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Det råder stor brist på språkbadslärare, speciellt i huvudstadsregionen. Ändå är det få av de utexaminerade 

språkbadslärarna som arbetar som språkbadslärare. Denna undersökning har som syften att utreda hurudana 

arbeten utexaminerade språkbadslärare innehar, vilken nytta de har haft av utbildningen samt hurudana 

erfarenheter de har från arbetslivet. 

 

Den teoretiska referensramen redogör för en forskningsbaserad syn på läraryrket, och skola. I synnerhet 

diskuteras forskningsresultat som berör utmaningar som nyblivna lärare möter i övergången till arbetslivet. 

Vidare ingår även en redogörelse för språkbad, den allmänna lärarutbildningen och 

språkbadslärarutbildningen i Finland. Undersökningens målgrupp består av 26 utexaminerade 

språkbadslärare bosatta runt om i Finland. Materialet samlades in genom en elektroniks webbenkät i e-

lomake programmet. Enkäten består av både strukturerade och ostrukturerade frågor. I undersökningen 

används såväl kvalitativ som kvantitativ analys och den har drag av fenomenologisk studie och fallstudie. 

Den kvalitativa analysen har innehållsanalys som utgångspunkt. För att kunna jämföra informanterna 

sinsemellan har jag delat in dem i tre kategorier; klasslärare, språkbadslärare och andra lärare. 

 

Resultaten visar att de flesta utexaminerade språkbadslärare är bosatta i Österbotten och arbetar som 

finskspråkiga klasslärare. Många av dessa undervisar i svenska samt använder språkbadspedagogik i 

undervisningen. Endast 6 utexaminerade språkbadslärare arbetar som språkbadslärare, 5 av dem i Nyland 

och 1 i Österbotten. Alla dessa lärare har en ordinarie tjänst. Resultaten visar att mest nyttiga i arbetslivet har 

studierna i språkbad varit. De som undervisar på svenska eller också i svenska anser sig ha mera nytta av 

studierna i svenska i arbetslivet. Flerspråkighetsstudierna har varit speciellt nyttiga i invandrar- och 

språkundervisning. Informanternas första arbetsår har varit krävande och utmanande men lärorika. Det som 

överraskade i arbetslivet var mängden arbete utanför skoltiden och mångfalden av krävande elever. I 

arbetslivet har informanterna lärt sig att hålla kontroll på klassen, skapa arbetsro, bemöta krävande elever 

och elever med speciella behov, samt samarbete med föräldrar. För de som arbetar som språkbadslärare är 

det utmanande att motivera och utvärdera svenska hos språkbadselever, medan de som arbetar som 

klasslärare upplever att det är utmanande att differentiera undervisningen och hitta varierande arbetssätt. 

Handledningen på arbetsplatsen har varit sparsam och de flesta har fått hjälp först när de frågat efter den. De 

som har en längre arbetserfarenhet känner sig som en del av arbetsgemenskapen, medan de som har en 

kortare arbetserfarenhet känner sig uppskattade och jämlika.  

 

De utexaminerade språkbadslärarna ger uttryck för sina personliga erfarenheter från arbetslivet och 

resultaten kan därför inte generaliseras att gälla alla. Eftersom tidigare studier stöder mina resultat kan dock 

undersökningen anses vara relativt tillförlitlig. Överlag är undersökningen något så när heltäckande vad 

gäller utexaminerade språkbadslärares arbetssituation idag. Undersökningen kan fungera som grund för 

planering av utbildning, så att den ännu bättre motsvarar arbetslivets krav. Vidare kan den fungera som stöd 

för rektorer.  
 

Asiasanat   Arbetsliv, arbetslivserfarenhet, språkbadslärarutbildning, utexaminerade språkbadslärare      
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Kielikylpyopettajista on suuri pula varsinkin Etelä-Suomessa. Siitä huolimatta harvat kielikylpyopettajiksi 

valmistuneet työskentelevät varsinaisina kielikylpyopettajina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

miten kielikylpyopettajiksi valmistuneet ovat sijoittuneet työelämään, millaista hyötyä koulutuksesta on 

heille ollut työelämässä sekä millaisia kokemuksia heillä on työelämästä. 

 

Tutkimuksen viitekehyksessä tarkastellaan nykyistä näkemystä opettajuudesta ja koulusta. Viitekehyksessä 

käsitellään erityisesti niitä haasteita, joita vastavalmistuneet opettajat kohtaavat työelämässä. Lisäksi 

viitekehyksessä selvitetään kielikylvyn, opettajakoulutuksen, sekä kielikylpyopettajakoulutuksen tilannetta 

Suomessa. Tutkimuksen kohdejoukko koostuu 26:sta valmistuneesta kielikylpyopettajasta ympäri Suomea. 

Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka on tehty e-lomake-ohjelmassa. Lomake koostuu sekä 

monivalintakysymyksistä että avoimista kysymyksistä. Tutkimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivista että 

kvantitatiivista analyysimenetelmää, jossa on sekä fenomenologian että tapaustutkimuksen piirteitä. 

Lähtökohtana kvalitatiivisessa analyysissa on käytetty sisällönanalyysia. Tutkimusjoukko on jaettu 

vertailumahdollisuuden vuoksi kolmeen ryhmään; luokanopettajat, kielikylpyopettajat ja muut opettajat.  

 

Tutkimustulokset osoittavat, että suurin osa valmistuneista kielikylpyopettajista asuu Pohjanmaalla ja 

työskentelee luokanopettajina suomenkielisissä kouluissa. Monet heistä opettavat ruotsia sekä käyttävät 

kielikylpypedagogiikkaa opetuksessa. Valmistuneista kielikylpyopettajista ainoastaan kuusi työskentelee 

kielikylpyopettajina; viisi Uudellamaalla ja yksi Pohjanmaalla. Kaikilla näillä kielikylpyopettajilla on 

vakituinen virkasuhde. Tuloksista ilmenee että kielikylpyopinnot ovat olleet kaikkein hyödyllisempiä 

työelämässä. Opettajat, jotka opettavat ruotsia tai ruotsiksi kokevat ruotsinkielen opinnot hyödyllisiksi 

työelämässä. Monikielisyydenopinnot ovat hyödyllisiä maahanmuuttajaopetuksessa sekä kielten opetuksessa. 

Ensimmäiset työvuodet ovat olleet haastavia mutta opettavaisia. Työelämässä valmistuneet 

kielikylpyopettajat yllätti sekä opetuksen ulkopuolisen työn että haastavien oppilaiden määrä. Työelämä on 

opettanut kurinpitotaitoja, työrauhan luomista, haastavien sekä erityistarpeita omaavien oppilaiden 

kohtaamista sekä vanhempien kanssa käytävää yhteistyötä. Kielikylpyopettajien työn haasteena on 

oppilaiden motivointi ja ruotsinkielen taidon arviointi, kun taas luokanopettajien haasteena on opetuksen 

eriyttäminen ja erilaisten työtapojen löytäminen. Työpaikkaohjaus on ollut vähäistä ja monet valmistuneet 

kielikylpyopettajat ovat saaneet apua vasta kun he ovat sitä pyytäneet. Opettajilla, joilla on pidempi 

työkokemus on vahvempi tunne työporukkaan kuulumisesta. Vastaavasti vähemmän työkokemusta 

omaavien opettajien tilanne on heidän omasta mielestään tasa-arvoinen ja he kokevat itsensä arvostetuksi. 

 

Tutkimustuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia, koska valmistuneet kielikylpyopettajat kertovat 

omista henkilökohtaisista kokemuksistaan työelämässä. Aikaisemmat tutkimustulokset kuitenkin tukevat 

löytämiäni tutkimustuloksia, joten tutkimuksen voidaan nähdä olevan melko luotettava. Kaiken kaikkiaan 

tutkimus antaa kattavan kuvan valmistuneiden kielikylpyopettajien nykyisestä työtilanteesta. Tutkimus voi 

toimia tukena suunniteltaessa kielikylpykoulutusta, siten että se vastaa paremmin työelämän haasteita. 

Lisäksi se voi toimia rehtoreiden tukena.  

Asiasanat Työelämä, työelämäkokemus, kielikylpyopettajan koulutus, valmistuneet kielikylpyopettajat      
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1 INLEDNING 

Jyväskylä universitet har år 2012 gjort en utredning om Finlands situation vad gäller erbju-

dande av språkbadsundervisning och undervisning i främmande språk på kommunal nivå. 

Vad de fann i sin utredning om språkbad, var att det finns en stor brist på kompetenta språk-

badslärare. Den största bristen på språkbadslärare finns i huvudstadsregionen och det beror 

på att nästan hälften av all språkbadsundervisning ordnas i huvudstadsregionen. Det betyder 

att arbetsmarknaden för språkbadslärare är mycket regional och det finns mest arbete för 

språkbadslärare i städer som Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. (Kangasvieri, Mietti-

nen, Palviainen, Saarinen & Ala–Vähälä, 2012, s. 23, 45.) Ändå är det få av de utexamine-

rade språkbadslärarna från Uleåborgs universitet som är beredda på att söka sig till orter där 

det finns arbete för språkbadslärare (Majabacka, 2008, s. 98). Istället arbetar utexaminerade 

språkbadslärare från Uleåborgs universitet som klasslärare i det finskspråkiga utbildnings-

väsendet (Kangasvieri et al., 2012, s. 39). Även jag har märkt en liknande tendens bland 

mina studievänner det vill säga de flesta arbetar som klasslärare i en finskspråkig skola. I 

min undersökning vill jag reda ut hur fallet egentligen är och därmed uppkom min första 

forskningsfråga: Hur är utexaminerade språkbadslärare placerade i arbetslivet? 

Språkbadslärarutbildningen vid Uleåborgs universitet var en unik utbildning som gav kom-

petens för tre yrken, nämligen språkbadslärare, klasslärare i lågstadiet och ämneslärare i 

svenska (Björklund, Mård–Miettinen & Turpeinen, 2007, s. 13). Den största delen av de 

språkbadslärare som gått denna språkbadslärarutbildning har redan länge varit i arbetslivet 

och därför vill jag i min undersökning få reda på hurudan nytta de har haft av själva utbild-

ningen i det nuvarande arbetet. Därmed uppkom min andra forskningsfråga: hurudan nytta 

i arbetslivet har språkbadslärare haft av utbildningen? 

Det blir snart aktuellt för mig att gå in i arbetslivet som utexaminerad språkbadslärare. Under 

det senaste året har jag följt med mina vänner som arbetat det första året som lärare och jag 

har insett att deras erfarenheter från arbetslivet är mycket olika. Eftersom jag högst troligen 

i framtiden kommer att arbeta som språkbadslärare i en språkbadsskola blev jag intresserad 

av hurudana erfarenheter utexaminerade språkbadslärare har från arbetslivet. Jag är intres-

serad av hur nya lärare upplever de första åren som lärare, hur de blir mottagna på sina 

arbetsplatser, hurudan handledning de får som nya lärare samt hur de upplever sin ställning 
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i arbetsgemenskapen. Därmed uppkom min tredje forskningsfråga: Hurudana erfarenheter 

har språkbadslärare från arbetslivet? 

Antagningen till språkbadslärarutbildningen mellan Vasa universitet och Uleåborgs univer-

sitet, under perioden 1998–2009, tog slut år 2009 då Uleåborgs universitet bestämde att lägga 

ner lärarutbildningsenheten i Kajana (Kangasvieri et al., 2012, s. 38). Som tidigare konsta-

terat var språkbadslärarutbildningen en unik utbildning och efter att den tidigare språkbads-

lärarutbildningen upphörde har det bland annat i nyheterna diskuteras mycket om en möjlig 

ny språkbadslärarutbildning. Hösten 2014 förverkligades diskussionerna och den nya språk-

badslärarutbildningen inleddes i samarbete med Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa. 

Sammanlagt 20 studerande valdes till utbildningsprogrammet och de avlägger pedagogiska 

studier vid Åbo Akademi och studier i svenska och flerspråkighet vid Vasa universitet. (Vaa-

san yliopisto, 2014a.) I likhet med den tidigare språkbadslärarutbildningen får även dessa 

blivande språkbadslärare behörighet att arbeta som språkbadslärare i finsk grundskola, klass-

lärare i grundskola och svensklärare i finskspråkig grundskola och gymnasium (Vaasan 

yliopisto, 2014a; Kuivasmäki, 2014). Med det nya utbildningsprogrammet för språkbadslä-

rare försöker Vasa universitet tillsammans med Åbo Akademi möta bristen på kompetenta 

språkbadslärare i framtiden (Kyheröinen, 2014). Denna undersökning är avsedd att vara till 

nytta för blivande språkbadslärare som i framtiden kommer att börja arbeta som språkbads-

lärare eller lärare. I denna undersökning kommer jag att jämföra språkbadslärares och klass-

lärares erfarenheter från arbetslivet. Med informationen från arbetslivet får blivande språk-

badslärare en bild av språkbadsläraryrket och kommer på det sättet att veta vad de har att 

förvänta sig av det kommande arbetet. Möjligen kan denna undersökning hjälpa blivande 

språkbadslärare att i framtiden välja språkbadsläraryrket för att täcka dagens brist på kom-

petenta språkbadslärare.   
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2 LÄRARYRKET 

I detta kapitel kommer jag att definiera termerna profession, kompetens och kvalifikation, 

eftersom de är centrala termer som ingår i läraryrket. Jag kommer även att berätta om synen 

på skolan, inlärning och undervisning i dagens samhälle, eftersom synen på läraryrket har 

ändrats genom tiderna och ser lite annorlunda ut idag jämfört med tidigare.  

Att bli lärare är mera än bara utveckling av kunskap, kunnighet och kompetens. Det är en 

djupgående yrkesmässig utveckling som berör hela den mänskliga personligheten. (Vä-

isänen & Silkelä, 2000, s. 132.) Läraryrket är ett av de mest uppskattade yrkena i samhället 

och vi alla har vår egen uppfattning om hurudan en bra lärare ska vara, eftersom vi alla gått 

i skola någon gång (Luukkainen, 2005, s. 3). Dagens generation har andra upplevelser om 

världen än vad deras föräldrar har haft, vilket betyder att människor i olika åldrar har olika 

verkligheter. Globaliseringen har ett starkt inflytande på unga människor, vilket kan leda till 

nya utmaningar för skolan och hemmet. (Kaikkonen, 2004, s. 114–115.)  

I läraryrket ingår autonomi i det egna arbetet och det innebär ett stort ansvar för det egna 

arbetet. Syfte för den enskilda läraren är att ge mångsidiga verktyg för läraren att hjälpa 

eleven att bli en självständig inlärare. Det kräver pedagogisk kunskap av läraren att känna 

igen rätt metod för rätt individ eller grupp inlärare. Det kräver även kunskap att binda sam-

man undervisning med händelser i omgivningen och i samhället, med andra ord krävs det av 

läraren att identifiera gruppens behov. Läraren har också ett kollektivt ansvar för att binda 

sig till läroplanen och skolans verksamhet. (Luukkainen, 2005, s.35–36.) Av läraren förvän-

tas det att hen vet hur man leder, lär och hur eleverna lär sig. Därför bör läraren känna till 

inlärningsprocessen och veta hur olika elever bearbetar information och tar till sig informat-

ion, samt kunna lära eleverna dessa metoder. (Kari & Heikkinen, 2001, s. 42.) 

Undervisningen är i allmänhet offentlig, men klassrummet har länge varit lärarens privat-

område dit utomstående har haft svårt att komma in (Patrikainen, 2000, s. 23). Lärares ar-

betsuppgifter ökar hela tiden, i praktiken innebär detta mera pappersarbete för läraren och 

mera tid spenderas på möten. Lärarens arbete har blivit allt mera offentligt och läraren spen-

derar allt mera tid på att utvärdera och skriftligt dokumentera uppgifter. Arbetet i klassen har 

också ökat lärares arbetsmängd, eleverna behöver allt mera individuellt stöd och vårdnad 

och de är även mera medvetna om sina rättigheter, vilket har lett till att hemmen börjar kräva 

allt mera av skolan. (Syrjäläinen, 2002, s. 91–92.) 
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Av lärare krävs allt mera evaluering av eget arbete, att genomföra läroplanen och skol akti-

viteter som tillfredsställer föräldrars önskemål. Därför samlar lärare hela tiden feedback av 

varandra, elever och föräldrar. Men det tar tid att genomföra alla önskemål och det är inte 

alltid så enkelt. Dessutom har lågkonjunkturen och besparingar ökat pressen i skolorna, 

bland annat har elevernas antal i klasserna ökat, skolorna börjar spara på läromaterial och 

böcker återanvänds bland eleverna. (Syrjäläinen, 2002, s. 92.) 

2.2 Profession, kompetens och kvalifikation 

Luukkainen (2005) definierar läraryrket utifrån fyra begrepp, lärarskap, läraryrket som pro-

fession, lärarens kompetens och lärarens kvalifikation. Synen på läraryrket är kulturbunden 

och ser olika ut i olika kulturer och förändras i takt med samhällets krav på lärarens arbete. 

Synen på läraren kan ses ur två olika synvinklar, nämligen utifrån samhällets krav på läraren 

samt utifrån lärarens egen syn på sitt arbete. (Luukkainen, 2005, s. 17–18.) 

Läraryrket som profession har genomgått många skeden och påverkas idag av sociala, poli-

tiska, kulturella och ekonomiska förändringar, vilket innebär att läraren bör kunna arbeta i 

en allt mer mångfaldig gemenskap samt ha vilja och engagemang att utveckla både under-

visning och skola. För att läraren ska utvecklas professionellt krävs samarbete med föräldrar, 

som ger stöd men också utvärderar själva undervisningen. För att läraryrket skall ses som en 

profession krävs vidare samarbete mellan lärarkollegor, vilket innebär att läraren måste av-

slöja sig själv och vara villig att överge gamla handlingssätt. Ifall detta inte sker kan det leda 

till att läraren blir utmattad i arbetet. (Luukkainen, 2005, s. 31, 37.)  

Det är svårt att entydigt definiera lärares profession eftersom alla lärare har en personlig stil 

att undervisa. Lärare själva ser sitt yrke innehålla sådan information som bara expertisen kan 

nå och målet är att göra sitt bästa för barnet och samhället. Läraryrket som profession har 

många karaktäristiska drag, till exempel beredskap att ständigt utveckla sig själv och reflek-

tera över sitt arbete, samt se sitt yrke som möjlighet till livslångt lärande. Professionalism 

innebär att läraren försöker sitt bästa i sitt yrke. (Luukkainen, 2005, s. 29–35, 39.) Läraren 

arbetar med sin personlighet och därför är det viktigt för läraren att kunna binda samman sin 

personlighet med sin yrkesroll som lärare, annars är det svårt att engagera sig i sitt arbete 

(Patrikainen, 2000, s. 21; Luukkainen, 2005, s. 39–40). Till lärarprofessionen hör expertis-

kunnande, en etisk grund för arbetet och en samhällelig uppgift (Luukkainen, 2005, s. 42).   
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Med lärares kvalifikation menas de krav som arbetslivet ställer på en professionell lärare. 

Det krävs ett visst kunnande för att utföra lärararbete och detta kunnande kallas för kvalifi-

kationskrav. Lärares kvalifikation är det kunnande med vilket läraren svarar på arbetsgiva-

rens krav. Lärarens kvalifikationskompetens utvecklas i dagligt arbete och framträder som 

specialkunnande. (Luukkainen, 2005, s. 42.) Med kvalifikation avses också så kallade lärares 

”tysta kunskap” (tacit knowledge/piilevä tieto). Det är kunskap som förekommer omedvetet 

i praktiska situationer, med andra ord har det blivit en vana som läraren inte medvetet tänker 

på. ”Tyst kunskap” är traditioner, föreställningar samt bekanta och gemensamt godkända 

sätt att fungera. Den ”tysta kunskapen” ökar med arbetserfarenheten och fungerar bäst i den 

kontext där den är född. (Luukkainen, 2005, s. 46–47; Turunen, Komulainen & Rohiola, 

2009, s. 181.) Denna ”tysta kunskap” har betydelse i läraryrket och därför borde man försöka 

känna igen den och dela med sig av den (Luukkainen, 2005, s. 46–47).  

Med lärarens kompetens avses lärarens egentliga kunnande och det innebär lärarens färdig-

heter och egenskaper att klara av yrket, med andra ord avses med detta lärarens yrkeskun-

nande. Lärarens kompetens kan vara endera medveten eller omedveten. Medveten kompe-

tens innebär att läraren är medveten om sina egna förmågor och klarar av sina uppgifter väl, 

medan omedveten kompetens innebär att läraren utövar sina färdigheter, förmågor och kun-

skaper instinktivt. Lärarens kompetens visar sig i praktisk verksamhet och utvecklas i takt 

med arbetserfarenheten. Skillnaden mellan lärarens kvalifikation och kompetens ligger i det, 

att en lärare kan vara kompetent att göra sitt arbete även om hen inte har utbildning till det 

och i motsatt riktning, en lärare kan vara kvalificerad att utöva lärararbete men har ingen 

framgång i sitt arbete. Läraren kan även vara inkompetent och tro att hen kan sitt arbete även 

om det inte sker någon inlärning hos eleverna. Ibland kan läraren även vara medvetet inkom-

petent vilket innebär att hen är medveten om sin brist. (Luukkainen, 2005, s. 42–44.) 

2.3 Dagens syn på läraren och skola 

Lärarens främsta arbete är att bygga upp framtiden och därför borde skolan förändras i takt 

med att samhället förändras. Det är ändå svårt att förändra skolan utan att synen på läraryrket 

förändras. Synen på läraryrket har på senaste tiden förändrats och idag ser man på läraryrket 

som ett mångprofessionellt yrke. Till lärarens uppgifter hör att uppfostra och uppmuntra 

eleverna att bli goda och stabila individer som har beredskap att delta i uppbyggandet av 

samhället. För att läraren skall klara av sin uppgift att stöda elevernas uppväxt och utveckling 
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behöver läraren ha en frisk självkänsla och en stark personlighet. (Luukkainen, 2005, s. 11, 

20–21.)  

Synen på inlärningen har också förändrats och idag vill man enligt läroplanen se eleven som 

den aktiva inläraren (Utbildningsstyrelsen 2014a). Den 22 december 2014 fastställde Utbild-

ningsstyrelsen grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och den tas i 

bruk den 1 augusti 2016 (Utbildningsstyrelsen 2014b). Enligt grunderna för läroplanen för 

den grundläggande utbildningen 2014 har eleven fortfarande en aktiv roll i lärandet. Läran-

det främjas av positiva känslor, glädje över att lära och glädje över nyskapande, vilket sker 

genom användning av språket, kroppen och olika sinnen. Eleven skall också lära sig att re-

flektera över sitt lärande, upplevelser och känslor. Lärande sker i kommunikation med andra 

elever och vuxna och därför har förmågan att samarbeta en stor betydelse för lärandet. Ele-

ven ska även lära sig att ta ansvar av följder som påverkar andra människor och omgivning. 

Eleven ska lära sig grunderna för livslångt lärande och lära sig att planera skeden i sitt lä-

rande. Allt lärande ska bygga på tidigare kunskaper som styrs av elevens intressen och de 

ska uppmuntras genom positiv respons. (Utbildningsstyrelsen 2014c.) 

Själva skolan har förändrats under de senaste årtiondena. Luukkainen (2005, s. 24–25) talar 

om ”den nya skolan” som ställer nya krav på lärandet. Eftersom undervisningen har blivit 

mera elektronisk behövs nya pedagogiska strategier. Läraren fungerar idag som pedagogisk 

handledare istället för traditionell förmedlare av kunskap. Detta kräver flexibilitet, riskvil-

lighet, kreativitet samt samarbets-och planeringsförmåga av läraren. Läraren bör kunna ana-

lysera och utvärdera sitt eget arbete samt utveckla sig själv som lärare både ensam och i 

samarbete med andra lärare. Detta har ställt nya krav på skolan som har tvingats utveckla en 

starkare samarbetsmiljö i skolan, vilket också har krävt mera samarbetsfärdigheter av lä-

rarna. (Kaikkonen, 2004, s. 114.) 

Undervisning och inlärning hör ihop och det är inte sagt att en god undervisning leder till 

inlärning. Undervisning ses som ett personligt samspel där eleven får rum att utvecklas.  

Undervisningens syfte är att stöda eleven i sin utveckling samt underlätta elevens lärande. 

Denna syn ger möjlighet för alla elever att lära sig. För att läraren ska klara av sin mångsidiga 

uppgift finns läroplanen till hjälp. Läroplanen är därmed lärarens arbetsredskap och innehål-

ler allt undervisningsmaterial. (Luukkainen, 2005, s. 22–23.) 

Synen på lärares yrkesidentitet har också ändrats och idag talar Luukkainen (2005) om den 

”nya expertisen” som kännetecknas av forskningsinriktat lärande. En yrkeskunnig lärare ska 
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kunna sitt eget område, ska kunna ta emot utmanande och riskfyllda uppgifter och förhålla 

sig kritisk till problemlösningssituationer. En yrkeskunnig lärare är ofta uppskattad bland 

andra kollegor och kan utnyttja feedback som hen fått. En mångsidig yrkeskunnig lärare 

kräver ständig yrkesutveckling och förmågan att tänka kreativt. (Luukkainen, 2005, s. 25.) 
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3 ARBETSLIVET  

I detta kapitel kommer jag att berätta om lärares övergång från studerande till arbetslivet. 

Det första avsnittet handlar om vägen in till arbetslivet som nybliven lärare. Avsnittet efter 

det behandlar den nyblivna lärarens möte med arbetskollegiet och utmaningar som tillhör 

det. I avsnittet efter det kommer jag att berätta om de utmaningar som ställer krav på den 

nyblivna läraren i arbetslivet samt hur man kunde hjälpa den nyblivna läraren i arbetslivet. I 

det sista avsnittet kommer jag att redovisa för lärarutbildningen i Finland och vad den inne-

håller.  

3.1 Vägen in i arbetslivet som lärare   

Nyexaminerade lärare känner sig ofta osäkra och rädda i övergången till arbetslivet (Kaik-

konen, 2004, s. 124; Blomberg, 2009, s. 119). De är första gången själva ansvariga för ele-

verna i klassen och deras största oro är hur de ska klara av att hålla ordning i klassen. Ofta 

känner nya lärare att de inte har tillräckligt med beredskap att kontrollera situationerna. Nya 

lärare blir snabbt utmattade i arbetet och de kan känna sig besvikna över att lärararbetet inte 

motsvarar deras förväntningar. Det är arbetslivet som ger den riktiga bilden av lärarens ar-

bete och de flesta blir överraskade av att märka hur ensamt arbete läraryrket egentligen är 

och hur stort ansvar läraren har att bära ensam. (Blomberg, 2009, s. 186, 118.) 

Att växa som lärare är en individuell, unik och personlig process som alla nya lärare måste 

genomgå (Blomberg, 2009, s. 119). Läraryrket är ett yrke man växer och utvecklas till, sna-

rare än förbereder sig för. Att bli lärare är en mental tillväxtprocess och kan jämföras med 

att växa upp till föräldraskap. (Kari & Heikkinen, 2001, s. 44.) De första arbetsåren efter 

grundutbildningen är ett viktigt skede för nyexaminerade lärare för att de ska kunna utveck-

las yrkesmässigt. Det är först i takt med erfarenhet av sitt eget arbete och hela arbetsgemen-

skapens arbete som den nya läraren kan bilda en uppfattning om sin egen personliga identitet 

som lärare och uppfostrare. Kortvariga arbetskontrakt ger sällan heller färdigheter att ut-

veckla denna uppfattning. (Kujansivu, 2004, s. 132.) 

Blomberg (2009) har i sin undersökning med nybörjarlärare som informanter sammanslagit 

de faktorer i skolan som nybörjarlärare anser vara viktiga under det första arbetsåret som 

lärare. Läraryrket är ett emotionellt arbete både på gott och ont och för att lyckas som lärare 

skall den nya läraren för det första klara av att hantera stress, tåla motstridigheter, samt tåla 
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ofullständighet och ofullkomlighet. Det är viktigt att läraren känner igen sina egna känslor 

och kan hålla dem i styr, vilket underlättas av ett flexibelt arbetssätt. Alla lärare måste hitta 

sitt personliga sätt att fungera som auktoritet i klassen genom att lyssna på sig själv och 

förverkliga sig själv. Det är viktigt att genast från början skapa konsekventa maktbalanser i 

klassen, eftersom ingen grupp kan fungera utan auktoritet. Den nya lärarens främsta uppgift 

är att skapa ett fungerande system i klassen så att alla kan känna sig tillhöra gruppen. När 

gruppdynamiken är skapad kan eleverna känna sig säkra i klassen och ge arbetsro till 

varandra. I vissa skolor måste läraren bara kunna acceptera att det är omöjligt att alltid kunna 

försäkra både lärarens och elevernas säkerhet, eftersom det av sig självt förekommer ”nära 

ögat-situationer” situationer flera gånger under läsåret. Verkligheten är den att det finns ele-

ver med speciella behov och för läraren är det omöjligt att skapa arbetsro i klassen med 

normala metoder. (Blomberg, 2009, s. 129–130.)  

Enligt Andy Hargreaves (citerat av Blomberg, 2009, s. 120) är det eleverna i klassen som 

ger mest tillfredsställelse för läraren. Hargreaves har undersökt lärares känslor i växelverkan 

med elever och kommit underfund med att lärare känner inte bara varma känslor för sina 

elever utan de kan också älska dem. Undervisningen är psykologiskt givande när eleverna 

visar att de njuter av undervisningen. Denna sorts feedback berättar för läraren att det är 

möjligt att nå ställda undervisningsmål, samt ger nöje och uppmuntrar läraren i sitt arbete. 

För att främja elevernas inlärning försöker därför många lågstadielärare bilda känslomässiga 

band med sina elever. (Blomberg, 2009, s. 120.) 

För att ha framgång i läraryrket är det viktigt att hitta de individuella faktorer som hjälper att 

orka i arbetet. Även om novislärare upplever lärarens arbete som utmanande, upplever de 

också att det är givande och inspirerande. Totalt anser de flesta novislärare att det finns mera 

positiva händelser än negativa händelser i lärarens vardag. Men det är ändå viktigt för en ny 

lärare att uppleva tillräckligt med framgångsrika händelser för att orka i sitt arbete. Det är 

därför av betydelse att urskilja faktorer som läraren med sitt arbete kan påverka och aspekter 

som sker oberoende av läraren och som läraren inte kan påverka. (Blomberg, 2009, s. 122–

123.)   

Lärares lämplighet för läraryrket klargörs bäst genom att utöva själva lärararbetet och genom 

att pröva sig fram. Erfarenhet inom läraryrket ger den mest trovärdiga bilden av läraren själv 

och av lärarens styrka. Lärararbete blir även lättare med tiden, när vardagen får sina rutiner. 

Arbetet känns även lättare när läraren får vistas en längre tid i samma skola och lär känna 
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eleverna och kollegorna och börjar känna sig som en del av gemenskapen. (Förbom, 2003, 

s. 30–33.) 

Speciellt oförberedda känner sig nya lärare i att hantera arbetsuppgifter utanför skolan som 

t.ex. mötet med föräldrar och andra kollegor (Kaikkonen, 2004, s. 124). Samarbete mellan 

lärare och föräldrar är kanske den nya lärarens mest känsliga område men det är på lärarens 

ansvar att skapa ett förtroendefullt förhållande till elevernas föräldrar. Läraren fungerar som 

uppfostrare i samverkan med föräldrarna och båda partnerna har en viktig uppgift som upp-

fostrare och utbildare. (Blomberg, 2009, s. 131.) 

Skolan som en traditionell institution stöder sig på gamla sätt att fungera, men det är inte 

sagt att dessa gamla traditioner fungerar i dagens läge. Även om lärare är medvetna om att 

en förändring borde ske är det inte lätt att ändra på gamla traditioner, eftersom en stor in-

stitution som skolan utvecklas långsamt och dessutom är skolan förpliktigad att lära ut äldre 

generationers syn att se på världen. Detta leder till svårigheter att utvärdera vad som är nöd-

vändigt att lära nya lärare och vad som kan utelämnas. (Kaikkonen, 2004, s. 114.) 

Lärare som har arbetat länge ifrågasätter sällan traditionella handlingssätt, utan anser dem 

istället vara självklarheter. Lärarstuderanden får ofta snabbt veta vilka teman och tänkesätt 

som tillhör skolan och vilka som inte tillhör skolan. Uteslutningen av sådana faktorer som 

inte tillhör skolan är ofta slutgiltig och ger inte rum för diskussioner. Det behövs mod och 

distanstagande för att kunna frigöra sig från gamla traditioner. Det resultatorienterade sam-

hället ger ofta lite tid för läraren att utvecklas mot nya sätt att tänka och fungera, varför 

läraren ofta fungerar enligt det gamla och trygga sättet. Även om det betonas att lärare allt 

mera ska samarbeta med varandra, så ger inte samhället tid för detta och leder till att lärare 

känner sig belastade av sitt arbete. (Koistinen & Rautiainen, 2011, s. 185–186.) Motstridig-

heter och kritisk reflektion över eget handlande, samt ifrågasättande av egna föreställningar 

hjälper läraren att utvecklas i arbetet och ändra på gamla handlingssätt (Väisänen & Silkelä, 

2000, s. 141). 

3.1.1 Nyblivna lärare som en del av arbetsgemenskapen  

En nyexaminerad lärare förhåller sig ofta osäker och reserverad i det första mötet med skolan 

och förstår snabbt sin svaga position som oerfaren lärare i skolan (Kaikkonen, 2004, s. 116).  

I övergången till arbetslivet bär den unga läraren med sig sina individuella erfarenheter av 
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lärandet, både erfarenheter av lärarutbildningen men också från sin egen skoltid. Dessa er-

farenheter måste den unga läraren lära sig att ställa i relation till skolans sätt att fungera i 

undervisning och uppfostran. Egna erfarenheter från skoltiden inverkar starkt på den unga 

lärarens sätt att undervisa. (Väisänen & Silkelä, 2000, s. 132; Kaikkonen, 2004, s. 117; 

Blomberg, 2006, s. 186.) Därför har det en stor betydelse hur skolan tar emot nyutbildade 

lärare: kan en ung lärare fungera på sitt sätt eller måste hen anpassa sig efter andras sätt att 

fungera?  Desto större skillnad det är mellan lärarkollegiets pedagogiska tänkande, ju större 

osäkerhet för den nya läraren. (Kaikkonen, 2004, s. 116–117.)  

Det tar tid för en ny lärare att hitta sin plats i en ny skola, bland kollegor och elever och 

därför är det i början bra att inte ta på sig allt för mycket extra bekymmer. I början av en 

karriär behöver en ny lärare extra mycket stöd och handledning, men det finns stora skillna-

der bland skolor hur de tar emot en ny lärare. I vissa skolor satsar man på mentorskap medan 

man får klara sig själv genom att fråga sig fram i andra skolor. (Förbom, 2003, s. 100.) 

För novislärare är det även svårt att hitta sin plats i lärarkollegiet och det beror på slumpen 

till hurudan skola den nya läraren kommer och om det är möjligt att skapa vänskapsband 

med andra lärare. För nya lärare är det ofta lättare att skapa vänskapsband med andra nya 

lärare i skolan. I alla skolor finns det även lärare som med ett oartigt och sårande beteende 

försöker dominera i lärargemenskapen. Rektorn påverkar atmosfären i skolan och det är på 

rektorns ansvar att se till att alla får möjlighet att lyckas i sitt arbete. Angående lärarrekryte-

ringen borde den sökande läraren även få mera information om principer och praxis som 

råder.  Av den nya läraren krävs utmärkt förmåga att anpassa sig psykiskt till flera händelser 

samtidigt. Desto mera den nya lärarens förväntningar, personlighetsdrag och realiteten på 

arbetsplatsen samstämmer när läraren söker ett arbete, ju lättare sker övergången till arbets-

livet. (Blomberg, 2009, s. 132–133.) 

I ett lärarkollegium finns det lärare med olika personligheter och intresseområden och i bästa 

fall kan lärarrummet vara ett ställe där lärare delar med sig idéer och ökar varandras allmän-

bildning. Goda kollegor påverkar märkbart arbetsglädjen och kan fungera som en viktig in-

spirationskälla i arbetet. I värsta fall kan stämningen i arbetskollegiet vara dåligt och då kan 

det förekomma myglande och prat bakom ryggen på varandra. Det är omöjligt som en ny 

lärare att veta till ett hurudant arbetskollegium hen kommer och därför är det bra att börja 

lära känna sitt kollegium lugnt och måttligt, istället för allt för ivrigt. Det första intrycket är 

viktigt och det är även bra att fundera på egna och andras förväntningar angående den egna 
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lärarrollen i arbetskollegiet. I lärarkollegiet förekommer det också ofta informell konkurrens 

som kan uppstå till exempel i relation till undervisningsgrupper; vem av lärarna är trevligast, 

populärast, bäst att hålla disciplinen, den mest effektiva, snällast och så vidare. Detta kan 

försvåra lärares samarbete. Även elever är bra på att observera lärares samspel, därför är det 

viktigt att lärare kan visa sig som en gemensam grupp med samma tillvägagångssätt och 

grundprinciper. Det underlättar även lärarens eget arbete. I ett bra arbetskollegium känner 

sig lärarna säkra och det kännetecknas av följande faktorer; tydligt ledarskap av rektorn, 

lärares ansvar och uppgifter är klara och tydliga, lärare kan fritt berätta om sina känslor även 

negativa känslor, samt att informationen når alla lärare. För nya lärare är det bra att se sig 

omkring lite och bekanta sig med olika skolor och arbetsgemenskaper, innan man som ny 

lärare etablerar sig i en skola. (Förbom, 2003, s. 77–81.) 

Läraren blir ofta ensam på grund av att lärare sinsemellan är dåliga på att diskutera pedago-

gik med varandra. Dessutom blir läraren ofta ensam i situationer där hen skulle behöva grup-

pens stöd för att dela med sig av sina upplevelser. (Kostiainen & Rautiainen, 2011, s. 183, 

186.) Det är speciellt viktigt för nya lärare att kunna dela med sig av sina erfarenheter och 

diskutera konfidentiellt med andra oberoende organisationer (Blomberg, 2006, s. 186). 

Lärare upplever också att de inte får tillräckligt med stöd av annan personal i skolan, som 

specialundervisningen och kollegor i elevvårdgruppen. Problem uppstår när lärare inte får 

tillräckligt med information om elevernas hälsotillstånd. Dessa är faktorer som en novislä-

rare behöver mycket stöd med. I samarbetet med en annan lärare uppkommer ofta oklarheter 

i rollerna, och lärare anser ofta att gemensam undervisning med specialläraren leder till för-

sämrad auktoritet hos läraren och det kan även belasta båda lärare psykiskt. Lärare anser 

dock att samarbete med skolgångsbiträden fungerar bättre, eftersom båda har sina egna klara 

och tydliga roller i klassen. Mest sårbara situationer för en lärare är då det finns elever med 

psykiska behov i klassen och för novislärare är det svårt att förstå och behandla situationer 

då en elev beter sig aggressivt mot läraren. (Blomberg, 2009, s. 127–128.) 

3.1.2 Utmaningar för den nyblivna läraren 

En nyutbildad lärare möter svåra stunder under sina första år som lärare. Svårigheterna i 

övergången till arbetslivet beror i största hand på att läraryrket är ett nytt och obekant om-

råde, och försvåras även på grund av alla utmaningar som tillhör arbetet. Den nya läraren 
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möter många obekanta ämnen i arbetslivet, till exempel läroplanen, eleverna, skolgemen-

skapen och dess verksamhetsprinciper. Till läraryrket kopplas även paradoxen att den nya 

läraren ska kunna allting från och med den första dagen, även om dessa förmågor endast kan 

läras i att utöva det osäkra som den nya läraren ännu inte fullständigt hanterar. Ett problem 

som orsakar novisläraren osäkerhet är att det inte finns tillräckligt med tid att bekanta sig 

med det nya arbetet, lärargemenskapen, eleverna och deras familjer, vilket leder till att lära-

ren inte hinner förbereda sig för skolstarten. Svåra situationer som en nyutbildad lärare möter 

berör skollivet och upplevs också av andra lärare. (Blomberg, 2009, s. 124–125.) 

Själva skolförhållandet är inte alltid det bästa för nya och gamla lärare, eftersom lärare måste 

handskas med allt för heterogena och allt för stora klasser. Undervisningsministeriet har un-

dersökt att antalet elever i klasserna borde minskas, men det räcker inte alltid till eftersom 

mycket också beror på sammansättningen i klassen. Gruppdynamiken kan ändras mycket 

genom att en ny elev kommer till klassen eller genom att en elev byter klass. (Blomberg, 

2009, s. 125–126.) Lärares inre motivation bildas av vardagens små saker, av humorn, av 

lyckokänslan och av det nöje som uppkommer i mötet med människor (Blomberg, 2006, s. 

186). Känslomässig förståelse påverkar allt som läraren gör med eleverna och det stöder 

även genomföringen av inlärningsuppgifter, uppehåller elevernas intresse och främjar läran-

det. Emotionell förståelse bygger på förtroende och det kan ta upp till och med ett halvt år 

för en novislärare att bygga upp detta förtroende. Men när förtroendet en gång är uppbyggt 

ger det mycket glädje för läraren och underlättar arbetets gång. En rättvis och konsekvent 

lärare kan snabbare bygga upp denna tillit med sina elever. (Blomberg, 2009, s. 121.)  

I skolan finns det invandrarelever som allt för ofta överförs till den normala undervisningen 

i ett för tidigt skede vilket påverkar lärarens sätt att undervisa eftersom läraren ganska ofta 

måste fungera som tolk för invandrarelever. Det skulle även vara bättre för gruppdynamiken 

ifall invandrarelever skulle komma till klassen i början av året och inte i mitten av skol-

gången, eftersom alla då skulle ha möjlighet att hitta sin plats i klassen. Det finns inte till-

räckligt med alternativ för skolgången och därför placeras ofta elever med speciella behov i 

samma grupper som inte fungerar och är omöjliga för vem som helst att hantera. Skolan som 

organisation borde utvecklas så att det finns tillräckligt med skolgångsbiträden till lärarens 

hjälp i klasser med elever med speciella behov. (Blomberg, 2009, s. 131–132.) 

En av de största utmaningarna för en ny lärare är att lära känna sina egna gränser. Varje dag 

förekommer situationer där den nya läraren måste göra beslut om till exempel, vad den egna 
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relationen är till medarbetare, elever och deras föräldrar, samt hur mycket tid hen kan an-

vända för att planera lektioner och korrigera prov. Andra viktiga situationer som förekom-

mer dagligen är hur långt den nya läraren kan vara flexibel och vad hen tillåter och inte 

tillåter. I början av karriären kan det vara svårt att bedöma arbetets krav och sitt eget orkande. 

Men även detta blir lättare med tiden, när den nya läraren börjar märka vad som är väsentligt 

i arbetet. Att kunna ordna och dra gränser inom sitt arbete hjälper att också i fortsättningen 

orka med sitt arbete. Ett sätt för läraren att dra gränsen är att skilja på den person hen är på 

arbetsplatsen och på fritiden. I början är det viktigt att inte ställa alltför höga krav på sig själv 

och att inte ta på sig allt för mycket arbetsuppgifter. Ibland kan lärarens arbetsuppgifter följa 

med hem och då kan gränsen mellan arbete och fritid försämras. Ibland skall en ny lärare 

också kunna ge sig själv tid att bara vara och också i tankarna ta sig bort från skolan och 

klassen. (Förbom, 2003, s. 109–110.) 

Utbrändhet i arbetslivet är inte bara äldre lärares problem, utan förekommer även hos nya 

lärare som just börjat sin karriär. Oerfarenhet av branschen kan leda till utmattning i arbetet. 

Motgångar är lättare att hantera om arbete och fritid står i balans. För en ny lärare är det 

speciellt viktigt att ha intressen under fritiden som hjälper en att orka i arbetet. Speciellt 

jobbigt blir det när den unga läraren skapar karriär samtidigt som det sker andra personliga 

livsförändringar till exempel eget hem och familj. (Förbom, 2003, s. 104–105.) 

Det är vanligt att lärare i något skede av sitt arbete allvarligt funderar på orsakerna varför de 

valt att bli lärare och då kan även tanken om byte av yrke passera tankarna. Ofta uppkommer 

tankarna om karriärbyte redan under lärarutbildningen, eftersom de flesta börjar studera när 

de är väldigt unga ovetande om andra alternativ. Dessutom uppkommer personliga stress-

moment som den unga människan är tvungen att tänka på, när hen ska bilda familj, varifrån 

hen ska få pengar och så vidare. Speciellt när den unga läraren inte känner sig vara beredd 

på lärararbetet och alla personliga ärenden ställer till med press uppkommer tankarna om 

karriärbyte. (Förbom, 2003, s. 30–32.) 

Mentorskap är ett effektivt sätt att hjälpa den nya läraren in i arbetslivet. Mentorskap innebär 

att en äldre lärare vägleder en yngre lärare till exempel genom att dela med sig av sitt kun-

nande. Målet med mentorskap är att hjälpa den unga läraren att få en så bra start i arbetskar-

riären som möjligt och hjälpa den nya läraren att trivas på sitt arbete för att läraren inte skall 

överge sitt arbete genast efter de första åren. Arbetsplatsmentorskap är frivilligt men ger en 

möjlighet för den unga läraren att utvecklas i sitt arbete och få hjälp med saker som hen 
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undrar över. Själva mentorerna behöver inte ha någon speciell utbildning utan arbetserfaren-

heten räcker väl för att kunna fungera som en mentor. Det viktigaste för mentorn är att hen 

vill dela med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande. En mentor är bra att ha för att ha 

någon kompetent att diskutera ärenden gällande skolan, undervisning, arbetsgemenskap och 

hela livssituationen, om det behövs. Ofta är det bättre att mentorn kommer från en annan 

skola, för då är det lättare för den nya läraren att berätta om ärenden som hen undrar över i 

arbetsgemenskapen. (Förbom, 2003, s. 101–102.)  

3.2 Lärarutbildningen i Finland   

Lärarutbildningen har som syfte att utveckla studerandes personlighet och läraridentitet. Lä-

rares yrkesidentitet börjar utvecklas redan under lärarutbildningen och varar under hela kar-

riären. (Kari & Heikkinen, 2001, s. 42.) Lärarutbildningen har som utgångspunkt att unga 

lärare med nya idéer och fördomsfria attityder kan omvandla skolan och dess sätt att fungera. 

Därför försöker lärarutbildningens att utbilda lärare för den ”framtida skolan”. Det är dock 

oklart hur mycket lärarutbildningen kan påverka blivande lärares sätt att tänka och fungera i 

jämförelse med erfarenheter från den egna skoltiden. (Kaikkonen, 2004, s. 117.) 

Kaikkonen (2004) har undersökt unga språklärares utveckling mellan åren 1998–2001. Av 

studien om lärarutbildningen framgår att studerandena var mest missnöjda med lärarutbild-

ningens brister att lära ut hur man ska bemöta elevernas föräldrar, till hur man ska sköta 

arbetsuppgifter vid sidan om skolan, samt hur man ska bemöta elever med speciella behov. 

Lärarutbildningen har lärt samarbetsförmåga och studerandena har haft talrika situationer att 

reflektera över sina erfarenheter, även om studerandena har varit missnöjda med inkommen 

respons. Lärarpraktiken har ansetts vara nyttig även om teorin inte alltid har motsvarat prak-

tiken. (Kaikkonen, 2004. s. 126–127.) Vikariaten har ansetts vara bra och lärorika sätt att 

lära sig det praktiska i läraryrket (Kernell, 2006, s. 215). 

Silkelä (2000, s. 120) har undersökt vilka händelser som under klasslärarutbildningen har 

upplevts som betydelsefulla. Den mest märkbara erfarenheten under studietiden är lärarprak-

tiken, som förstärker yrkesidentiteten, men också ökar självständigheten och ansvarsfull-

heten. Att iaktta andra lärare och lärarstuderande hjälper studerandena att få en uppfattning 

om praktiska medel som kan användas i undervisningen. Positiva inlärningsupplevelser 

främjar studerandenas personliga utveckling, uppbygger identiteten och hjälper till att finna 
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den rätta livsriktningen. Dessa upplevelser påverkar individens världsbild, värderingar och 

utvecklingsriktning. (Silkelä, 2000, s. 124, 126–127.) 

Lärarutbildningen lyckas inte alltid att ge tillräckliga färdigheter för unga lärare att själv-

ständigt kunna ta ansvar över alla lärarens arbetsuppgifter, detta gäller också undervisningen 

(Kujansivu, 2004, s. 132). Men med yrkeskunnande avses lärarens förmåga att sköta en lä-

rares uppgifter. Lärares professionella utveckling kan indelas i fem skeden: novis, avancerad 

nybörjare, kvalificerad, skicklig och expert. En novislärare försöker skaffa sig grundläg-

gande information och färdigheter och använder ofta dessa ytligt. En avancerad nybörjare 

försöker hela tiden ta in ny information och handlingarna börjar så småningom bli rutinerade. 

I övergången från avancerad nybörjare till kvalificerad lärare börjar beslutsfattandet bli allt 

mera medvetet. Detta innebär att en kvalificerad lärare kan skilja mellan viktigt och oviktigt 

samt lär sig att fungera målmedvetet i olika situationer och kontexter. En skicklig lärare 

fungerar däremot intuitivt i olika situationer utan större ansträngningar och börjar även få en 

känsla av lärarens ”tysta kunskap”. Att utvecklas till expert innebär att lärarens sätt att fun-

gera har blivit en del av lärarens personlighet. (Turunen et al., 2009, s. 180–181.) 

Tillgång till lärarutbildning är beroende av individens inre vilja för att delta i utbildningen, 

men påverkas också av samhällets val av individer som lämpar sig för lärarutbildning. Ju 

mer medveten sökande är om sitt val, desto lättare är det att komma in till lärarutbildningen. 

Lärarutbildningen uppmärksammar speciellt hur långsiktigt och medvetet valet är gjort och 

på hurudana erfarenheter och tänkande de grundar sig. Ju mer realistisk bild sökande har om 

läraryrket desto säkrare är det att hen når framgång och orkar i läraryrket i framtiden. I ur-

valsprocessen ligger ett dilemma som är svår att förutse, nämligen sökandes identitet att 

utvecklas och förändras med tiden vilket innebär att intresset för läraryrket kan endera avta 

eller öka med tiden. (Kari & Heikkinen, 2001, s. 47.) 

Den finska skolans framgångsfaktorer består av kompetenta lärare, av en hög kvalitet på 

lärarutbildningen samt uppfostrings– och utbildningssystemet. En garanti för undervisnings-

kvaliteten utgörs av motiverade, utbildade och kunniga lärare. Läraryrket är ett människo-

nära yrke med fokus på samspel och samarbete med andra människor. I läraryrket framhävs 

bland annat kunskap och färdighet men även förmågan till social och etisk uppfostran. (OAJ, 

2010, s. 3.) 
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Lärarstudier för olika utbildningsstadier skiljer sig en aning från varandra. Barnträdgårdslä-

rare arbetar med att uppfostra och undervisa barn i åldern 1–6 år i barnträdgården. Barnträd-

gårdslärare avlägger endera kandidatexamen i småbarnsfostran eller i förskolepedagogik. 

Socionomutbildningen vid yrkeshögskolan ger även kompetens till barnträdgårdslärare, men 

utbildningen måste innehålla minst 60 sp i småbarnsfostran och socialpedagogik. Förskole-

undervisning ges åt 6–åriga barn och för att få arbeta som förskolelärare i barnträdgården 

eller skolan behövs en barnträdgårdslärarutbildning på universitetsnivå. Även klasslärare är 

berättigade att undervisa i förskolan. (OAJ, 2010, s. 4.) 

Klasslärare arbetar i grundskolans årskurser 1–6 och undervisar huvudsakligen i alla grund-

skolans ämnen. Det fordrande lärararbetet kräver högtstående grundutbildning, regelbunden 

fortbildning samt möjlighet till yrkesinriktad påbyggnadsutbildning. Majoriteten av lärarstu-

derande avlägger högre högskolexamen på ungefär fem år, som föregås av en lägre hög-

skolexamen. Lärarkollegiernas höga standard garanteras genom behörighetsvillkoren för 

personal och undervisningsväsendet. Undervisningssektorns fackorganisation OAJ deltar i 

utvecklingen av lärarutbildningen bland annat genom att påverka inom det skolpolitiska be-

slutfattandet samt genom att delta i utvecklingen av uppfostrans-och utbildningsprogram-

men. (OAJ, 2010, s. 3–4.) 

Klasslärare avlägger magisterexamen inom pedagogik. Examen innehåller studier i pedago-

gik samt studier i ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan (monialaiset opin-

not). I examen kan det även ingå grund-och ämnesstudier i ett ämne som undervisas i grund-

skolan, och då får läraren rätt att undervisa detta ämne i grundskolans årskurser 7–9. (OAJ, 

2010, s. 4–5.) 

Ämneslärarbehörighet kräver 60 studiepoäng ämnesstudier. Ämneslärare undervisar huvud-

sakligen i högstadier och gymnasium, men de kan även undervisa i yrkesläroanstalter och 

vuxenutbildningar. Endast lärare i handarbete och huslig ekonomi studerar vid pedagogiska 

fakulteter medan andra ämneslärare studerar vid speciella ämnesfakulteter. Ämneslärare har 

som huvudämne det ämne hen har behörighet att undervisa i, samt relaterade grund-, ämnes- 

och fördjupade studier i det undervisade ämnet, samt ett biämne med relaterade grund-och 

ämnesstudier. Ofta avlägger studerande två undervisningsämnen, med undantag av mo-

dersmålstuderande som avlägger endast ett undervisningsämne. Vissa universitet har tagit i 

bruk direktintagning till både ämnesstudier och pedagogiska studier, på grund att det är vik-

tigt för studerande att direkt börja utveckla sin läraridentitet. (OAJ, 2010, s. 3, 5.) 
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Från lärarutbildningen examineras experter inom uppfostran och utbildning. Lärare får 

mångsidiga färdigheter att arbeta med både nationella och internationella arbetsuppgifter. 

Målet är att lärarstuderande bekantar sig med barnets fysiska, sociala och psykiska utveckl-

ing samt i pedagogiska teorier så att hen som lärare kan främja barnets hela personlighetsut-

veckling. Under studietiden får studerande grundläggande kunskaper i undervisningsämne-

nas läroplan, i ämneshelheter, i ämnesinnehållen på så sätt att hen klarar av att undervisa 

ämnen i grundskola. Utbildningens mål är att ge goda beredskaper i didaktik samt utveckla 

pedagogiskt tänkande. Studerande får även grundläggande kunskaper om samhället, om 

olika utbildningssystem, om utbildningspolitik, om pedagogikens historia, teorier, metoder 

och om forskningsresultat så att hen blir medveten om sitt ansvar som medlem av samhället. 

Studerande fördjupar sin kunskap med studier i grundskolans ämnen och ämneshelheter i de 

olika läroämnens innehåll och undervisning så att de klarar av att undervisa de färdigheter 

som ingår i grundskolans läroplan. (Kajaanin yliopistokeskus, 2008, s. 31.) 

Studerande klagar ofta på att lärarutbildningen är för teoretisk och att den borde vara mera 

praktisk. Även om flera nyutbildade lärare överger sitt yrke efter några år i arbete, ändå är 

det ändå få som byter bort lärarutbildningen, eftersom utbildningen upplevs vara säker med 

tanke på arbetsmöjligheterna efter examinationen. (Kari & Heikkinen, 2001, s. 56.) Ju större 

skillnaden är mellan lärarutbildningen och arbetslivet, desto mer nyexaminerade lärare över-

ger sin profession. Detta är ett globalt fenomen, men i Finland är det beräknat att var femte 

av de nyutbildade lärarna hoppar av sitt yrke inom fem år efter examinationen. (Blomberg, 

2009, s. 119.) 
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4 SPRÅKBAD I FINLAND  

Språkbad fick sin början i Vasa 1987 (Björklund et al., 2007, s. 9). Obadia (1998, s. 83) 

definierar språkbad som ett program där ett eller flera ämnen i skolan undervisas på ett främ-

mande språk som inte tillägnas i hemmet. Språkbad i Finland har till stor del spritt sig tack 

vare Vasa universitet som tagit in språkbadsmodellen och utvecklat den för finska förhållan-

den. Språkbad är till för barn som pratar majoritetsspråk (i Finland är majoritetsspråket 

finska) som sitt första språk och som inte annars naturligt kommer i kontakt med språkbads-

språket. I Finland är språkbad ett frivilligt undervisningsprogram, som bidrar till funktionellt 

två-eller flerspråkiga barn. (Hertzberg, 2012, s. 16–17.) 

I Finland är språkbad till för barn från majoritetsgruppen, men det förekommer även språk-

bad i internationella språk. Språkbadet som ordnas i Finland är tidigt fullständigt språkbad 

och börjar i åldern 3–6 år och fortsätter upp till årskurs 9 i grundskolan. Det förekommer 

tillämpningar av språkbad på olika håll i Finland med elever och studerande i olika åldrar. 

Trots positiva resultat av språkbad ordnas språkbad i Finland i en begränsad omfattning. Det 

finns mera sökande till språkbad på många orter i Finland, än vad det finns platser i språk-

badsgrupper. (Vaasan yliopisto 2014c.) 

Språkinlärningen i språkbad skiljer sig på många sätt från den traditionella språkundervis-

ningen. I språkbad försöker man göra språkinlärningen så naturlig som möjligt, vilket inne-

bär att eleverna använder språket som medel för att kommunicera med varandra. Fokus lig-

ger på innehållet och inte på strukturen. (Björklund et al., 2007, s. 9.) Användningen av ett 

andraspråk eller ett främmande språk leder till en hög kommunikativ kompetens hos barn 

som använder språket som verktyg för inlärning (Obadia, 1998, s. 81). Enligt Cummins 

(1995, s. 11) har barns språkliga, intellektuella, och akademiska utveckling nytta av två 

språk. 

Språkbadslärarens arbete anses vara mera krävande eftersom läraren hela tiden ska behålla 

en dubbelroll i undervisningen, vilket innebär undervisning av både språk och innehåll sam-

tidigt (Björklund et al., 2007, s. 14–15). I språkbad har varje lärare en språklig roll som gäller 

överallt i mötet med eleverna (Buss & Laurén, 2007, s. 29). Därför kommunicerar språk-

badsläraren med eleverna endast på språkbadsspråket, alltså svenska, vilket motiverar ele-

verna att börja kommunicera på språkbadsspråket. Speciellt i början av språkbadet då ele-

verna ännu inte kan tillräckligt med svenska får de kommunicera på finska med läraren. 
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(Buss & Mård, 1999, s. 17; Mård, 2004, s. 68.) På grund av att eleverna i början får kommu-

nicera på finska är det även viktigt att språkbadsläraren förstår elevernas modersmål (Buss 

& Mård, 1999, s. 17; Laurén, 2000, s. 85). Språkbadsläraren fungerar som språklig modell 

för eleverna (Björklund et al., 2007, s. 10). Språkbadsläraren är både språklärare och befräm-

jare av mångkulturalism (Peltoniemi, 2015, s. 43). Därför behöver språkbadsläraren kunna 

språkbadsspråket på modersmålsnivå och hela tiden upprätthålla sina språkkunskaper och 

sin kulturkännedom (Buss & Mård, 1999, s. 17; Mård 2004, s. 68). Enligt Obadia (1998, s. 

92) behöver språkbadsläraren även kunskap om språket som vetenskap, dess lingvistik och 

pedagogik. Språkbadselever kan sällan kommunicera om vardagliga saker på språkbadssprå-

ket, utan kommunikationen är bunden till skolkontext och skolans ämnen. En orsak till detta 

är att språkbadselever är på fritiden sällan i kontakt med jämnåriga som talar språkbadssprå-

ket som modersmål. Därför borde språkbadsläraren se till att eleverna får utveckla sitt språk 

på många nivåer. (Björklund et al., 2007, s. 10; Peltoniemi, 2015, s. 43–44.) 

Språkbad i Vasa tillämpar tidigt fullständigt språkbad som påbörjas i daghem när barnet är 

fem år gammalt. Språkbadsläraren talar endast svenska med barnen men förstår deras mo-

dersmål, finska. Språkbadsläraren använder mycket icke-verbal kommunikation som gester, 

miner och bilder för att klargöra betydelsen av ord och uttryck.  Efter två år fortsätter barnet 

i språkbad i en finsk grundskola, och undervisningen på finska ökar gradvis med åldern. I 

slutet av grundskolan sker ämnesundervisningen redan till hälften på finska och till hälften 

på svenska. Språkbadselever får även undervisning i engelska, tyska och franska. Språkbads-

elever placeras i finsk grundskola för att upprätthålla den finska kulturella identiteten. Inom 

språkbadet i Vasa försöker man utnyttja den tvåspråkiga miljön så mycket som möjligt. 

Språkbadslärare och forskare samarbetar kontinuerligt för att utveckla språkbadsundervis-

ningen. (Vaasan yliopisto 2014b.) Språkbadselever i Vasa lär sig att läsa och skriva på språk-

badsspråket, svenska eftersom läs-och skrivkunskaper behövs i skolan för att lära sig andra 

ämnen. Eleverna förlorar inte något av sitt modersmål, eftersom undervisningsspråket över-

går till finska i de senare årskurserna. (Buss & Laurén, 2007, s. 30–31.) 

Enligt en kartläggning av kommunernas syn på språkbad gjord 2010–2011 vid Jyväskylä 

universitet ordnas det i Finland någon form av språkbadsundervisning i 41 kommuner, 

undervisning på främmande språk eller båda.  Svenskt språkbad erbjuds i 22 kommuner på 

förskolenivå, i 14 kommuner i grundskolans lägre årskurser och i 10 kommuner på högre 

årskurser. Detta innebär cirka 4200 elever i åldern 3–15 som går i språkbad, varav hälften 

finns inom huvudstadsregionen. (Kangasvieri et al., 2012, s. 23.) År 2009 fanns det 958 barn 
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i språkbadsdaghem, 2184 elever i språkbad i grundskolans lägre årskurser (årskurs 1–6) och 

838 elever i grundskolans högre klasser (årskurs 7–9) (Vaasan yliopisto 2014c). Enligt folk-

hälsans undersökningar från 2012 finns det möjlighet till språkbad från dagvård till årskurs 

9, i tio tvåspråkiga kommuner i Finland, (Vasa, Jakobstad, Karleby, Sibbo, Borgå, Helsing-

fors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Åbo). Dessutom finns det möjlighet i Jakobstad att gå i 

språkbad på finska. (Hertzberg, 2012, s. 17.) 

De flesta kommuner som erbjuder språkbadsundervisning följer inte språkbadets grundprin-

ciper, enligt Vasa modellen, men de anses ändå vara en form av språkbad (Buss & Mård 

1999, s. 78). Det är vanligt att kommunerna följer språkbadsmodellen i stora drag men an-

passar den enligt eget behov. Största skillnaden ligger i hur mycket språkbadsspråket an-

vänds och vilket dess förhållande är till modersmålet. Det är inte heller ovanligt att i vissa 

kommuner övergår barn från svenskt språkbad till en svensk skola. (Kangasvieri et al., 2012, 

s. 48–49.) Det uppskattas finnas 2–5 procent finskspråkiga barn i svenska skolor inom den 

grundläggande utbildningen och i enspråkigt finska kommuner uppskattas det finnas upp till 

50 procent finskspråkiga barn i svenska skolor. Denna situation har lett till att många kom-

muner har gått in för att börja erbjuda språkbad som en möjlighet för skolgång på svenska. 

Språkbadsundervisning kan på tvåspråkiga orter stå för en betydande del av den svensksprå-

kiga utbildningen och vara ett alternativ för enspråkigt finska barn. (Hertzberg, 2012, s. 18–

19.) 

4.1 Språkbadslärarutbildningen 1998–2014 

Behovet av språkbadslärare ökade i takt med att språkbadet spred sig på 1990-talet och 

språkbadet etablerades som en del av skolsystemet (Björklund et al., 2007, s. 13). Kanada 

och Finland har varit föregångare i språkbadsundervisning och språkbadslärarutbildning. I 

Finland har det redan under nästan tio års tid funnits en lärarutbildning i grundexamensske-

det inriktad på svenskt språkbad och i Kanada grundades den första språkbadslärarutbild-

ningen i början på 1980-talet. (Peltoniemi, 2015, s. 33.) Enligt Obadia (1995, s. 73) behöver 

språkbadslärare en speciell utbildning för sitt arbete, eftersom språkbad skiljer sig från det 

vanliga klasslärararbetet på många sätt. 

Den första gruppen studerande till språkbadslärarutbildningen togs in 1998 och utbildningen 

ordnades som ett samarbete mellan Vasa universitet och lärarenheten i Kajana, som hör till 
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Uleåborgs universitet. Utbildningen var indelad så att studerandena studerar pedagogikstu-

dier vid lärarenheten i Kajana och studier i flerspråkighet och svenska vid Vasa Universitet. 

(Buss & Mård, 1999, s. 24; Mård, 2004, s. 69; Björklund et al., 2007, s. 13.) Språkbadslä-

rarutbildningen var tvåspråkig och huvudämnet var pedagogik, som studerades vid läraren-

heten vid Kajana (Björklund et al., 2007, s. 13). 

Eftersom språkbadsläraren är barnets språkliga modell var språkkunskapskriterierna till ut-

bildningen höga. Ändå varierade språkbadslärarstuderandes språkkunskaper i svenska från 

skolsvenska till modersmålstalare av svenska. I urvalsprovet testades sökandens skriftliga 

och muntliga färdigheter i svenska. Språkkunskaperna i svenska var ändå inte ett oöverkom-

ligt hinder för att komma in till utbildningslinjen, eftersom man utgick från att språkkun-

skaperna i svenska förbättrades under studietiden. (Saari & Suortti, 2002, s. 251.) 

Språkbadslärarutbildningens inträdeskrav följde nästan samma mönster under åren 1998–

2009. På basis av studentexamensbetyget, vitsord i tidigare studier i svenska och flersprå-

kighet och andra universitetsstudier, samt arbetserfarenhet gallrades sökande till utbild-

ningen. Enligt resultaten från den första fasen kallades sökande till urvalsprov, som bestod 

av en gruppsituation (endast fram till 2003), en intervju på svenska, en lämplighetsintervju 

(från år 2001) samt en boktentamen. Utgående från dessa två faser gjordes den slutliga an-

tagningen. Från och med 2007 deltog sökande i det landsomfattande VAKAVA-provet, så 

att de akademiska studiefärdigheterna som behövdes för pedagogik studier skulle kunna ut-

värderas. Baserat på den första fasen kallades ungefär 50 sökande till den andra fasen, där 

urvalsprovet följde tidigare struktur. (Peltoniemi, 2015, s. 35 hänvisar Oulun yliopiston kas-

vatustieteen tiedekunnan valintaopas, 2000–2007.) 

Enligt studiehandboken KOKY (Kajaanin yliopistokeskus 2009), följde språkbadslärarut-

bildningen till tillämpade delar läroplanen vid lärarutbildningsenheten vid Kajana. Studie-

helheten var indelad i kandidatexamen (180 sp) och magisterexamen (120 sp). Kandidatex-

amen bestod av grundstudier och ämnesstudier i pedagogik inklusive praktikperiod, av 

språk-, kommunikations-och orienteringsstudier, samt biämnesstudier bestående av grund-

skolans ämnen och ämneshelheter och av grundstudier i svenska. Magisterexamen bestod av 

fördjupade studier i pedagogik, tillämpad språkbadspraktik och studier i svenska. För att få 

ämneslärarbehörighet i svenska kunde studerande läsa 35 sp extra svenska, så att det sam-

manlagda antalet studiepoäng i svenska uppgick till 120 sp. Hela utbildningsprogrammet 
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bestod av 335 studiepoäng. Till skillnad från den vanliga klasslärarutbildningen hade språk-

badslärarstuderande biämnet svenska med inriktning på flerspråkighet, som studerades vid 

Vasa universitet. (Kajaanin yliopistokeskus, 2009, s. 31–35.) Språkbadslärarstuderandena 

fick under studierna ”svenska med inriktning på flerspråkighet” forskningsbaserad känne-

dom om språkutveckling, språkundervisning, tvåspråkig undervisning, språkbadsundervis-

ning, språkforskning och språkutvecklande undervisning (Björklund et al., 2007, s. 13). Stu-

derandena avlade praktik i språkbad i Vasa (Keskuskoulu) och i finsk övningsskola i Kajana. 

Praktiken ordnades i språkbadsskola i Vasa för att förstärka språkbadslärares yrkesidentitet 

på svenska samt för att förstärka användningen av temaundervisning som didaktisk metod. 

Studerandena fick valet att skriva sina avhandlingar endera på svenska eller på finska. (Kaja-

anin yliopistokeksus, 2009, s. 31–35.) 

4.1.1 Studerandenas erfarenheter av språkbadslärarutbildningen 

Studierna vid Vasa universitet hade som mål att ge språkbadslärarstuderande tillräckliga fär-

digheter i svenska för att kunna arbeta som språkbadslärare i språkbadsskola. Språkbadslä-

rarutbildningen gav även kompetens att arbeta som klasslärare, språkbadslärare i lågstadiet 

och ämneslärare i svenska. (Björklund et al., 2007, s. 13.) Mellan åren 1999–2014 utexami-

nerades sammanlagt 54 språkbadslärare från utbildningen (e-post Marja–Liisa Pehkonen, 

20. November, 2014). Bortfallet inom utbildningen var stort i början på grund av otillräcklig 

information om utbildningen, oklar läroplan, begränsade möjligheter att studera biämnen 

och för lite pedagogiska studier på svenska (Kangasvieri et al., 2012, s. 39). 

När språkbadslärarutbildningen startade år 1998 var studietiden planerad till fyra år och stu-

dierna inleddes först i Kajana, varefter studerande studerade svenska och språkbadsstudier i 

Vasa. Men år 2002 inleddes studierna först i Vasa och sedan i Kajana. Saari och Suortti 

(2002) följde med de första språkbadslärarstuderandenas erfarenheter av utbildningen och 

fann det faktum att studerandena själva ansåg läroplanen vara otydlig ledde till problem. 

Språkbadstuderandena önskade mera studier på svenska och mera språkbadspedagogik un-

der studietiden i Kajana. Men det största problemet som uppstod i Kajana var att det fattades 

en studierådgivare som tog hand om språkbadstuderandenas ärende. Problemet fanns kvar 

till år 2000 då Kajana anställde en studierådgivare för att utveckla utbildningslinjen. Föru-

tom detta var studerandena oroande över hur de kunde avlägga hela studiehelheten på endast 

fyra år. Under studietiden i Vasa önskade studerandena en mera pedagogisk synvinkel i stu-

dierna i svenska. Mest nöjda var studerandena med studierna i flerspråkighet. Studerandenas 
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attityder mot utbildningslinjen blev positivare med tiden men det fanns ändå ännu kvar pro-

blem inom studieinriktningen. Studerandena var missnöjda över möjligheten att studera 

biämnen samt kände sig olikvärdiga i jämförelse med andra studerande vid universitetet. 

Eftersom det redan ingick ett biämne i språkbadslärarstudierna nekades studerandenas rät-

tighet att läsa ett ytterligare biämne, även om studerandena ville fördjupa sina kunskaper i 

grundskolans undervisningsämnen. (Saari & Suortti, 2002, s. 251–253, 256.) 

Majabacka (2008, s. 96–97) har i sin avhandling påpekat att studerandena i studieinrikt-

ningen för språkbad önskade mera undervisning på svenska, eftersom kunskaperna i svenska 

ansågs vara viktiga för språkbadsläraryrket. Studerandena önskade även bättre möjligheter 

att studera biämnen, eftersom de ansåg att lärare behöver även andra kunskaper för att kunna 

undervisa i grundskolans andra läroämnen än bara svenska. Problemet med studierna var 

också att undervisningen i Kajana inte förberedde för arbete som språkbadslärare, utan för 

arbete som vanlig klasslärare. De flesta studeranden ansåg att deras språkkunskaper i 

svenska inte räckte till för arbete på svenska. Studerandena kritiserade även byte av bostads-

ort till Kajana, som är en enspråkigt finsk kommun och inte har svenska naturligt i omgiv-

ningen. Dessutom fungerade inte informationsflödet mellan Vasa universitet och lärarutbild-

ningsenheten vid Kajana under utbildningens gång. Studerandena var missnöjda med hur 

utbildningen var organiserad och med samarbetet mellan Vasa universitet och Uleåborgs 

universitet. (Majabacka, 2008, s. 72–75, 59.) 

Enligt Majabacka (2008, s. 98) är blivande språkbadslärare osäkra ifall de kommer att arbeta 

inom språkbad i framtiden. Den största orsaken till detta är att arbete för språkbadslärare 

finns bara på vissa orter i Finland och de flesta är inte beredda att byta ort på grund av arbetet. 

Enligt Björklund et al. (2007, s. 13) är språkbadslärarutbildningen främst riktad till finsk-

språkiga studerande med goda muntliga kunskaper i det svenska språket. Enligt Majabacka 

(2008) ansåg studenterna i hennes avhandling att språkkunskaperna i svenska förbättrades 

under utbildningens lopp, och var speciellt goda under studietiden i Vasa, men några stu-

derande ansåg även att deras språkkunskaper försämrades under studietiden i Kajana. Orsa-

ken till att språkkunskaperna i svenska försämrades i Kajana var att dessa elever varken var 

tvåspråkiga eller hade kontakt med svenskan utanför universitetet. (Majabacka, 2008, s. 56–

57.) Grundkunskaper i det svenska språket har blivit allt viktigare med åren i valet av stu-

derande till utbildningen (Mård, 2004, s. 71). Även studerandena själva i utbildningen av 

språkbadslärare anser att språkkunskaper i svenska är viktiga men största delen ansåg att just 
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språket känns osäkert i språkbadsläraryrket och därför arbetar de hellre som vanliga klasslä-

rare. Troligen har dessa studerande finska som modersmål och är därför osäkra på sina språk-

kunskaper i svenska. (Majabacka, 2008, s. 91–92.) 

4.1.2 Språkbadslärarutbildningen 2014– 

Statsrådet i Finland lyfte i sin nationalspråksstrategi från år 2012 fram behovet av kompe-

tenta språkbadslärare samt behovet av att sträva efter att öka utbudet av språkbadsundervis-

ning (Statsrådets kansli 2012). 

Antagningen till språkbadslärarutbildningen tog slut 2009 och 2010 bestämde Uleåborgs 

universitet att lägga ner lärarutbildningsenheten i Kajana (Kangasvieri et al., 2012, s. 38). 

En ny språkbadslärarutbildning inleddes hösten 2014 i samarbete med enheten för nordiska 

språk vid Vasa universitets filosofiska fakultet och pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 

(Vaasan yliopisto 2015). Det nya programmet har beaktat erfarenheter från den tidigare ut-

bildningen i Finland och i andra länder. Dessutom kommer forskare att följa upp det nya 

utbildningsprogrammet för att kunna förbättra det i framtiden. (Peltoniemi, 2015, s. 54.) 

Urvalsprovet till språkbadslärarutbildningen år 2015 är indelad i två faser, där den första 

fasen består av ett skriftligt prov där den sökandes språkkunskaper i svenska och finska samt 

kännedom om språkbad testas. I den andra fasen testas med intervju den sökandes lämplighet 

för lärarutbildningen samt de muntliga språkfärdigheterna i både svenska och finska. På bas 

av urvalsprov väljs högst 20 studerande till utbildningen. (Vaasan yliopisto 2014d.) 

Studerande i programmet avlägger kandidatexamen i humanistiska vetenskaper och filosofie 

magisterexamen, med sammanlagt 300 studiepoäng. Kandidatexamen består av grund-och 

ämnesstudier i svenska, allmänna studier, kommunikations-och språkstudier, samt pedago-

giska studier för lärare och grundskolans ämnen och ämneshelheter som biämnesstudier. 

Magisterexamen består av fördjupade studier i svenska och pedagogiska studier för lärare 

och grundskolans ämnen och ämneshelheter som biämnesstudier. (Vaasan yliopisto 2014– 

2015.) Efter examen får studerande behörighet att arbeta som klasslärare och språkbadslärare 

i grundskola, samt som svensklärare i finskspråkig grundläggande utbildning och gymna-

sium (Vaasan yliopisto 2015; Vaasan yliopisto 2014–2015). 

Vid Vasa universitet avlägger studerandena studier i huvudämnet ”svenska med inriktnings-

alternativet flerspråkighet”, samt allmänna studier och studier i språk-och kommunikation. 
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Dessa studier ger beredskap att arbeta som språkbadslärare inom den grundläggande utbild-

ningen. I studiehelheten ingår både teoretiska och praktiska helheter, som ger mångsidiga 

kunskaper i det svenska språket och kulturen. Studierna ger även kunskaper om flerspråkig-

het och svenska som andraspråksundervisning, som behövs i arbetet som språkbadslärare. 

Vid Åbo Akademi avlägger studerande pedagogiska studier samt studier i grundskolans äm-

nen och ämneshelheter. De pedagogiska studierna innehåller olika pedagogiska och didak-

tiska perspektiv på lärande och lärarskap och ger behörighet för lärartjänst, medan studierna 

i grundskolans ämnen och ämneshelheter ger behörighet för klassundervisning. Studierna 

innehåller alla nödvändiga kurser i grundskolans ämnen och ger därmed all nödvändig kun-

skap för undervisning i grundskolan. Dessutom ingår det fyra praktikperioder i årskurserna 

1-6 som alla praktiseras i svenskt språkbad. Alla kurser undervisas på svenska, exklusive 

allmänna studier och på detta sätt utvecklas studenternas färdigheter i svenska. (Vaasan 

yliopisto 2014–2015.) 

Den största skillnaden mellan den första språkbadslärarutbildningen (Vasa universitet och 

Uleåborgs universitet) och språkbadslärarutbildningen idag (Vasa universitet och Åbo Aka-

demi) är att i den första utbildningen hade studenterna pedagogik som huvudämne och skrev 

därmed både kandidat-och magisterexamen inom pedagogik, medan den nya utbildningen 

har svenska som huvudämne och studerande avlägger både kandidat-och magisterexamen 

inom svenska. Den andra skillnaden är att den tidigare språkbadslärarutbildningen var två-

språkig med studier både på svenska och på finska, medan den nuvarande språkbadslärarut-

bildningen till största delen är svenskspråkig. Vad gäller innehållet i studierna är de båda 

programmen ganska lika varandra. (Peltoniemi, 2015, s. 37.) Samarbete mellan Åbo Aka-

demi och Vasa universitet kan i fortsättningen möjligen lappa problem som Majabacka 

(2008) fann i sin avhandling pro gradu och som påstods i rapporten från Jyväskylä universitet 

(Kangasvieri et al., 2012, s. 67–68). 

4.2 Kriterier för språkbadslärare 

Behöriga språkbadslärare är svårt att rekrytera eftersom det av läraren krävs utmärkta kun-

skaper i skolspråket. Det vill säga om skolans språk är finska skall läraren ha utmärkta kun-

skaper i det finska språket. Detta kan leda till svårigheter att rekrytera språkbadslärare som 

gått lärarutbildningen på svenska. (Kangasvieri et al., 2012, s. 30.) 
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Finlands lagstiftning kräver inte någon speciell utbildning för att kunna undervisa i språkbad 

eller på främmande språk, därför saknar många språkbadslärare utbildning inom språkbad 

(Kontio, 2006, s. 16). Enligt Hertzberg (2012, s. 33) finns det inga behörighetskrav för språk-

badslärare vad gäller språkbadspedagogik eller tvåspråkighetsfostran utan lärarbehörighet 

som täcker språkkraven räcker för att få arbeta i språkbad. Detta innebär att inom språkbad 

arbetar lärare med varierande språkliga bakgrunder. Den största delen har gått en vanlig 

klasslärarutbildning, som inte innehåller studier inom flerspråkighet eller studier om inlär-

ning och undervisning på främmande språk. I början var de flesta språkbadslärare svensk-

språkiga lärare som fått sin lärarutbildning vid Åbo Akademi. (Young, 1995, s. 96–97; Björ-

klund et al., 2007, s. 15.) I undervisning på främmande språk undervisar för det mesta lärare 

med klasslärarutbildning och ämneslärarutbildning i något språk, men även lärare med biäm-

nesstudier i något språk (Kangasvieri et al., 2012, s. 38, citerar Järvinen, 2011b). 

Lärares språkbehörighetskriterier är fastställda i lagen i paragrafen ”Lag om de språkkun-

skaper som krävs av offentligt anställda” och ”Statsrådets förordning om bedömning av kun-

skaper i finska och svenska inom statsförvaltningen” (Finlex 424/2003 och 481/2003). Lä-

rare bör ha utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i skolans undervisningsspråk. Behö-

righeten kan fås genom att uppvisa utmärkta kunskaper i högskolans mognadsprov, som är 

skrivet med det språk som skolutbildningen har förvärvats, utföra studentexamens moders-

målsprov med vitsordet minst magna cum laude approbatur, utföra studentexamens prov i 

finska som andraspråk eller svenska som andraspråk med vitsordet minst eximia cum laude 

approbatur, genom att utföra Utbildningsstyrelsens examen i muntliga och skriftliga kun-

skaper eller så genom utförande av den allmänna språkexamen på nivå 6. Nivå 6 innebär 

utmärkta förmågor att använda språket i tal och skrift och förstå själva språket utmärkt. En-

ligt Utbildningsstyrelsens bestämmelser ”Språkkunskaper som krävs av lärare i förskoleun-

dervisning och grundläggande utbildning som sker på ett annat språk än skolans undervis-

ningsspråk” (25/011/2005) sägs att läraren har tillräckliga språkkunskaper om läraren avlagt 

nationella språkexamina på nivå fem, eller avlagt minst 80 sp universitetsstudier i undervis-

ningsspråket, eller också avlagt sina behörighetsgivande studier utomlands. Lärare som un-

dervisar minst fyra veckotimmar eller minst fyra kurser måste bevisa sina språkkunskaper. 

(Utbildningsstyrelsen 2014a.) 

Enligt kommunerna är det främsta kriteriet i rekryteringen av språkbadslärare att de skall ha 

grundutbildning för yrket (lärare, ämneslärare, barnträdgårdslärare). De flesta kommuner 

anser att det är viktigt att språkbadsläraren behärskar språkbadsspråket men de godkänner 
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språkkunskaper i språkbadsspråket som är förvärvade på andra sätt, t.ex. genom språkex-

amen eller ämnesstudier i språkbadsspråket (60 sp). Ganska viktiga aspekter i rekryteringen 

är lärarens språkkunskaper på modersmålsnivå, arbetserfarenhet och kännedom om språk-

badspedagogik. Pedagogisk kunnighet och språkkunskaperna är viktiga i rekryteringen av 

språkbadslärare. I Österbotten finns det ett gott utbud av svenskspråkiga lärare, men i hu-

vudstadsregionen finns det ett stort behov av kompetenta lärare som pratar modersmålsaktig 

svenska. I flera skolor finns det även lärare som undervisar i språkbadsklasser utan utbild-

ning och språkkunskaper. I södra Finland är det utmanande att rekrytera behöriga lärare till 

grundutbildningen, för att de flesta svenskspråkiga lärare söker sig till svenskspråkiga sko-

lor. Inom vissa kommuner antas det bildas rekryteringsproblem i framtiden då gamla lärare 

pensionerar sig. I södra Finland är det svårare att rekrytera språkbadslärare och efterfrågan 

ökar hela tiden. (Kangasvieri et al., 2012, s. 50–52, 67.) Dessutom varierar språkkriterierna 

i olika kommuner. Till exempel i Helsingfors ska klassläraren ha utmärkta kunskaper i sko-

lans språk och dessutom krävs nivån 5/6 i språkbadspråket. Det är få svenskspråkiga som 

har utmärkta kunskaper i finska även om de har utmärkta kunskaper i svenska, vilket leder 

till att de inte är formellt behöriga för att undervisa i språkbad. Vissa kommuner har löst 

språkbehörighetsfrågan med att kräva utmärkta kunskaper endast i undervisningsspråket en-

ligt förordningen (1133/2013 9 §). I Jakobstad har man löst problemet med att de som un-

dervisar i svenskt språkbad tillhör den svenska administrationen och de som undervisar i 

finskt språkbad hör till den finska administrationen (Hertzberg, 2012, s. 33–34). 

De flesta kommuner som ordnar språkbad är överlag nöjda med språkbadslärares yrkesskick-

lighet. Mest nöjd är man i tvåspråkiga kommuner där majoritetsspråket är finska samt i finsk-

språkiga kommuner där det finns svenskt språkbad. Orsaken är att de språkbadslärare som 

arbetar inom språkbad är erfarna och motiverade lärare med intresse att utveckla språkbads-

pedagogiken. Missnöjet med språkbadslärare i vissa kommuner beror på lärarnas varierande 

kunskaper i språkbadsspråket. Det är svårt att hitta lärare med både språkbadsutbildning och 

språkfärdigheter till yrket.  Kommunerna uppskattar att efterfrågan av språkbadsutbildning 

på grundskolenivå kommer att stiga inom de närmaste tio åren, men kommunerna är ändå 

inte beredda att erbjuda mer språkbadsutbildning än vad det finns för tillfället. (Kangasvieri 

et al., 2012, s. 52, 59–60.) 

Kommunerna i Finland uppskattar att efterfrågan på språkbad i kommuner där det inte ord-

nas språkbad förmodligen inte kommer att stiga i framtiden. Däremot uppskattar dessa kom-

muner (små kommuner under 10000 invånare) att efterfrågan av undervisning på främmande 
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språk kommer att öka i framtiden. Dessa kommuner som för det mesta är enspråkigt finska 

kommuner uppskattar att utbudet av språkbadsutbildning inte kommer att öka i framtiden. 

Men undantag i kommunerna fanns dock. Efterfrågan på språkbad uppskattas öka speciellt 

vid kusterna, i Österbotten och södra Finland. Även om kommunerna i överlag är försiktiga 

med att erbjuda mera språkbad, fastän det finns en efterfrågan är det klart att utbildningen 

av språkbadslärare måste öka, så att det kan täcka även efterfrågan av kompetenta lärare i 

södra Finland. Språkbadslärarutbildningen har fram till 2009 tagit in mindre än 16 stu-

derande och antalet har varit otillräckligt för att täcka behovet av efterfrågan. (Kangasvieri 

et al., 2012, s. 61–63, 67.) Enligt Peltoniemi (2015, s. 41) är det i Finland under planering 

en lärarutbildning för barnträdgårdslärare och ämneslärare i språkbad. 

4.3 Språkbadsutbildningens framtid 

Språkbad är en tvåspråkig utbildning som spritt sig från Kanada sedan 1965 till Europa. Idag 

finns språkbad i bland annat USA, Australien, Baskien, Katalonien, Ungern, Irland, Nya 

Zeeland, Singapore, Sydafrika, Wales, Bretagne, Skottland, Estland och Schweiz (Hertz-

berg, 2012, s. 16; Vaasan yliopisto 2014e; Peltoniemi 2015.) USA, Kanada, Nya Zeeland, 

Estland, Irland och Finland erbjuder främst tidigt fullständigt språkbad medan flera andra 

länder erbjuder även andra former av språkbadsprogram. Kanada och Finland har den mest 

utvecklade språkbadslärarutbildningen i grundexamensskedet, medan USA, Wales, Estland, 

Irland och Nya Zeeland erbjuder studier som är inriktade på språkbad, i grundexamensske-

det. I de länder som inte har språkbadslärarutbildning i grundexamensskedet ordnas ofta 

fortbildning i varierande omfattning för språkbadslärare. (Peltoniemi, 2015, s. 46, 48–49.) I 

Finland är det främst Centret för språkbad och flerspråkighet som ordnar fortbildningen 

(Vaasan yliopisto 2014f). 

Språkbadsundervisning i vissa länder har bidragit till att de språkliga minoriteterna har fått 

en möjlighet till undervisning på sitt eget språk. Vissa skolor har varit rädda för att ge under-

visning på minoritetsspråket i rädsla för att barnen inte ska lära sig majoritetsspråket. Ef-

tersom barn som går i språkbad blir funktionellt tvåspråkiga har det blivit lättare att ge under-

visning på minoritetsspråk med språkbadspedagogik.  (Hertzberg, 2012, s. 16.) Språkbad har 

i de flesta länder uppstått för att kunna på ett effektivt sätt undervisa minoritetsspråk eller 

bevara ett ursprungsspråk (Peltoniemi, 2015, s.46 citerar Kong 2013). 
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I ett internationellt expertseminarium vid Vasa universitet hösten 2013 samlades experter 

från olika länder för att fundera på språkbadslärarutbildningens framtid. De ansåg att ef-

tersom det är mycket krävande att vara språkbadslärare är det viktigt att stöda läraren psy-

kologiskt, till exempel med hjälp av en mentor. Även stödverksamhet ansågs viktigt, så att 

språkbadslärare kan dela med sig av idéer, erfarenheter och material. Detta kunde vara en 

garanti för lärares kontinuerliga professionella utveckling samt engagemang för yrket. Ty-

värr finns det ändå idag i skolan sällan tid för extra diskussioner och reflektering. (Peltoni-

emi, 2015, s. 43.) 

Under seminariet diskuterades hur språkbadslärarutbildningen kan stöda språkbadslärares 

språkanvändning utanför skolan i sociala kontexter. En lösning på detta är möjlighet till ut-

veckling av det sociala och kommunikativa språkbadsspråket redan under lärarutbildningen, 

till exempel i kommunikation med samhället. För att utveckla den kommunikativa kompe-

tensen behövs även en utvidgad kulturell kännedom. Detta sker bäst genom en meningsfull 

social verksamhet som läraren sedan integrerar i undervisningen. Även lärarutbildare har en 

betydelse i studerandenas utveckling av språkbadsspråket, eftersom studerandena undervisar 

på det sätt de själva fått undervisning på. Lärarutbildningen fungerar även som språklig mo-

dell och därför är det viktigt att beakta språkkunskaper för att bli antagen till utbildningen. 

(Peltoniemi, 2015, s. 43–44.) 

Språkbadets styrkor är att språkbadsprogram är populära och att utbildningsmöjligheterna 

både i grundexamensskedet och som fortbildning har ökat i olika länder. I vissa länder har 

språkbadsspråket fått en bättre ställning i samhället. En internationellt känd utmaning inom 

språkbad är bristen på kompetenta lärare, och även om detta finns skulle det behövas allt 

mera utbildning av språkbadslärare. Det är viktigt att utveckla språkbadslärarutbildningen 

för att garantera en hög nivå på utbildningen, också för att språkbadslärarskap skiljer sig från 

det traditionella lärarskapet. (Peltoniemi, 2015, s. 51–53.) 
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5 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE  

I följande kapitel kommer jag att redogöra för undersökningens genomförande. I de första 

avsnitten berättar jag om undersökningens syfte samt om målgruppen som ingår i undersök-

ningen och hur jag samlat in materialet. I det följande avsnitten berättar jag om forsknings-

metod samt analysmetoderna. Det sista avsnittet handlar om undersökningens tillförlitlighet 

och forskningsetik. 

5.1 Syfte 

Redan i början av min undersökning var det klart för mig att jag ville göra en undersökning 

relaterad till språkbad, eftersom jag studerar till språkbadslärare. Ganska tidigt visste jag 

även att jag ville undersöka språkbadslärarstuderande, eftersom det är relativt enkelt att stu-

dera vuxna människor, jämfört med barn. Först ville jag undersöka studerandenas erfaren-

heter från språkbadslärarutbildningen men eftersom Majabacka redan hade gjort en under-

sökning om språkbadslärarutbildningen (se Majabacka 2008) försökte jag hitta en annan 

riktning på min undersökning och efter diskussioner med min handledare kom jag fram till 

att undersöka tidigare språkbadslärarstuderandes arbetssituation idag. Jag anser även att va-

let av ämnet till min undersökning påverkades av att min vän nyligen hade börjat arbeta i sin 

första lärartjänst och det var intressant att följa med hennes erfarenheter från arbetslivet. Jag 

blev intresserad av hur nyutbildade lärare blir mottagna i arbetslivet och hur hurudana erfa-

renheter de har från arbetslivet. 

Syftet med undersökningen är redogöra för hur utexaminerade språkbadslärare är placerade 

i arbetslivet, hurudan nytta de har haft av de olika delarna som ingår i utbildningen samt 

hurudana erfarenheter de har av arbetslivet. Jag är speciellt intresserad av utexaminerade 

språkbadslärares erfarenheter av allt relaterat till språkbadslärararbete, som till exempel er-

farenheter av att söka språkbadslärartjänster och språkbadslärarvikariat. Dessutom är jag in-

tresserad av hurudana erfarenheter språkbadslärare har från arbetsåren. Tilläggsvis är jag 

intresserade av arbetslivserfarenheter från de första åren för att jag själv snart ska börja ar-

beta i mitt första lärararbete. Men jag är även intresserad av språkbadslärares erfarenheter 

från hela karriären. Dessutom vill jag veta vad i utbildningen som de utexaminerade språk-

badslärare har haft mest nytta av. 

Utgående från detta har jag tre forskningsfrågor: 
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1. Hur är språkbadslärare placerade i arbetslivet? 

2. Hurudan nytta i arbetslivet har utexaminerade språkbadslärare av utbildningen? 

3. Hurudana erfarenheter har språkbadslärare från arbetslivet?  

Jag antar att de flesta utexaminerade språkbadslärare arbetar som klasslärare på det språk 

som är modersmålet. De som har finska som modersmål arbetar högst troligen i en finsk-

språkig skola som klasslärare och de som har svenska som modersmål arbetar troligen i en 

svenskspråkig skola som klasslärare eller också i en språkbadsskola. Jag tror att de flesta vill 

arbeta på sitt modersmål, eftersom det är det språk de kan bäst och det känns även naturligast. 

Dessutom är ämnesinnehållet i skolans ämnen, som ord och uttryck, mera bekant på det 

språk som man själv fått den grundläggande utbildningen på. Jag tror att nästan ingen av de 

utexaminerade språkbadslärare som har finska som modersmål arbetar i språkbad. Även om 

den tidigare språkbadslärarutbildningen var menat för finskspråkiga studerande men goda 

kunskaper i svenska (Björklund, 2007) tror jag att de flesta studerandena inte litat tillräckligt 

mycket på sina kunskaper i svenska för att vilja arbeta inom språkbad. 

Jag antar vidare att de flesta utexaminerade språkbadslärare har sökt arbete på orter nära sin 

födelseort för att vara något så när nära sin familj. Jag tror att familjen inverkar mycket på 

valet av den ort som språkbadslärare vill arbeta på. En stor del av språkbadslärare i målgrup-

pen för min undersökning har varit i arbetslivet redan i flera år, vilket tyder på att de har 

hunnit bosätta sig på en viss ort och bilda familj. Därför tror jag att de språkbadslärare som 

har familj inte är lika villiga att flytta bostadsort för att få arbeta inom språkbad, eftersom de 

också kan arbeta som vanliga klasslärare på alla orter i Finland. Eftersom arbetsmöjligheter 

för språkbadslärare endast finns på vissa orter i Finland, speciellt södra Finland, tror jag att 

få språkbadslärare som inte kommer därifrån, heller inte är beredda på att flytta till södra 

Finland för att få arbeta inom språkbad. Dessutom tror jag att de flesta språkbadslärarstu-

derandena redan under studietiden var mest intresserade av att få klasslärarkompetens och 

språkbadslärarkompetensen var bara ett tillägg i examen. 

Jag antar att de utexaminerade språkbadslärarna har haft stor nytta av alla delar i utbild-

ningen, pedagogik, svenska och flerspråkighet. Men jag tror att det nyttigaste i arbetslivet 

har varit studierna i pedagogik, eftersom den innehåller allt som ger en bra grund för lärar-

arbetet. Jag antar att de som arbetar inom språkbad har haft mest nytta av studierna i svenska 

och flerspråkighet eftersom de behöver dessa kunskaper i vardagen. Men jag tror även att 

flera klasslärare uppskattar och använder delar av språkbadspedagogik i sitt dagliga arbete. 
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Vad gäller arbetslivet antar jag att de lärt sig mycket mera av lärararbetet än de lärt sig under 

utbildningen. 

Jag utgår från att de flesta språkbadslärare har positiva erfarenheter från arbetslivet. Jag antar 

att de flesta anser att de första åren i arbetslivet har varit tunga men roliga och mycket läro-

rika. Jag tror att ju mera arbetserfarenhet en språkbadslärare har desto säkrare är hen på sin 

läraridentitet. Dessutom tror jag att de som har vikarierat under studietiden haft en mera 

realistisk bild om vad lärararbetet egentligen är och på det sättet har arbetslivet mera mot-

svarat realiteten, än för de som inte har vikarierat under studietiden. De mest krävande upp-

gifterna under de första arbetsåren har troligen varit att hålla klassen under kontroll och mö-

tet med föräldrarna. Under studietiden får man inga kunskaper om hur man ska bemöta för-

äldrar till eleverna och jag tror att det är något som alla nya lärare är nervösa över. Jag tror 

även att de flesta lärare inte har fått någon handledning alls det första året som lärare, utan 

de har varit tvungna att klara sig själva genom att fråga sig fram i ärenden, med rektorn och 

andra lärare på skolan. Jag antar även att de flesta språkbadslärarna inte har krävt någon 

speciell handledning i övergången till arbetslivet. Vad gäller utexaminerade språkbadslära-

res framtid, tror jag att de flesta kommer att stanna i den skola, eller det yrke som de nu har, 

speciellt de som har en familj vars framtid de måste tänka på. 

5.2 Målgrupp och materialinsamling 

Målgruppen i min undersökning är språkbadslärarstuderande som utexaminerats från utbild-

ningen. Det var en speciellt viktigt aspekt i min undersökning att språkbadsläraren har utex-

aminerats från utbildningen, eftersom jag ville studera utexaminerade språkbadslärares pla-

cering i arbetslivet. Det finns en hel del individer som avbrutit utbildningen eller bytt utbild-

ningslinje i något skede under utbildningens gång och för att försäkra mig om att dessa in-

divider inte svarar på enkäten bad jag hjälp från Uleåborgs universitet och de gav mig en 

namnlista på individer som utexaminerats från utbildningen. Det sammanlagda antalet utex-

aminerade individer från utbildningen är 54 stycken och alla dessa hade möjlighet att ingå i 

min undersökningsgrupp. 

Undersökningen genomfördes genom en elektronisk webbenkät (se bilaga 1) skriven på 

svenska, men de som deltog i undersökningen fick själva välja på vilket språk de svarar på 

enkäten, endera finska eller svenska. I början av enkäten skrev jag instruktioner för ifyllandet 

av enkäten, samt om undersökningens syfte och att enkäten är anonym, vilket innebär att jag 
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inte kommer att få veta namnen på dem som svarar på enkäten. Jag har delat in enkäten i 6 

delar. Den första delen består av bakgrundsfrågor och följer med frågor som handlar om 

placeringen i arbetslivet. Därefter följer frågor om språkbadslärarutbildningen och om erfa-

renheter från arbetslivet. I den sista delen följer det frågor om framtiden samt påståenden om 

arbetslivet var respondenten skall välja det som bäst motsvarar den egna åsikten i skalan 1–

5. I slutet av enkäten har respondenterna möjlighet att kommentera eller berätta ytterligare 

mera om erfarenheter från arbetslivet. 

Jag publicerade enkäten första gången den 10 december 2014 och skickade den till språk-

badslärare som är medlemmar i en språkbadsgrupp (kiky) på facebook. Facebook gruppen 

har sammanlagt 32 medlemmar men jag skickade enkäten endast till sådana personer som 

jag visste, enligt min lista från Uleåborg, att hade utexaminerats från utbildningen. Jag skick-

ade även enkäten via e-post till sådana individer som inte fanns med i facebook-gruppen. 

Målgruppen hade en och en halv vecka på sig att svara på enkäten, till den 22 december 

2014. Tiden var så kort eftersom via diskussion med min handledare kom vi fram till att en 

kort svarstid får lärare att svara snabbt på enkäten. Enligt Hirsjärvi, Remes och Sajavaara 

(2009, s. 204) är det önskvärt att undvika att skicka en enkät i december, men jag ansåg att 

jag kunde göra det före jul, när lärarna ännu arbetade. Jag skickade enkäten just efter att 

lärarna hade skrivit färdigt betyg för sina elever och hade mindre stressiga dagar framför sig. 

På det sättet var tidpunkten för enkäten lämplig. 

I början av januari hade jag fått endast 11 svar på min enkät och skickade därför en påmin-

nelse om att fylla i enkäten. Jag sökte även personer och deras e-post adresser på nätet och 

skickade e-post till de adresser som jag hittade via sökning på google och svenskskola.fi. På 

detta sätt fick jag 14 svar till och det sammanlagda antalet svar uppgick till 25 stycken. I ett 

svar av 25 kom det fram att individen inte har utexaminerats från språkbadslärarutbildningen 

och därför kan jag i analysen inte beakta detta svar. Jag fick även hjälp av min handledare 

att spåra kontaktuppgifter till gamla språkbadsstuderande. De äldsta spåkbadslärarna har 

utexaminerats från utbildningen redan för över tio år sedan, vilket betyder att många har gift 

sig och bytt namn, vilket ledde till svårigheter att hitta och få kontakt med dessa personer. 

Många personer i min undersökningsgrupp var även mammalediga, och det var därför svårt 

att nå dem och få dem att fylla i enkäten. Efter hjälp av min handledare skickade jag e-post 

till ytterligare några personer och fick på det sättet två svar till på min enkät. Det samman-

lagda antalet svar uppgår därmed till 27 stycken. 
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5.3 Forskningsmetod 

Min undersökning har både kvalitativa och kvantitativa drag. Kvantitativ metodik ger en 

bred och aktuell bild av forskningsfrågorna, medan kvalitativ metodik ger en djupare och 

mångsidigare förståelse av forskningsobjektet. Syfte med kvalitativa metoder är att beskriva 

data. Kvalitativa metoder fokuserar på det unika och utgångspunkten är att beskriva under-

sökningsobjektet så mångsidigt och heltäckande som möjligt, i form av skrivna eller talade 

ord. Det vill säga, kvalitet syftar på en egenskap hos någonting, medan kvantitet syftar på 

mängden av denna egenskap. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 99, 106.) 

Kvalitativa metoder kan vara endera deskriptiva eller explorativa, med andra ord beskri-

vande och förklarande. Deskriptiva undersökningar försöker beskriva en viss population vid 

ett visst tillfälle, medan explorativa undersökningar vill redovisa för orsakssamband. (Olsson 

& Sörensen, 2011, s. 109.) Det är svårt att nå objektivitet i en kvalitativ undersökning, ef-

tersom forskaren och forskningsobjektet står så nära varandra. De kvalitativa insamlingsme-

toderna är temaintervju, observation, grupp-intervju samt analys av texter och dokument, 

som samlas in i så naturliga och autentiska situationer som möjligt. Målgruppen för under-

sökningen väljs medvetet i stället för ett slumpmässigt val. Forskningsplanen tar form under 

forskningens gång. (Hirsjärvi et al., 2009, s.161, 164.) Min undersökning är en deskriptiv 

metod, eftersom jag vill försöka beskriva en viss population vid ett visst givet tillfälle så 

ingående som möjligt, istället för att förklara det eller försöka hitta orsakssamband. De kva-

litativa dragen i min undersökning är att jag försöker beskriva undersökningsobjektet, språk-

badslärarstuderandes arbetslivserfarenheter, så ingående som möjligt, genom att analysera 

deras svar som de har fått ge när det bäst har passat dem. Typiskt för kvalitativa metoder är 

att målgruppen i undersökning är medvetet vald, vilket jag också har gjort. Jag valde först 

målgruppen och sedan gjorde jag forskningsplanen. 

Den kvantitativa metoden utgår från en teori, som grundar sig på tidigare forskningsresultat 

eller litteraturstudier, samt på forskarens egna erfarenheter inom området. Utgående från te-

orin kan undersökningen planeras och genomföras. Teorin, eller delar av teorin formuleras 

till prövningsbara hypoteser och analysen relateras till teorin. Forskaren har ofta ingen kon-

takt med försökspersonerna och undersöker ofta en stor grupp individer. Materialet samlas 

in med strukturerade frågeställningar som har formulerats i förväg, som till exempel en en-

kät. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18, 108.) De kvantitativa dragen i min undersökning är att 

jag har använt mig av en enkät som är en kvantitativ insamlingsmetod. Min enkät baserar 
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sig på tidigare forskningsresultat och litteraturstudier inom området och utgående från det 

har jag genomfört undersökningen. 

5.3.1 Fenomenologisk fallstudie 

Min undersökning är en enkätstudie som har drag av både fenomenologisk studie och fall-

studie. Typiskt för enkät-undersökningar är användningen av en enkät som materialin-

samlingsmetod.  Materialet samlas in på ett standardiserat sätt, vilket innebär att målgruppen 

består av ett fall ur en grupp och att alla frågor måste ställas till alla undersökningspersoner 

på exakt samma sätt. Det insamlade materialet analyseras ofta kvantitativt. (Hirsjärvi et al. 

2009, s. 193–194.) Gemensamt med enkät-undersökningar i min undersökning är det att jag 

har använt en enkät som materialinsamlingsmetod. I min enkät har jag ställt alla frågor på 

exakt samma sätt till alla undersökningspersoner. Dessutom består målgruppen av i förväg 

utvalda personer ur en grupp. Jag kommer även att analysera de strukturerade frågorna i min 

undersökning kvantitativt. 

Inom fenomenologin är man intresserad av mänskliga fenomen, som erfarenheter, upplevel-

ser och minnen. Forskaren vill beskriva människors upplevelser av fenomenet, så noggrant 

som möjligt genom att undersöka människors erfarenheter av fenomenens olika variationer. 

Mening med fenomenologin är att göra det osynliga synligt genom att klargöra hur ett feno-

men framträder i individens vardag och på vilket sätt. Inom fenomenologin används vanligt-

vis intervjuer för att få beskrivningar av människans livsvärld. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

171–172.) De fenomenologiska dragen i min undersökning är att jag är intresserad av att 

beskriva språkbadslärares erfarenheter och upplevelser från arbetslivet så noggrant som möj-

ligt. Eftersom erfarenheterna kan placeras både i det förflutna som i nutid kan de också ses 

som minnen. Jag är dessutom intresserad av dessa erfarenheter och upplevelser som de upp-

kommer i den aktuella vardagen. Min undersökning skiljer sig från den fenomenologiska 

studien i och med att jag istället för intervjuer har använt en enkät där språkbadslärarna har 

fått skriftligt genom en enkät berätta om sina erfarenheter från vardagen och arbetslivet. 

Fallstudier studerar ett fall, en person, en grupp eller en social enhet så ingående som möjligt 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 143; Patel & Davidson, 2014, s. 56). Ett fall kan vara någonting 

som skiljer sig från andra fall, eller också så en helt vardaglig händelse. Det är vanligt med 

fallstudier inom pedagogiken, speciellt när man är intresserad av undervisning eller inlär-

ning. Fallstudiers intresse ligger i en specifik verksamhet, en händelsekedja eller ett enskilt 
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objekt i en specifik miljö, till exempel verksamheten i en skola eller en klass. Man är även 

intresserad av en människas eller en grupp människors vardagliga händelser i en specifik 

omgivning. Fallstudier intresserar sig både för det förflutna som för det nuvarande. Den kva-

litativa fallstudien försöker beskriva fallet så detaljerat och heltäckande som möjligt samt 

hitta förklaringar på fenomenet. Inom fallstudier är undersökningsobjektet medvetet valt och 

det kan bestå av en stor grupp individer vars röst blir synligt i form av direkta citat. Datain-

samlingen är öppen och ostrukturerad och man försöker inte bekräfta teorier, snarare hitta 

nya begrepp och förstå objektet utifrån materialet. (Syrjälä, 1996, s. 10–13, 16.) Gemensamt 

med fallstudier i min undersökning är att jag har valt målgruppen medvetet och är intresserad 

av att undersöka enskilda lärares erfarenheter från arbetslivet, men jag vill även undersöka 

en specifik grupp, nämligen utexaminerade språkbadslärare och jag vill försöka jämföra de-

ras erfarenheter från arbetslivet. Jag är alltså intresserad av en händelsekedja, lärares erfa-

renheter från det förflutna, till exempel hur de blev mottagna på sin första arbetsplats, men 

jag är även intresserad av vad situationen är i dag. Jag försöker beskriva dessa erfarenheter 

från vardagen så noggrant och ingående som möjligt. Till skillnad från fallstudier har jag 

endast använt mig av en metod för att samla in material, nämligen enkät med både struktu-

rerade och ostrukturerade frågor. Men jag har många ostrukturerade frågor för att få infor-

mantens röst hörd. Dessutom har jag endast varit i kontakt med undersökningspersonerna 

genom e-post och inte direkt som är typiskt för fallstudier. I min underökning försöker jag 

inte bekräfta tidigare teorier, men i analysen kommer jag att ta delar av teorin för att ge en 

mångsidigare bild av fallet och jag kommer även att använda direkta citat för att tydliggöra 

fallet. 

5.3.2 Enkät 

I denna undersökning använde jag en elektronisk webbenkät som materialinsamlingsmetod. 

Jag visste från början att jag ville använda enkät som materialinsamlingsmetod, eftersom jag 

hellre ville analysera skrivet språk än tal. Jag har erfarenhet av intervju som materialin-

samlingsmetod från min kandidatavhandling och jag ansåg därför att enkät är ett bättre sätt 

att samla in material. Enkät kändes som en lämplig metod när jag personligen inte känner 

den största delen i min målgrupp. Dessutom är personerna i min målgrupp bosatta på olika 

orter i Finland och därför var insamlandet av material bekvämast genom en webbenkät. Även 

Hirsjärvi et al. (2009, s. 195) menar att enkät ett effektivt sätt att samla in ett stort material, 

med många frågor och många informanter. 
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Webbenkäter har blivit allt mer vanligare, på grund av att det är ett kostnadsfritt sätt att 

genomföra en datainsamling. En förutsättning för att kunna besvara en webbenkät är att de 

som besvarar enkäten har tillgång till dator och en tillräckligt snabb internetuppkoppling. 

(Hultåker, 2012, s. 135–136.) Jag använde mig av en elektronisk webbenkät gjord i e-lomake 

programmet, som jag fick tillgång till av Vasa universitetet. Jag hade hört om programmet 

tidigare och visste att jag ville använda det, eftersom det är ett modernt och enkelt sätt att 

samla in material på. Dessutom kunde jag förvänta mig att alla som besvarar enkäten har 

tillgång till dator, endera på arbetsplatsen eller i hemmet, eftersom målgruppen i min under-

sökning är tidigare språkbadsstuderande och de flesta av dem är ganska unga. Jag kontaktade 

även de flesta i min målgrupp via arbetsplatsens e-postadress och jag anser att jag kan lita 

på att alla lärare idag har en dator åtminstone på arbetsplatsen. 

I en webbenkät kan man genom olika funktioner kontrollera att alla svar är ifyllda, ifall något 

svar saknas uppmanas den som fyller i enkäten att fylla i alla frågor. Nackdelen med att ha 

alla svar som obligatoriska är att det ökar risken för bortfall. De som inte vill eller kan svara 

på en fråga kan avbryta ifyllandet. (Hultåker, 2007, s. 140.) Nästan alla frågor i min enkät 

var obligatoriska att besvara för de som arbetar som lärare, men de som inte arbetade som 

lärare kunde hoppa över de frågor som berörde lärarskap. Med obligatoriska frågor ville jag 

försäkra mig om att alla frågor är ifyllda, eftersom de som besvarade frågorna inte kunde 

fortsätta framåt i programmet innan alla frågor var ifyllda. Med risk för bortfall ville jag ha 

svar på alla frågor och vet att endast en person avbröt besvarandet på grund av att tiden inte 

räckte för ifyllandet av enkäten. Enligt Hultåker (2012, s. 141) är det viktigare att begränsa 

antalet frågor i en webbenkät än i en postenkät. I en postenkät får den som besvarar enkäten 

snabbt en uppfattning om hur lång enkäten är och hur länge det tar att besvara den, medan i 

en webbenkät får besvararen inte samma uppfattning. Dessutom kan den som fyller i en 

postenkät återkomma till att besvara frågorna senare, medan det i min webbenkät inte var 

möjligt att besvara frågorna vid olika tillfällen. I en webbenkät finns även en del tekniska 

aspekter man måste beakta i utformandet av enkäten men det är lättast att utforma enkäten 

tekniskt så enkelt som möjligt. (Hultåker, 2012, s. 143.) I utformandet av min enkät var jag 

tvungen att ändra vissa frågor för att de skulle lämpa sig för programmet. Till exempel fråga 

nummer ett, gällande informantens tvåspråkighet, var jag tvungen att ändra på frågan på 

grund av e-lomake programmet. 

Vid utformande av en enkät är det viktigt att beakta följande aspekter. Det är viktigt att inte 

ha allt för många frågor, utan bara frågor som är relevanta för undersökningens syfte ska tas 
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med. Det är även bra att fundera på formulärets disposition. De första frågorna ska vara 

enkla, naturliga och neutrala att besvara och dessutom ska de komma i en logisk ordning. 

Själva frågeformuläret ska ge ett positivt intryck, det ska också vara lätt att fylla i och det 

ska innehålla ett gott språk. Man bör även undvika dubbla frågor, ledande frågor och negat-

ioner. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 151–152.) Innan jag började utforma min enkät bekan-

tade jag med tidigare forskning inom området, och hittade bland annat Luukkainen (2005) 

som definierar lärares yrke och synen på läraren i dagens samhälle. Jag hittade även Kaik-

konen (2004) som undersökt studerandes erfarenheter av lärarutbildningen och Blomberg 

(2006 och 2009) som undersökt nya lärares erfarenheter från de första åren i arbetslivet (se 

närmare kapitel 2 och 3). Jag bekantade mig även med Majabackas (2008) avhandling pro 

gradu som handlade om språkbadslärarstuderandes erfarenheter av utbildningen. Alla dessa 

var min inspirationskälla till utformandet av enkäten. Först skrev jag upp alla frågor som jag 

kom att tänka på och därefter bildades det ganska snabbt olika grupper med frågor, bakgrund, 

arbetslivet, språkbadslärarutbildningen, erfarenheter från arbetslivet, framtid (se närmare bi-

laga 1). Jag fick även hjälp av min handledare att utforma alla delar i enkäten. Jag valde att 

skriva frågorna i enkäten på svenska, eftersom jag skriver min avhandling på svenska. Men 

jag gav respondenterna möjligheten att själva välja med vilket språk de vill besvara enkäten, 

svenska eller finska. Jag ansåg detta vara nödvändigt eftersom många språkbadsstuderande 

har finska som modersmål och har möjligtvis lättare att uttrycka sig på finska. Men jag ville 

ändå inte göra en version av enkäten på finska och svenska, för att jag vet att alla som be-

svarar enkäten har gått språkbadslärarutbildningen och förstår därför svenska bra. 

Vanligtvis inleds enkäten med bakgrundsfrågor, som ålder, kön, utbildning och yrke och 

dylikt (Hirsjärvi, 2009, s. 197). Vissa anser dock att dessa frågor ska komma sist för att de 

anses vara så tråkiga att de minskar motivationen (Trost, 2012, s. 91). Mellan inledning och 

avslutning placeras de egentliga frågorna som berör själva undersökningen. En bra avslut-

ning på en enkät är att ge informanterna möjlighet att kommentera frågornas innehåll samt 

ge möjlighet att tillägga något som inte kommit med i frågorna, något som respondenten 

upplever vara av betydelse. (Patel & Davidson, 2014, s. 77.) I min enkät (se bilaga 1) började 

jag med att fråga bakgrundsinformation. Frågorna (1–6) är bakgrundsfrågor, som berör mo-

dersmål, ålder och så vidare. Efter diskussion med min handledare valde jag att inte fråga 

efter kön, eftersom endast få män har examinerats från utbildningen och med frågan om kön 

skulle dessa män kunna urskiljas i undersökningen. Frågorna (7–16) berör arbetslivet och 
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den nuvarande arbetssituationen. Därefter följer frågorna (17–26) om språkbadslärarutbild-

ningen och erfarenheter från arbetslivet (27–36) samt frågor om framtiden (37–39). Enkäten 

avslutas med påståenden (40–56) från alla dessa frågeområden. Jag ville ha med påståenden 

för att komplettera de öppna svaren och på det sättet få en så mångsidig bild av svaren som 

möjligt. I slutet av enkäten gav jag även möjlighet för respondenter att tillägga svar eller 

kommentera något som inte framkommit i svaren. Dessutom fick respondenterna i slutet av 

enkäten ange sitt namn ifall de möjligtvis vill delta i en intervju. 

Det finns olika typer av frågor. Frågorna kan indelas i öppna och icke-öppna frågor, alltså 

icke-strukturerade och strukturerade frågor. De icke-öppna eller strukturerade frågorna be-

står av färdiga svarsalternativ, medan de öppna frågorna ger informanten möjlighet att svara 

fritt på frågan. (Trost, 2012, s. 72.) Enligt Hirsjärvi et al. (2009, s. 200) finns det ännu en 

tredje typ av frågor som innebär att informanten svarar på ett påstående genom att välja den 

skala som bäst motsvarar den egna åsikten. De strukturerade frågorna har blivit allt mera 

populära, men i den kvalitativa forskningen har de ändå funnits med redan länge. De öppna 

frågorna ger informanten möjlighet att säga vad hen egentligen tänker, medan de icke- öppna 

frågorna binder informanten till färdiga svarsalternativ. I många undersökningar används en 

kombination av strukturerade och ostrukturerade frågor. (Hirsjärvi et al., 2009, s. 200–201.) 

Trost (2012, s. 72) varnar dock att öppna- frågor är tidsödande och svaren är svåra att ana-

lysera. Min undersökning innehåller alla tre typer av frågeställningar. Bakgrundsfrågorna 

(1–6) samt frågorna om arbetslivet (17–16) är huvudsakligen strukturerade frågor med fär-

diga svarsalternativ. För vissa av dessa frågor ber jag dock respondenten att motivera sina 

svar. Frågorna om språkbadslärarutbildningen (15–22), om erfarenheter från arbetslivet (25–

35) och framtiden (36–38) är främst ostrukturerade frågor, alltså öppna frågor som ger in-

formanten möjlighet att svara på frågorna med egna ord. De sista frågorna (40–56) är påstå-

enden som informanten ska svara på genom att välja en skala som bäst motsvarar den egna 

åsikten (se bilaga 1). 

Vid utformning av frågor med fasta svarsalternativ är det viktigt att variera frågorna så att 

respondenten inte tappar motivationen eller fastnar vid ett svarsmönster. Följande typer av 

frågor kan användas för att variera svarsalternativen; svarsalternativ som anger antingen-

eller (ja/nej/vet ej), svarsalternativ som innehåller frekvenser eller antal, svarsalternativ som 

innehåller en graderad inställning, svarsalternativ som ska rangordnas eller en lista med al-

ternativ. (Patel & Davidson, 2014, s. 79–80.) I min enkät förekommer alla följande typer av 

frågor (se bilaga 1). Tio av mina frågor är av det slag att respondenten ska välja mellan ja- 



41 
 

 

eller nej. För sex av dessa tio ja-nej-frågor ska respondenten även motivera sitt svar om hen 

svarade ja. På två frågor ska respondenten ange ett antal, till exempel vid frågan hur många 

barn respondenten har. Vid sex frågor ska respondenten välja mellan en lista med alternativ. 

För det mesta är dessa frågor bakgrundsfrågor. Frågorna 40–56 är påståenden som innehåller 

en graderad inställning där respondenten ska bedöma hur mycket var och ett påstående stäm-

mer överens med hens åsikt. 

Innan undersökningen genomförs är det bra att testa formuläret i praktiken så att det mäter 

det som det är avsett att mäta, med en så kallad pilotundersökning (Olsson & Sörensen, 2009, 

s. 153; Ejlertsson, 2005, s. 35). Ejlertsson (2005, s. 36) menar att det är bra att göra en pilo-

tundersökning bland personer som ligger så nära undersökningsgruppen som möjligt. Jag 

bad min vän som studerar till språkbadslärare och har erfarenhet av undervisandet, men som 

inte ännu har utexaminerats prova svara på enkäten. Utgående från hennes feedback på en-

käten ändrade jag på några frågor som jag ansåg att lätt kunde missförstås. Dessutom var jag 

tvungen att ändra frågor när jag matade in dem i e-lomake programmet. 

Det är omöjligt att kontrollera enkätens tillförlitlighet före den är besvarad. Det är först efter 

att respondenterna har svarat på enkäten som man får veta hur den har fungerat. (Patel & 

Davidson, 2014, s. 105.) Därför är det inte fullständigt problemfritt att använda enkät som 

materialinsamlingsmetod. Det insamlade materialet är ofta ytligt och man kan inte försäkra 

sig hur ärligt och noggrant respondenterna har svarat på frågorna i enkäten. Det kan även 

lätt uppkomma missförstånd bland de givna svarsalternativen, eftersom man inte kan vara 

säker på att svarsalternativen motsvarar alla respondenter. Dessutom kan man inte alltid vara 

säker på hur bra respondenterna känner till ämnet som undersöks. Dessutom kräver det tid 

och kunskap att lära sig att skapa en bra enkät. Nackdel med enkät är att svaren lätt uteblir 

och fördelen är att enkät är enkel och snabb insamlingsmetod. Svarsprocenten är ofta högre 

ifall de som besvarar enkäten anser att ämnet är viktigt för dem. Men man måste ofta åt-

minstone två gånger påminna respondenterna att fylla i enkäten. (Hirsjärvi et al., 2009, s. 

195–196.) Även om jag fick hjälp med utformande av enkäten, är jag inte tränad för det 

vilket kan påverka reliabiliteten. Jag kan inte veta hur noggrant och ärligt respondenterna 

svarat på enkäten. Men jag tror att jag fått mera svar på enkäten på grund av att undersök-

ningens ämne ligger nära de utexaminerade språkbadslärares intresseområde, språkbad. 

Dessutom anser jag att alla utexaminerade språkbadslärare känner till ämnet som undersöks, 

men en nackdel kan vara att många har utexaminerats för mera än tio år sedan vilket betyder 
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att det kan ibland vara svårt att komma ihåg saker som hänt för länge sen. Jag var tvungen 

att påminna de utexaminerade språkbadslärare många gånger för att fylla i enkäten. 

5.3.3 Analysmetoder 

Efter att allt material är insamlat behövs det bearbetas för att få svar på forskningsfrågorna. 

De kvantitativa analysmetoderna ger information i numerisk form medan de kvalitativa ana-

lysmetoderna ger en tolkning över textmaterialet. (Patel & Davidson, 2014, s. 111.) Den 

kvalitativa analysen fokuserar på att granska materialet så ingående som möjligt. Meningen 

med analysen är att hitta och avslöja fakta istället för att bekräfta teorier. (Hirsjärvi et al., 

2009, s.161, 164.) I kvantitativa undersökningar är det vanligt att analysen av materialet 

börjar först efter att allt material är insamlat, medan man i kvalitativa undersökningar ofta 

börjar analysen under processens gång. I kvantitativa undersökningar framskrider analysen 

i olika skeden, först beskrivs materialet sedan kategoriseras, sammanställs och förklaras 

materialet.  Kvalitativa analyser anses vara svåra, eftersom det finns flera alternativ att välja 

mellan och inga strikta regler. Däremot är kvalitativa analyser intressanta eftersom de ger ett 

stort material som ligger nära det verkliga livet. (Hirsjärvi et al., 2009, s. 223–225; Patel & 

Davidson, 2014, s. 120–121.) Inom kvalitativa metoder är det vanligt att använda och till-

lämpa egna varianter och tolkningar av den kvalitativa analysen, så att det passar den egna 

undersökningen. Slutproduktionen av kvalitativa analyser framställs med direkta citat från 

textmaterialet samt egna kommentarer och tolkningar av citaten. (Patel & Davidon, 2014, s. 

120–121.) Min analys är både kvantitativ och kvalitativ, eftersom forskningsmetoden hade 

både kvantitativa som kvalitativa drag. Jag började analysen efter att allt material var insam-

lat vilket är typiskt för kvantitativa forskningar. Däremot har jag analyserat de slutna frå-

gorna kvantitativt och de öppna frågorna kvalitativt. Den kvantitativa analysen baserar sig 

på diagram och tabeller medan den kvalitativa analysen baserar sig på citat av respondenter-

nas enkätsvar för att belysa fenomenen. 

I val av analysmetoder är det relevant att välja en sådan metod som bäst ger svar på forsk-

ningsproblemet. I kvalitativa undersökningar är det vanligt att analysera enligt teman, typo-

logier, innehållsanalys, diskursanalys och diskussionsanalys. (Hirsjärvi et al., 2009, s. 224–

225.) Jag har valt att analysera enkätsvaren enligt innehållsanalys, eftersom det bäst ger svar 

på mina forskningsfrågor. Dessutom passar innehållsanalys bra för min undersökning för att 

jag utgår från det material som jag fått, och endast tydliggör eller belyser resultatet med 

inslag från teorin. Innehållsanalys kan användas både i den kvalitativa som kvantitativa 
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forskningen. Innehållsanalys används för att vetenskapligt analysera dokument. Med doku-

ment avses både skrivet tal och sådant som återger tal. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 210; 

Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 91.) Dokument kan till exempel vara böcker, artiklar, dag-

böcker, brev, intervjuer, tal, samtal, dialoger eller rapporter. Innehållsanalys lämpar sig bra 

som analysmetod för ett ostrukturerat material. Syfte är att få en bild av fenomenet genom 

att analysera texter. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 103–104.) Objektet för innehållsanalysen 

är själva kommunikationsinnehållet och analysen är beroende av hur frågorna har avgrän-

sats. Innehållsanalys försöker anknyta kommunikationsinnehållet till en historisk utveckling, 

mänskligt beteende och social organisation genom att binda det samman med teori. (Olsson 

& Sörensen, 2011, s. 210.) Eftersom dokument kan vara skriven text av vilket slag som helst, 

kan det även vara enkätsvar, som jag har använt som materialinsamlingsmetod i min under-

sökning. Jag har analyserat både de ostrukturerade och strukturerade frågorna enligt inne-

hållsanalys. 

Jag började analysen med att dela in enkätsvaren enligt forskningsfråga och analyserade 

varje enkätfråga skilt för sig. Jag letade efter jämförbara grupper att analysera så att analysen 

skulle ge de mest intressanta resultaten. Slutledningsvis utgick jag från att jämföra klasslä-

rare, språkbadslärare och andra lärare med varandra. Även om gruppen med klasslärare var 

över dubbelt större än de två andra grupperna ansåg jag att det är det ändamålsenligaste 

indelningen. Jag delade även in respondenterna enligt arbetserfarenhet och analyserade vissa 

frågor utifrån arbetserfarenheten, eftersom jag ansåg att det hade betydelse på vissa frågor. 

Dessa två grupper var ungefär lika stora. 

Innehållsanalys kan genomföras på tre sätt, genom klassificering (luokittelu), tematisering 

(teemoittelu) och typindelning (tyypittely). Klassificering innebär att man försöker hitta ka-

tegorier ur materialet och sedan räknar hur många gånger varje kategori förekommer i 

materialet, och presenterar det i tabeller. Tematisering handlar om att man delar in materialet 

i olika teman och ser hur mycket ett visst tema förekommer i materialet. Före man söker 

teman kan man dela in materialet i olika klasser till exempel enligt ålder eller kön. I typin-

delning grupperar man materialet i bestämda typer, till exempel enligt olika teman som man 

kan hitta ur materialet och försöker enligt det hitta generaliserbara teman. (Tuomi & Sara-

järvi, 2013, s. 93.) Jag har använt mig av alla dessa tre typer av innehållsanalys när jag ana-

lyserat resultaten. Jag har använt klassificering på de flesta slutna frågor i början av enkäten 

(1ab, 2, 6a, 7, 8, 9) och presenterat resultaten av dessa i diagram och tabeller. Jag har använt 

tematisering på följande frågor (6b, 17–22). Tematisering genomförde jag genom att dela in 
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respondenterna enligt i vilken form av skola de arbetar och på vissa frågor enligt arbetserfa-

renhet, och sedan har jag sett på hur mycket ett visst tema förekommer i materialet. Jag har 

använt typindelning på de flesta frågor som handlar om utexaminerade språkbadslärares ar-

betserfarenheter (frågorna 25–33). Först har jag sett vilka typer av svar som det förekommer 

i materialet och sedan har jag kategoriserat svaren enligt teman. 

Innehållsanalysen kan vara endera induktiv, deduktiv eller abduktiv analys (Tuomi & Sara-

järvi, 2013, s. 95). Eskola (2007, s. 162–163) talar hellre om innehållsanalys enligt dess 

förhållande till teorin och delar in det i materialbunden eller induktiv analys (aineistolähtö-

inen), teoribaserad eller abduktiv analys (teoriasidonnainen) eller teoribunden deduktiv ana-

lys (teorialähtöinen). I materialbunden innehållsanalys har tidigare teorier inget att göra med 

genomförande av analysen, utan det man vill analysera väljs utifrån materialet så att man får 

svar på forskningsfrågorna (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 95). Jag har analyserat enkätsvaren 

utifrån materialet och därför kan min analys ses som en materialbunden innehållsanalys som 

till en viss del berikas med inslag från litteraturen. 

Materialbunden innehållsanalys delas in i tre skeden. I den första fasen reduceras materialet 

så att endast det väsentliga för undersökningens syfte tas med. Reducering innebär att man 

försöker hitta uttryck som beskriver materialet. I den andra fasen grupperar man materialet 

och söker efter likheter och olikheter i uttrycken. Den tredje fasen går ut på att gruppera 

materialet så länge det går att hitta underkategorier, överkategorier och huvudkategorier tills 

man får svar på forskningsfrågan. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 109–112.) 

5.4 Undersökningens tillförlitlighet och forskningsetik 

För att undvika misstag/felbedömningar är det i alla undersökningar viktigt att redogöra för 

undersökningens trovärdighet (reliabilitet och validitet) (Ejlertsson, 2005, s. 99; Hirsjärvi et 

al., 2009, s. 231; Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 134). I kvantitativa undersökningar som till 

exempel, enkätstudier talar man om undersökningen validitet och reliabilitet (Ejlertsson, 

2005, s. 101). Med validitet avses om undersökningen mäter just den som det är avsedd att 

mäta. Validiteten påverkas av hur bra försökspersonerna har uppfattat frågorna i enkäten på 

samma sätt som forskaren har avsett att de skall uppfattas. Med undersökningens reliabilitet 

avses hur bra det går att upprepa undersökningen utan att den ger slumpmässiga resultat. 

(Ejlertsson, 2005, s. 99; Hirsjärvi et al., 2009, s. 231–232; Trost, 2012, s. 61–63; Patel & 

Davidson, 2014, s. 103–105.) I kvalitativa undersökningar talar man om undersökningens 
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kvalitet när man menar undersökningens reliabilitet och validitet, och kvaliteten berör hela 

forskningsprocessen. Undersökningen har en god reliabilitet om forskaren lyckas fånga det 

unika i situationen. En god validitet uppnås genom att göra en trovärdig tolkning av resulta-

ten. Det är upp till läsaren att bedöma undersökningens kvalitet i en kvalitativ undersökning 

(trovärdighet). (Patel & Davidson, 2014, s. 105–106, 108.) 

Patel och Davidson (2014) talar om innehållsvaliditet som berör hela uppläggningen av 

undersökningen, från teori till enskilda frågor. Om innehållsvaliditeten är god motsvarar te-

orin de instrumentet eller de ställda frågorna. Innehållsvaliditet kan säkerställas genom att 

någon som känner till området granskar instrument. Det går även att öka undersökningens 

validitet genom att göra en pilotstudie på någon som liknar den grupp som instrumentet är 

avsett för. (Patel & Davidson, 2014, s. 102–103.) Jag anser att min undersökning har en 

ganska god innehållsvaliditet, eftersom jag bekantade mig med tidigare forskning och teori 

inom området före jag började utforma mina enkätfrågor. Dessutom granskade min handle-

dare som är forskare inom språkbad, enkäten före publicering. Jag gjorde även en pilotstudie 

på en studerande som studerar inom samma utbildning som den avsedda undersökningsgrup-

pen, men som ännu inte har utexaminerats från utbildningen. 

Det är svårt att bedöma kvalitativa undersökningars kvalitet, eftersom det finns en så stor 

variation inom den kvalitativa forskningen, men alla kvalitativa undersökningar anses vara 

unika i någon mening. För att läsaren ska kunna få en uppfattning om undersökningens kva-

litet (tillförlitlighet) är det viktigt att beskriva hela forskningsprocessen så noggrant som 

möjligt. (Patel & Davidson, 2014, s. 109.) I min undersökning har jag redovisat för hur jag 

kommit fram till forskningsproblemet, samt hur jag har samlat in materialet och analyserat 

det. Jag har försökt redovisa för hela forskningsprocessen så ingående som möjligt. 

I kvalitativa undersökningar där innehållsanalys har använts som analysmetod talar man om 

analysens trovärdighet. Medan man i den kvantitativa innehållsanalysen talar om reliabilitet 

och validitet. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 210.) För att i kvalitativa undersökningar höja 

undersökningen trovärdighet kan man i analysen göra en teoretisk triangulering, vilket inne-

bär att belysa analysen med inslag från teorin (Patel & Davidson, 2014, s. 108). Ett annat 

sätt att öka trovärdigheten är att i analysen använda direkta citat från textmaterialet (Hirsjärvi 

et al., 2009, s. 233). I min undersökning har jag använt mig av teoretisk triangulering för att 

berika resultaten. Jag har även tagit in direkta citat ur enkätsvaren för att belysa språkbads-

lärares erfarenheter från arbetslivet. 
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Forskningsetik ingår i all vetenskaplig forskning och det finns ingen skillnad mellan kvanti-

tativ eller kvalitativ forskning. Forskningsetiken påverkar undersökningens trovärdighet. Ci-

tat, referenser och upphovsmän ska uppges korrekt i alla undersökningar. Konfidentialitet 

innebär att de personer som deltar i undersökningen ska kunna lita på att forskaren bevarar 

det insamlade materialet otillgängligt för obehöriga att få tag på. Konfidentialitet innebär 

även att enskilda personer som deltar i forskningen inte kan bli igenkända i rapportens olika 

delar. Anonymitet däremot innebär att varken forskaren eller obehöriga kan känna igen en-

skilda individer i undersökningen. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 89, 78–79.) Min undersök-

ning kan ses till en viss del vara anonym, eftersom jag inte bad om undersökningspersoner-

nas namn och på det sättet vet jag inte vem som har deltagit i min undersökning. Jag valde 

att göra en anonym undersökning, eftersom jag ansåg att jag på det sättet kunde få med fler 

personer att delta i min undersökning. Dessutom hade jag flera frågor där deltagarna fritt 

fick berätta om sina erfarenheter från arbetslivet. På grund av att jag undersöker erfarenheter 

ansåg jag att anonymitet kunde få dem att berätta om sina erfarenheter mera trovärdigt. Men 

eftersom jag hade i åtanke att möjligen genomföra en intervju serie med dem som deltagit i 

undersökningen så är den delen av undersökningen inte fullständigt anonym. Men undersök-

ningen är ändå konfidentiell, eftersom jag har förvarat allt material så att andra inte kan läsa 

det och dessutom har jag analyserat materialet och redovisat resultaten så att enskilda indi-

vider inte kan kännas igen. 

Forskningsetiken grundar sig på forskarens skyldigheter gentemot samhället, försöksperso-

ner samt kollegor och regleras av traditioner, lagar och förordningar. De grundläggande 

etiska frågorna berör just dessa frågor om konfidentialitet och anonymitet samt frivillighet 

och integritet. Personer som deltar i undersökningar har rätt till anonymitet, självbestäm-

mande och frivillighet att delta i undersökningar och detta ska tydligt framgå i informationen 

som ges av undersökningarna. Dessutom ska informationen ges på ett sådant sätt att alla kan 

förstå den. I informationen skall det tydligt framgå undersökningens syfte och uppläggning 

samt en beskrivning av alla metoder som ingår och vad det betyder att medverka i undersök-

ningen. Dessutom ska forskare ange sitt namn, adress och telefonnummer ifall någon vill 

fråga något angående undersökningen. Genom att delta i undersökningen har respondenterna 

däremot gett lov till forskaren att använda den informationen som har lämnats för det syfte 

som den är menad för. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 81, 93, 84–85.)  
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6 RESULTAT 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultat av undersökningen, som berör de tre forsk-

ningsfrågorna: Hur är språkbadslärare placerade i arbetslivet? Hurudan nytta i arbetslivet har 

språkbadslärare haft av utbildningen? Hurudana erfarenheter har språkbadslärare från ar-

betslivet? I de följande avsnitten kommer jag att ge en beskrivning av målgruppen samt be-

rätta hur jag delat in målgruppen inför analysen. Jag analyserar resultaten enligt en katego-

risering som baserar sig på mina tre forskningsfrågor. Efter varje enskild genomgång av de 

tre kategorierna ger jag en sammanfattning för att bättre lyfta fram de mest centrala resulta-

ten av analysen. 

6.1 Beskrivning av målgruppen 

Jag fick sammanlagt 27 svar på min enkät, men när jag läste igenom enkätsvaren var jag 

tvungen att utelämna ett svar från analysen, eftersom det framkom att personen ifråga inte 

hade utexaminerats från språkbadslärarutbildningen utan hade bytt till en annan lärarutbild-

ningslinje någon gång under studietiden (externt bortfall). Materialet består av enkätsvar av 

utexaminerade språkbadslärare, som nu finns på olika orter i Finland. Största delen i denna 

grupp arbetar som lärare på grundskolenivå, men i materialet ingår även personer som arbe-

tar med lärararbete främst på högskolenivå men även på förskolenivå. I det följande kommer 

jag att berätta närmare hur målgruppen ser ut i sin helhet och därefter kommer jag att berätta 

hur jag delar in målgruppen så att jag får de mest relevanta jämförelserna mellan olika grup-

peringar av min målgrupp. För att få en helhetsbild av målgruppen kommer jag att redovisa 

för målgruppens åldersfördelning (fråga 2), modersmål (frågorna 1a och 1b), språkkun-

skaper i svenska (fråga 6a) samt om de upprätthållit sina språkkunskaper i svenska efter 

studietiden (fråga 6b). 

Åldersfördelningen för målgruppen i denna undersökning är presenterad i diagram 1. Som 

man kan se i diagram 1 är respondenterna i genomsnitt under 35 år (19 personer). Samman-

lagt 7 respondenter är 36 år eller mera. Antagningen till den tidigare språkbadslärarutbild-

ningen startade år 1998 och avslutades år 2009 (Buss & Mård, 1999, s. 24; Mård, 2004, s. 

69; Björklund et al., 2007, s. 13; Kangasvieri et al., 2012, s. 38). I min undersökning är 

respondenterna från alla de år mellan 1998–2009 som den tidigare språkbadslärarutbild-

ningen har existerat representerade (fråga 15). I genomsnitt har mest respondenter svarat 
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som antagits till den tidigare språkbadslärarutbildningen år 2003 (4 personer) och 2006 (4 

personer). 

 

DIAGRAM 1. Utexaminerade språkbadslärares åldersfördelning. 

I min enkät frågade jag efter de utexaminerade språkbadslärarnas modersmål för att få en 

helhetsbild av gruppen. Sammanlagt 85 procent av målgruppen har finska som modersmål 

(22 personer). Endast 15 procent har svenska som modersmål (4 personer). Som man kan se 

i diagram 2 har sammanlagt 11 personer angett att de är tvåspråkiga med språken 

finska/svenska. Av de 22 personer som har finska som modersmål har sammanlagt åtta per-

soner angett att de är tvåspråkiga. Motsvarandevis har tre av de fyra personer som har 

svenska som modersmål angett att de är tvåspråkiga. Min undersökning består alltså av end-

ast en person som anser sig vara mest svenskspråkig, resten är finskspråkiga eller tvåsprå-

kiga. 

 

DIAGRAM 2. Utexaminerade språkbadslärares modersmål.  

Till skillnad från den nuvarande språkbadslärarutbildningen som huvudsakligen är svensk-

språkig var den tidigare språkbadslärarutbildningen tvåspråkig med studier både på finska 

och svenska (Peltoniemi, 2015, s. 37). Orsaken till att en så stor del av målgruppen i min 

undersökning har finska som modersmål beror på att den tidigare språkbadslärarutbildningen 

var en tvåspråkig utbildning riktad till finskspråkiga studerande med goda språkkunskaper i 
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svenska (Björklund et al., 2007, s. 13). Jag anser att det är viktigt att påpeka att olika personer 

kan anse sig vara tvåspråkiga med olika utgångspunkter. För vissa kan tvåspråkighet betyda 

att de lärt sig två språk i hemmen som barn tillsammans med sina föräldrar, medan det för 

andra kan betyda att de lärt sig ett modersmål i hemmet som barn och ett ytterligare språk 

senare i livet. Detta kan tydliggöras med följande citat: 

en lapsesta lähtien, mutta nykyään koen olevani kaksikielinen, koska arjessa ja kotona olen 

jatkuvasti kosketuksissa molempiin kieliin 

I min enkät var jag intresserad av att veta hur utexaminerade språkbadslärare bedömer sina 

språkkunskaper i svenska efter utexamineringen, eftersom språkkunskaperna i svenska var 

så viktiga under studietiden. Därför bad jag dem att själva bedöma sina språkkunskaper i 

svenska (fråga 6a). Jag var även intresserad att veta ifall de har upprätthållit sina språkfär-

digheter i svenska samt hur de har upprätthållit sina språkkunskaper i svenska (fråga 6b) 

efter studietiden. 

 

DIAGRAM 3. Utexaminerade språkbadslärares egen bedömning av språkkunskaper i 

svenska samt egen bedömning om hur de upprätthållit sina språkkunskaper efter studietiden. 

Även om de flesta utexaminerade språkbadslärarna från språkbadslärarutbildningen hade 

finska som modersmål, visar resultaten att de ändå hade goda språkkunskaper i svenska som 

man kan se i diagram 3. 100 procent av målgruppen anser att de har berömliga eller goda 

språkkunskaper i svenska. Ingen (0%) ansåg sig ha nöjaktiga språkkunskaper i svenska. Det 

är förståeligt eftersom man inom den tidigare språkbadslärarutbildningen studerade kurser 

både på finska och svenska. De goda språkkunskaperna i svenska kan bero på att språkkun-

skapskriterierna till utbildningen var höga och testades i urvalsskedet. Språkkunskaperna i 

svenska ansågs förbättras under studietiden och därför var de inte heller ett hinder för att 

komma in till utbildningen. (Saari & Suortti, 2002, s. 251.) Jag antar att målgruppens goda 
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språkkunskaper i svenska kan till en viss del även bero på att de flesta som sökt sig till 

utbildningen har varit intresserade av det svenska språket och att utveckla färdigheterna i 

svenska. En annan orsak till att de utexaminerade språkbadslärarna hade goda språkfärdig-

heter i svenska kan bero på att sammanlagt 6 personer i min målgrupp har gått själva i språk-

bad (fråga 5). Det finna många andraspråkstalare och gamla språkbadselever som intresserar 

sig för språkbad (Obadia, 1995, s. 87). Enligt Obadia (1998, s. 81) bidrar användningen av 

ett andraspråk vid inlärningen i skolan till en hög kommunikativ kompetens. Även Cummins 

(1995, s.11) anser att den språkliga, intellektuella och akademiska utvecklingen har nytta av 

två språk. De flesta i min målgrupp har även använt det svenska språket flitigt efter utexa-

mineringen från utbildningen (se närmare diagram 4). 

De utexaminerade språkbadslärare som har bedömt sig ha berömliga språkkunskaper i 

svenska (14 personer) anser även att deras språkkunskaper i svenska räcker till för att arbeta 

på svenska (påstående 52). De utexaminerade språkbadslärare som har bedömt sig ha goda 

språkkunskaper i svenska (12 personer) har varit lite osäkrare ifall deras språkkunskaper 

räcker till för att arbeta på svenska. Sammanlagt 3 personer har medgett att deras språkkun-

skaper i svenska inte alls räcker till för att arbeta på svenska och 3 personer var inte helt 

säkra på om deras språkkunskaper räcker till för att arbeta på svenska. Två personer var 

varken av samma eller en annan åsikt om deras språkkunskaper räcker till för att arbeta på 

svenska, medan 17 personer ansåg att deras språkkunskaper i svenska räcker till eller delvis 

räcker till för att arbeta på svenska. 

Enligt Majabacka (2008, s. 72–75) var studerande inom den tidigare språkbadslärarutbild-

ningen av den åsikten att studierna inte stöder själva språkbadslärararbetet. De flesta stu-

derandena var osäkra om deras språkkunskaper räcker till för att i framtiden arbeta på 

svenska. Mina resultat visar en utveckling i åsikterna sedan Majabackas undersökning. Re-

sultaten tyder på att den största delen av de utexaminerade språkbadslärarna nu anser att 

deras språkkunskaper i svenska är tillräckligt bra för att arbeta på svenska. Endast en liten 

del av respondenterna ansåg att de inte har tillräckligt goda språkfärdigheter för att arbeta på 

svenska. Orsaken till utvecklingen är att den största delen av respondenterna inte längre är 

studerande utan de är lärare i arbetslivet. Flera utexaminerade språkbadslärare har även in-

dividuella erfarenheter av det svenska språket samt erfarenheter av att undervisa på svenska 

eller också i svenska (se närmare diagram 4), vilket kan ha lett till att det svenska språket 

inte längre känns så osäkert som det var under studietiden. 
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Diagram 3 visar även om de utexaminerade språkbadslärarna har upprätthållit sina språk-

kunskaper i svenska efter utexaminering från utbildningen. Alla 14 som har bedömt sig ha 

berömliga språkkunskaper i svenska har även upprätthållit sina färdigheter i det svenska 

språket. Av de 12 personer som har bedömt sig ha goda språkkunskaper i svenska har sam-

manlagt 8 personer upprätthållit sina färdigheter i det svenska språket. Endast fyra personer 

har uppgett att de inte har gjort något för att upprätthålla sina språkkunskaper i svenska. 

Dessa fyra personer är varken tvåspråkiga eller har svenska som modersmål. 

 

DIAGRAM 4. Fördelning av hur språkbadslärare har upprätthållit sina språkkunskaper i 

svenska efter studietiden. 

De som har modersmålet svenska har använt svenska med sin familj, vänner och andra släk-

tingar. Men som man kan se i diagram 4 använder även flera utexaminerade språkbadslärare 

svenska i sitt arbete (8 personer). De flesta av dessa nämnde att de undervisar på svenska 

eller också i svenska som undervisningsämne. Mest har de utexaminerade språkbadslärarna 

ändå nämnt att de använder svenska på fritiden, till exempel läser böcker och tidningar på 

svenska, skriver på svenska, ser på svensk tv, lyssnar på svensk radio och umgås med svensk-

språkiga vänner. Två personer har även angett att de deltar i svenskspråkiga kurser för att 

upprätthålla sina kunskaper i svenska. Några personer (5 stycken) har även nämnt att de är 

gifta eller har en svenskspråkig sambo med vilka de dagligen talar svenska och på det sättet 

upprätthåller dessa personer sina språkkunskaper i svenska. Två av dessa har även angett att 

de bor på ett svenskspråkigt område med en stark svenskspråkig identitet. En person har 

även barn som är tvåspråkiga. 

Det är självklart att de som arbetar inom det svenskspråkiga skolväsendet eller inom språk-

bad använder svenska dagligen i sitt arbete. Men resultaten tyder även på att flera av de 

finskspråkiga som arbetar inom det finskspråkiga skolväsendet arbetar med att undervisa 

svenska på grundskolenivå. Detta gäller 6 av 8 personer som arbetar inom det finskspråkiga 

skolväsendet. Flera av de utexaminerade språkbadslärarna är gifta med en svenskspråkig 
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man eller har en svenskspråkig sambo, vilket jag anser kan bero på det personliga intresset 

för det svenska språket och kulturen. Orsaken till att fyra personer som inte alls har upprätt-

hållit sina språkkunskaper i svenska efter studietiden, kan tänkas bero på att de har finska 

som modersmål och inte har haft kontakt med svenskspråkiga på fritiden. Troligen har de 

inte behövt svenska efter studietiden eller så har de inte haft intresse för att upprätthålla det 

svenska språket. 

I min hypotes antog jag att de flesta utexaminerade språkbadslärarna arbetar på sitt moders-

mål, eftersom det är det språk som känns naturligast. Alla andra arbetar på sitt modersmål, 

förutom en person inom det finskspråkiga skolväsendet. Endast en person med modersmålet 

svenska arbetar inom det finskspråkiga skolväsendet och de två övriga lärarna som har 

svenska som modersmål arbetar inom det svenskspråkiga skolväsendet. Min hypotes stäm-

mer till viss del inte överens med resultaten. Hypotesen stämmer inte överens med de som 

arbetar som språkbadslärare, eftersom de har finska som modersmål men undervisar på 

svenska. Även om språkbad hör till det finskspråkiga skolväsendet undervisar språkbadslä-

rare till största delen av dagen på svenska och därför kan det ses som att de arbetar med annat 

språk än sitt modersmål. 

6.1.1 Indelning av målgruppen som grund för resultatredovisningen 

Målgruppen för analysen i denna undersökning består av 14 klasslärare som arbetar inom 

det finskspråkiga skolväsendet, samt 2 klasslärare som arbetar inom det svenskspråkiga skol-

väsendet. I fortsättningen kommer jag att kalla denna grupp för grupp A (se diagram 5). 

Målgruppen för analysen består även av 6 lärare som arbetar i språkbadsskola som språk-

badslärare och i fortsättningen kommer jag att kalla denna grupp för grupp B. Den sista 

gruppen som ingår i min målgrupp för analysen består av 4 personer som arbetar med något 

annat än lärararbete i grundskolan. I fortsättningen kommer jag att kalla gruppen för grupp 

C. Grupp C är mångskiftande och består av individer med olika arbetsuppgifter. En person 

arbetar med administrativa uppgifter och forskning inom språkbad vid universitet, och en 

annan arbetar som svensklärare vid högskola, och en tredje arbetar som barnträdgårdslärare 

och en fjärde har tidigare arbetat som speciallärare för årskurs 7–9. Grupp A är över hälften 

större än grupp B och grupp C, men jag anser att det är nödvändigt att dela in målgruppen 

på detta sätt. Dessutom skiljer sig resultaten inte märkbart från varandra i grupp A så att det 

skulle påverka analysen. 
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DIAGRAM 5. Utexaminerade språkbadslärares arbetssituation som en grund för indelning i 

jämförbara grupper i denna undersökning. 

Jag har även indelat målgruppen i denna undersökning efter deras arbetserfarenhet, eftersom 

erfarenhet kan inverka mycket på resultaten för vissa frågor. Jag kallar denna gruppindelning 

för D och E. Grupp D består av alla utexaminerade språkbadslärare som har en arbetserfa-

renhet från under 1 år upp till fem år. Grupp E består av alla som har en arbetserfarenhet 

mellan fem och tio år (se tabell 1). 

TABELL 1. Indelning av undersökningens målgrupp enligt arbetserfarenhet. 

  Arbetserfarenhet: 

>1–5 år. Grupp (D) 

Arbetserfarenhet: 5–

10 år. Grupp (E) 

Sammanlagt  

Klasslärare i finsk 

grundskola och 

svensk grundskola 

Grupp (A) 

9 7 16 

Språkbadslärare 

Grupp (B) 

4 2 6 

Arbetar med annat 

lärararbete 

Grupp (C) 

2 2 4 

Sammanlagt 15 11 26 (n=26) 

 

Grupp D består av sammanlagt 15 personer, 9 klasslärare, 4 språkbadslärare och 2 lärare på 

annan nivå. Grupp E (se ovan) består av sammanlagt 11 personer, 7 klasslärare, 2 språkbads-

lärare och 2 lärare på annan nivå. Dessa två grupper är nästan lika stora i antal och jag har 

delat in de utexaminerade språkbadslärarna i dessa gruppen utgående från fråga 10 i enkäten. 
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Jag har dragit gränsen för indelningen av arbetserfarenhet vid fem år, eftersom jag anser utav 

resultaten att lärararbete börjar bli lättare efter fem år. 

6.2 Resultat av utexaminerade språkbadslärares placering i arbetslivet 

I detta avsnitt behandlas den första forskningsfrågan (se avsnitt 5.1). Jag kommer att se när-

mare på följande faktorer som berör arbetslivet: språkbadslärares arbetsort, nuvarande ar-

betssituation och anställningsform. Dessa aspekter behandlas i frågorna (7, 8, 9). Eftersom 

huvudsyftet med språkbadslärarutbildningen var att ge språkbadslärarkompetens är jag i min 

undersökning speciellt intresserad av att följa upp om de utexaminerade språkbadslärarna 

har sökt och fått språkbadslärartjänster och språkbadslärarvikariat. Dessa aspekter berörs i 

frågorna (13, 14). Eftersom språkbadslärarutbildningen även ger klasslärarkompetens är jag 

även intresserad av om de utexaminerade språkbadslärare fick lärararbete efter examinering 

samt erfarenhet av klasslärarvikariat. Dessa aspekter förekommer i frågorna (12, 24). Till-

äggsvis vill jag veta hurudana tankar om framtiden och arbetslivet utexaminerade språkbads-

lärare har, med tanke på språkbadslärararbete. Dessa aspekter kommer fram i påståenden 

(53–55) och fråga (36). Jag kommer att presentera resultaten både i diagram och tabeller 

samt genom direkta citat av mina respondenter i målgruppen. I slutet av detta avsnitt kommer 

jag att ge en sammanfattning av de centrala resultaten i detta avsnitt. 

6.2.1 Utexaminerade språkbadslärares arbetsort, arbetssituation och anställningsform 

Resultaten i diagram 6 (fråga 8) visar att 62 % av alla utexaminerade språkbadslärare som 

deltagit i min undersökning arbetar i Österbotten (16 stycken). Nyland sysselsätter 27% av 

alla utexaminerade språkbadslärare (7 stycken) och på andra orter runt om i Finland (gäller 

alla andra orter i Finland, förutom Österbotten och Nyland) arbetar 12% av alla utexamine-

rade språkbadslärare (3 stycken). 5 av 7 utexaminerade språkbadslärare som arbetar i Nyland 

arbetar inom språkbad. Endast en person i Österbotten arbetar i en språkbadsskola. 
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DIAGRAM 6. Språkbadslärares arbetsort. 

Eftersom huvudsyftet med språkbadslärarutbildningen är att förbereda för arbete som språk-

badslärare, ville jag veta hur många som flyttat för att få arbeta i språkbadsskolor (frågorna 

13a, 13b och 13c). Resultaten för grupp A visar att endast en person (1/16) har valt bostadsort 

för att arbeta i språkbad. Ingen i denna grupp har därmed bytt bostadsort för att arbeta i 

språkbad (0/16). Men i framtiden är fyra personer (4/16) redo att möjligen byta bostadsort 

för att arbeta i språkbad. Motivationen för att möjligen i framtiden kunna byta bostadsort för 

att arbeta i språkbad tydliggörs i följande citat: 

om varken jag eller min sambo inte skulle få jobb i Vasa (A) 

Kanske för en kortare period (1–3 år) men bara om hela familjen vill flytta (A) 

Kanske i framtiden skulle det vara roligt att bo på tvåspråkigt område för att lära mig mera 

svenska och för att kunna använda svenska språket (A) 

I motiveringarna (grupp A) framkom det även att det inte finns språkbad i den stad där en 

person arbetar. En person motiverade sitt svar genom att säga att det finns språkbadslärarar-

bete på den ort var hen är bosatt. Flera motiverade sitt svar genom att säga att familjen har 

betydelse för val av bostadsort, medan en respondent uppgav att hen inte alls planerar att 

arbeta i språkbad. En annan menade att språkkunskaperna inte räcker till för arbete i språk-

bad. 

Resultaten för grupp B visar att de som arbetar inom språkbad också har valt bostadsort för 

att få arbeta som språkbadslärare (5/6 personer). Dessa personer har även bytt bostadsort för 

att arbeta inom språkbad (4/6 personer). Alla förutom en person var även positivt inställda 

till att de i framtiden skulle kunna byta bostadsort för att arbeta inom språkbad (5/6 perso-

ner). Språkbadslärare i grundskolan har motiverat sina svar på följande sätt: 

Tycker om att jobba i språkbad, det är ett utmanande jobb (B) 
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Olen tottunut muuttamaan työn perässä ja asumaan ruotsinkielisellä alueella (B) 

Jag arbetar redan inom språkbad, behöver inte byta ort (B) 

Svaren i grupp C var mycket heterogena. Ingen hade valt eller bytt ort för att få arbeta inom 

språkbad. Denna grupp hade inte heller framtidsplaner för att möjligen kunna arbeta inom 

språkbad. Orsakerna till detta var för två personer familjeangelägenheter. 

personliga/familje angelägenheter (C) 

I huvudstadsregionen finns det en stor brist på kompetenta språkbadslärare och även mest 

arbete för språkbadslärare finns just i huvudstadsregionen, där också hälften av all språk-

badsundervisning ordnas (Kangasvieri et al.,2012, s. 23, 45). Enligt Majabacka (2008) var 

de flesta språkbadslärare under studietiden osäkra ifall de vill arbeta som språkbadslärare 

efter studietiden. Den största orsaken till detta var att språkbadslärararbete finns bara på vissa 

orter i Finland och de flesta är inte beredda att byta ort på grund av arbetet. (Majabacka, 

2008, s. 98.) Det verkar även vara mönstret i min undersökning. Få har nämligen flyttat till 

de orter var det finns gott om arbete för språkbadslärare. De som däremot har flyttat efter 

språkbadslärararbete verkar vara nöjda med sitt arbete (B). En orsak till att de utexaminerade 

språkbadslärare inte har flyttat till de orter var språkbadslärararbete finns (fråga 3) kan bero 

på deras individuella livssituation, 15 personer lever nämligen i ett förhållande med en annan 

person, 11 personer är singlar eller ogifta. Dessutom har 11 personer av de 26 personer som 

utexaminerats till språkbadslärare 1–4 barn (fråga 4). Detta tyder på att maken och familjen 

påverkar valet av bostadsort och arbetsplats mycket, liksom jag antagit i hypotesen. Eftersom 

språkbadslärarutbildningen ger kompetens för språkbadslärare, klasslärare och ämneslärare 

i svenska (Björklund et al., 2007, s. 13) har de utexaminerade språkbadslärarna många ar-

betsmöjligheter att välja mellan, vilket kan innebära att de möjligen inte prioriterar arbete 

inom språkbad som det första alternativet. Dessutom finns det gott om arbete för vanliga 

klasslärare i Finland och språkbadslärare kan även arbeta som klasslärare. Mina responden-

ter ser det kanske därför inte som nödvändigt att arbeta som språkbadslärare. Trots allt öpp-

nar några klasslärare inom den finska grundskolan för möjligheten att arbeta som språkbads-

lärare i framtiden (A). En annan möjlig förklaring till att de utexaminerade språkbadslärarna 

inte väljer arbete i språkbad kan vara för att språkbadslärararbetet upplevs som mera krä-

vande än vanlig klasslärararbete (Björklund et al., 2007, s. 14–15). Även språkkunskaperna 

i svenska kan vara ett hinder för att inte vilja arbeta inom språkbad. Möjliga orsaker tydlig-

görs i följande citat. 
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Familjen skall inte drabbas och jag jobbar gärna även som klasslärare (C) 

mina språkkunskaper är inte tillräckligt goda (för tillfället) att arbeta som sb-lärare (A) 

Av de utexaminerade språkbadslärarna arbetar 62 % som klasslärare i grundskolan (sam-

manlagt 16 personer).  I språkbad arbetar 23 % (6 personer) och 15 % (4 personer) arbetar 

med annat lärararbete (se närmare diagram 5). Enligt Kangasvieri et al. (2012, s. 39) arbetar 

de flesta utexaminerade språkbadslärare från den tidigare språkbadslärarutbildningen från 

Uleåborgs universitet som vanliga klasslärare. Mina resultat liknar de resultat som och 

Kangasvieri et al. (2012) fann i sin utredning. Men eftersom språkbadslärararbete är region-

alt ville jag veta vilka av de utexaminerade språkbadslärarna som egentligen skulle vilja 

arbeta som språkbadslärare (påstående 53) om det skulle finnas arbetsmöjligheter inom 

språkbad på de orter var de utexaminerade språkbadslärarna lever. Av de som arbetar som 

klasslärare (A) skulle 8 personer vilja arbeta som språkbadslärare medan 5 personer angav 

att de helt säkert inte skulle vilja arbeta som språkbadslärare. Endast 3 klasslärare var osäkra 

ifall de skulle vilja arbeta som språkbadslärare eller inte. De som arbetar som språkbadslä-

rare (B) ville även i fortsättningen arbeta som språkbadslärare men en person hade angett att 

hen inte vill arbeta som språkbadslärare, även om hen gör det för tillfället. De som arbetare 

med annat lärararbete (C) ville möjligtvis tre lärare arbeta som språkbadslärare och endast 

en visste inte om sin åsikt gällande denna fråga. Resultaten tyder på att det finns ett visst 

intresse för språkbadslärararbete, men eftersom det finns så få arbetsmöjligheter inom språk-

bad på andra orter i Finland än i huvudstadsregionen så arbetar de flesta med andra lärarar-

beten än språkbadslärararbete. 

Enligt Kari och Heikkinen (2001, s. 56) anses arbetsmöjligheterna för nyutbildade lärare 

vara säkra efter examinationen. Detta framkommer även i min undersökning, eftersom 

största delen av de utexaminerade språkbadslärarna har fått lärararbete genast efter utexami-

nering (fråga 12). Endast två personer har sagt att de inte fick lärararbete genaste efter utex-

aminering, men är nu sysselsatta som lärare. Eftersom huvudsyftet med språkbadslärarut-

bildningen är att förbereda för arbetet som språkbadslärare ville jag veta hur många som 

verkligen har sökt språkbadslärararbete (fråga 14a och 14b). 

Det är självklart att alla som arbetar inom språkbad har sökt språkbadslärartjänster (6/6). 

Men även fyra personer av de som för tillfället arbetar inom den finska utbildningssektorn 

eller med något annat lärararbete har sökt språkbadslärartjänster. Endast en av dessa har 
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tidigare fått en språkbadslärartjänst men flyttat bort från orten och sökt ett annat arbete istäl-

let. I motiveringarna framkommer följande erfarenheter av att söka språkbadslärartjänster: 

var väl inte tillräckligt bra :) (A) 

man får lättare tjänster via språkbad (A) 

när det var aktuellt för mig att söka tjänster, var inga språkbadslärartjänster lediga på mitt 

hemort. Sen fick jag tjänst i finsk skola och har inte velat söka nåmera. (A) 

Sammanlagt 17 av de utexaminerade språkbadslärare har inte över huvud taget sökt språk-

badslärartjänster. Man kan fundera ifall intresset för språkbadslärararbetet verkligen var 

verkligt under studietiden eller var intresset för klasslärararbetet större, eftersom så få per-

soner har flyttat till orter där det finns språkbadslärararbete eller sökt språkbadslärartjänster. 

Däremot har flera av dessa sökt språkbadslärarvikariat istället (se tabell 2). 

TABELL 2. Utexaminerade språkbadslärare som sökt och fått språkbadslärarvikariat. 

 A (n=16) B (n=6) C (n=4) Sammanlagt 

Har du sökt sb-

vikariat? 

6 har sökt sb-vi-

kariat 

4 har sökt sb-vi-

kariat 

0 har sökt sb-vi-

kariat 

10 

Har du fått sb-

vikariat? 

5 har fått sb-vi-

kariat 

4 har fått sb-vi-

kariat 

1 har fått sb-vi-

kariat 

10 

 

Som det framgår i tabell 2 har sammanlagt 6 personer (grupp A) sökt språkbadslärarvikariat 

och 5 av dem har fått språkbadslärarvikariat. Endast få har motiverat sina svar med att säga 

att de har vikarierat korta tider i språkbad under studietiden och direkt efter utexaminering. 

En person har motiverat sitt svar genom att säga att hen inte har behövt söka vikariat eftersom 

hen har haft arbete på samma skola genast efter utexaminering och en har vikarierat i språk-

bad under ett år. Sammanlagt 4 personer (grupp B) har sökt och fått språkbadslärarvikariat. 

Dessa personer har motiverat sina svar med att säga att de har vikarierat under studietiden 

och innan de fick sina språkbadslärartjänster. Ingen i grupp C har sökt språkbadslärarvikariat 

men en person har fått språkbadslärarvikariat. Endast två personer har motiverat sina svar. 

En person har inte behövt söka språkbadslärarvikariat eftersom hen har haft arbete hela tiden 

och en person har vikarierat enstaka dagar i språkbad. 

jag har gjort korta några dagars vikariat i språkbadsklasser (A) 
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Har haft jobb så jag har inte behövt söka vikariat (C) 

Ja, innan jag fick tjänsten vikarierade jag på dagis (B) 

Vikariat är lärorika situationer för en blivande lärare att lära sig det praktiska i läraryrket 

(Kernell, 2006, s. 215). Få i målgruppen har sökt eller fått språkbadslärarvikariat, men det 

framkommer i fråga 24, att många i målgruppen har vikarierat i vanliga skolor. Alla andra 

hade vikarierat under studietiden, förutom en person. Av de som hade vikarierat ansåg 19 

personer att de haft nytta av vikariaten i det nuvarande arbetslivet (fråga 24b). Däremot ansåg 

7 personer att de inte har haft nytta av vikariaten i arbetslivet. De som anser att de inte har 

haft nytta av vikariaten i arbetslivet har vikarierat endast korta perioder. Tre av dessa lärare 

har vikarierat från 1–20 dagar och tre lärare har vikarierat 2–3 månader. De som anser sig 

ha haft nytta av vikariaten har vikarierat ganska långa perioder från 1 månad till 7 år. Nyttan 

av vikariaten har motiverats på följande sätt: 

Varje dag lär man sig något nytt (A) 

Kaikki kokemus on ollut hyödyksi, olen saanut tutustua erilaisiin kouluihin ja tapoihin työs-

kennellä (B) 

Jag jobbade då jag skrev gradun. All erfarenhet är bra. (C) 

Oberoende var de utexaminerade språkbadslärare arbetar förekommer det liknande moti-

veringar i svaren; all arbetserfarenhet är nyttigt (6 stycken), man får bekanta sig med skolan 

och arbetslivet (7 stycken) och man lär sig hela tiden nya saker (6 stycken). Sammanlagt 9 

personer hade inte motiverat sina svar på denna fråga. Förklaringen till att få har sökt och 

fått språkbadslärarvikariat kan vara det att det kan vara lättare att få vikariat i vanliga skolor 

än i språkbadsskolor och daghem, eftersom det på studieorten Vasa endast finns en språk-

badsskola och några språkbadsdaghem (nuförtiden finns det språkbad även på Länsimetsän 

koulu). På studieorten i Kajana finns ingen språkbadsskola bara finskspråkiga skolor. Det 

tycks vara så att om man en gång hittar en trevlig skola att arbeta på vill man också stanna 

där för en längre period. 
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TABELL 3. Utexaminerade språkbadslärares anställningsform. 

 A (n=16) B (n=6) C (n=4) Sammanlagt 

Ordinarietjänst 7 5 1 13 

Visstidstjänst 8 1 2 11 

Vikarierar + ar-

betar inte just 

nu 

1 - 1 2 

Sammanlagt 16 6 4 26 

 

Nästan hälften (7 stycken) av alla som arbetar inom det finskspråkiga skolväsendet har or-

dinarietjänst i en finskspråkig skola. Lika många (8 personer) innehar en visstidstjänst i en 

finskspråkig skola. Endast en person vikarierar för tillfället (grupp A). De lärare som arbetar 

inom språkbad (grupp B) har alla fått en ordinarietjänst, förutom en person. Men personen i 

fråga ska i år söka lärares ordinarie tjänst. Inom grupp C har en person fått ordinarietjänst 

och två personer har en visstidstjänst medan en person inte arbetar för tillfället. Det verkar 

även vara mönstret att de som har en kortare arbetserfarenhet under 5 år (grupp D) är mera 

anställda på visstid (11/15). Det är vanligare att de som har en längre arbetserfarenhet mellan 

5–10 år (grupp E) har en ordinarie tjänst (9/11). 

Avslutningsvis ville jag veta vilka framtidsplaner de utexaminerade språkbadslärarna har 

som utövare av något yrke, klasslärare, språkbadslärare eller annan lärare (fråga 36). De 

flesta utexaminerade språkbadslärarna (18/26) vill arbeta med samma arbete som de gör för 

tillfället.  Sammanlagt fem av de utexaminerade språkbadslärarna som inte har en ordinarie 

tjänst vill i framtiden få en ordinarie tjänst som lärare. Två lärare var osäkra om deras fram-

tidsplaner. Av de som arbetar som klasslärare (A) kunde tre personer tänka sig att arbeta som 

språkbadslärare i framtiden, medan en språkbadslärare (B) kunde lika bra tänka sig att arbeta 

som vanlig klasslärare i framtiden. 

jag vill fortsätta som lärare, gärna som sb-lärare men det ser inte så bra ut. Försöker få 

tjänst. (A) 

Jag skulle gärna fortsätta som språkbadslärare, men lika bra som vanlig lärare. (B) 
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Samma arbete fungerar. (C) 

De utexaminerade språkbadslärarna är överlag nöjda med sitt yrkesval (påstående 54). 

Största delen (24/26) kommer troligen inte att byta yrke inom den närmaste framtiden (på-

stående 55). Endast en klasslärare (A) och en som arbetar med annat lärararbete (C) kommer 

högst troligen att byta yrke i framtiden. 

6.2.3 Sammanfattning av språkbadslärares placering i arbetslivet 

Sammanfattningsvis arbetar de flesta utexaminerade språkbadslärare som klasslärare i en 

finskspråkig skola även om de flesta själva anser att deras språkkunskaper i svenska skulle 

räcka till för att arbeta på svenska. Många utexaminerade språkbadslärare som har finska 

som modersmål är duktiga på att använda svenska på sin fritid. Största delen av utexamine-

rade språkbadslärare är bosatta i Österbotten, få har velat flytta till Nyland där det finns mest 

arbete för språkbadslärare. De lärare som arbetar som språkbadslärare har också velat flytta 

efter arbetet. Alla förutom en har fått en ordinarie språkbadslärartjänst i Nyland, men denna 

språkbadslärare söker ordinarie tjänst i år. Endast en person arbetar med ordinarie språk-

badslärartjänst i Österbotten. Det finns ett litet intresse bland de som arbetar inom den finska 

utbildningssektorn och annat lärararbete att i framtiden möjligen kunna arbeta som språk-

badslärare. Familjen har en stor betydelse för val av bostadsort och därmed också val av 

arbetsform. De flesta kunde tänka sig att arbeta inom språkbad om det inte skulle finnas 

annat arbete eller om hela familjen skulle flytta till de orter där arbete för språkbadslärare 

finns. De flesta har valt att arbeta inom den finskspråkiga (2 inom svenskspråkiga) utbild-

ningssektorn som vanliga klasslärare, eftersom språkbadslärararbete endast finns på vissa 

orter och på andra orter finns det gott om arbete för vanliga klasslärare. Endast fyra utexa-

minerade språkbadslärare arbetar med annat lärararbete på andra orter i Finland. De flesta 

språkbadslärare har vikarierat i språkbad medan de som arbetar som klasslärare har varit 

duktiga med att vikariera i vanliga skolor. Få har sökt och fått vikariat i språkbadsskolor. De 

som har varit i arbetslivet länge har mera ordinarie tjänster än de som har en kortare arbets-

erfarenhet som till största delen innehar visstidstjänster. Den största delen av de utexamine-

rade språkbadslärarna är nöjda med sitt yrkesval och kommer högst troligen inte att byta 

yrke i framtiden utan de kommer att arbete med samma arbete som de utövar nu. 
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6.3 Resultat av utbildningens nytta i arbetslivet 

I följande avsnitt kommer jag att behandla frågor som berör den andra forskningsfrågan, dvs. 

Hurudan nytta i arbetslivet har de utexaminerade språkbadslärarna haft av utbildningen? För 

det första ville jag veta varför de utexaminerade språkbadslärarna sökt sig till utbildningen. 

Men mest ville jag veta hurudan nytta de utexaminerade språkbadslärarna har haft av de 

olika delarna i utbildningen, svenska, flerspråkighet och pedagogik. Dessutom vill jag veta 

vad i utbildningen som har varit mest nyttigt med tanke på arbetslivet och vad de har lärt sig 

i arbetslivet som studierna inte lärt dem. Dessa aspekter framgår av frågorna (17, 18, 19, 20, 

21, 22). Jag kommer bland annat att kategorisera enligt de mest förekommande teman i sva-

ren samt ge resultaten genom direkta citat av målgruppens svar. 

6.3.1 Val av utbildningslinje 

För det första ville jag veta varför de utexaminerade språkbadslärarna hade sökt sig till ut-

bildningslinjen, för att senare se på nyttan av utbildningen i arbetslivet. Jag fick mycket lik-

nande svar av hela målgruppen på denna fråga och därför har jag kategoriserat svaren enligt 

följande teman.  De kategorier som innehållsligt bildades på basis av målgruppens svar är: 

1. Lärarkompetens 

2. Egen erfarenhet av språkbad 

3. Mångkompetens ett positiv tillägg i utbildningen 

4. Intresserad av det svenska språket 

Det finns en viss skillnad i svaren mellan de olika grupperna (A, B och C). Inom grupp A 

förekommer alla fyra kategorier, men fokus i svaren ligger på att man genom utbildningen 

fick tillgång till lärarkompetens. Sammanlagt 8 av 16 i grupp A nämnde lärarkompetens som 

en orsak till att de sökte sig till utbildningen. I svaren framkom det även att en orsak till att 

vissa utexaminerade språkbadslärare hade sökt sig till utbildningen var att det var lättare att 

komma in till språkbadsutbildningen än till klasslärarutbildningen. Dessutom hade en person 

drivits till utbildningen i och med att hen hade studerat svenska vid universitetet och bytt till 

språkbadslärarutbildningen av en tillfällighet. Studieorten hade även påverkat en persons val 

av utbildningslinje. Ett annat tema som förekommer i svaren är egna erfarenheter av språk-

bad. Sammanlagt tre individer hade själva gått i språkbad och hade därför sökt sig till ut-

bildningslinjen. Den tredje kategorin som förkommer i svaren är att utbildningen ger mång-

kompetens och det är ett positivt tillägg i utbildningen. Sammanlagt tre individer nämnde 
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mångkompetens som en orsak till varför de sökte sig till utbildningslinjen. Sammanlagt fyra 

individer hade sökt sig till utbildningen för att de var intresserade av det svenska språket. 

Inom grupp B förekommer det i svaren endast två av de ovannämnda kategorierna till varför 

de sökte sig till språkbadslärarutbildningen. Dessa var intresset för det svenska språket och 

för att få lärarkompetens. Alla 6 som nu arbetar som språkbadslärare hade nämnt intresset 

för det svenska språket som en orsak till att de hade sökt sig till utbildningen. En av dessa 

hade även tidigare studerat svenska vid universitetet men ville bli klasslärare istället. Tre 

individer hade även nämnt att de ville bli lärare och hade därför sökt sig till utbildningen. 

Inom grupp C förkommer det i svaren två kategorier och dessa är intresset för det svenska 

språket och lärarkompetens. Intresset för lärarkompetens förekommer i två individers svar 

och intresset för det svenska språket förekommer fyra gånger i svaren till varför grupp C 

sökte sig till språkbadslärarutbildningen. Följande exempel citat från målgruppen: 

Jag ville bli lärare och det var lättare att komma in till språkbadslärare än en vanlig klass-

lärare (på finska sidan)Jag har själv gått i språkbad så jag var intresserad av språkbad. (A) 

Hade tidigare studerat svenska, ville bli klasslärare och föredrar språkbadspedagogik (B) 

Jag har alltid varit intresserad av språk (C) 

Enligt (Obadia, 1995, s. 87) finns det många andraspråkstalare som intresserar sig för språk-

badsundervisning. Vissa av dem har själva gått i språkbad. Enligt Kristmanson (citerat av 

Peltoniemi, 2015, s. 52) behöver dessa individer extra stöd för att kunna fungera som språk-

badslärare. I min undersökning fanns det tre individer som själva har gått i språkbad men 

arbetar som vanliga klasslärare och inte som språkbadslärare. Troligen bör man i fortsätt-

ningen beakta dessa studerande ännu mera och stöda dem för att de i framtiden ska syssel-

sätta sig inom språkbad, som lider av en stor brist på kompetenta lärare. Likaså som de fram-

gick i det internationella expertseminariet vid Vasa universitet hösten 2013 är det viktigt att 

stöda språkbadsläraren för att hen skall ha engagemang för yrket, både under studietiden 

som i arbetslivet (Peltoniemi, 2015, s. 43). Intresset för det svenska språket har funnits i 

bakgrunden för de flesta som sökt sig till språkbadslärarutbildningen men är den viktigaste 

orsaken till att grupp C och grupp B har sökt sig till utbildningen. För grupp A var klasslä-

rarkompetens den viktigaste orsaken till att de sökt sig till språkbadslärarutbildningen, likaså 

som jag antagit i hypotesen. 
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6.3.2 Nyttan av de olika studiehelheterna 

Den tidigare språkbadslärarutbildningen var indelad i tre studiehelheter, pedagogikstudier 

som studerades vid lärarenheten i Kajana och studier i flerspråkighet och svenska som stu-

derades vid Vasa universitet (Buss & Mård, 1999, s. 24; Mård, 2004, s. 69; Björklund et al., 

2007, s. 13). Därför kommer jag i det följande redogöra för nyttan av de olika delarna i 

utbildningen. Jag börjar med nyttan av svenska, sedan kommer nyttan av flerspråkighet och 

pedagogik. Jag kommer att jämföra grupp A, B och C, eftersom nyttan i arbetslivet är olika 

för dessa grupper. Jag har delat in svaren i följande kategorier som hittades ur svaren: 

1. Arbetsspråk 

2. Blivit säkrare språkanvändare 

3. Bättre lön 

4. Ingen nytta 

5. Undervisar svenska 

Svaren i grupp A liknar varandra mycket och följande kategorier kan hittas från svaren un-

dervisar svenska, bättre lön och ingen nytta. Sammanlagt 8 av 16 klasslärare har nämnt att 

de undervisar A2-svenska i grundskolan och har på det sättet haft en stor nytta av studierna 

i svenska i arbetslivet. En lärare nämnde även att hen har lärt sina finskspråkiga elever 

svenska samt önskar att hen får mera nytta av sina svenska kunskaper nästa år då svenska 

börjar undervisas redan i grundskolan. Nyttan av studierna i svenska märks även i lönen och 

sammanlagt tre personer har nämnt att de får bättre lön för att de har studerat svenska. Sam-

manlagt 6 lärare anser att de har ingen nytta för tillfället av studierna i svenska eftersom de 

undervisar på finska. 

Resultaten inom grupp B liknar också varandra. De kategorier som förekommer i svaren är 

svenska är arbetsspråk samt blivit säkrare språkanvändare. Sammanlagt 3/6 språkbadslä-

rare nämner att de har nytta av svenska eftersom det är deras arbetsspråk samt att de inte 

skulle ha fått arbete utan sina studier i svenska. Sammanlagt 4/6 språkbadslärare nämner 

även att de har blivit säkrare som språkanvändare och har haft stor nytta i arbetslivet av 

studierna i svenska, eftersom svenskan behövs i vardagen. 

Resultaten inom grupp C liknar också varandra. Alla fyra anser att de haft mycket stor nytta 

av studierna i svenska i arbetslivet. Dessa personer använder svenska som arbetsspråk och 

detta är även den kategori som framkommer mest i svaren för grupp C. Några exempel på 

de olika kategorierna som jag hittade i svaren: 
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Svenska är mitt arbetsspråk men jag tror att studierna kunde ha varit effektivare. (Arbets-

språk) 

Stor nytta, vågar prata svenska (Blivit säkrare språkanvändare) 

Bättre lön, goda kunskaper i svenskaundervisning (Bättre lön)  

egentligen ingen alls (Ingen nytta) 

nykyään hyötyä A2-ruotsin opetuksessa (Undervisar svenska) 

Det är självklart att de som använder svenska dagligen också har haft mest nytta av studierna 

i svenska i arbetslivet (B och C). Men även de som arbetar som klasslärare (A) inom det 

finskspråkiga skolväsendet har haft en stor nytta av studierna i svenska. För många klasslä-

rare har det medfört en möjlighet att undervisa A2-svenska i grundskolan. Men nästan lika 

många klasslärare anser att de inte haft någon nytta av studierna i svenska eftersom de un-

dervisar på finska. 

Den tidigare språkbadslärarutbildningen hade biämnet svenska med inriktning på flersprå-

kighet (Kajaanin yliopistokeksus, 2009, 31–35). Flerspråkighetsstudierna gav studerande 

kunskap om språkutvecklingen, språkundervisningen, tvåspråkig undervisning, språkbads-

undervisning, språkforskning och språkutvecklande undervisning (Björklund et al., 2007, s. 

13). Även svaren på denna fråga har jag delat in kategorier som uppkommit ur svaren. Jag 

kommer att se på nyttan av studierna i flerspråkighet skilt för varje grupp (A, B och C). 

1. Förståelsen för språkutveckling och flerspråkighetsutveckling 

2. Nytta i invandrarundervisning 

3. Använder språkbadspedagogik 

4. Nytta i språkundervisning 

Grupp A är den största gruppen och därför är deras svar även mera mångsidiga. I grupp A 

förekommer svar från alla fyra kategorier ovan. Sammanlagt 6 av 16 klasslärare har sagt att 

flerspråkighetsstudierna har hjälpt dem i arbetslivet att förstå språkutvecklingen och fler-

språkighetsutvecklingen hos eleverna. Sammanlagt tre klasslärare anser sig ha haft nytta av 

studierna i flerspråkighet i invandrarundervisningen, eftersom de på grund av studierna för-

står bättre hur flerspråkiga barn lär sig språk. Dessutom har två klasslärare haft nytta av 

språkbadspedagogik som ingår i studiehelheten, eftersom de använder denna pedagogik 

varje dag i sin undervisning. Flerspråkighetsstudierna har även varit nyttiga för tre klasslä-

rare i språkundervisningen, eftersom de med hjälp av flerspråkighetsstudierna förstår hur de 

ska bygga upp språkundervisningen så att det gynnar eleverna mest. Två klasslärare visste 
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inte vilken nytta i arbetslivet de har haft av studierna i flerspråkighet och en klasslärare ansåg 

att studierna har medfört kunskap om nordiska språk och nordisk kultur. 

Inom grupp B förekommer det två av de ovannämnda kategorierna i svaren. Sammanlagt 

4/6 språkbadslärare har en bättre förståelse för språkutvecklingen och flerspråkighetsut-

vecklingen i sitt arbete på grund av studierna i flerspråkighet. En språkbadslärare nämner att 

hen har bättre förståelse av språkbadspedagogik än sina kollegor på arbetet. En språkbads-

lärare har bara kommenterat att hen har en stor nytta av studierna i flerspråkighet. 

Inom grupp C kan man hitta svar från två av de ovannämnda kategorierna. Sammanlagt tre 

personer har haft nytta av förståelsen av språkutvecklingen och flerspråkighetsutvecklingen 

i sitt nuvarande arbete. En person har haft nytta av studierna i språkundervisningen. Nedan 

framgår några exempel av de kategorier som jag hittade i svaren: 

Bättre förståelse för tvåspråkiga och hur man lär sig språk (Förståelse för språkutvecklingen 

och flerspråkighetsutvecklingen) 

Ymmärrän paremmin kaksi-ja monikielisten oppilaiden oppimista. Opetin viime vuonna 

S2:sta (suomi toisena kielenä), jossa hyödyin opinnoista. (Nytta i invandrarundervisningen) 

Jag använder miner och gester då jag undervisar. (Använder språkbadspedagogik) 

yleisesti hyötyä kielten opetuksessa (Nytta i språkundervisningen) 

Nyttan av studierna i flerspråkighet är obestridlig, eftersom nästan alla utexaminerade språk-

badslärare har haft någon slags nytta av studierna i flerspråkighet i arbetslivet. Det mest 

överraskande var nyttan av studierna av flerspråkighet i invandrarundervisningen som 

många klasslärare (grupp A) undervisar. Nyttan inom alla grupper syns även i språkunder-

visningen. Dessutom tillämpar några utexaminerade språkbadslärare språkbadspedagogik i 

sin undervisning, vilket tyder på att språkbadspedagogik fungerar även bra i andra sorters 

undervisning, än bara språkbadsundervisning. 

Inom den tidigare språkbadslärarutbildningen studerades pedagogikstudierna vid lärarut-

bildningsenheten vid Kajana (Buss & Mård, 1999, s. 24; Mård, 2004, s. 69; Björklund et al., 

2007, s. 13). Alla grupper (A, B och C) var mycket eniga om att pedagogikstudierna var 

mycket viktiga under studietiden och därför kommer jag inte att dela in svaren i kategorier, 

utan istället redogör jag med direkta citat hurudana svar det förekom på frågan. 

Työskentelen luokanopettajana, työni perustuu suureksi osaksi näihin opintoihin (A) 
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Pedagogiska studier hjälper till att planera undervisningen och ger förstås behörighet till 

klasslärartjänsten jag fått (B) 

De är de viktigaste. Annars skulle man inte få något jobb. Grunden till allt. (C)  

Nästan alla utexaminerade språkbadslärare var av liknande åsikt som exemplen ovan, men 

några (4/26) hade motstridiga åsikter om nyttan av pedagogikstudierna i arbetslivet. En lä-

rare menade att hen lärt sig mera genom att vikariera än av att studera. Två andra lärare ansåg 

att studierna hade varit nyttiga men de kunde inte berätta hur de hade varit nyttiga i arbets-

livet. En person ansåg även att pedagogikstudierna hade varit bristfälliga under studietiden, 

eftersom de inte lär ut det mest grundläggande, dvs. att hålla ordning på en klass. 

En av mina frågor till de utexaminerade språkbadslärarna var att de skulle ange tre saker i 

språkbadslärarutbildningen som de haft mest nytta av i arbetslivet. Jag har sett på alla svar 

och kategoriserat de angivna svaren i tematiskt mera omfattande kategorier. I kategorin me-

toder och principer för språkbad finns alla studier som kan relateras till språkbadspedagogik 

(temaundervisning, gester och miner, namnge saker i klassrummet osv.). Kategorin praktik, 

syftar på alla praktikperioder som ingått i utbildningen. Kategorin, svenska syftar både på 

studier i svenska samt på det egna språkbruket. Kategorin pedagogiskstudierna innehåller 

ämnesdidaktiska studier, lärares ämnesstudier och pedagogiska studier.  Nedan har jag listat 

toppfyra-listan för de faktorer som har varit mest nyttiga i arbetslivet för hela målgruppen 

(n=26). 

Toppfyra för språkbadsutbildningen i det nuvarande arbetslivet: 

1. Metoder och principer för språkbad 

2. Praktikperioderna 

3. Svenska 

4. Pedagogikstudier 

De utexaminerade språkbadslärarna har i arbetslivet mest uppskattat studier av metoder och 

principer för språkbad. Eftersom grupp B arbetar som språkbadslärare har de också haft 

mest nytta av språkbadsstudier, men även flera klasslärare (grupp A) har haft nytta av språk-

badspedagogik i den traditionella undervisningen. Sammanlagt 9 klasslärare (grupp A) har 

använt temaundervisning någon gång under sin arbetskarriär (fråga 23). Även två personer 

som arbetar med annat lärararbete (grupp C) har använt sig av temaundervisning i arbetsli-

vet. Dessa klasslärare och högskolelärare har motiverat sin användning av temaundervisning 

på följande sätt: 
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sopii moneen aihekokonaisuuteen hyvin (A) 

Viime vuonna mofissa meillä oli Suomi-teema. Se toimi, mutta oli työläs toteuttaa (A) 

tex. behandla temat hösten under flera veckor (A) 

inlärning sker bättre vid temaundervisning (C) 

Väldigt effektivt när man lär språk (C) 

Även praktik perioderna har ansetts vara en nyttig erfarenhet i arbetslivet inom alla grupper 

(A, B och C). Mina resultat liknar till en viss del de resultat som Silkelä (2000) fann i sin 

undersökning om händelser i klasslärarutbildningen som upplevs som mest betydelsefulla. 

Silkelä (2000, s. 120) fann att lärarpraktiken anses vara den mest märkbara händelsen under 

lärarutbildningen eftersom den stärker läraridentiteten. Mina resultat visar trots allt att de 

som gått den tidigare språkbadslärarutbildningen har haft mest nytta av språkbadspedagogik. 

Det näst nyttigaste i arbetslivet har varit praktik perioderna. 

Alla grupper (A, B och C) har haft nytta av studier i svenska under sin arbetskarriär. Studier 

i svenska har medfört att flera av de utexaminerade språkbadslärarna har vågat använda det 

svenska språket i sitt arbete (se resultat på fråga 18). Som det framkom i fråga (20) är peda-

gogikstudierna grunden till lärararbetet och därmed anser även de utexaminerade språkbads-

lärarna sig haft nytta av dessa studier i arbetslivet (grupperna A, B och C). I min hypotes 

antog jag att utexaminerade språkbadslärare skulle ha haft mest nytta av pedagogikstudierna, 

men resultaten visar att det mest nyttigaste i arbetslivet har varit språkbadsstudier. 

De första åren i arbetslivet är det viktigaste skedet för en nyexaminerad lärare för att kunna 

utvecklas yrkesmässigt (Kujansivu, 2004, s. 132). Därför vill jag veta vad de har lärt sig i 

arbetslivet som studierna inte lärt dem (fråga 22). Eftersom svaren inom alla grupper (A, B 

och C) liknar varandra har jag sett på resultaten utgående från arbetserfarenheten (grupperna 

D och E) vilken har en större betydelse på denna fråga. 

I undersökningen av Kaikkonen (2004) framkom det att lärarutbildningen är inkompetent att 

lära ut hur man bemöter elevernas föräldrar, hur man sköter arbetsuppgifter vid sidan om 

skoltiden samt hur man bemöter elever med speciella behov (Kaikkonen, 2004 s. 126–127). 

Dessa aspekter var just de faktorer som jag fann i mina resultat som de utexaminerade språk-

badslärarna hade lärt sig först i arbetslivet. Både grupperna D (arbetserfarenhet under 5 år) 

och grupp E (arbetserfarenhet 5–10 år) ansåg att arbetslivet hade lärt dem samarbete med 

föräldrarna. Enligt Blomberg (2009, s. 120–123) känner sig lärare kanske mest osäkra i 



69 
 

 

mötet med elevernas föräldrar. Därför är detta troligen även den uppgiften som läraren måste 

spendera mest tid på och eftersom lärarutbildningen inte kan lära detta är det något som 

återstår att lära sig i arbetslivet. För det andra hade arbetslivet lärt de utexaminerade språk-

badslärarna allt som hör till arbete utanför skoltiden. Till arbete utanför skoltiden hör alla 

andra lärarens uppgifter utanför själva undervisningen som planering, organisering, utvär-

dering, ifyllning av blanketter, användning av Wilma-systemet samt tidhantering.  Enligt 

Kaikkonen (2004, s. 124) känner sig nya lärare just oförberedda inför dessa uppgifter. I min 

undersökning hade båda grupperna (D och E) lärt sig att möta barn med speciella behov i 

arbetslivet. Men vikten hos grupp E låg mera på att de lärt sig om elevvården samt möta barn 

med speciella behov. Grupp E hade även lärt sig konfliktlösning i arbetslivet medan grupp 

D hade lärt sig mera att bemöta inlärningssvårigheter. 

Resultat för grupp D: 

1. Samarbete med föräldrarna 

2. Arbete utanför skoltiden 

3. Möta barn med speciella behov 

4. Konfliktlösning 

Resultat för grupp E: 

1. Samarbete med föräldrarna 

2. Elevvård och möta barn med speciella behov 

3. Arbete utanför skoltiden 

4. Inlärningssvårigheter 

Därutöver fanns det de inom grupp E som hade lärt sig i arbetslivet att hålla ordning i klas-

sen, lära hur man undervisar i åk 1 i att läsa och skriva, lärt sig att improvisera och om lagar 

och steg i specialundervisningen. Grupp E hade även lärt sig att bemöta invandrarelever, 

undervisa i åk 1–2, differentiering, livslång syn på inlärning, hålla ordning i klassen samt att 

det tar tid att komma in i arbetsgemenskapen i en ny skola. Resultaten tyder på att arbets-

livserfarenheten har påverkat till en viss del vad de utexaminerade språkbadslärarna anser 

sig ha lärt sig i arbetet. Tyngden på svaren hos grupp E ligger mera på att ha lärt sig att 

uppmärksamma samt ta itu med barn som har speciella behov, till exempel via elevvård. 

Medan tyngdpunkten för grupp D ligger mera på hur man har lärt sig att bemöta dessa barn 

i arbetet men inte hur man hjälper dem. Grupp E har även lärt sig att uppmärksamma barn 

med inlärningssvårigheter bättre än grupp D. Eftersom grupp D har en kortare arbetserfaren-

het spenderar dessa lärare mera tid på konfliktlösning än grupp E vilket kan bero på att det 

tar tid att bilda sig en uppfattning om sin egen läraridentitet (Kujansivu, 2004, s. 132). De 
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som har varit längre i arbetslivet har haft mera tid på att bilda denna läraridentitet och upp-

märksammar på det sättet andra saker i klassen och bland eleverna. 

6.3.3 Sammanfattning av utbildningens nytta i arbetslivet 

Sammanfattningsvis var den främsta anledningen till att de utexaminerade språkbadslärarna 

sökt sig till utbildningen varit att den ger behörighet till klasslärarkompetens. Behörighet till 

klasslärarkompetens framkom som en viktig orsak till val av utbildningslinje för alla grup-

per, klasslärare (A), språkbadslärare (B) och för de som arbetar med något annat lärararbete 

(C). Speciellt de som arbetar som klasslärare hade sett mångkompetens för klasslärare, 

språkbadslärare och ämneslärare i svenska, som ett positivt tillägg i val av utbildningslinje. 

Några individer som nu arbetar som klasslärare hade även egna goda erfarenheter av språk-

bad, som hade påverkat deras val av utbildningslinje. Intresset för det svenska språket hade 

även varit en av de största orsakerna till varför de utexaminerade språkbadslärarna hade valt 

att studera vid språkbadslärarutbildningen. Det svenska språket hade intresserat alla grupper 

ungefär lika mycket, men intresset för det svenska språket hade vägt mera vid val av utbild-

ning för de som nu arbetar som språkbadslärare eller med något annat lärararbete. 

Hälften av alla de som arbetar som klasslärare har haft en stor nytta av att studera svenska 

eftersom flera av dessa undervisar A2-svenska i grundskolan. De som inte har haft nytta av 

studierna i svenska använder heller inte svenska i arbetslivet. Flerspråkighetsstudierna har 

varit nyttiga för klasslärararbetet eftersom studierna har lett till en bättre förståelse för ele-

vers språkutveckling och flerspråkighetsutveckling som även är nyttig kunskap i språkun-

dervisningen och invandrarundervisningen. Många klasslärare använder även språkbadspe-

dagogik i den traditionella undervisningen. 

De som arbetar som språkbadslärare har förstås haft en stor nytta av studierna i svenska 

eftersom det är deras arbetsspråk och de behöver kunskaper i svenska i det dagliga arbetet. 

Studierna i svenska har lett till att många språkbadslärare börjat lita mera på sin egen språk-

användning. Kunskaper i svenska har även varit en anledning till att vissa språkbadslärare 

fått sin arbetsplats. Språkbadslärare har även haft en stor nytta av studierna i flerspråkighet, 

eftersom de bättre förstår flerspråkighetsutvecklingen hos sina elever. Nyttan är även stor på 

grund av att språkbadspedagogiken som behövs i språkbadlärararbetet i stort sett grundar sig 

på flerspråkighetsstudier. De som arbetar med annat, främst svensklärare på högskolenivå, 
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har haft nytta av studierna i svenska eftersom svenska är deras arbetsspråk. Studierna i fler-

språkighet har varit nyttiga i språkundervisningen och har lett till en djupare förståelse för 

flerspråkighetsutvecklingen. 

De utexaminerade språkbadslärarna anser att de haft mest nytta i arbetslivet av språkbads-

pedagogik. Det är självklart att språkbadspedagogik har varit mest nyttig för språkbadslärare 

som använder språkbadspedagogik varje dag. Men den har även varit nyttig för klasslärare 

och för de som arbetar med annat lärararbete, eftersom många av dem har använt språkbads-

pedagogik och temaundervisning i den traditionella undervisningen. Även praktikperi-

oderna, studierna i svenska och pedagogik har varit nyttiga i arbetslivet. 

Den viktigaste uppgiften som de utexaminerade språkbadslärarna har lärt sig i arbetslivet är 

att samarbeta med elevers föräldrar. De har även lärt sig att sköta alla arbetsuppgifter utanför 

den egentliga skoltiden, som utvärdering, planering, tidsanvändning med mera. De som hade 

en kortare arbetserfarenhet hade lärt sig att arbeta med barn med speciella behov samt hur 

man löser konfliktsituationer som sker elever emellan. De som hade en längre arbetserfaren-

het hade lärt sig mera djupgående om elevvård samt inlärningssvårigheter. 

6.4 Resultat av de utexaminerade språkbadslärarnas erfarenheter från arbetslivet 

I detta avsnitt behandlas de frågor som berör den tredje forskningsfrågan dvs. Hurudana 

erfarenheter utexaminerade språkbadslärare har från arbetslivet. Jag försöker besvara denna 

forskningsfråga med att se på utexaminerade språkbadslärares erfarenheter av själva lärarar-

betet samt av erfarenheter av arbetsgemenskapen. Dessa aspekter kommer fram i frågorna 

(25–34). 

6.4.1 Utexaminerade språkbadslärares erfarenheter av lärararbetet 

För det första ville jag veta hurudana förväntningar de utexaminerade språkbadslärarna hade 

av lärararbetet efter utexaminering och om verkligheten motsvarat deras förväntningar. Sva-

ren som jag fått är mycket varierande och därför kommer jag först att presentera de olika 

svaren och sedan ger jag några exempel från målgruppen, klasslärare (A), språkbadslärare 

(B) och annan lärare (C). 

Nyblivna lärares övergång till arbetslivet sker lättare lärare ju mer deras förväntningar, och 

personlighetsdrag samstämmer med realiteten på arbetsplatsen (Blomberg, 2009, s. 132–
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133). Som det framgår i de tidigare resultaten hade alla andra förutom en utexaminerad 

språkbadslärare vikarierat under studietiden. I mina svar framgår det även att några utexa-

minerade språkbadslärare (3 stycken) hade arbetat en längre tid som lärarvikarie (mera än 1 

år) och en hade arbetat som skolgångsbiträde före studietiden och på grund av dessa arbets-

erfarenheter hade dessa lärare realistiska förväntningar av lärararbetet. Men oberoende ar-

betserfarenhet har verkligheten varit överraskande till vissa delar. Till exempel har mängden 

elever med speciella behov och arbetet utanför skoltiden, som pappersarbetet, förvånat flera 

av dessa lärare. Även Syrjäläinen (2002, s. 91–92) anser att lärarens arbetsuppgifter ökar 

hela tiden, vilket innebär mera pappersarbete för läraren som även kräver mera tid av läraren. 

Lärarens arbetsmängd har även ökat på grund av att eleverna i klassen behöver allt mera stöd 

och vårdnad. Detta har även varit realiteten för de flesta utexaminerade språkbadslärare. 

Många av de utexaminerade språkbadslärarna anser att arbetslivet har varit mera krävande 

än de förväntat sig, även om de hade förberett sig på att lärararbetet skulle vara, tungt och 

krävande, och mycket lärorikt i början av karriären. De kunde förvänta sig att lärararbete i 

början kräver mycket tid till planering och organisering. Men överraskande i början var att 

själva lärararbetet utanför skoltiden, förutom planering och organisering, tar mera tid än för-

väntat, eftersom det finns så mycket arbete att göra, bland annat pappersarbete. De har även 

märkt att lärararbete är inte bara undervisning, utan det är även uppfostran och samarbete 

med elevernas föräldrar. Dessutom har mångfalden av krävande elever och elever med spe-

ciella behov varit något som överraskat många av de utexaminerade språkbadslärarna. Några 

ansåg även att lärararbete är mera självständigt, ensamt och hektiskt än de hade förväntat 

sig. För de flesta utexaminerade språkbadslärarna har lärararbetet ändå motsvarat förvänt-

ningarna. Några utexaminerade språkbadslärare såg framemot lärararbetet med iver, att få 

utöva sitt drömarbete, att få undervisa och få en egen klass. För en lärare har realiteten varit 

lättare än förväntat. 

Förväntningar på lärararbetet: 

Olin kouluavustajana ennen opintoja, joten sieltä ja kielikylpyharjoittelusta sain aika hyvän 

kuvan opettajan olosta. Erilaiset oppilaat, oppilaiden kotiolosuhteet, käyttäytymishäiriöt ja 

oppimisvaikeudet tuovat haasteita. Opettajan työ ei ole pelkkää opettamista. (A1) 

Ennen valmistumista olin työskennellyt vuoden epäpätevänä kiky-opena, joten tiesin jo aika 

hyvin, mikä on vastassa valmistumisen jälkeen. Mutta ennen tätä vuoden jaksoa suhtauduin 

open työhön innolla ja odotusta täynnä. (B1) 
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Jag förväntade mig att få undervisa och i praktiken tillämpa det jag lärt mig under utbild-

ningen. (C1) 

Verkligheten: 

Aika hyvin on vastannut. Ehkä haasteellisten oppilaiden määrä ja ongelmien moninaisuus 

yllättivät silti. (A1) 

Kyllä ja ei. Työn opetukseen ja suunnitteluun liittyvä puoli ei yllättänyt. Se mihin en ollut 

valmistautunut, oli paperityö jonka määrä on vuosie kuluessa vain kasvanut. Välillä tuntuu, 

että aika menee ”kissanristiäisissä” opetustyön kustannuksella. (B1) 

Nej. I det praktiska arbetet fanns inte tid att koncentrera sig på allt det man lärt sig under 

utbildningen. Undervisningen var i själva verket endast en del av arbetet och mycket tid gick 

åt till konfliktlösning, att skapa arbetsro i klassen, uppfostran och kontakt med föräldrar. 

(C1) 

Enligt Blomberg (2006, s. 186) kan nyblivna lärare känna sig besvikna över att lärararbetet 

inte motsvarar deras förväntningar. Även om det är först i arbetslivet som man får den riktiga 

bilden av lärarens arbete, blir många ändå överraskade av lärararbetets ansvar och självstän-

dighet (Blomberg, 2009, s. 118). Detta framkom även i min undersökning. Många hade inte 

insett hur ensamt och självständigt lärararbetet egentligen är. Men ju mer realistisk bild ny-

blivna lärare har om lärarens arbete desto säkrare är det att hen orkar med läraryrket i fram-

tiden (Kari & Heikkinen, 2001. s.47). 

I litteraturen sägs det att nya lärare känner sig ofta rädda och osäkra i övergången till arbets-

livet (Kaikkonen, 2004, s. 124; Blomberg, 2009, s. 119). Detta framkommer även i min 

undersökning (fråga 31). Många utexaminerade språkbadslärare kände sig osäkra i början 

när de övergick till arbetslivet. Men de hade ändå en positiv bild av sig själva som lärare, 

även om många medger även att de varit ivriga men naiva och krävde lite för mycket av sig 

själva i början av arbetskarriären. Men eftersom arbetserfarenheten har medfört säkerhet har 

de utexaminerade språkbadslärarna lärt sig att se på saker och ting mera realistiskt. Nedan 

ger jag några exempel på hur de utexaminerade språkbadslärarna såg på sig själva som lärare 

i början av arbetskarriären: 

Osäker, stora krav på mig själv, jag ville göra allt så bra jag kunde, lite naiv. Jag är nog 

självsäkrare och förstår att jag inte kan förändra eleverna fast jag skulle jobba jättejätte-

hårt (A) 
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Alussa olin innokas ja ehkä hieman naiivi ope. Nyt olen innokas ope, mutta suhtaudun asi-

oihin realistisemmin. Kokemus opettaa ja kasvattaa. (B) 

Jag var osäker men har blivit mer bekväm med arbetet. (C) 

Det är egentligen inte något överraskande att lärare i början känner sig osäkra i övergången 

till arbetslivet. Enligt Blomberg (2009) kan lärare endast lära sig till lärarskap genom att 

utöva det osäkra. Nybildade lärare upplever ofta att deras arbete är utmanande men givande 

och inspirerande. (Blomberg, 2009, s. 122–125.) Detta framkommer även i min undersök-

ning, när jag frågade hur utexaminerade språkbadslärare upplevde de första arbetsåren som 

lärare (fråga 26a). De flesta utexaminerade språkbadslärare upplevde de första arbetsåren 

som utmanande men givande, också stressiga men lärorika. De första arbetsåren var även 

mycket tunga och några utexaminerade språkbadslärare tänkte även allvarligt många gånger 

på att byta yrke eftersom arbetet kändes så tungt. Det som var extra tungt var andras kritik 

som man tog mycket personligare i början. 

Stressigt, mycket att lära sig hela tiden, osäkert, utmanande, givande. (B) 

Väldigt tungt. Jag visste inte något och kände mig vilsen. Funderade många gånger på att 

byta arbete. (C) 

Koska kaikki oli uutta niin mielestäni se oli rankaa. Muutenkin ensimmäisinä vuosina kai-

ken palautteen ottaa paljon henkilökohtaisemmin kuin nykyään. (A) 

Enligt Förbom (2003) är det vanligt att nyblivna lärare i något skede allvarligt funderar på 

att byta yrke och på orsakerna till att de valt att bli lärare. Tankarna om karriärbyte uppkom-

mer ofta då den nyblivna läraren känner personliga stressmoment som pressar på. (Förbom, 

2003, s. 30–32.) Det var endast en av de utexaminerade språkbadslärarna som nämnde att de 

första åren var extra tunga just på grund av att allt var nytt, arbetsplatsen och bostadsorten 

och dessutom en stor brist på eget material. Även om lärararbetet kändes tungt i början upp-

levde de utexaminerade språkbadslärarna även att lärararbetet var roligt, trevligt och intres-

sant. 

Mycket nytt, intressant, roligt (B) 

roliga att skapa egna rutiner (A) 

utmanande men trevliga (A) 
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Enligt Blomberg (2009) upplever nyblivna lärare att det finns mera positiva händelser än 

negativa händelser i vardagen. Men det är ändå viktigt för en ny lärare att uppleva tillräckligt 

med framgångsrika händelser för att orka i sitt arbete. Därför är det viktigt att urskilja fak-

torer som läraren med sitt arbete kan påverka och aspekter som sker oberoende av läraren 

och som läraren inte kan påverka. (Blomberg, 2009, s. 122–123.) 

Även om lärararbetet upplevs tungt och stressande i början av karriären har lärararbetet blivit 

lättare med åren och arbetserfarenheten. Jag kommer att se på hur de utexaminerade språk-

badslärarna upplever sitt arbete nu (fråga 26b) enligt arbetserfarenheten (grupperna D och 

E). De som har en arbetserfarenhet under 5 år (grupp D) upplever att deras lärararbete är 

fortfarande tidvis tungt på grund av arbetsmängden som kräver mycket av fritiden. Men trots 

det har de lärt sig att se lärararbetet på ett mera realistiskt sätt som ett arbete bland andra 

arbeten. De flesta upplever att arbetsdagarna har blivit mera rutinerade och lättare att hantera 

även om ansvaret har ökat i takt med den egna klassen. Många anser även att lärararbete är 

fortfarande intressant och roligt och de upplever att de fortfarande lära sig något nytt varje 

dag. De flesta har börjat njuta av sitt lärararbete. De upplever även att de får de hjälp av sina 

kollegor om det behövs. Nedan följer några exempel på grupp D:s upplevelser av lärararbe-

tet: 

Työ tuntuu edelleen raskaalta, mutta osaan mielestäni ottaa monet asiat jo ainakin vähän 

rennommin. Edelleen työ vie paljon aikaa ja vaatii paljon suunnittelua. (A) 

Oman luokan myötä päivät ovat tietyllä tapaa rauhoittuneet. Samalla kuitenkin vastuu on 

kasvanut. (A) 

Man lär sig nya saker varje dag, roligt (B) 

Nu har det blivit roligare och njuter av att jobba. (B) 

Grupp E som har en längre arbetserfarenhet (mellan 5–10 år) upplever sitt lärararbete lite 

annorlunda än de som har en kortare arbetserfarenhet. Dessa lärare upplever att de är mera 

avslappnade i arbetet nuförtiden även om de fortfarande har en stor arbetsmängd som hela 

tiden ökar i takt med att elevernas problem ökar. Skillnaden till grupp D är den att dessa 

lärare som har en längre arbetserfarenhet upplever sig kunna stöda sig på arbetsgemenskapen 

för orka bättre i arbetet. Dessa lärare upplever också att de blivit en del av lärarkollegiet. De 

upplever att arbete hela tiden för med sig nya utmaningar men de njuter av sitt arbete och 
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upplever att deras arbete är viktigt och att de har något att ge barnen. Nedan följer några 

exempel från grupp E:s upplevelser av arbetslivet: 

Det blir lättare och lättare hela tiden. Men elevernas problem blir allvarligare. En bra anda 

på arbetsplatsen och kollegial samarbete gör att man orkar bättre. (A) 

Viihdyn työssäni ja koen olevani hyvä ope. Opin itse uutta, saan ideoita ja sekä jakaa että 

vastaanottaa ideoita. Olen varmempi omasta roolistani opena ja olen löytänyt paikkani työ-

yhteisön jäsenenä. (B) 

givande, jag har något att ge åt barnen (C) 

–osaan ottaa jo rennommin, vaikkakin edelleen panostan töihini paljon-koen työn edelleen 

mielekkääksi ja merkitykselliseksi (C) 

Enligt Blomberg (2006) är den största utmaningen för nyblivna lärare hur man ska lära sig 

att hålla ordning i klassen. Nyblivna lärare har inte ännu tillräckligt med beredskap att kon-

trollera de situationer de möter i arbetslivet. (Blomberg, 2006, s. 186.) I min undersökning 

ville jag veta vad som var det mest krävande under de första arbetsåren som lärare (fråga 

27a). I mina resultat framgår det att den mest krävande uppgiften under de första arbetsåren 

är att hålla kontrollen i klassen och skapa arbetsro. Krävande elever och elever med speci-

ella behov ökar utmaningarna med kontrollen i klassen allt mer. Att börja som nybliven 

lärare utan någon materialbank utöver läroböckerna är också något som ställer utmaningar 

för nyblivna lärare. Det tar även tid att komma in i skolans rutiner och vanor och lära känna 

arbetsgemenskapen. Att hålla alla trådar under kontroll är något som utmanar den nyblivna 

läraren mest. Bland de krävande uppgifterna är även samarbete mellan skola och hem. Nedan 

ger jag några exempel på de arbetsuppgifter som anses vara mest krävande under de första 

arbetsåren: 

Erilaisten oppilasryhmien hallinta. (A) 

Arbetsro (A) 

Hitta material utöver böckerna. (A) 

Saada selville koulun käytänteet ja käytännön työn toteuttaminen. (A) 

Kunna hålla alla trådar i händerna. Fokusera både på undervisning, elever, arbetskollegor 

och allt annat som finns i läraryrket (t.ex. krävande föräldrar, planering) (B) 

Samarbete mellan skola och hem, men det har ändå gått fint. (B) 
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För språkbadslärare (B) verkar det vara så att språkbadselevers föräldrar ställer krav på 

språkbadsläraren. Till exempel hade en språkbadslärare sagt att de mest krävande arbetsupp-

gifterna är språkbadsföräldrar och deras orimliga förväntningar. Det kan bero på att de för-

äldrar som väljer språkbad för sitt barn är även mera insatt i sitt barns skolframgång och har 

därför stora förväntningar på språkbadsundervisningen. 

Dessa svårigheter som den nyblivna läraren möter i arbetslivet beror i stort sätt på att lärar-

arbetet är ännu obekant och det tar tid att lära känna skolgemenskapen och dess verksam-

hetsprinciper. Nyblivna lärare har ofta för stora krav på sig själva och tänker att de bör kunna 

allt från första dagen även om det tar tid att lära sig hantera allting. (Blomberg, 2009, s. 124–

125.) Några utexaminerade språkbadslärare nämnde att de har stora prestationskrav på sig 

själva. Några hade även svårigheter att hålla arbetstiden och fritiden i balans. I början kan 

det vara svårt att bedöma arbetets krav och det egna orkande, men det blir lättar med tiden 

när nyblivna lärare lär sig att se vad som är väsentligt i arbete och lär sig att dra gränser 

mellan arbete och fritid (Förbom, 2003, s. 109–110). Det är självklart att i början av lärar-

karriären spenderas mycket tid på att försöka kontrollera alla situationer i klassen. Lärarens 

arbetsmängd ökar ytterligare i och med att antalet elever i klassen växer och elever med 

speciella behov inkluderas allt mera i den vanliga undervisningen. Dessutom är det vanligt 

att läraren måste börja sitt arbete mycket snabbt utan desto mera tid för förberedelser eller 

material, vilket ställer mera utmaningar på den nyblivna läraren (Blomberg, 2009, s. 124–

125). 

I det följande kommer jag att redogöra för vad som är de mest krävande arbetsuppgifterna i 

det nuvarande arbetet, skilt för klasslärare (A) och språkbadslärare (B). Jag kommer inte att 

redovisa för de mest krävande arbetsuppgifterna för grupp C, eftersom gruppen är så liten 

att svaren kunde bli identitetsavslöjande. En av de mest krävande arbetsuppgifterna för klass-

lärare för tillfället är att hitta på varierande arbetssätt och differentiera undervisningen så 

att alla elever kan lära sig på sin egen nivå. Klasslärare anser även att krävande elever och 

elever med speciella behov är något som ställer stora krav på arbetet. Balans mellan arbete 

och hem är även något som anses vara krävande i arbetslivet för några klasslärare. Nedan 

följer några klasslärares exempel på vad som är krävande i det nuvarande arbetslivet: 

Vaativa luokka ja sen kanssa päivittäiset toiminnot sekä hankalien oppilaiden motivointi ja 

työtapojen vaihtelevana pitäminen. (A) 

Opetuksen eriyttäminen ja käytöshäiriöisten oppilaiden käytöksen muuttaminen. (A) 
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–ajankäyttö/oma vapaa-aika (A) 

I språkbad uppmuntras eleverna att använda språkbadsspråket svenska i kommunikation 

med läraren och varandra, även om eleverna i början får använda finska när de inte ännu kan 

tillräckligt med svenska (Buss & Mård, 1999, s. 17; Mård, 2004, s. 68). I det följande kom-

mer jag att redovisa för språkbadslärares utmaningar i det nuvarande arbetet. De största ut-

maningarna som uppkommer i språkbad förknippas med elevernas användning av det 

svenska språket. Språkbadslärare anser att det är svårt att motivera eleverna att använda 

svenska samt att utvärdera svenskan, speciellt bland krävande elever. I språkbad undervisar 

lärare enligt temaundervisning, vilket innebär att alla ämnen sammanslås till ett tema. Språk-

badslärarna anser att det är utmanande att förbereda ett tema eftersom det är tidskrävande 

och kräver mycket planering. Eftersom arbetssättet i språkbad är annorlunda anser språk-

badslärare även att det är krävande att kunna anpassa undervisningen så att den passar alla. 

Dessutom anses det vara utmanande att samarbeta med språkbadselevers föräldrar eftersom 

de verkar ha stora förväntningar på läraren och undervisningen. 

Kunna anpassa undervisning till alla, att få barnen använda svenska, kunna planera (B) 

..Teemakokonaisuuksien valmistelu vie yllättävän paljon aikaa.. (B) 

Att hitta på olika och varierande arbetssätten. (B) 

Enligt Björklund et al. (2007, s. 14–15) är språkbadslärararbete mera krävande än klasslä-

rararbetet eftersom läraren måste samtidigt tänka på både språk och innehåll. Språkbadslä-

rararbetet kan upplevas som mera krävande eftersom det inte alltid finns färdigt material 

som motsvarar elevernas språknivå. I språkbadsskolor används svenskspråkiga läroböcker 

riktade till svenskspråkiga elever och nivån på språket i dessa böcker är ofta mera krävande 

än vad språkbadselever klarar av att förstå och därför kräver även temaplanering mycket tid 

för att läraren måste noggrant tänka på både innehållet och språket. Som det framgick i det 

internationella expertseminariet (Peltoniemi, 2015, s. 43) skulle det vara viktigt med stöd-

verksamhet för språkbadslärare, var de kunde dela med sig av idéer och material, för att 

garantera språkbadslärarens professionella utveckling. Även om det finns en hel del allmänt 

material för språkbadsläraren att använda, skulle det i framtiden vara värt att skapa material 

och böcker riktade speciellt till språkbadselever, så att de inte skulle behöva använda 

material riktade till modersmålstalare av svenska. Dessutom skulle det vara värt att skapa en 

allmän materialbank för alla språkbadslärare att fritt använda runt om i Finland. 
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6.4.2 Utexaminerade språkbadslärares erfarenheter av arbetsgemenskapen 

För det första var jag intresserad av att veta hur de utexaminerade språkbadslärarna blev 

mottagna på sin första arbetsplats (fråga 29a) samt hur de upplevde sin ställning som nybli-

ven lärare i arbetsgemenskapen (28a) och hur ställningen i arbetsgemenskapen är för tillfället 

(28b). Jag är även intresserad av hur samarbete fungerar i arbetsgemenskapen (fråga 32) 

samt hur arbetsgemenskapen påverkar trivseln i skolan (fråga 33). Dessutom vill jag veta 

om de utexaminerade språkbadslärarna har fått någon handledning på sin första arbetsplats 

(fråga 29b). 

Nästan alla utexaminerade språkbadslärare blev väl mottagna och välkomna på sin första 

arbetsplats och de fick även hjälp av sina kollegor om det behövdes. De lärde sig snabbt vem 

som hjälper och vem som inte bryr sig om att hjälpa. Men om man behöver hjälp måste man 

som nybliven lärare vara aktiv själv att be om hjälp. De flesta utexaminerade språkbadslärare 

kände sig jämlika, viktiga och uppskattade bland andra kollegor. Nyblivna lärare ansåg även 

att det var lättare att komma in i arbetsgemenskapen om andra nya lärare började samtidigt 

på samma arbetsplats. Nedan följer några exempel på hur de utexaminerade språkbadslä-

rarna blev bemötta på arbetsplatsen: 

Hyvin, sain apua kun sitä pyysin. (A) 

Minut otettiin hyvin vastaa, työtä tein kuitenkin hyvin itsenäisesti ja yksin. Työhön perehdyt-

tämistä olisin toivonut enemmän. (B) 

jag kände mig uppskattad (C) 

Men det fanns även några motstridiga erfarenheter av hur de utexaminerade språkbadslä-

rarna blev bemött som en nybliven lärare och hur de upplevde sin ställning i arbetsgemen-

skapen. Till exempel kände enstaka individer sig ensamma och utanför arbetsgemenskapen. 

Vissa ansåg att det varit svårt att komma in i arbetsgemenskapen eftersom det redan fanns 

etablerade vänskapsband mellan lärare på arbetsplatsen. En lärare ansåg även att den unga 

åldern var en nackdel i arbetslivet eftersom yngre lärare måste övertyga äldre lärare att de är 

bra på sitt arbete. Som en nybliven lärare var det även en som ansåg att de inte blir lika lätt 

hörda av andra på arbetsplatsen. Blomberg (2009) anser att det kan vara svårt för nyblivna 

lärare att hitta sin plats i arbetsgemenskapen och att det beror mycket på slumpen hurudan 

skolan är och om det är möjligt att skapa vänskapsband med andra lärare på skolan. Dessu-
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tom finns det ofta någon som med ett oartigt och sårande beteende försöker dominera i ar-

betsgemenskapen. (Blomberg, 2009, s. 132–133.) Enligt Förbom (2004) påverkar kollegor 

märkbart arbetsglädjen och kan fungera som en viktig inspirationskälla i arbetet. I värsta fall 

kan stämningen i arbetskollegiet vara dålig och då kan det förekomma myglande och prat 

bakom ryggen på varandra. (Förbom, 2004, s. 79–81.) Detta syns även i min undersökning 

och nedan följer exempel på några motstridiga erfarenheter av hur utexaminerade språkbads-

lärare blivit bemötta på arbetsplatsen: 

Pääosin hyvin, yksi työyhteisössä ei kohdellut minua hyvin vaan mollasi ja yritti monella 

tavalla ”alentaa” arvoani. (A) 

Som ett barn, men ändå inte. Man skall kunna men man skall inte säga något. (C) 

Nästan alla var trevliga utom några som inte tyckte om språkisgänget. (B) 

Även om det fanns mindre bra erfarenheter av arbetsgemenskapen har de flesta trivts bra 

efter att ha vistas en tid på arbetsplatsen. De flesta utexaminerade språkbadslärare anser att 

samarbete fungerar mycket bra i den nuvarande arbetsplatsen (fråga 32). Men vissa anser 

även att det kunde finnas mera samarbete mellan arbetskollegier. Till exempel önskar en 

klasslärare att samarbete med assistenten kunde vara bättre och två andra klasslärare menar 

att de samarbetar ganska lite med andra lärare, eftersom de arbetar så självständigt. Språk-

badslärarna däremot anser att det kunde vara mera samarbete på arbetsplatsen, speciellt med 

språklärarna. En lärare anser även att samarbete med nya lärare på skolan fungerar bättre än 

med äldre lärare. En lärare som arbetar på högskola anser att de försöker samarbeta men att 

det är lite svårare på högskolor. 

Si och så, vi har ganska lite samarbete med språkislärarna. (B) 

jättebra fast lärarna arbetar rätt så självständigt (A) 

Vi har inte mycket samarbete men vi försöker arbeta tillsammans. Litet svårare kanske på 

högskolor. (C) 

Språkbadslärares arbetsspråk är svenska men de arbetar inom den finska utbildningssektorn 

där också andra finskspråkiga klasslärare arbetar. I vissa språkbadsskolor verkar det ha bil-

dats grupper av lärare som tydligen inte kommer så bra överens och samarbetar ganska lite. 

Enligt Förbom (2004, s. 77–81) kan lärarkollegiet i bästa fall dela med sig idéer och öka 

varandras allmänbildning. Detta kunde även vara fallet i språkbadsskolor om samarbete mel-

lan språkbadslärare och ämneslärare fungerade bättre. 



81 
 

 

Alla utexaminerade språkbadslärare upplever sin ställning vara bra i den nuvarande arbets-

gemenskapen. De som har en längre arbetserfarenhet mellan 5–10 år (grupp E) är bättre 

etablerad i arbetsgemenskapen än de som har en kortare arbetserfarenhet (grupp D). Grupp 

D upplever att de är uppskattade och jämlika i arbetsgemenskapen. Dessutom blir ställningen 

hela tiden bättre när de lär känna sina medarbetare bättre. Däremot upplever grupp E att de 

är en del av ett starkt arbetskollegium och att de kan diskutera med varandra och kan även 

ha roligt på arbetet. 

Ställningen blir bättre och bättre då man lär känna sina arbetskompisar bättre. (D) 

olen vakiintunut palanen kokonaisuudessa. (E) 

jämlik, uppskattad, viktig (D) 

jag har ett bra kollegium där vi kan diskutera (E) 

Enligt Förbom (2003, s. 33) blir arbetet lättare när läraren får vistas en längre tid i samma 

skola och lär känna eleverna och kollegorna och börjar känna sig som en del av gemen-

skapen. Detta kan anses vara en orsak till att de som har en längre arbetserfarenhet (grupp 

E) är bättre etablerade i arbetsgemenskapen. Arbetsgemenskapen är viktig och påverkar triv-

seln i skolan förvånansvärt mycket. Rektorn i skolan påverkar arbetstagarnas trivsel i skolan. 

För att trivas på sin arbetsplats är det är även viktigt att föröka skapa vänskapsband på friti-

den. Även om läraren ser sällan andra lärare i skolan är det viktigt att man trivs. 

todella paljon. Huonossa ilmapiirissä ei akut välitunnilla ehdi latautua. (A) 

Påverkar starkt. Vi har en bra och fungerande gemenskap p.g.a rektorn som arbetar mycket 

för arbetarnas trivsel, samarbete och ork (B) 

Det påverkar mycket, om den fungerar inte är det svårt att trivas. Det är viktigt att man gör 

tillsammans någonting också på fritiden. (B) 

Se vaikuttaa paljon, vaikka välillä on päiviä että muita opettajia ei juuri näe. Hyvä yhteis-

henki on yksi tärkeimmistä asioista työssä viihtymisen kannalta. (A) 

Till sist var jag intresserad av att veta om de utexaminerade språkbadslärarna fick någon 

handledning i övergången in till arbetslivet (fråga 29b), eftersom en nybliven lärare behöver 

extra mycket stöd i början av lärarkarriären men det finns stora skillnader i hur skolorna tar 

emot nyblivna lärare. Arbetsplatsmentorskap är ett effektivt sätt att hjälpa den nyblivna lä-

raren in i arbetslivet. Målet med mentorskap är att ge den nyblivna läraren en så bra start i 
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arbetet som möjligt och hjälpa den nyblivna läraren att trivas på arbetet. (Förbom, 2003, s. 

101–102.) Endast en språkbadslärare har nämnt att hen fått en tutorlärare som gav handled-

ning under det första året. Resten av de utexaminerade språkbadslärarna har inte fått någon 

slags handledning eller också så har de fått hjälp endast om de begärt om det. Vissa har ändå 

fått någon slags kort handledning av endera rektorn eller av någon annan på skolan, som 

berättade det viktigaste. Nedan kommer jag att ge några exempel av respondenternas svar 

som menar att de fått någon sorts handledning i övergången till arbetslivet: 

Jag hade en erfaren skolgångsbiträde som hjälpte till med allt i början (A) 

En juuri mitään. Minulle näytettiin varastot ym. koulun tilat, sain oppilasluettelot, lukujär-

jestykset, s-postitunnuksen ja siinäpä se melkein oli... (B) 

Hyvää. Keväällä sain käydä seuraamassa S2-opetusta ja meillä oli perehdytystä koulun käy-

tänteisiin sekä keväällä että syksyllä. Apua saa kysyttäessä. (A) 

Vi fick handledning för ca 2 timmar där vi gick igenom allt möjligt. Jag tycker att det var 

mycket nödvändigt och jag nästan önskade att vi skulle ha haft mera möter. (A) 

OAJ ordnar en skolning, kallad NOPE-utbildning för nyblivna lärare, där man träffar andra 

unga lärare och får tips för undervisningen (OAJ, 2015, s. 18). Några utexaminerade språk-

badslärare hade deltagit i utbildningen. Många av de utexaminerade språkbadslärarna skulle 

ha önskat mera handledning i övergången till arbetslivet, men de flesta har varit tvungna att 

fråga sig fram vart efter det uppkommit oklara saker i arbetet. Genom att fråga sig fram har 

de flesta utexaminerade språkbadslärarna fått hjälp av kollegor på skolan. 

6.4.3 Sammanfattning av utexaminerade språkbadslärares arbetslivserfarenheter 

De utexaminerade språkbadslärarna var beredda på att lärararbetet är mycket tungt och krä-

vande men även lärorikt i början, eftersom allting är nytt. De flesta var beredda på att det tar 

längre tid att planera lektioner i början. För största delen har verkligheten motsvarat förvänt-

ningarna men för vissa har verkligheten även varit mera krävande än förväntat. Det som de 

utexaminerade språkbadslärarna inte kunde förvänta sig var arbetsmängden utanför skolti-

den och att det skulle ta så mycket tid, också av den egna fritiden. Överraskande var även att 

det finns så många barn med speciella behov och barn med ett krävande beteende. 

De flesta utexaminerade språkbadslärare hade de positiv bild av sig själva som lärare och 

var ivriga men även lite naiva i början av sin arbetskarriär. De flesta ansåg att de första 
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arbetsåren var utmanande och givande, men även mycket stressiga. Men även om arbete 

kändes tungt i början var det även roligt och intressant för många nyblivna lärare. Arbetser-

farenheten har medfört att lärararbete har blivit lättare med åren och de flesta har lärt sig att 

förhålla sig till lärararbetet mera realistiskt än i början. Det som har en längre arbetserfaren-

het (5–10 år) upplever att de blivit en del av arbetskollegiet och kan stöda sig på sina arbets-

kompisar för att orka i vardagen. De upplever även att det hela tiden finns nya utmaningar i 

lärararbetet. De som har en kortare arbetserfarenhet (under 5 år) upplever att lärararbete 

fortfarande ibland känns tungt på grund av arbetsmängden, men de har blivit rutinerade och 

de har börjat njuta mera av arbetet. 

De svåraste arbetsuppgifterna under de första åren är relaterade till klassrumsarbete, att lära 

sig att hålla kontroll och skapa arbetsro i klassen, hantera krävande elever och elever med 

speciella behov. Dessutom är det bland de svåraste uppgifterna att komma in i skolans ruti-

ner, samarbeta med elevernas föräldrar och hitta material utöver böckerna. De som arbetar 

som klasslärare anser att de mest svåraste arbetsuppgifterna för tillfället är differentiera 

undervisningen och hitta på varierande arbetssätt, hantera krävande elever och elever med 

speciella behov samt att skapa en balans mellan hem och skola. De mest krävande arbets-

uppgifterna inom språkbad är att motivera eleverna att använda svenska samt utvärdera 

svenskan, planera temahelheter och att differentiera undervisningen och hitta på varierande 

arbetssätt. 

De flesta utexaminerade språkbadslärare har positiva erfarenheter av hur de blivit mottagna 

på sin första arbetsplats, men några upplever att de till en viss del blivit dåligt mottagna på 

den första arbetsplatsen. Men nuförtiden upplever de utexaminerade språkbadslärarna, spe-

ciellt de som har en längre arbetserfarenhet att de blivit en del av arbetskollegiet och de som 

har en kortare arbetserfarenhet upplever sig vara uppskattade och jämlika i arbetsgemen-

skapen. Alla utexaminerade språkbadslärare anser att arbetsgemenskapen påverkar starkt 

trivseln i skolan och de flesta anser att samarbete i skolan fungerar bra, men det kunde finnas 

mera samarbete. Endast en språkbadslärare har fått mentorhandledning inför övergången till 

arbetslivet, några har fått lite handledning av rektorn eller någon annan på skolan men de 

flesta har fått klara sig själva genom att fråga efter hjälp när de behövt det. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Huvudsyftet med denna undersökning var att utreda hur utexaminerade språkbadslärare är 

placerade i arbetslivet, vilken nytta de har haft av de olika delarna i utbildningen samt 

hurudana erfarenheter de har av arbetslivet. Resultaten visar att de flesta utexaminerade 

språkbadslärare är bosatta och arbetar som klasslärare inom det finskspråkiga skolväsendet 

i Österbotten. Många av dem undervisar i svenska i grundskolan. Resultaten tyder på att 

familjen påverkar mycket valet av bostadsort. De flesta språkbadslärarna är bosatta och an-

ställda i Nyland och endast en språkbadslärare är anställd i Österbotten. De som arbetar i 

språkbad har även gjort uppoffringar för att få arbeta i språkbad. Intresset för språkbadslä-

rararbete har varit litet eftersom största delen inte heller har sökt tjänster och vikariat inom 

språkbad. Men i framtiden finns det ett litet intresse för språkbadslärararbete ifall det skulle 

finnas mera språkbadsskolor på andra orter i Finland än i huvudstadsregionen. De som har 

en längre arbetserfarenhet har oftare en ordinarie lärartjänst medan de som har en kortare 

arbetserfarenhet är mera anställda på visstid. Alla som arbetar i språkbad har ordinarie tjänst. 

De flesta är nöjda med sitt yrkesval och arbete och kommer troligen inte att byta arbete i 

framtiden. 

Angående nyttan av de olika delarna i utbildningen, svenska, flerspråkighet och pedagogik 

har de flesta utexaminerade språkbadslärare haft mest nytta i arbetslivet av språkbadspeda-

gogik, praktikperioderna, svenska och pedagogstudierna. Språkbadslärare och andra lärare 

har haft nytta av studierna i svenska eftersom det är deras dagliga arbetsspråk. Men även 

många klasslärare har haft nytta av svenska i grundskolans svenskundervisning. Flersprå-

kighetsstudierna har varit mest nyttiga för språkbadsläraren men även, klasslärare som har 

kunnat utnyttja dessa studier i invandrarundervisningen och språkundervisningen. Många 

utexaminerade språkbadslärare utnyttjar språkbadspedagogik i sitt arbete. 

Erfarenheterna från arbetslivet var överlag mycket positiva hos de utexaminerade språkbads-

lärarna, speciellt från det nuvarande arbetet. De första arbetsåren upplevdes vara mycket 

krävande och utmanande men lärorika. Det mest överraskande i arbetslivet var lärarens ar-

bete utanför skoltiden samt mångfalden av krävande elever. De flesta kände sig osäkra i 

övergången till arbetslivet men arbetserfarenheten har lett till att de flesta har fått en realist-

isk bild av lärararbetet. De mest krävande uppgifterna i början av karriären är att lära sig att 

hålla kontroll på klassen och skapa arbetsro, krävande elever och elever med speciella behov, 

samarbete med föräldrar samt samla på sig material utöver läroböckerna. Språkbadslärare 
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upplever att deras mest krävande arbetsuppgifter är att motivera och utvärdera eleverna kun-

skaper i svenska samt planera temainnehåll. De mest krävande arbetsuppgifterna för klass-

lärare för tillfället är att differentiera undervisningen och använda varierande arbetssätt.  Alla 

utexaminerade språkbadslärare anser att arbetsgemenskapen påverkat trivseln i skolan och 

de flesta har blivit väl mottagna på sin första arbetsplats, men även negativa erfarenheter 

finns. De som har en längre arbetserfarenhet har bättre blivit en del av arbetsgemenskapen. 

Dessa kan även stöda sig på andra för att orka i arbetslivet. De som har en kortare arbetser-

farenhet anser sig vara uppskattade och jämlika bland kollegor. Endast en språkbadslärare 

har fått mentor handledning det första året i arbetslivet. Alla andra utexaminerade har för det 

mesta fått hjälp när de själva frågat efter det, och några lärare har fått lite handledning i 

början av karriären. De flesta trivs bra på den nuvarande arbetsplatsen och med den nuva-

rande arbetsgemenskapen. 

Resultaten visar att de mest krävande uppgifterna i arbetslivet är att möta och hantera elever 

med krävande beteende och speciella behov. Dessa elevers mängd ökar hela tiden i klassen 

på grund av principen för inklusion. Utgående från resultaten kan man dra den slutsatsen att 

språkbadslärarutbildningen borde hitta verktyg för att hjälpa studerande att lära sig att hands-

kas med denna grupp av elever. I språkbadslärarutbildningen ingår det endast 5 studiepoäng 

i specialpedagogik, vilket är alldeles för lite när man ser på resultaten. Även de som har varit 

i arbetslivet länge upplever samma krävande saker i arbetslivet. Resultaten visar ytterligare 

att de mest krävande arbetsuppgifterna för nyblivna lärare är att hålla klassen under kontroll 

och skapa arbetsro. Även tidigare undersökningar (se bl.a. Kaikkonen, 2004) visar att lärar-

utbildningen är inkompetent att lära ut hur man bemöter elevers föräldrar och elever med 

speciella behov, samt sköter lärares andra arbetsuppgifter utanför skoltiden. Även Blomberg 

(2009) har i sin undersökning hittat liknande tendenser som jag fann bland de mest krävande 

arbetsuppgifter för nyblivna lärare (se närmare Blomberg 2009). Utgående från resultaten 

på min undersökning och tidigare undersökningar borde lärarutbildningen i framtiden bättre 

kunna stöda studeranden att bemöta dessa krav som arbetslivet ställer på nyblivna lärare. 

Vad gäller generaliserbarhet ger de utexaminerade språkbadslärarna uttryck för sina person-

liga erfarenheter från arbetslivet och därför kan resultaten för denna del inte gälla för alla 

utexaminerade. Men eftersom resultaten har stöd av tidigare studier inom området ökar 

undersökningens tillförlitlighet. Jag fick egentligen inga överraskande resultat som man inte 

kunde förvänta sig. Mina resultat kan till en viss del ha påverkats av att jag frågade många 

frågor om utexaminerade språkbadslärares erfarenheter från de första åren i arbetslivet och 
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många av de som svarade på min undersökning har redan länge varit i arbetslivet och kanske 

inte på grund av det kommer så bra ihåg erfarenheterna från de första åren efter utexamine-

ring. Men jag har också i min undersökning frågat om utexaminerade språkbadslärares erfa-

renheter från det nuvarande arbetet vilket möjligen ger trovärdigare svar. I början var jag 

mera intresserad av utexaminerade språkbadslärares erfarenheter från de första åren i arbets-

livet, men under undersökningens gång kom jag till den insikten att det är även relevant att 

se på erfarenheter från det nuvarande arbetslivet och därför har jag i analysen sett på båda 

aspekterna. I min enkät fanns det en möjlighet för respondenterna att delta i en intervju, men 

eftersom materialet från enkäten var så omfattande behövde jag inte ordna en intervju, även 

om det kunde ha gett en djupare bild språkbadslärares erfarenheter från arbetslivet. 

Eftersom min undersökning har drag av både kvantitativa som kvalitativa undersökningar 

måste jag även se på validiteten från båda perspektiven. Vad gäller validitet i kvalitativa 

undersökningar anser jag att min undersökning har en ganska bra validitet (jfr Olsson & 

Sörensen, 2014, s. 102–103), eftersom jag har fått svar på mina forskningsfrågor och på det 

sättet har jag undersökt det som var avsett att undersöka. Därmed anser jag att innehållsva-

liditeten är något så när bra, eftersom jag bekantade mig med teorin före jag började utforma 

enkäten och grundade således mina enkätfrågor på teorin. Dessutom gjorde jag en pilotun-

dersökning före jag använde enkäten för att samla in material. Vad gäller validitet (jfr Patel 

& Davidson, 2014, s. 105) i kvalitativa undersökningar har jag försökt beskriva hela forsk-

ningsprocessen och respondenternas erfarenheter så noggrant som möjligt. 

Vad gäller instrumentets tillförlitlighet (jfr Patel & Davidson, 2014, s. 103–105) anser jag 

att enkäten fungerade bra och den största delen av respondenterna förstod frågorna på samma 

sätt som jag hade avsett. Detta beror troligen på att enkäten handlade om ett bekant ämne för 

respondenterna. Trots allt märkte jag i resultatbeskrivningen att jag hade några onödiga frå-

gor i enkäten. Bland annat kom jag till insikten att den sista delen i enkäten som består av 

påståenden (39–51) var till största delen onödig och svår att analysera och därför använde 

jag mig av endast några påståenden (52–55) i resultatbeskrivningen. Frågorna om klassen 

(frågorna 30a och 30b) och om olika skeden i arbetskarriären (fråga 34) lämnade jag utanför 

analysen eftersom de inte gav det svar som jag var ute efter. Dessutom använde jag många 

frågor som tilläggsinformation till andra frågor som gav bättre information om forsknings-

frågorna (bl.a. frågorna 3, 4, 5, 15, 23). Jag skulle även ändra på svarsalternativen i frågorna 

3 (social status) och 8 (nuvarande anställningsform). Svarsalternativen ogift och sambo, är 

för lika varandra och kan egentligen innebära samma sak och därför skulle jag ändra på den 
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aspekten. När jag frågade om nuvarande anställningsform, skulle jag ta bort svarsalternativet 

föräldraledig, eftersom det inte direkt berättade om anställningsformen. När jag delade in 

respondenterna i jämförbara grupper måste jag noggrant läsa igenom de respondenters svar 

som hade valt anställningsform föräldraledig, för att få veta vilken deras egentliga anställ-

ningsform var när de inte var föräldralediga, eftersom det hade större betydelse för min 

undersökning. 

De största delen av frågorna i enkäten var obligatoriska men de som inte arbetar som lärare 

kunde lämna några frågor obesvarade. Alla som arbetar som lärare hade besvarat alla frågor 

i enkäten, och därför fanns det endast ett litet internt bortfall (jfr Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 153) men däremot vet jag att en person avbröt svarandet av enkäten för att den hade för 

många frågor (externt bortfall). En respondent hade även kommenterat att enkäten är ganska 

lång. Eftersom själva enkäten var lång blev också resultatbeskrivningen lång. 

Vad gäller undersökningens objektivitet (jfr Hirsjärvi et al., 2009, s. 309–310) tror jag 

knappast att någon annan forskare kunde komma till samma resultat, eftersom kvalitativa 

analyser påverkas av forskarens egna tolkningar (jfr Patel & Davidson, 2014, s. 120). Även 

om jag strävar efter objektivitet är det omöjligt för mig att vara fullständigt objektiv, ef-

tersom jag själv studerar i språkbadslärarutbildningen till språkbadslärare. Men jag har ändå 

medvetet strävat efter objektivitet och har inte låtit mina personliga erfarenheter påverka 

resultaten. Jag anser att det var lättare att analysera de kvantitativa än kvalitativa frågorna. 

Från språkbadslärarutbildningen har det utexaminerats endast 54 språkbadslärare mellan 

åren 1998–2015 och jag fick svar av sammanlagt 26 utexaminerade språkbadslärare, vilket 

betyder att svarsprocenten stiger till nästan 50 procent (48 %). Därför anser jag att under-

sökningen är heltäckande ifråga om vad gäller språkbadslärares arbetssituation idag. Utgå-

ende från denna undersökning kunde man i framtiden forska i blivande språkbadslärares 

arbetslivserfarenheter, samt se på hurudan nytta de har haft av den nuvarande språkbadslä-

rarutbildningen (Åbo Akademi/Vasa Universitet) i arbetslivet, samt jämföra om erfarenhet-

erna och nyttan liknar de resultat som jag fann i min underökning. Dessutom kunde man 

forska i hur språkbadsskolors rektorer värdesätter språkbadslärarutbildningen vad gäller lä-

rarrekrytering. Denna undersökning kunde fungera som en grund för planering av språk-

badslärarutbildningen så att den motsvarar arbetslivets krav, eftersom den beskriver vad som 

ansetts har varit nyttigt i utbildningen med tanke på arbetslivet och vad som utbildningen 

inte har haft möjlighet att lära och förbereda för i arbetslivet. Även skolornas rektorer kunde 
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ha nytta av undersökningen för att det ger en bild av vad nyblivna lärare anser vara krävande 

i övergången till arbetslivet samt hurudan stöd de behöver när de ger sig in i arbetslivet. 

Utgående från resultaten kan man dra den slutsatsen att mentor handledning i skolorna kunde 

vara något värt att satsa på för nyblivna lärare i övergången från studerande till arbetslivet. 

Det kunde hjälpa de nyblivna lärarna att anpassa sig bättre till de krav som skolan och ar-

betsgemenskapen ställer på den nyblivna läraren.  
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BILAGA 1. Enkäten. 

 

Hej! 

 

Jag studerar till språkbadslärare och håller på med min avhandling pro gradu, som handlar 

om språkbadslärares placering i arbetslivet och erfarenheter av arbetslivet. Min avhandling 

koncentrerar sig på erfarenheter av de första arbetsåren men jag är även intresserad av erfa-

renheterna under hela arbetskarriären. 

  

Vänligen fyll i enkäten om du har studerat till språkbadslärare och avlagt ditt examen 

inom språkbadsutbildningen. Skicka gärna vidare enkäten till sådana personer som du vet 

att har utexaminerats från utbildningen. Du som har studerat och utexaminerats till språk-

badslärare men som inte har arbetar som lärare, ska besvara de första frågorna (1–24 + 36–

38) och dessutom välja att besvara de frågor som du anser är relevanta för dig. Vänligen 

fyll inte i enkäten om du studerat till språkbadslärare men avbrutit dina studier i programmet 

och tagit examen i ett annat utbildningsprogram (”vanlig” klasslärarexamen). 

  
Frågorna i enkäten är på svenska men du kan själv välja på vilket språk du besvarar dem. 

Det tar cirka 20 minuter att fylla i enkäten. Enkäten består både av slutna frågor med svars-

alternativ och öppna frågor. I slutet av enkäten finns en öppen fråga (ordet är fritt) där du får 

gärna berätta fritt om din karriär, komplettera tidigare svar, skriva om sådant som du tycker 

jag glömt att fråga eller som om du anser vara viktigt i din karriär. Försök vara så noggrann 

som möjlig med de uppgifter du ger i enkäten. Dina tankar och din åsikt är viktig för att 

undersökningen skall lyckas. 

 

Endast jag kommer att se och använda den information du ger i enkäten och jag kommer att 

redovisa svaren så att enskilda individer inte kan identifieras. Enkäten är anonym men ifall 

du kan tänka dig att delta i en intervju, vänligen ge dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. 

  

Eftersom jag vill utexamineras så snabbt som möjligt ber jag dig att fylla i enkäten så snart 

som möjligt, men senast den 22.12.2015 ska enkäten vara ifylld, tack! 

  

Tack för ditt besvär och ha en god jul och ett gott nytt år!  

Med vänlig hälsning, Jessica Backman 

  

Mer information: 

r92009@student.uwasa.fi 

tfn 040-5594038
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