enda negativa alternativen fram, några elever i Haparanda och i Luxemburg hade 

svarat att det är tråkigt eller svårt att studera flera språk i skolan. 

 

 TABELL 10. Att studera många språk i skolan är… 

 A (n= 21) B (n= 12) C (n= 10) D (n= 13) 

 Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

Kul, roligt 29 % 6 50 % 6 10 % 1 8 % 1 

Bra 48 % 10 25 % 3 20 % 2 31 % 4 

Viktigt 10 % 2 8 % 1 20 % 2 23 % 3 

Nyttigt - - - - 10 % 1 15 % 2 

Tråkigt, svårt - - - - 10 % 1 15 % 2 

Lätt - - 8 % 1 - - - - 

Annat, vad? nödvändigt 5 % 

obligatoriskt 5%  

en osaa sanoa 8 

% 

jännittävää 10 

% 

ihan ok 20 % 

kiinnostava 8 % 

 

Att studera många språk i skolan är… bra så att man kan resa runt och kan prata (A) 

   

Monen kielen opiskelu koulussa on… kivaa, koska rakastan kielien opiskelua tai 

ainakin kun osaa paljon kieliä (B) 

 

Monen kielen opiskelu koulussa on… jotenkin tylsää, sillä on olemassa tärkeämpiäkin 

aineita! (C)  

 

Monen kielen opiskelu koulussa on… tärkeää tulevaisuuden kannalta (D) 

 

I meningen om att kunna flera språk då man går ut skolan hade majoriteten av eleverna i 

Språkbadsskolan och en delad majoritet i Språkskolan skrivit ”bra” (se tabell 11). Några 

elever i den ena språkbadsklassen (A) hade motiverat detta med att det är bra för framtiden 

och en med att det är bra för att Finland är tvåspråkigt. I Europaskolan och delvis också i 

Språkskolan betonades nytto- och viktighetsaspekten. De som här skrivit längre meningar 

har skrivit att språkkunskaperna är bra för jobb, studier och framtiden. Av alla elever hade 

mycket få i denna mening skrivit ”kul” eller ”roligt”.  
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TABELL 11. Att kunna flera språk då jag går ut skolan är… 

 A (n= 21) B (n= 12) C (n= 10) D (n= 13) 

 Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

Kul, roligt 5 % 1 - - 10 % 1 - - 

Bra 71 % 15 58 % 7 30 % 3 15 % 2 

Viktigt 14 % 3 8 % 1 10 % 1 38 % 5 

Nyttigt - - 8 % 1 30 % 3 23 % 3 

Lätt - - 8 % 1 - - 8 % 1 

Annat, 

vad? 

nödvändigt 5 % aikuisena 

helponpaa 8 % 

en osaa sanoa 8% 

rikkaus 10 % 

järkevää 10 % 

etu 15 % 

 

     

 Att kunna flera språk då jag går ut skolan är… bra frö att Finland är tvåspråkigt (A) 

 

Kun valmistun koulusta monen kielen osaaminen on... todella hyvä asia (B) 

 

Kun valmistun koulusta monen kielen osaaminen on... rikkaus, ja tulen hyötymään 

siitä työssä (C) 

 

Kun valmistun koulusta monen kielen osaaminen on… hyödyllistä, koska voi mennä 

ulkomaille opiskelemaan ta tekemään töitä. (D) 

 

Fortsättningarna på den tredje meningen, om att kunna flera språk som vuxen, liknar 

mycket fortsättningarna på den föregående meningen, vilket framgår av tabell 12. 

Majoriteten av eleverna i alla skolor hade fortsatt också denna mening med ”bra” och 

nytto- och viktighetsaspekten var även här mest förekommande i Haparanda och i 

Luxemburg. Flera av dem som lyft fram nytto- och viktighetsaspekten hade skrivit längre 

meningar med motiveringar om att språkkunskaper är viktiga i jobb och att man då kan tala 

med många.  

 

TABELL 12. Att kunna flera språk som vuxen är… 

 A (n= 21) B (n= 12) C (n= 10) D (n= 13) 

 Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

Kul, roligt - - - - 20 % 2 8 % 1 

Bra 71 % 15 58 % 7 30 % 3 46 % 6 

Viktigt 14 % 3 17 % 2 20 % 2 38 % 5 

Nyttigt - - - - 30 % 3 - - 

Lätt - - 17 % 2 - -   

Annat, vad? nödvändigt 5 % 

lätt att prata 5 % 

ihan ok 8 % - auttavaista 8 % 

      



67 

 

Att kunna flera språk som vuxen är… bra & man får lättare jobb (A) 

 

Aikuisena monen kielen osaaminen on… hyvä juttu (B) 

 

Aikuisena monen kielen osaaminen on… tärkeää, työssä ja vapaa-ajalla. (C) 

 

Aikuisena monen kielen osaaminen on… hyvä asia. Sitten voi auttaa omia lapsia 

heidän kielitunti tehtävissä. (D) 

 

Aikuisena monen kielen osaaminen on… hyvä koska voit kommunikoida monien 

erilaisten ihmisten kanssa (D) 

 

Aikuisena monen kielen osaaminen on… hyvä esim. työpaikan saamisessa. (D) 

 

Alla dessa tre meningar visar alltså på en positiv inställning till flerspråkighet. Dock har 

många fortsatt meningen mycket kort med endast ett ord, t.ex. ”bra”, vilket egentligen inte 

säger så mycket om åsikterna, annat än att den är positiv. Bland motiveringarna märks 

ändå att många tycker att kunskaper i flera språk är viktigt och nyttigt med tanke på 

framtiden, jobbmöjligheter och för att kunna kommunicera med många olika människor. 

Precis som Ladberg (1999, 14–15) säger så kan viktighetsfaktorn förändras med tiden så 

att äldre skolbarn har ett längre perspektiv. Detta motiverar dem också att lära sig språk. 

Det att så många skrivit ”kul” eller ”roligt” i meningen om språkstudier i skolan tyder på 

att språkkunskaper inte enbart ses som något nyttigt, utan att det också är roligt att studera 

och lära sig flera språk, även om några få elever ansett att det är svårt eller tråkigt.  

 

 

5.4 Sammanfattning 

 

I denna undersökning framkom att en klar majoritet av eleverna i Språkbadsskolan i 

Jakobstad och i Språkskolan i Haparanda definierade sig själva som enspråkiga. I 

Europaskolan i Luxemburg däremot ansåg sig nästan hälften av eleverna vara antingen två- 

eller flerspråkiga. Bland flickor och pojkar fanns inga märkbara skillnader i denna fråga.  

 

I Språkbadsskolan och i Språkskolan talade största delen av eleverna sitt modersmål med 

familjen, medan några använde både svenska och finska. Med kamrater på fritiden talade 

speciellt de finskspråkiga språkbadseleverna både svenska och finska, medan en något 

större andel av de svenskspråkiga språkbadseleverna talade modersmålet svenska och en 

klar majoritet av eleverna i Språkskolan talade modersmålet finska med kamrater utanför 
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skolan. Eleverna i Europaskolan gav mer varierande svar, majoriteten talade finska med sin 

familj, men även andra språk förekom. Dessutom användes med släktingar och kamrater 

också många andra språk. I alla klasser talade de elever som definierade sig som två- eller 

flerspråkiga i de flesta fall något annat språk än modersmålet med en av föräldrarna. 

Resultaten tyder alltså på att hemmet påverkar den språkliga identiteten mer än den 

flerspråkiga undervisningen. Elever som kommer från enspråkiga hem har i större 

utsträckning en enspråkig identitet, medan elever från tvåspråkiga hem har en två- eller 

flerspråkig identitet.  

 

I skolan använde eleverna helst det språk de kan bäst, vilket oftast är deras modersmål. 

Även de språk de behöver i vardagen tyckte de om att använda, t.ex. språk de behöver för 

att kunna tala med kompisar eller i skolan. Speciellt i Luxemburg är detta språk inte alltid 

modersmålet och därför nämndes där flera andra språk än finskan. I frågan om vilket språk 

som är viktigast att lära sig dominerade engelskan, men många hade förutom engelskan 

också nämnt något annat språk som det viktigaste. I Jakobstad ansåg största delen att 

engelskan är viktig, men många lyfte även fram det andra inhemska språket. I Haparanda 

ansågs svenskan och engelskan vara ungefär lika viktiga. Både i Jakobstad och i 

Haparanda var motiveringarna till detta att engelskan behövs utomlands och svenska/finska 

i näromgivningen. I Luxemburg var också engelskan viktigast, men eleverna hade här en 

mer internationell synvinkel och ansåg att också tyskan och franskan är viktiga. Dessutom 

betonade de vikten av att kunna sitt eget modersmål. För dem är antagligen kunskaper i 

modersmålet inte en självklarhet på samma sätt som för eleverna i Jakobstad och 

Haparanda.  

 

Angående åsikterna om att studera och kunna flera språk märktes en positiv inställning till 

flerspråkighet. Majoriteten i Jakobstad ansåg att det är roligt och bra att kunna flera språk, 

medan eleverna i Haparanda och Luxemburg mer betonade nytto- och viktighetsaspekten. 

Motiveringarna till dessa åsikter var i alla skolor att kunskaper i många språk är bra med 

tanke på framtiden, för framtida arbetsmöjligheter och för att kunna kommunicera med 

många olika människor. Endast några få elever hade svarat att studier i flera språk är svårt 

eller tråkigt.   

 

Av dessa svar kan man dra slutsatsen att angående åsikterna om olika språk och 

flerspråkighet så påverkar både skolan och omgivningen. Eftersom finska och svenska 
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behövs i Jakobstad och Haparanda ansågs dessa vara viktiga och den allmänna åsikten var 

att engelska är ett språk som behövs på alla andra ställen, där man inte klarar sig med 

finska och/eller svenska. Svenska, finska och engelska är också de språk som mest studeras 

i dessa skolor. Eleverna i Luxemburg har inte lika stort behov av svenska, men istället har 

de märkt att förutom engelskan kan det vara bra att kunna också tyska och franska ute i 

Europa. Dessutom var de av dessa elevgrupper mest medvetna om att flerspråkighet är 

nyttigt med tanke på exempelvis framtida arbetsmöjligheter. De flesta av alla elever hade 

en positiv inställning till flerspråkighet, vilket kan antas bero på att de deltagit i två- eller 

flerspråkig undervisning.  
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6 RESULTAT AV ELEVERNAS ERFARENHETER 

 

 

 

I detta kapitel behandlas den tredje forskningsfrågan, om elevernas upplevelser och 

erfarenheter av två- och flerspråkig undervisning. Jag ville ha reda på vad eleverna tycker 

om den två- och/eller flerspråkiga undervisningen samt hur skolan påverkat dessa 

erfarenheter. Dessa aspekter kommer fram i frågorna 8, 14, 15, 16, 17, 18 och 22: 

 

8. Motivera dina svar på föregående fråga! Dvs. Vad beror det på, att du kan något 

språk bra och något annat bara lite? 

14. Vad tycker du om undervisningen som sker på dessa språk i din skola? 

15. Tycker du att du får använda dessa språk tillräckligt i din skola? 

16. Skulle du vilja att det skulle finnas undervisning också på andra språk i din skola? 

17. Om du svarade ja, på vilket/vilka språk skulle du vilja ha undervisning? 

18. Bedöm hur dina språkkunskaper utvecklats från och med årskurs 1 

22. Om du nu fick välja, skulle du hellre gå i en skola där undervisningen sker endast på 

ett språk eller i skolan där du går nu? Varför? 

 

I kapitlets första avsnitt presenteras resultaten, både i tabellform och genom direkta citat 

från elevernas svar. Även här återger jag elevernas svar exakt så som de skrivit dem. I det 

andra avsnittet ger jag en sammanfattning av de centrala resultaten i detta kapitel.  

 

 

6.1 Upplevelser och erfarenheter av två- och flerspråkig undervisning 

 

För att få reda på hur effektiv den två- och flerspråkiga undervisningen varit bad jag 

eleverna bedöma hur deras språkkunskaper utvecklats från och med årskurs 1 (fråga 18). 

De hade sex olika alternativ att välja mellan: utvecklats mycket (6), utvecklats ganska 

mycket (5), vet ej (4), utvecklats ganska lite (3), utvecklats lite (2), jag kan inte språket (1). 

Som framgår av tabell 13 så ansåg eleverna i Språkbadsskolan i Jakobstad och i 



71 

 

Språkskolan i Haparanda att deras finska och svenska utvecklats mycket. I de båda 

språkbadsklasserna hade andraspråket utvecklats mest och för detta språk ligger medeltalet 

mycket nära den högsta nivån (6). I Språkskolan i Haparanda hade eleverna aningen högre 

medeltal för modersmålet än för andraspråket. Eleverna i Europaskolan i Luxemburg hade 

naturligt nog det lägsta medeltalet för svenskan, eftersom redan tidigare konstaterats att 

språket studerats i ganska liten utsträckning i denna klass (jfr avsnitt 5.1). För dem var 

istället engelskan det språk som utvecklats mest. Också i de andra tre klasserna hade 

engelskan utvecklats mycket.  

 

Angående tyskan och franskan beror utvecklingen på om språken studerats eller inte. En 

del har svarat utvecklats lite trots att de inte alls studerat språket, därför ligger medeltalet 

för alla aningen över den lägsta nivån (1). Speciellt i Luxemburg, där tyska och franska 

studerats mest, är medeltalen lite högre. Även i Haparanda märks att några elever studerat 

tyska och/eller franska och dessa elever anser att språken utvecklats mycket eller ganska 

mycket.  

 

TABELL 13. Elevernas bedömning av hur språkkunskaperna utvecklats 

 Finska Svenska Engelska Tyska Franska 

A (n= 21) 5,9 5,1 5,6 1,2 1,1 

B (n= 12) 5,8 5,8 5,4 1,1 1,0 

C (n= 10) 5,5 5,3 5,2 2,2 1,9 

D (n= 13) 5,4 3,5 5,8 2,7 3,6 

 

I denna fråga stämmer alltså min hypotes om att eleverna skulle vara av åsikten att språken 

utvecklas mycket väl överens med svaren. Dessutom verkar skolornas språkliga mål med 

funktionell tvåspråkighet (Språkbadsskolan), aktiv tvåspråkighet (Språkskolan) och hög 

nivå både i modersmål och främmande språk (Europaskolan) uppnås (jfr avsnitt 3.4). 

 

Jag frågade också vad eleverna tycker om den undervisning som sker på olika språk (fråga 

14). De skulle bedöma hur lätt eller svår undervisningen är att förstå utgående från sex 

olika alternativ: lätt att förstå (6), ganska lätt att förstå (5), vet ej (4), ganska svårt att 

förstå (3), svårt att förstå (2), eller jag deltar inte i undervisningen på språket (1). Som 

framgår av tabell 14 tyckte eleverna att undervisningen på modersmålet var lättast att 

förstå, nästan alla hade angett den högsta nivån här (6). Även undervisningen i svenska 

(finska för klass A) var ganska lätt att förstå för alla utom eleverna i Luxemburg, som hade 
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något lägre siffror här. Fastän majoriteten av eleverna i alla skolor nämnt att modersmålet 

är det språk de helst använder i skolan (se avsnitt 5.3) så verkar det alltså inte vara några 

problem med förståelsen av andraspråket.  

 

Engelskan var ganska lätt att förstå för alla. En intressant aspekt här är att eleverna i 

Luxemburg har den lägsta siffran för engelskan, trots att de visat sig vara de mest 

flerspråkiga eleverna och engelskan var det språk som utvecklats mest för dem. 

Förklaringen till detta är att eleverna fritt får välja vilket av språken engelska, franska och 

tyska som är deras andraspråk i skolan (se Baetens Beardsmore 1993, 122, 124–128 i 

avsnitt 3.2.3). Därmed deltar en del av eleverna inte alls i undervisning på engelska, vilket 

medför att medeltalet blir lägre för dem i denna fråga. Angående tyskan och franskan hade 

största delen av alla elever svarat att de inte deltar i undervisningen på dessa språk, några 

hade dock svarat att undervisningen är svår att förstå fastän de inte ens deltar i 

undervisningen på dessa språk. En del av eleverna i Luxemburg och Haparanda hade svarat 

att undervisningen är lätt eller ganska lätt att förstå även på tyska och franska. Det verkar 

alltså inte som om eleverna i Luxemburg skulle tycka att undervisningen på främmande 

språk är svår att förstå, vilket jag trodde i min hypotes. 

 

TABELL 14. Elevernas bedömning av undervisningen på olika språk 

 Finska Svenska Engelska Tyska Franska 

A (n= 21) 5,3 6,0 5,3 1,3 1,2 

B (n= 12) 6,0 5,6 5,2 1,0 1,0 

C (n= 10) 6,0 5,4 5,2 2,5 1,8 

D (n= 13) 5,9 3,4 4,8 2,2 2,4 

 

Dessa resultat stöder Björklund och Mård-Miettinens (2011b) resultat där största delen av 

en grupp språkbadselever ansåg att språkinlärning är lätt eller ganska lätt och nästan alla 

upplevde att de kan språken som de studerar i skolan. I min undersökning hade mycket få 

svarat alternativen svårt att förstå och ganska svårt att förstå, vilket stämmer överens med 

de iakttagelser som Björklund et al. (2012) gjort om att språkbadselever litar mer på sin 

inlärningskapacitet och är mer fokuserade att lära sig fastän de inte förstår allting. Samma 

verkar alltså gälla för elever i andra former av två- och flerspråkig undervisning. 

 

Jag frågade också ifall eleverna tycker att de får använda de olika språken tillräckligt i 

skolan (fråga 15). Alternativen var: ja (3), vet ej (2) och nej (1). Utgående från svaren kan 
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man dra slutsatsen att de språk eleverna får undervisning i så tycker de också att de får 

använda tillräckligt. Alla får använda modersmålet tillräckligt och även det språk de valt 

som andraspråk. Angående engelskan hade eleverna antingen svarat att de får använda 

språket tillräckligt eller att de inte vet. Om någon svarat att de inte får använda något språk 

tillräckligt berodde detta i de flesta fall på att de inte deltar i undervisningen på språket i 

fråga. Här besannas alltså inte mina i hypotesen framställda farhågor om att eleverna 

speciellt i Luxemburg kunde uppleva att de inte får använda modersmålet tillräckligt. I 

tabell 15 finns en översikt över medeltalen för elevernas svar.  

 

TABELL 15. Elevernas upplevelser av tillräckliga möjligheter för användning av olika 

språk 

 Finska Svenska Engelska Tyska Franska 

A (n= 21) 3,0 3,0 2,8 1,1 1,1 

B (n= 12) 2,8 3,0 2,7 1,2 1,2 

C (n= 10) 3,0 2,9 2,7 1,6 1,2 

D (n= 13) 2,9 1,9 2,9 2,0 2,6 

 

En av de öppna frågorna handlade om huruvida eleverna hellre skulle gå i skolan där de 

går nu eller i en helt enspråkig skola, samt motiveringar till detta (fråga 22). Det visade sig 

att de finskspråkiga språkbadseleverna (B) samt eleverna i Europaskolan (D) var de som 

var mest positivt inställda till skolan de går i. I dessa skolor hade alla svarat att de helst 

skulle gå i skolan de går i nu, utom en elev i B-klassen som hade svarat vet ej. De flesta 

motiveringarna berörde nyttan med att kunna flera språk. I Jakobstad hade eleverna nämnt 

att de helst går i skolan där de går nu eftersom de lär sig bättre svenska i denna skola, 

eftersom det är bra att kunna språken som undervisas i skolan, eftersom det är roligt att 

studera språk och eftersom de kommer att ha nytta av språkkunskaperna i framtiden. 

Eleverna i Luxemburg hade liknande motiveringar. De tyckte att det är bra att gå i denna 

skola eftersom de lär sig flera språk, språkkunskaper är viktigt i framtiden och att det är bra 

att kunna flera språk så att man kan tala med människor från olika länder.  

 

Tässä missä nyt olen koska on kivaa oppia uusia kieliä (B) 

 

Koulussa missä olen nyt. Sillä kielet on tosi tärkeitä ja jos osaa monta eri kieltä saa 

tulevaisuudessa paremmin töitä (B) 

 

koulussa missä olen nyt koska oppii paremmin enkkua ja ruotsia ku suomalaisissa 

kouluissa (B) 

 



74 

 

Olisin koulussa missä olen nyt, koska täällä saa opetella monia kieliä ja hyvin ja jos 

olisin koulussa missä olisi vain yhdellä kielellä en osaisi näitä kieliä yhtä paljon kun nyt 

(D) 

 

Tämä on hauskempaa. Kielien opiskelusta on aika paljon vaivaa, mutta jos osaa muita 

kieliä voi myös puhua ihmisten kanssa jotka ovat muissa maissa (D) 

 

koulussa jossa opetus on eri kielillä, kielitaito on hyvä asia, sitä paremmin osaa eri 

kieliä sitä paremmat mahdollisuudet on menestyä. Nyt olen koulussa jossa opetetaan 

erilaisilla kielillä (ranska, suomi ja englanti) (D) 

 

Också i den svenska språkbadsklassen (A) samt i Språkskolan (C) var majoriteten av 

eleverna positivt inställda till skolan de går i, men i dessa klasser fanns även en del 

avvikande åsikter. I båda klasserna hade ungefär tre fjärdedelar svarat att de helst skulle gå 

i skolan där de går nu. De flesta motiveringarna till detta var att de lär sig flera språk i 

denna skola, de vill lära sig språk och att det är bra att kunna flera språk. Någon hade 

nämnt att de lär sig bättre i skolan de går i, eller att de vill gå i denna skola eftersom 

kompisarna går där.  

 

I språkbadsklassen (A) fanns en elev och i Språkskolan (C) två elever som svarat att de 

hellre skulle gå i en enspråkig skola, eftersom de då inte skulle blanda språken eller för att 

de kan modersmålet bäst. En av eleverna i språkbadsklassen (A) hade svarat att han/hon 

helst skulle gå i skolan där han/hon går nu, men påpekat att när de har prov eller ska lära 

sig olika ordklasser är det svårare att lära sig på främmande språk. En av de elever i 

Haparanda som svarat att han/hon hellre skulle gå i en enspråkig skola var samma elev 

som i fråga 23 hade svarat att det är tråkigt att studera många språk i skolan (jfr tabell 10). 

Dock var eleven i alla andra frågor positivt inställd till kunskaper i flera språk. De andra 

eleverna som hade svarat att de hellre skulle gå i en enspråkig skola hade inte uttryckt 

negativa åsikter om flerspråkig undervisning i andra frågor. Fyra elever i språkbadsklassen 

(A) hade svarat vet inte eller ingen skillnad och en att båda skolorna går lika bra. En elev i 

Haparanda hade antingen inte förstått frågan eller inte tagit den på allvar eftersom denne 

svarat: olisin kotona hevoseni ja koirani kanssa.  

 

Den som vi går i nu för att jag vill kunna prata Finska, Svenska Och Engelska (A) 

 

Där jag är nu, det är viktigt att lära sig språk. (A) 

 

skola med ett språk för att man inte ska rolla ihop språken (A) 
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 tässä koulussa on hyvä oll, koska oppii muitakin kieliä! (C) 

 

olisin nykyisessä koulussa koska minulla on täällä kavereita (C) 

 

Koulussa missä opetus tapahtuu vain yhdellä kielellä. Suomen kiellä, koska se on 

läheisin kieleni ja ymmärrän sitä parhaiten. (C) 

 

Då jag frågade om eleverna skulle vilja att det skulle finnas undervisning också på andra 

språk i deras skola framkom också den positiva inställningen till flerspråkig undervisning 

(frågorna 16 och 17). Hälften av de finskspråkiga språkbadseleverna samt hälften av 

eleverna i Språkskolan skulle vilja ha undervisning också på andra språk, samt ungefär 30 

% av eleverna i de två andra skolorna. Här visade det sig finnas en viss skillnad mellan 

flickor och pojkar. Av flickorna önskade 54 % att de skulle få undervisning på något annat 

språk, medan endast 25 % av pojkarna var av den åsikten. Det vanligaste språket som 

önskades var spanska. I Språkbadsskolan önskades även tyska och franska. Eftersom dessa 

två redan erbjuds i Språkskolan och Europaskolan önskades där istället japanska, 

italienska, grekiska, amerikansk engelska, portugisiska och tjeckiska, som framgår av 

tabell 16.  

 

TABELL 16. Elevernas önskemål om undervisning i andra språk 

 Vill ha undervisning på andra 

språk 

Vilka språk? 

 Andel Antal  

A (n= 21) 29 % 6 spanska, tyska 

B (n= 12) 58 % 7 spanska, tyska, franska 

C (n= 10) 50 % 5 japanska, italienska, grekiska, amerikansk 

engelska 

D (n= 13) 31 % 4 spanska, portugisiska, italienska, tjeckiska 

 

Förutom alla ovan nämnda frågor frågade jag eleverna om de hade andra kommentarer om 

språkundervisningen i sin skola (fråga 26). De flesta av eleverna hade inte svarat något på 

denna fråga, förutom några elever i Jakobstad och Haparanda. En elev i Språkbadsskolan i 

Jakobstad (B) hade svarat att det är för lite undervisning i engelska och en annan elev hade 

även här nämnt att han/hon skulle vilja lära sig fler språk. I Språkskolan i Haparanda (C) 

hade en elev kommenterat att det skulle vara bra om läraren i spanska kunde finska så 

skulle det vara lättare att förstå undervisningen. En annan elev hade kommenterat att 

läraren borde vara en sådan, som kan elevens modersmål och det språk han/hon undervisar. 
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Den sist nämnda kommentaren var av samma elev som i några tidigare frågor (fråga 22 

och 23) uttryckte en negativ inställning till den flerspråkiga undervisningen. Det verkar 

alltså som att denna elev har en del negativa erfarenheter av den tvåspråkiga under-

visningen. En elev hade kommenterat att han/hon är tacksam över att få lära sig flera språk.  

 

Hmm, Englantia ion vähän liian vähän, mutta muuten kai ihan hyvin... (B) 

 

 olisi kiva, jos Espanjan opettaja osaisi suomea, niin saattaisi ymmärtää hieman 

paremmin opetusta ja oppia enemmän. (C) 

 

Kyllä. Opettaja voisi olla sellainen, että hän osaa omaa äidinkieltäni ja sitä kieltä mitä 

opettaa! (C) 

 

Resultaten visar alltså att eleverna överlag har positiva erfarenheter av den flerspråkiga 

undervisningen. De flesta i denna undersökning tyckte att språken utvecklats mycket, att 

undervisningen är lätt att förstå och att de får använda språken tillräckligt. En majoritet av 

eleverna skulle också välja att gå i skolan de går i framom en enspråkig skola, även om 

några påpekat att det skulle vara lättare i en enspråkig skola. Detta överensstämmer med de 

resultat som Björklund och Mård-Miettinen (2011b) fått i sin studie, där språkbadselever 

var positivt inställda till språkinlärning och under den grundläggande undervisningen 

uppnådde en mångsidig kunskap i svenska, utan att modersmålet tog skada. Mina resultat  

liknar också svaren i Riihimäkis (2006) undersökning, där eleverna var positivt inställda 

till båda språken de fått undervisning i samt uppskattade att de fått en tvåspråkig 

grundutbildning. Både av dessa svar och av svaren i min undersökning kunde man dra 

slutsatsen att skolan påverkat elevernas inställningar och erfarenheterna av två/flerspråkig 

undervisning ganska mycket.  

 

Jag frågade också vad det beror på att eleverna kan något språk bra och något annat bara 

lite och det visade sig att många faktorer påverkar (fråga 8). Eleverna fick svara med egna 

ord och jag har i tabellerna 17–21 delat in svaren i kategorierna: skolan, hemmet 

(föräldrarna och/eller släktingarna talar språket, språket är modersmål) och omgivningen 

(språket talas i det land de bor i nu eller bott i tidigare, kompisar talar språket) samt annat, 

vad. I tabellerna 19–21 tillkommer dessutom en kategori för tv, spel, Internet. En del av 

eleverna hade för ett och samma språk skrivit flera motiveringar, så därför överskrider 

antalet svar i vissa fall antalet elever. Även då jag frågade om eleverna lärt sig språk också 
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utanför skolan och hemmet (frågorna 28–29) lyfte en del elever fram faktorer som påverkat 

språkinlärningen, därför tar jag här också upp några av elevernas svar från dessa frågor.     

 

Som tidigare konstaterats påverkar hemmet mest kunskaperna i modersmålet, som också 

framgår av tabellerna 17 och 18. I Språkbadsskolan och i Europaskolan hade nästan alla 

elever motiverat kunskaperna i modersmålet med att språket talas hemma eller att språket 

är deras modersmål. I Språkskolan hade många även lyft fram omgivningen och motiverat 

sina kunskaper i finska med att de är finländare och bor i Finland. I Språkbadsskolan och i 

Europaskolan påverkas kunskaperna i det andra inhemska språket mest av skolan. I 

frågorna 28–29 hade dessutom fyra elever i Språkbadsskolan nämnt att deras kunskaper i 

andraspråket förbättrats då de talat med kompisar. Språkskolan gav även här de mest 

spridda svaren och en del elever hade förutom skolan nämnt att någon i familjen eller 

andra släktingar talar andraspråket (svenska). Angående kunskaperna i svenska och finska 

hade ingen av eleverna nämnt att tv, spel eller Internet påverkar, även om andraspråket 

finns nära tillgängligt i näromgivningen.  

 

TABELL 17. Motiveringar till kunskaperna i finska 

 Skolan Hemmet Omgivningen Annat, vad? 

 Andel Antal Andel Antal Andel Antal  

A (n= 21) 90 % 19 10 % 2 24 % 5 5 % svårt 

B (n= 12) - - 100 % 12 - - - 

C (n= 10) - - 40 % 4 50 % 5 10 % vet ej 

D (n= 13) 23 % 3 92 % 12 15 % 2 - 

 

TABELL 18. Motiveringar till kunskaperna i svenska 

 Skolan Hemmet Omgivningen Annat, vad? 

 Andel Antal Andel Antal Andel Antal  

A (n= 21) - - 100 % 21 5 % 1 - 

B (n= 12) 83 % 10 - - - - 17 % övat länge 

C (n= 10) 40 % 4 50 % 5 10 % 1 20 % svårt,  

10 % vet ej 

D (n= 13) 62 % 8 - - 8 % 1 31 % kan ej  

 

Jag pratar svenska hemma & de flesta av mina vänner pratar svenska (A) 

 

Då jag går i språkbadsskolan så lär vi oss Finska bra! (A) 

 

 perheeni on suomalainen. Olen syntynyt suomessa. (B) 
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Käyn kielikylpykoulussa ja siellä opetetaan paljon ruotsia (B) 

 

Asun suomessa, ja kaikki kaverini ovat suomalaisia, joten sujuvin on suomi (C) 

 

Ruotsi on vaikeaa, mutta yksi sukulaiseni asuu Ruotsissa joten se on ihan helppoa. 

Puhuminen tuottaa vaikeuksia (C) 

 

Se että äitini on suomalainen ja puhun hänen kanssaan suomea (D) 

 

Käyn kerran viikossa ruotsintunneilla mutta en ole vielä kovin hyvä (D) 

 

Även angående engelskan är det skolan som påverkar mest i Jakobstad och i Haparanda, 

som framgår av tabell 19. I Haparanda hade också flera elever deltagit i språkkurser eller -

resor och några motiverade kunskaperna i engelska antingen med att språket är lätt/roligt 

eller svårt. I Luxemburg var svaren mer spridda, förutom skolan hade hemmet och 

omgivningen också stor påverkan. I fråga om engelskan märktes här också att tv, spel och 

Internet påverkar i större utsträckning än i fråga om andra språk. I alla skolor hade minst 

en elev nämnt att tv, spel eller Internet påverkat deras kunskaper i engelska. Också i 

frågorna 28–29 hade en elev i alla klasser (utom D-klassen) nämnt att de lärt sig engelska 

via tv, dataspel och Internet. Det är alltså precis som Björklund och Suni (2000, 201–202) 

konstaterar lätt att i Finland komma i kontakt med engelskan även utanför skolan.  

 

TABELL 19. Motiveringar till kunskaperna i engelska 

 Skolan Hemmet Omgivningen Tv, spel, 

Internet 

Annat, vad? 

 Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal  

A (n= 21) 81 % 17 5 % 1 5 % 1 24 % 5 - 

B (n= 12) 83 % 10 - - 8 % 1 8 % 1 8 % övat 

mycket 

C (n= 10) 40 % 4 10 % 1 - - 10 % 1 30 % språk-

kurser 

10 % roligt 

20 % svårt 

10 % vet ej 

D (n= 13) 31 % 4 38 % 5 38 % 5 15 % 2 15 % svårt 

  

för vi började i skolan på 2:an med engelska och jag spelar spel som har med engelska 

att göra (A) 

 

Osaan kieltä melko hyvin koska kakkos luokasta asti meille on opetettu englantia ja olin 

pienenä englanninkielisessä tarhassa. (B) 
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Olen opiskellut koulussa 6 vuotta ja olen käynyt englannissa kielikurssilla (C) 

 

Osaan englantia yhtä hyvin kuin suomea koska isäni on englantilainen ja puhun 

englantia kaikkien ystävien koulun ulkopuolella (D) 

 

De flesta eleverna i Språkbadsskolan kan inte tyska och franska, några elever hade nämnt 

att de endast kan några ord, vilket framgår av tabellerna 20–21. Några elever hade lärt sig 

lite av språken till exempel via tv, spel eller Internet. Bland eleverna i Språkskolan hade 

några elever (30 % för tyskan och 20 % för franskan) nämnt att de lärt sig språken i skolan. 

I Europaskolan däremot var kunskaperna i tyska och franska bättre och en del elever (31 % 

för båda språken) hade svarat att det är skolan som påverkat dessa kunskaper. Speciellt för 

franskan märktes också omgivningens påverkan, hela 54 % hade nämnt att omgivningen 

påverkat deras kunskaper i franska. Dessutom hade en elev i frågorna 28–29 lyft fram 

omgivningens påverkan både för tyskan och för franskan. Dock hade ingen av eleverna i 

Luxemburg nämnt att tv, spel eller Internet skulle påverka kunskaperna i tyska och franska, 

även om man kunde tänka sig att de möter dessa språk även där.  

 

TABELL 20. Motiveringar till kunskaperna i tyska 

 Skolan Hemmet Omgivningen Tv, spel, 

Internet 

Annat, vad? 

 Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal  

A (n= 21) - - 5 % 1 - - 14 % 3 71 % kan ej 

10 % några 

ord 

B (n= 12) 8 % 1 - - - - - - 83 % kan ej  

8 % några ord 

C (n= 10) 30 % 3 - - 10 % 1 - - 60 % kan ej 

D (n= 13) 31 % 4 8 % 1 15 % 2 - - 31 % kan ej  

 

TABELL 21. Motiveringar till kunskaperna i franska 

 Skolan Hemmet Omgivningen Tv, spel, 

Internet 

Annat, vad? 

 Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal  

A (n= 21) - - 5 % 1 5 % 1 5 % 1 81 % kan ej 

5 % några ord 

B (n= 12) - - - - - - - - 92 % kan ej 

8 % några ord 

C (n= 10) 20 % 2 - - - - - - 80 % kan ej 

D (n= 13) 31 % 4 8 % 1 54 % 7 - - 15 % kan ej 
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Jag ser lite på Tysk tv (A) 

      

jag har sett på TV och spelar xbox med en ransk kompis (A) 

 

en ole ikinä opiskellut saksaa ja en ole kiinnostunut saksan kielestä (B) 

      

En ole opetellut ranskaa (B) 

 

Sen verran mitä olen ruotsin avulla oppinut (C) 

 

opiskelen sitä lisäkielenä koulussa (C) 

 

Aloitin saksan opiskelun ensimmäisellä luokalla ja joka päivä on tunti (D) 

 

Yksi Luxemburgin virallisista kielistä on ranska, joten sitä on melkein pakko osata. (D)  

 

 

6.2 Sammanfattning 

 

Resultaten visar att eleverna i denna undersökning anser att deras språkkunskaper 

utvecklats mycket under skoltiden. Speciellt för finskan, svenskan och engelskan var 

medeltalen för språkkunskapernas utveckling mycket höga. Det fanns inga stora skillnader 

mellan utvecklingen i dessa språk, men för att lyfta fram några små skillnader var det 

andraspråket som utvecklats mest i Språkbadsskolan, medan modersmålet utvecklats 

aningen mer än andraspråket i Språkskolan. I Europaskolan ansåg eleverna att engelskan är 

det språk som utvecklats mest.  

 

Eleverna ansåg också att undervisningen på olika språk är lätt att förstå. Modersmålet var 

naturligt nog det språk de ansåg är lättast att förstå, men även undervisningen i 

andraspråket samt engelskan var ganska lätt att förstå, samt undervisningen i tyska och 

franska för dem som deltog i undervisning på dessa språk. De språk som eleverna får 

undervisning i tyckte de också att de får använda tillräckligt.   

 

De flesta eleverna var positivt inställda till skolan de går i och svarade att de om de fick 

välja helst skulle gå i skolan de går i nu. Motiveringarna till detta var bland annat att de lär 

sig flera språk i skolan de går i, att det är roligt att lära sig flera språk eller att det är nyttigt 

att lära sig flera språk. Den ena språkbadsklassen (B) samt eleverna i Europaskolan (D) var 

de som var mest positivt inställda till skolan de går i, medan det i de två andra klasserna 

förekom en del avvikande åsikter. Några elever i den ena språkbadsklassen (A) och i 
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Språkskolan (C) hade svarat att de hellre skulle gå i en enspråkig skola, eftersom de då inte 

skulle blanda ihop språken och för att de förstår modersmålet bäst. Ungefär hälften av 

flickorna och en fjärdedel av pojkarna skulle vilja att det skulle finnas undervisning också 

på andra språk i deras skola. 

 

Det fanns många faktorer som eleverna ansåg att påverkat deras språkkunskaper, dock var 

skolans roll märkbar. Modersmålet var det enda språket som påverkats mest av hemmet, 

även om eleverna i Haparanda ansåg att också omgivningen påverkat kunskaperna i 

modersmålet. Angående andraspråket hade skolan påverkat mest, för alla utom eleverna i 

Haparanda som tyckte att förutom skolan också hemmet hade påverkat kunskaperna i 

andraspråket. För engelskans del hade skolan påverkat mest i Jakobstad och Haparanda, 

medan fördelningen mellan skolan, hemmet och omgivningen var ganska jämn i 

Luxemburg. I fråga om engelskan hade en del elever även påpekat att de lärt sig engelska 

via tv, spel och Internet. Denna faktor märktes mycket lite eller inte alls i fråga om de 

andra språken. I Jakobstad hade eleverna mycket lite eller inga kunskaper alls i tyska och 

franska. De elever i Haparanda och i Luxemburg som kunde dessa språk ansåg att dels 

skolan påverkat, men i Luxemburg hade också omgivningen påverkat mycket, speciellt 

kunskaperna i franska.   
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

 

 

Huvudsyftet med denna undersökning var att ta reda på om elever som deltagit i olika 

former av två- och flerspråkig undervisning har en enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig 

identitet samt hur skolan påverkat detta. Resultaten visar att hemmet påverkar den 

språkliga identiteten mer än skolan. Den största andelen två- och flerspråkiga elever fanns 

följaktligen bland eleverna i Europaskolan i Luxemburg, eftersom dessa elever kom från 

de mest flerspråkiga hemmen.  

 

Angående åsikterna om olika språk och flerspråkighet påverkar både skolan och 

omgivningen, vilket gjorde att Europaskolan i Luxemburg skiljde sig till en del från de två 

andra skolorna också i denna fråga. Eftersom dessa elever går i den mest flerspråkiga 

skolan och bor i den mest flerspråkiga omgivningen, reflekterades detta i elevernas svar. 

Bland språken de helst använder lyfte de förutom modersmålet fram också flera andra 

språk, samt såg förutom engelskan också flera andra språk som viktiga att lära sig. 

Dessutom ansåg de i större utsträckning än de andra eleverna att kunskaper i flera språk är 

viktigt och nyttigt. I Språkbadsskolan i Jakobstad och i Språkskolan i Haparanda betonades 

däremot språken som är viktiga i deras näromgivning (svenska och finska) och förutom 

dessa språk såg de engelskan som ett språk med stora användningsmöjligheter.   

 

Erfarenheterna av den flerspråkiga undervisningen var överlag mycket positiva i alla 

skolor. Eleverna tyckte att deras språkkunskaper utvecklats mycket, att undervisningen är 

lätt att förstå, att de får använda språken de får undervisning i tillräckligt och de flesta 

föredrar skolan de går i framom en enspråkig skola. Språkskolan i Haparanda var den skola 

där det förekom mest negativa åsikter för denna forskningsfråga. I en del frågor framkom 

att några elever inte var nöjda med den tvåspråkiga undervisningen, även om de var 
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positivt inställda till flerspråkighet överlag. Dessutom tyckte inte eleverna i Haparanda att 

skolan påverkat kunskaperna i andraspråket i lika stor utsträckning som eleverna i de två 

andra skolorna. Dock är det svårt att utgående från detta material dra några generella 

slutsatser, eftersom endast några enskilda fall lyfte fram de negativa erfarenheterna och 

dessa erfarenheter också kan bero till exempel på personliga egenskaper istället för på 

själva undervisningen. Dessutom påpekade också några enstaka elever i Jakobstad att 

undervisning på ett språk skulle vara lättare, samt någon enstaka elev i Luxemburg att 

språkstudier är svårt.  

 

Utvärdering av en forskningsprocess kan göras utgående från olika synvinklar, bl.a. kan 

man beakta undersökningens relevans. Kari och Huttunen (1981, 13–15) lyfter fram fyra 

olika aspekter angående relevansen: metodisk relevans, teoretisk relevans, praktisk 

relevans och personlig relevans. Metodisk relevans syftar dels på om ämnet är möjligt att 

undersöka och dels på resultatens tillförlitlighet, dvs. hur känsliga forskningsproblemen 

och informanterna är för påverkan av forskningsmetoderna.  

 

Den metodiska relevansen i denna studie kan ha påverkats av olika faktorer. Det är möjligt 

att undersöka detta ämne, men det är inte problemfritt att forska om identitet. De som hör 

till målgruppen i denna undersökning är så unga att de knappast ens reflekterat särskilt 

mycket över sin identitet. Därför kunde jag inte direkt fråga om de upplever sig ha en 

enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig identitet. Istället valde jag att formulera en fråga så 

att de fick svara om de anser sig vara mest finsk-, svensk-, engelsk-, två-, eller flerspråkiga. 

Utgående från dessa svar drog jag slutsatser om elevernas språkliga identitet och utgående 

från elevernas språkanvändning drog jag slutsatser om vad som påverkat den språkliga 

identiteten. Dock kan det hända att om man skulle ha fördjupat studien skulle till exempel 

variationer i den språkliga identiteten ha framkommit.     

 

Dessutom kan enkäten och dess upplägg ha påverkat informanterna. Fastän jag som 

konstaterades i avsnitt 4.3.2 arbetade mycket med att göra en så tydlig och logisk enkät 

som möjligt och också gjorde en pilotstudie, kan ändå själva ämnet ha påverkat 

informanterna. Alla frågorna i enkäten behandlade språk, språkanvändning, flerspråkighet 

och språkundervisning och de flesta av elevernas svar var mycket positiva för alla frågor. I 

sista kommentarsfältet där eleverna fick skicka hälsningar eller ge feedback på enkäten 

hade en elev skrivit: Tämä kysely oli hyvä koska nyt ymmärtää että on hyvä osata monia 
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kieliä (C). Detta tyder på att enkäten i vissa fall kan ha påverkat elevernas svar. Även några 

andra hade skrivit positiva kommentarer om att det var roligt och intressant att fylla i 

enkäten.  

 

Andra faktorer som kan ha påverkat är situationen då eleverna svarade på enkäten samt hur 

den som övervakade presenterade undersökningen. I en klass (A) gav flera elever negativ 

feedback på enkäten. Några elever hade kommenterat att det var konstiga frågor och ”helt 

onödigt”. Eftersom inga negativa kommentarer om enkäten förekom i de andra klasserna 

fick detta mig att fundera på hur övervakaren presenterat undersökningen i denna klass och 

ifall eleverna på grund av ifyllandet av enkäten missade någon intressant lektion. Dock 

märktes inte de negativa åsikterna i elevernas andra svar, så jag tror inte att detta påverkat 

undersökningens resultat nämnvärt. Eleverna i Europaskolan var de som skrev de längsta 

svaren och de mest utförliga motiveringarna. Detta var också enda klassen som jag besökte 

personligen, vilket möjligtvis kan ha påverkat elevernas motivation att svara på enkäten 

och bidragit till att de var motiverade att skriva längre svar.  

 

För att en undersökning ska ha teoretisk relevans bör den ha anknytning till tidigare 

forskning, forskningsfrågorna bör kunna uttryckas med det vetenskapliga områdets 

begreppssystem och man bör inte undersöka självklarheter (Kari & Huttunen 1981, 15–

19). Dessa aspekter tycker jag uppfylls bra i denna studie. Det finns tidigare forskning om 

språklig identitet och om tvåspråkig undervisning som relaterar till denna undersökning, 

samtidigt som detta är ett ämne där det behövs mer forskning. Det finns också väl 

etablerade begrepp relaterade till detta ämne och aspekterna som undersöks är inga 

självklarheter.  

 

Den praktiska relevansen syftar på undersökningens tillämpningsmöjligheter, aktualitet, 

finansiering och värdegrunder (Kari & Huttunen 1981, 19–22). Angående undersökningens 

tillämpningsmöjligheter hoppas jag att dessa resultat kan ge idéer till dem som arbetar med 

språkundervisning samt vara till hjälp vid planering av tvåspråkiga undervisningsprogram. 

Som framkom i inledningen av denna avhandling är detta ett mycket aktuellt ämne och 

därför är det också motiverat att forska i det. Undersökningen har inte orsakat några stora 

ekonomiska kostnader för mig som forskare, men precis som Kari och Huttunen (1981, 21) 

konstaterar, är istället den individuella insatsen betydande i ett lärdomsprov.  
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Värdegrunden syftar på hur forskarens egna värderingar och åsikter påverkat forsknings-

processen (Kari & Huttunen 1981, 21). Eftersom detta är ett ämne som intresserar och 

engagerar mig är jag medveten om att det är omöjligt för mig som forskare att vara helt 

objektiv. Medvetenheten om detta gör ändå att jag strävat efter objektivitet och inte låtit 

mina personliga åsikter påverka till exempel vid analysen av resultaten. I frågorna med 

kvantitativ analys var detta lättare, medan analysen av de öppna frågorna alltid beror på 

forskarens egna kategoriseringar och tolkningar. Därför är det möjligt att någon annan 

skulle ha tolkat resultaten på något annat sätt.  

 

Personlig relevans innebär att man som forskare är intresserad och insatt i ämnet. Om 

forskaren inte är motiverad och inte har satt sig in i ämnet märks detta också i 

slutresultatet. (Kari & Huttunen 1981, 22–23.) Jag anser att denna studie har mycket bra 

personlig relevans, eftersom ämnet intresserar mig och jag därför också varit motiverad att 

sätta mig in i det.  

 

Förutom relevans talar man precis som konstaterades i avsnitt 4.5 speciellt inom 

kvantitativ forskning om validitet (att undersökningen mäter det man avser att mäta) och 

reliabilitet (tillförlitlighet) (t.ex. Hirsjärvi et al. 2000, 213). Jag tycker att enkäten 

fungerade bra som insamlingsmetod i denna undersökning och mätte det den var avsedd att 

mäta. Således har undersökningen bra validitet. Genom enkäten kunde jag enkelt och 

kostnadsfritt samla in material av ett stort antal personer i tre olika länder. Ett orosmoment 

då jag valde enkäten som insamlingsmetod var ifall den skulle ge för ytliga svar. Dock 

tyckte jag inte att fallet var så. En del elever gav visserligen mycket korta svar, men många 

skrev långa och utförliga motiveringar. Därför fick jag också svar på alla mina 

forskningsfrågor.    

 

De flesta frågorna i enkäten fungerade bra, vilket jag antagligen har pilotstudien att tacka 

för. Några frågor kunde dock ha formulerats på ett annat sätt. Då eleverna i Jakobstad 

skulle välja vilken skola de går i bland alternativen ”Språkbadsskolan i Jakobstad 

(språkbadsspråket svenska)” och ”Pietarsaaren kielikylpykoulu (kielikylpykieli suomi)” 

förekom i båda klasserna en blandning av båda svarsalternativen. Eftersom eleverna 

svarade på sitt modersmål skulle en naturligare indelning ha varit att ange alternativen som 

”Språkbadsskolan i Jakobstad (språkbadsspråket finska)” och ”Pietarsaaren kielikylpy-

koulu (kielikylpykieli ruotsi)”. Utgående från svarstidpunkten, vilket språk eleverna svarat 
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på samt vilket språk de angett som sitt modersmål kunde jag ändå enkelt se vilka elever 

som hörde till vilken klass.  

 

Frågorna som behandlade huruvida eleverna lärt sig språk också utanför skolan och 

hemmet och vilka språk i så fall (frågorna 28–29) märkte jag att delvis överlappade andra 

frågor. Till exempel språkanvändning med släktingar och med kamrater på fritiden som 

efterfrågades i frågan innan är också utanför skolan och hemmet. Därför analyserade jag 

inte frågorna 28–29 skilt för sig, men de gav istället tilläggsinformation till några andra 

frågor.  

 

Då eleverna skulle fortsätta meningarna angående studier på flera språk och 

språkkunskaper efter avslutad skolgång och som vuxna (frågorna 23–25) hade många 

svarat mycket kort med endast ett ord, vilket i många fall var ”bra”. Detta säger egentligen 

inte så mycket om vad eleverna egentligen tycker i dessa frågor. Det uttrycker en positiv 

åsikt, men ordet ”bra” kan också tyda på att de inte orkat reflektera närmare över 

meningarna eller att de helt enkelt inte hade begrepp för utförligare motiveringar. Det är 

också möjligt att de i meningarna gällande framtiden hade svårt att föreställa sig vad de 

skulle ha för åsikter i framtiden. Om det skulle ha funnits tilläggsfrågor efter dessa 

meningar skulle det därför ha varit intressant att be eleverna motivera närmare varför de 

svarat t.ex. ”bra”, eller också att i anvisningarna ha bett dem svara med längre mening än 

ett ord.   

 

Det var endast en fråga (fråga 19) som jag inte alls beaktade i analysen, eftersom den inte 

gav de svar jag sökte efter. Jag ville att eleverna skulle motivera på vilket sätt deras 

språkkunskaper utvecklats och de kunde tänka på t.ex. tal, skrivning, läsning, lyssnande, 

ordförråd och grammatik. En del elever hade istället svarat var eller varför språken 

utvecklats, så att en del lyfte fram skolan, en del hemmet och några fritiden. En del elever 

hade kort svarat att språken utvecklats mycket, medan en del räknat upp alla språkens 

delområden och skrivit att alla utvecklats lika mycket. Endast ett fåtal elever hade 

specificerat vilka av språkets delområden som utvecklats mest, men eftersom dessa svar 

var så få tyckte jag inte att jag kunde dra några slutsatser utgående från dem. 

 

Eftersom inställningarna i enkäten var gjorda så att det var obligatoriskt att svara på alla 

frågor fanns inte något internt bortfall, dvs. att svar skulle ha uteblivit på vissa frågor (jfr 
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Olsson & Sörensen 2011, 153). Som konstaterades tidigare existerar egentligen inte heller 

något externt bortfall, att vissa personer inte skulle ha deltagit i undersökningen (jfr Olsson 

& Sörensen 2011, 153). Detta undveks eftersom ifyllandet av enkäten skedde i skolan 

under lektionstid. En av klasserna svarade dock inte alls, vilket medförde att målgruppen 

blev mindre. Därför gick det inte heller att jämföra finsk- och svenskspråkiga elever, vilket 

skulle ha varit intressant. Idealfallet hade naturligtvis varit om det skulle ha ingått två 

klasser från varje skola i undersökningen, en klass med elever med svenska som 

modersmål och en klass med elever med finska som modersmål. Detta var dock inte 

praktiskt möjligt. Dels eftersom den svenskspråkiga klassen i Haparanda inte svarade och 

dels eftersom det inte fanns någon klass med finlandssvenskar i Luxemburg. Ett alternativ 

kunde ha varit att ta med klassen med sverigesvenska elever från Luxemburg, men de 

skulle ha skiljt sig för mycket från de andra grupperna i undersökningskontexten. 

 

I kvalitativa studier används andra kriterier för att utvärdera undersökningens tillförlitlighet 

(jfr t.ex. Hirsjärvi et al. (2000, 214–215) i avsnitt 4.5). Förutom att man bör beskriva 

forskningsprocessen noggrant lyfter Eskola och Suoranta (1998, 210–212) fram följande 

kriterier för tillförlitlighet inom kvalitativa studier: trovärdighet (uskottavuus), 

generaliserbarhet (siirrettävyys), pålitlighet (varmuus) och bekräftelse (vahvistus). Tro-

värdigheten innebär att forskaren försäkrar sig om att dennes uppfattningar och tolkningar 

motsvarar informanternas uppfattningar. Resultaten kan generaliseras till en annan kontext 

med vissa villkor och pålitligheten förstärks genom att ta forskarens förhandsuppfattningar 

i beaktande. Bekräftelse innebär att stöd för resultaten finns i tidigare studier.  

 

Jag har inte direkt försäkrat mig om att målgruppens uppfattningar motsvarar mina, dock 

kontrollerades detta indirekt i pilotstudien. Dessutom skickade jag den näst intill färdiga 

avhandlingen till skolornas rektorer så att de fick möjlighet att kontrollera om jag 

presenterat skolorna sanningsenligt. Resultaten i denna undersökning ger en bild av hur 

elever i två- och flerspråkig undervisning upplever språkundervisningen, vad de har för 

åsikt om olika språk och flerspråkighet, samt hurdan språklig identitet de har. I 

undersökningsmaterialet ger eleverna uttryck för sina personliga åsikter och resultaten kan 

därför inte generaliseras att gälla alla elever i två- och flerspråkig undervisning. Dessutom 

kan alla de faktorer som diskuterats tidigare i detta kapitel ha påverkat undersöknings-

resultaten, även jag själv som forskare. Materialet ger ändå en ganska bred bild av 

forskningsobjekten eftersom skolorna befinner sig i tre olika länder och representerar tre 
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olika former av två- och flerspråkig undervisning. Som framkommit i denna avhandling 

finns också stöd för dessa resultat i tidigare studier, vilket ökar resultatens trovärdighet. 

 

Även om denna undersökning gav svar på mina forskningsfrågor finns det alltid något man 

kunde utvidga. I denna undersökning framkommer inte om de som har en två- eller 

flerspråkig identitet ser denna identitet som något positivt eller som något problematiskt. 

Till exempel Virta (1994, 24) och Baker (2006, 209) nämner att man i tvåspråkiga och 

tvåkulturella förhållanden kan känna sig osäker på sin identitet och hamna i kläm mellan 

två språk och kulturer. Martin (2002, 46) och Iskanius (2002, 211) som diskuterar 

tvåspråkighet ur invandrares synvinkel, nämner att för att utveckla en stark, balanserad och 

positiv tvåspråkig identitet, bör man ha möjlighet både att lära sig det nya landets språk 

samt vidareutveckla sitt modersmål. Dessutom påpekar Baker och Prys Jones (1998, 25) att 

omgivningens attityder spelar en viktig roll; om omgivningen kritiserar tvåspråkigas språk 

är det svårare att utveckla en positiv multipel identitet.  

 

Eftersom undervisningsprogrammen i denna undersökning strävar efter att både stöda 

modersmålet och att utveckla kunskaperna i ett andraspråk, och dessutom skol-

omgivningen (och därigenom också hemmet) har en positiv inställning till språk-inlärning 

och flerspråkighet, skulle man kunna tänka sig att de som har en två- och flerspråkig 

identitet ser detta som något positivt. Dessutom förekommer här överlag mycket få 

negativa svar angående flerspråkighet och språkinlärning. Ifall det skulle ha varit fler 

frågor i enkäten eller undersökningen skulle ha utvidgats till exempel med en intervju, 

skulle det dock ha varit intressant att ta fler aspekter av den flerspråkiga identiteten i 

beaktande. Det skulle också vara intressant att undersöka språklig identitet bland 

språkminoriteter i flerspråkig undervisning, eftersom denna studie i huvudsak 

koncentrerade sig på majoritetsspråkstalare.       

 

Både tidigare studier och resultaten i denna undersökning visar alltså att flerspråkig 

undervisning inte är ett hot mot den enspråkiga identiteten. Därför tror jag inte heller att 

tvåspråkiga skolor nödvändigtvis skulle vara en dålig lösning. Precis som i 

undervisningsprogrammen i denna undersökning, är det viktigaste i flerspråkiga 

undervisningsprogam balansen mellan modersmålet och främmandespråket. Eleverna 

behöver få utveckla sitt modersmål samtidigt som de lär sig ett nytt/nya språk. Stöd för 

modersmålet i omgivningen är också viktigt, vilket i undersökningskontexten finns både 
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hos eleverna i Jakobstad och i Haparanda/Torneå. Eleverna i Luxemburg har mindre stöd 

för sitt modersmål i omgivningen, vilket medför en mer flerspråkig identitet, men ändå en 

mycket positiv inställning till flerspråkighet och språkinlärning.   

 

I en tvåspråkig miljö i Finland där finska språket dominerar på fritiden och i omgivningen 

kan det vara bra med en helt enspråkigt svensk skola för svenskspråkiga elever som stöd 

för elevernas modersmål. För finskspråkiga elever däremot skulle tvåspråkig undervisning 

i en sådan miljö kunna fungera bättre (precis som språkbadsundervisningen visat sig göra). 

Bland tvåspråkiga elever vars båda språk är i balans både i skolan och i omgivningen tror 

jag inte heller att undervisning på två språk skulle vara ett dåligt alternativ, förutsatt att 

språken är i balans också i undervisningen. Om enspråkigt svensk- och finskspråkiga 

elever blandas i samma skola bör man som konstaterades i avsnitt 3.2.2 ta i beaktande att 

numerisk balans inte automatiskt är en förutsättning för språkbalans, utan att även språkens 

status och makt påverkar (jfr Baker 2006, 228–231). Tvåspråkig undervisning fungerar 

kanske därför nödvändigtvis inte på alla ställen och man behöver noggrant fundera och 

utvärdera hurdana undervisningsprogram som fungerar var. Jag har en känsla av att många 

i debatten om tvåspråkiga skolor talar om tvåspråkiga skolor utan att egentligen veta vad 

det innebär i praktiken. För att erbjuda en framgångsrik undervisning behövs därför först 

och främst mer forskning och kunskap inom ämnet innan nya former av tvåspråkig 

undervisning tas i bruk i Finland.  

 

Språkbadsundervisning är antagligen den form av tvåspråkig undervisning som det finns 

mest forskning om i Finland för tillfället. Därför tror jag att språkbad i nuläget skulle vara 

den bästa modellen för andraspråksinlärning, i områden där kraven för språkbad uppfylls 

(jfr Laurén 1999, 27 i avsnitt 3.2.1). Jag hoppas att språkbad får större utbredning i Finland 

inom de kommande åren och att även finskt språkbad skulle inledas på fler orter, till 

exempel i kommuner i Österbotten där svenskan är i majoritet och eleverna har svårigheter 

med att lära sig finska. Också på orter där inte språkbadsundervisning är möjligt att ordna 

skulle det vara viktigt att språkundervisningen skulle vara kommunikativ och motiverande 

och framför allt att inställningen till språkinlärning och det andra inhemska språket skulle 

vara positiv.  

 

Då jag påbörjade arbetet med denna avhandling funderade jag emellanåt vad jag gett mig 

in på. Jag kunde snabbt konstatera att det fanns en stor mängd litteratur inom området och 
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det kändes till en början svårt att veta vad jag skulle ta fasta på och hur jag skulle avgränsa 

mitt ämne. Nu i efterhand är jag ändå glad att jag valde just detta som ämne för min 

avhandling. Jag tycker att jag i teorin lyckades lyfta fram de väsentliga aspekterna med 

tanke på detta arbete, avgränsningen i forskningsfrågorna visade sig vara lyckad, det 

insamlande materialet gav svar på mina forskningsfrågor och jag hittade stöd för mina 

resultat i tidigare studier. Arbetet med avhandlingen har gett mig fördjupad kunskap inom 

ämnet två- och flerspråkig undervisning, förstärkt min övertygelse om att dessa former av 

språkundervisning är viktiga och ökat mitt intresse för språkundervisning överlag. Jag 

hoppas att jag kommer att ha nytta av dessa kunskaper och erfarenheter i mitt kommande 

yrkesliv och kan vara med och utveckla språkundervisningen i vårt tvåspråkiga Finland.    
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Handelsesplanaden 24 B 29     8.3.2012 

65100 Vasa 

Finland 

+358 45 38 105 

annika.peltoniemi@student.uwasa.fi  

 

 

Jan Levander 

Skoldirektör Jakobstad 

 

 

 

ANSÖKAN OM FORSKNINGSTILLSTÅND 

 

Jag heter Annika Peltoniemi och studerar till språkbadslärare vid en utbildning, som ordnas 

i samarbete mellan Uleåborgs universitet och Vasa universitet. Mitt huvudämne är 

pedagogik och i studierna ingår även två långa biämnen: svenska och flerspråkighet. Nu 

håller jag på med min avhandling pro gradu, vars ämne är elevers språkliga identitet i två- 

och flerspråkig undervisning.  Fokus i undersökningen ligger på skolans roll vid skapande 

av den språkliga identiteten, hur eleverna upplever den två-/flerspråkiga undervisningen 

samt om eleverna har en enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig identitet.  

 

Undersökningen genomförs med en enkät (vars svar möjligen kompletteras med intervjuer 

med några elever). Avsikten är att målgruppen skulle bestå av elever i grundskolans 

årskurs 6 i tre olika skolor: den finska avdelningen vid Europaskolan i Luxemburg, 

Språkbadsskolan i Jakobstad (svenska och finska sidan), samt Sverigefinska skolan i 

Stockholm eller Språkskolan i Haparanda. Därmed skulle det även vara möjligt att jämföra 

olika skolor och se om det finns skillnader mellan dessa gällande elevernas språkliga 

identitet.  

 

Min avhandling pro gradu handleds av Siv Björklund, FD, professor i svenskt språkbad vid 

Vasa universitet och Timo Pinola, PeD, lektor i pedagogik vid lärarutbildningsenheten i 

Kajana.  

 

Jag anhåller om lov att genomföra undersökningen vid Språkbadsskolan i Jakobstad våren 

2012. Jag kan vid behov ge tilläggsuppgifter om undersökningen och dess utförande.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Annika Peltoniemi 
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Finland 

Phone: +358 45 38 105 

E-mail: annika.peltoniemi@student.uwasa.fi  

 

 

Mrs Vassilacou 

Ecole européenne Luxembourg I 

23, bld. Konrad Adenauer 

L – 1115 LUXEMBOURG 

 

 

 

LICENCE APPLICATION 

 

My name is Annika Peltoniemi and I am studying the last year to become a language 

immersion teacher/primary school teacher. The education is a cooperation between Oulu 

university and Vaasa university in Finland. Our main subject is pedagogy and minor 

subjects Swedish and multilingualism. Now I am writing my Master’s Thesis about 

students’ language identity in bilingual and multilingual education. I’m interested in the 

role of the school in the development of language identity, about students’ attitudes 

towards bilingual and multilingual education and if the students have a monolingual, 

bilingual or multilingual identity.  

  

The research will be conducted with an electronic questionnaire. The target group will 

consist of students from tree different schools: the 1
st
  grade students of the Finnish section 

at the secondary cycle in the European school of Luxembourg, the 6
th
 grade students of the 

language immersion primary school in Jakobstad, Finland, and the 6
th
 grade students of the 

primary language school in Haparanda, Sweden. Then it also would be possible to compare 

results from different schools. 

 

My Master’s Thesis is instructed by Siv Björklund, Professor of Swedish language 

immersion at the University of Vaasa and the education lecturer Timo Pinola from the 

Teacher Training Institution in Kajaani.  

 

Hereby I request permission to carry out this research at the European school of 

Luxembourg in the spring 2012. I will be coming to the primary school to do a training 

period 16.4-4.5.2012 and at the same time do this research at the secondary school. The 

information will be treated confidentially. For more information you can contact me by e-

mail.  

 

 

Yours sincerely, 

Annika Peltoniemi 
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BILAGA 2. Forskningstillstånd från Språkbadsskolan i Jakobstad 

 

 

 

 
 



 

 

BILAGA 3. Enkäten 

 

Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa opettajaksi opiskelevan pro gradu –työtä 

varten. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä tulosten raportoinnista voi tunnistaa 

yksittäisiä vastaajia. 

 

Kysely kuudesluokkalaisille kaksi- ja monikielisessä opetuksessa 
Lomake on ajastettu: julkisuus alkaa 3.4.2012 14.00 ja päättyy 31.5.2012 23.59  

 

Lue kysymykset huolellisesti. Monivalintakysymyksissä sinun tulee valita joka kielen 

kohdalla itseesi sopiva vaihtoehto. Vastatessasi avoimiin kysymyksiin saat itse valita, 

käytätkö suomea vai ruotsia. Joidenkin kysymysten kohdalla on oranssin värinen 

kysymysmerkki. Viemällä hiiren sen päälle, saat kysymyksestä lisätietoja. Kun olet 

vastannut kaikkiin tarvittaviin kysymyksiin, paina tallenna –painiketta kyselyn lopussa. 

  

Taustatiedot  

 

1. Sukupuoli Tyttö 

     Poika 

 

2. Koulu  Pietarsaaren kielikylpykoulu (kielikylpykieli suomi)  

Språkbadsskolan i Jakobstad (språkbadsspråket svenska) 

Haaparannan kielikoulu 

Luxemburgin Eurooppakoulu 

3. Oletko käynyt vuosikurssit 1-6 samassa koulussa? 
Kyllä  

Ei  

 

4. Jos vastasit ei, missä koulussa/kouluissa olet käynyt aiemmin? 

 
 

 

Kielitaidot  

 

5. Oletko mielestäsi eniten Suomenkielinen 

    Ruotsinkielinen 

    Englanninkielinen 

    Kaksikielinen 

    Monikielinen 

    Jokin muu 

    En osaa sanoa 

 

6. Jos vastasit olevasi kaksikielinen tai monikielinen, millä kielillä olet kaksi-

/monikielinen?  

 

 

 



 

 

7. Mitä kieliä osaat?  

 
Kieli on 

äidinkieleni 

Osaan kieltä 

hyvin 

Osaan kieltä 

melko hyvin 

Osaan kieltä 

vähän 

En osaa 

kieltä  
 

Suomi       

Ruotsi       

Englanti       

Saksa       

Ranska       

 

8. Perustele edellisen kysymyksen vastauksia! ?  

 Mistä johtuu, että osaat jotain kieltä hyvin ja jotain toista vain vähän? 

Suomi  

Ruotsi  

Englanti  

Saksa  

Ranska  

9. Osaatko yllä mainittujen kielten lisäksi muita kieliä? 
Kyllä  

Ei  

 

10. Jos vastasit kyllä, mitä muita kieliä osaat?  

 

 

Kielten opiskelu koulussa  

 

11. Milloin olet aloittanut eri kielten opiskelun?  

 

Ennen 

koulua  

(esim. 

päivä-

kodissa) 

 

 

Esi-

koulussa    

 

 

1. 

luokalla 

2. 

luokalla 

3. 

luokalla 

4. 

luokalla 

5. 

luokalla 

6. 

luokalla 

En ole 

opiskellut 

kieltä 

koulussa 

 

Suomi           

Ruotsi           

Englanti           

Saksa           

Ranska           

12. Oletko yllä mainittujen kielten lisäksi opiskellut koulussa muita kieliä? 
Kyllä  

Ei  

 

13. Jos vastasit kyllä, mitä muita kieliä olet opiskellut?  
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14. Mitä mieltä olet näillä kielillä tapahtuvasta opetuksesta koulussasi?  

 
Helppo 

ymmärtää 

Melko 

helppo 

ymmärtää 

En 

osaa 

sanoa 

Melko 

vaikea 

ymmärtää 

Vaikea 

ymmärtää 

En osallistu 

kyseisen kielen 

opetukseen 

 

Suomi        

Ruotsi        

Englanti        

Saksa        

Ranska        

 

15. Saatko mielestäsi käyttää näitä kieliä tarpeeksi koulussasi?  

 Kyllä En osaa sanoa Ei  

Suomi     

Ruotsi     

Englanti     

Saksa     

Ranska     

16. Haluaisitko, että koulussasi voisi opiskella vielä muitakin kieliä? 
Kyllä  

Ei  

 

17. Jos vastasit kyllä, millä muulla kielellä/muilla kielillä haluaisit opetusta? 

 
 

18. Arvioi, miten kielet ovat kehittyneet ensimmäisestä luokasta lähtien  

 
Kehittynyt 

paljon 

Kehittynyt 

melko paljon 

En osaa 

sanoa 

Kehittynyt 

melko vähän 

Kehittynyt 

vähän 

En osaa 

kieltä  
 

Suomi        

Ruotsi        

Englanti        

Saksa        

Ranska        

 

19. Perustele edellisen kysymyksen vastauksia! ?  

 
Millä tavalla kielitaitosi on kehittynyt? (voit miettiä esim. puhumista, 

kirjoittamista, lukemista, kuuntelemista, sanavarastoa, kielioppia jne.) 

Suomi  

Ruotsi  

Englanti  
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Saksa  

Ranska  
 

 

Seuraavaksi näet kolme avointa kysymystä. Vastaa niihin omin sanoin ja muista 

perustella vastauksesi.  

 

20. Mitä kieltä/kieliä käytät mieluiten koulussasi? Miksi?  

        

                                                                                             
21. Mitä kieltä/kieliä on mielestäsi tärkeintä oppia  

koulussa? Miksi?         

                                                                                             
 

22. Jos nyt saisit valita, olisitko mieluummin koulussa, jossa opetus tapahtuu 

ainoastaan yhdellä kielellä vai koulussa, missä olet nyt? Miksi? 

 

                                                                                             
 

Seuraavaksi näet kolme lauseen alkua. Jatka jokaista lausetta niin, että se kuvaa 

sinun mielipiteitäsi.  

23. Monen kielen opiskelu koulussa on...  

24. Kun valmistun koulusta monen kielen osaaminen on...  

25. Aikuisena monen kielen osaaminen on...  

 

Vastaaminen seuraavaan kysymykseen on vapaaehtoista.  
 

26. Onko sinulla muuta kommentoitavaa kielten opetuksesta koulussasi? 

 
 

 

 

 

 



 

 

Kielenkäyttö koulun ulkopuolella  

 

27. Kielenkäyttö eri henkilöiden kanssa ?  

 Mitä kieliä puhut 

äitisi kanssa  

isäsi kanssa  

sisarustesi kanssa  

muiden sukulaisten kanssa  

kavereidesi kanssa koulussa (esim. välitunneilla)  

kavereidesi kanssa vapaa-ajalla  

28. Oletko oppinut kieliä myös koulun ja kodin ulkopuolella? 
Kyllä  

Ei  
 

29. Jos vastasit kyllä, niin missä ja mitä kieliä olet oppinut? 

                                                                                                
 

 

Muuta  

 

30. Terveisiä kyselyn tekijälle / palautetta kyselystä (vapaaehtoinen) 

 
 

Tietojen lähetys 

 

Kiitos vastauksistasi! 

Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimuksesta voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tutkimuksen 

tekijään osoitteeseen annika.peltoniemi@student.uwasa.fi 

 

Järjestelmänä Eduix E-lomake 3.1, www.e-lomake.fi 
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Med detta frågeformulär samlas material till en lärarstuderandes pro gradu –avhandling.  

Svaren behandlas konfidentiellt och i resultatredovisningen kommer inga enskilda elever 

att kunna identifieras. 

 

Frågeformulär till sjätteklassister i två- och flerspråkig undervisning 
Blankett är tidsinställd: offentlighet inleds 3.4.2012 14.00 och upphör 31.5.2012 23.59  

 

Läs frågorna noggrant. Vid flervalsfrågorna välj det alternativ som stämmer bäst överens 

med dig och dina åsikter. Då du svarar på de öppna frågorna får du själv välja om du svarar 

på finska eller svenska. Vid några frågor finns ett orange frågetecken. Då du för musen på 

det, får du tilläggsuppgifter om frågan. Då du har svarat på alla frågor, klicka på skicka 

uppgifterna –knappen i slutet av frågeformuläret. 

  

Bakgrundsuppgifter  

 

1. Kön  Flicka 

 Pojke 

 

2. Skola  Pietarsaaren kielikylpykoulu (kielikylpykieli suomi) 

 Språkbadsskolan i Jakobstad (språkbadsspråket svenska) 

 Språkskolan i Haparanda 

 Europaskolan i Luxemburg 

3. Har du gått årskurserna 1-6 i samma skola? 
Ja  

Nej  

 

4. Om du svarade nej, i vilken skola/vilka skolor har du gått tidigare? 

 
 

 

Språkkunskaper  

 

5. Anser du att du är mest Finskspråkig 

    Svenskspråkig 

    Engelskspråkig 

    Tvåspråkig 

    Flerspråkig 

    Något annat 

    Vet ej 

 

6. Om du svarade att du är tvåspråkig eller flerspråkig, på vilka språk är du två- 

/flerspråkig?  

 

 

 

 

 



 

 

7. Vilka språk kan du?  

 
Språket är mitt 

modersmål 

Jag kan 

språket bra 

Jag kan språket 

ganska bra 

Jag kan 

språket lite 

Jag kan inte 

språket 
 

Finska       

Svenska       

Engelska       

Tyska       

Franska       

 

 

 

8. Motivera dina svar på föregående fråga! ?  

 Vad beror det på, att du kan något språk bra och något annat bara lite? 

Finska  

Svenska  

Engelska  

Tyska  

Franska  

 

9. Kan du 

andra språk 

än de ovan 

nämnda? 

Ja  

Nej  

 

10. Om du svarade ja, vilka andra språk kan du?  

 

 

Språkstudier i skolan  

 

11. När har du börjat studera olika språk?  

 

Före skol- 

starten (t.ex.  

på daghem) 

I 

förskolan 

Åk 

1 

Åk 

2 

Åk 

3 

Åk 

4 

Åk 

5 

Åk 

6 

Jag har inte 

studerat språket i 

skolan 

 

Finska           

Svenska           

Engelska           

Tyska           

Franska           

 

12. Har du förutom ovan nämnda språk studerat andra språk i 

skolan? 

Ja  

Nej  
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13. Om du svarade ja, vilka andra språk har du studerat?  

 

14. Vad tycker du om undervisningen som sker på dessa språk i din skola?  

 
Lätt att 

förstå 

Ganska lätt 

att förstå 

Vet 

ej 

Ganska 

svårt att 

förstå 

Svårt att 

förstå 

Jag deltar inte i 

undervisningen av detta 

språk 

 

Finska        

Svenska        

Engelska        

Tyska        

Franska        

15. Tycker du att du får använda dessa språk tillräckligt i din skola?  

 Ja Vet ej Nej  

Finska     

Svenska     

Engelska     

Tyska     

Franska     

16. Skulle du vilja att det skulle finnas undervisning också på andra språk i 

din skola? 

Ja  

Nej  

 

17. Om du svarade ja, på vilket annat språk/vilka andra språk skulle du vilja ha 

undervisning?  

 

18. Bedöm hur dina språkkunskaper har utvecklats från och med årskurs 1  

 
Utvecklats 

mycket 

Utvecklats 

ganska mycket 

Vet 

ej 

Utvecklats 

ganska lite 

Utvecklats 

lite 

Jag kan 

inte språket 
 

Finska        

Svenska        

Engelska        

Tyska        

Franska        

 

19. Motivera dina svar på föregående fråga! ?  

 
På vilket sätt har dina språkkunskaper utvecklats? (du kan t.ex. tänka på 

tal, skrivning, läsning, lyssnande, ordförråd, grammatik etc.) 

Finska  

Svenska  
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Engelska  

Tyska  

Franska  
 

Nu följer tre öppna frågor. Svara på dem med egna ord och kom ihåg att motivera 

dina svar.  

 

20. Vilket/vilka språk använder du helst i din skola? Varför? 

 

                                                                                                     
 

21. Vilket/vilka språk tycker du är viktigast att lära sig i skolan? Varför? 

                                                                                                    
 

22. Om du nu fick välja, skulle du hellre gå i en skola där undervisningen sker endast 

på ett språk eller i skolan där du går nu? Varför? 

                                                                                                    
 

Som följande ser du början på tre meningar. Fortsätt meningarna så att de beskriver 

dina åsikter.  

23. Att studera många språk i skolan är...  

24. Att kunna flera språk då jag går ut skolan är...  

25. Att kunna flera språk som vuxen är...  

 

 

På följande fråga är det frivilligt att svara.  

 

26. Har du andra kommentarer om språkundervisningen i din skola? 

 
 

 

 

 

 



 

 

Språkanvändning utanför skolan  

 

27. Språkanvändning med olika personer ?  

 Vilket/vilka språk talar du med 

din mamma  

din pappa  

dina syskon  

andra släktingar  

kamrater i skolan (t.ex. på raster)  

kamrater på fritiden  

28. Har du lärt dig språk också utanför skolan och hemmet? 
Ja  

Nej  

 

29. Om du svarade ja, var och vilket/vilka språk har du lärt dig?  

                                                                                                     
 

 

Annat  

 

30. Hälsningar till den som gjort frågeformuläret / feedback på frågeformuläret 

(frivilligt)  

 
 

Skicka 

Tack för dina svar! 

 

Om du har frågor om undersökningen kan du skicka e-post till den som gjort 

undersökningen till adressen annika.peltoniemi@student.uwasa.fi 

 

Järjestelmänä Eduix E-lomake 3.1, www.e-lomake.fi 
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BILAGA 4. Instruktioner till rektorerna för ifyllandet av enkäten 

 

 

 

Ohjeita kyselyn täyttämisen valvojalle 

 

 

Olen Annika Peltoniemi ja opiskelen kielikylpyopettajaksi koulutuksessa, joka järjestetään 

yhteistyössä Oulun yliopiston ja Vaasan yliopiston kanssa. Tällä kyselyllä kerään 

materiaalia pro gradu –työtäni varten, jonka aiheena on oppilaiden kielellinen identiteetti 

kaksi- ja monikielisessä opetuksessa. Pyrin selvittämään, mikä rooli koululla on kielellisen 

identiteetin kehittymisessä, sekä miten oppilaat suhtautuvat kaksi/monikieliseen 

opetukseen. Kohderyhmänä on perusopetuksen luokan 6 oppilaat kolmessa eri koulussa: 

Luxemburgin Eurooppakoulun suomenkielinen osasto, Pietarsaaren kielikylpykoulu 

(molemmat kieliosastot) sekä Haaparannan kielikoulu.  

 

Kysely löytyy kahtena versiona, ruotsinkielisenä ja suomenkielisenä, ja molempiin on oma 

linkki. Molemmissa versioissa on täsmälleen samat kysymykset ja oppilaat voivat vapaasti 

valita, millä kielellä vastaavat, tämä ei vaikuta tutkimuksen tuloksiin mitenkään.  

 

Kyselyssä on yhteensä 30 kysymystä. Varaa noin 30 minuuttia kyselyn vastaamiseen. 

Koko kysely pitää täyttää kerralla, sitä ei voi jättää kesken ja palata vastaamaan 

myöhemmin. Asetukset on tehty niin, että useimpiin kysymyksiin on pakollista vastata, 

vastauksia ei voi tallentaa jos johonkin kysymykseen jättää vastaamatta. Tosin muutamat 

kysymykset (26 ja 30) ovat vapaaehtoisia ja tästä mainitaan erikseen näiden kysymysten 

kohdalla. Myös kyllä/ei –kysymyksiä seuraavat kysymykset (4, 6, 10, 13, 17, 29) ovat 

vapaaehtoisia, riippuen siitä, mitä edelliseen kysymykseen on vastannut. 

 

Kun oppilaat ovat vastanneet kaikkiin kysymyksiin klikataan tallenna -nappia kyselyn 

lopussa ja vastaukset lähtevät minulle. Kysely on avoinna 4.5.2012 klo 23.59 asti, joten 

teidän on vastattava siihen ennen sitä. Mikäli teillä on kysyttävää, voitte olla minuun 

yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen annika.peltoniemi@student.uwasa.fi tai puhelimitse 

041-4538105 

 

 

Linkit kyselyyn: 

 

Suomenkielinen: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/1932/lomake.html 

Ruotsinkielinen: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/1932/lomake.html?rinnakkaislomake=Svenska 

 

 

 

Kiitos avustanne! 
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Information till den som övervakar ifyllandet av enkäten 

 

 

Jag heter Annika Peltoniemi och studerar till språkbadslärare vid en utbildning, som ordnas 

i samarbete mellan Uleåborgs universitet och Vasa universitet. Med denna enkät samlar jag 

material till min avhandling pro gradu, vars ämne är elevers språkliga identitet i två- och 

flerspråkig undervisning.  Fokus i undersökningen ligger på skolans roll vid skapande av 

den språkliga identiteten samt hur eleverna upplever den två-/flerspråkiga undervisningen. 

Målgruppen består av elever i grundskolans årskurs 6 i tre olika skolor: den finska 

avdelningen vid Europaskolan i Luxemburg, Språkbadsskolan i Jakobstad (svenska och 

finska sidan), samt Språkskolan i Haparanda.  

 

Enkäten finns i två versioner, en svensk- och en finskspråkig och till båda finns en egen 

länk. Båda versionerna innehåller exakt samma frågor och eleverna kan fritt välja vilket 

språk de svarar på, detta påverkar inte undersökningens resultat på något sätt.  

 

Enkäten innehåller sammanlagt 30 frågor. Reservera ca 30 minuter för ifyllandet. Man 

måste fylla i hela enkäten på en gång, det går inte att lämna den på hälft och fortsätta 

ifyllandet senare. Inställningarna är gjorda så att det är obligatoriskt att svara på de flesta 

frågorna, svaren går inte att skicka ifall någon fråga lämnats obesvarad. Dock finns det 

några frågor (26 och 30) som är frivilliga och vid dessa nämns att frågan är frivillig. 

Frågorna som följer efter ja/nej –frågorna (4, 6, 10, 13, 17, 29) går även att lämna 

obesvarade, beroende på om man svarat ja eller nej på föregående fråga. 

 

Då eleverna svarat på alla frågor är det bara att klicka på skicka uppgifterna -knappen 

längst ner på sidan så skickas svaren till mig. Enkäten är öppen en månad, t.o.m. 4.5.2012 

kl. 23.59, så ni bör svara på den innan det. Har ni frågor, kan ni kontakta mig per e-post till 

adressen annika.peltoniemi@student.uwasa.fi eller via telefon 041-45 38105.  

 

 

Länkar till enkäten: 

 

Finskspråkig: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/1932/lomake.html 

Svenskspråkig: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/1932/lomake.html?rinnakkaislomake=Svenska 

 

 

 

 

Tack för er hjälp! 
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