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Huvudsyftet med denna undersökning är att utreda vad som händer med språkfärdigheterna, språkanvändningen och 

attityderna efter språkbadet. De centrala forskningsfrågorna är: hurudana språkfärdigheter anser tidigare språkbadselever sig 

ha, hur mycket svenska använder de för tillfället och hurudana attityder de har gentemot det svenska språket och 

språkbadsundervisningen. Därtill utreds de tidigare språkbadselevernas språkanvändning och språkfärdigheter enligt egen 

uppfattning även i andra språk, dock i en mera begränsad utsträckning.  

 

Den teoretiska referensramen redogör för språkbadsundervisningen allmänt samt tidigare forskningsresultat angående 

språkbadselevers och tidigare språkbadselevers språkfärdigheter, språkanvändning och attityder.  Vidare diskuteras begreppet 

två- och flerspråkighet, tvåspråkigheten i Finland samt begreppen attityder och språkattityder. Undersökningens målgrupp 

består av 103 tidigare språkbadselever som gått i språkbadsundervisning i språkbadsskolor runtom i Finland. Informanterna 

slutförde språkbadet under åren 1997 – 2015.  

 

Metoden för denna undersökning är en deskriptiv fenomenologisk surveyundersökning med både kvantitativa och kvalitativa 

drag. Materialinsamlingsmetoden för undersökningen är webbenkäter som gjordes via programmet elomake. Enkäten 

innehåller både öppna frågor och frågor med fasta svarsalternativ, varav resultaten på frågorna med fasta svarsalternativ 

analyseras kvantitativt, medan resultaten på frågorna med öppna svarsalternativ analyseras kvalitativt med 

innehållspecifikation som utgångspunkt för analysen.  

 

Resultaten visar att de tidigare språkbadseleverna bedömer sina språkfärdigheter relativt högt, där hörförståelsefärdigheterna 

bedömdes som de starkaste medan de skriftliga färdigheterna bedömdes som de svagaste Ungefär hälften av informanterna 

anser sig vara tvåspråkiga, medan en dryg tredjedel anser sig vara flerspråkig. Informanterna visar sig ha positiva attityder 

gentemot det svenska språket och andra språk; de verkar vara språkintresserade sam visar sig vara flitiga användare av 

svenska och andra språk. Därtill visar sig informanterna vara mycket nöjda med språkbadsundervisningen; en klar majoritet 

anser sig haft mycket nytta av språkbadsundervisningen, anser att språkbadet har påverkat uppfattningen om den egna två- 

eller flerspråkigheten samt påverkat beredskapen att lära sig nya språk. Det bästa med språkbadsundervisningen anses oftast 

vara själva undervisningsmetoden och språkfärdigheterna i svenska som den erbjudit. Språkbadsundervisningen kunde 

utvecklas enligt informanterna genom att ha mera undervisning på svenska i högstadiet, mera grammatikundervisning, mera 

uppmuntran till att tala svenska, mera språkbadsundervisning överlag samt mera modersmålsundervisning/finska. 

Språkbadsundervisningen beskrivs mest återkommande med orden nyttigt, lärorikt, viktigt och möjlighet. 

 

Med tanke på målgruppens storlek är resultaten av denna undersökning relativt generaliserbara. Det som försvagar 

generaliserbarheten i denna undersökning är att informanternas personliga upplevelser och attityder undersöks, vilket inte kan 

ge en hundraprocentigt sanningsenlig bild av helheten. Resultaten av denna undersökning kan användas i utvecklingsarbetet 

av språkbadsundervisningen. Även språkbadslärare kan genom denna undersökning få tankar och idéer om hur man kunde 

utveckla sitt eget arbete inom språkbadsundervisning. 
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Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää mitä kielitaidoille, kielenkäytölle ja asenteille tapahtuu kielikylvyn jälkeen. 

Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: mikä on entisten kielikylpyoppilaiden oma näkemys kielitaidoistaan, missä määrin he 

tällä hetkellä käyttävät ruotsia ja minkälaiset heidän asenteet ovat ruotsin kieltä ja kielikylpyopetusta kohtaan. Lisäksi 

selvitetään rajoitetummin entisten kielikylpyoppilaiden kielenkäyttöä ja kielitaitoja oman käsityksen mukaan myös muissa 

kielissä.  

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä kuvaillaan kielikylpyopetusta yleisesti sekä aikaisempia tutkimustuloksia koskien 

kielikylpyoppilaiden ja aikaisempien kielikylpyoppilaiden kielitaitoja, kielenkäyttöä ja asenteita. Lisäksi käsitellän käsitettä 

kaksi- ja monikielisyys, Suomen kaksikielisyyttä sekä käsitteitä asenteet ja kieliasenteet. Kohderyhmä koostuu 103 entisestä 

kielikylpyoppilaasta, jotka ovat osallistuneet kielikylpyopetukseen kielikylpykouluissa ympäri Suomea. Tiedonantajat 

päättivät kielikylpyopetuksen vuosina 1997 – 2015. 

 

Tutkimusmenetelmänä on kuvaileva fenomenologinen survey-tutkimus, jossa on sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia 

piirteitä. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä toimi nettikysely, joka toteutettiin elomake -ohjelman avulla. Kysely 

sisältää sekä avoimia kysymyksiä että kysymyksiä kiinteillä vastausvaihtoehdoilla. Tulokset kysymyksiin, joissa on kiinteät 

vastausvaihtoehdot, analysoidaan kvantitatiivisesti, kun taas avoimien kysymysten tulokset analysoidaan kvalitatiivisesti 

käyttäen sisällön erittelyä analyysin lähtökohtana.  

 

Tulokset osoittavat, että aikaisemmat kielikylpyoppilaat arvioivat omat kielitaitonsa suhteellisen korkeasti, jossa 

kuullunymmärtämistaidot arvioitiin vahvimmiksi, kun taas kirjalliset taidot arvioitiin heikoimmiksi. Noin puolet 

tiedonantajista pitää itseään kaksikielisenä, kun taas reilu kolmasosa pitää itseään monikielisenä. Tiedonantajilla näyttää 

olevan positiiviset asenteet ruotsin kieltä ja muita kieliä kohtaan; he näyttävät olevan kiinnostuneita kielistä ja ahkeria 

kielenkäyttäjiä sekä ruotsin kielessä että muissa kielissä. Lisäksi tiedonantajat näyttävät olevan erittäin tyytyväisiä 

kielikylpyopetukseen; selvä enemmistö on sitä mieltä, että kielikylvystä on ollut paljon hyötyä, katsovat kielikylvyn 

vaikuttaneen käsitykseen omasta kaksi- tai monikielisyydestä sekä uskovat sen vaikuttaneen valmiuteen oppia uusia kieliä. 

Parasta kielikylpyopetuksessa katsottiin olevan itse opetusmetodi sekä sen tarjoamat kielitaidot. Kielikylpyopetusta voisi 

tiedonantajien mukaan kehittää siten, että tarjottaisiin enemmän ruotsinkielistä opetusta yläkoulussa, enemmän kielioppia, 

enemmän kannustamista ruotsin puhumiseen, enemmän kielikylpyopetusta yleisesti sekä enemmän 

äidinkielenopetusta/suomea. Useimmiten kielikylpyopetusta kuvaillaan sanoilla hyödyllinen, opettavainen, tärkeä ja 

mahdollisuus. 

 

Tutkimustulokset ovat suhteellisen yleistettävissä ajatellen kohderyhmän suuruutta. Tutkimuksen yleistettävyyttä heikentää se, 

että tiedonantajien henkilökohtaisia kokemuksia ja asenteita tutkittiin, mikä ei anna sataprosenttisen totuudenmukaista kuvaa 

todellisuudesta. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää kielikylpyopetuksen kehitystyössä. Lisäksi kielikylpyopettajat 

voivat tutkimustulosten avulla saada ajatuksia ja ideoita siitä, miten kehittää omaa työtänsä kielikylpyopetuksessa.   

 
 
Asiasanat Asenteet, entiset kielikylpyoppilaat, kielenkäyttö, kielikylpyopetus, kielitaito 
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1 INLEDNING 

Det centrala målet med språkbadsundervisningen är att erbjuda eleverna både en skriftlig och 

muntlig funktionell språkfärdighet i målspråket samtidigt som elevernas modersmål utvecklas. 

Utöver själva språkutvecklingen bekantar sig eleverna både med målspråkets samt 

modersmålets språkliga kultur. (Porvoon kielikylpy ry, 2013.) Diverse studier visar att 

språkbad är en effektiv undervisningsmetod med tanke på språktillägnande av ett andraspråk 

(Björklund & Buss, 2004, s. 11). Resultat visar att de funktionella språkfärdigheterna i 

målspråket inte har någon negativ påverkan på modesmålsutvecklingen. Därtill ligger både de 

akademiska färdigheterna och språkfärdigheterna i modersmålet på samma eller högre nivå 

jämfört med jämnåriga elever i den traditionella undervisningen. (Tedick, Christian & Fortune, 

2011, s. 5.) 

Språkbadsforskning som utförts i Finland har även visat att de finskspråkiga eleverna i 

svenskspråkigt språkbad har i genomsnitt aningen högre språkfärdigheter i modersmålet 

jämfört med finskspråkiga elever i den traditionella undervisningen. Vidare har det visats i 

undersökningar att eleverna i svenskspråkigt språkbad har ungefär lika goda språkfärdigheter i 

svenska som de svenskspråkiga i traditionell undervisning. Dessutom visar sig 

språkbadseleverna i genomsnitt vara starkare i ämnen som matematik och engelska, är mera 

benägna att söka sig till gymnasiet efter grundskolan samt har positivare attityder gentemot 

andra språk och kulturer i jämförelse med elever i traditionell undervisning. (Tallroth, 2012,s. 

36.) 

När man ser på dessa forskningsresultat förefaller språkbadsundervisningen vara fördelaktig 

på flera olika sätt. Men vad händer efter språkbadsundervisningen? Upprätthålls de uppnådda 

språkfärdigheterna i målspråket efter språkbadsundervisningen? Förstärks språkfärdigheterna 

eller är det vanligare att språkfärdigheterna försvagas med tiden? Vilka aspekter påverkar 

förändringarna i språkfärdigheterna? I vilken mån används målspråket av språkbadseleverna 

efter språkbadsundervisningen? Attityderna då, hur förhåller sig de tidigare språkbadseleverna 

till det svenska språket, andra språk och själva språkbadsundervisningen? Dessa frågor 

inresserar mig och därmed valde jag i min avhandling att undersöka språkbadsundervisningen 

ur denna synvinkel.  
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Tillgången på omfattande undersökningar angående tidigare språkbadselevers attityder, 

språkfärdigheter och språkanvändning är rätt så begränsad i Finland, även om 

språkbadselevers attityder undersökts i ett antal avhandlingar pro gradu. Däremot finns det ett 

växande intresse för ämnet hos språkbadsforskare i Kanada. Jag anser att det är en 

nödvändighet att undersöka vad som händer med språkfärdigheterna, språkanvändningen och 

attityderna efter språkbadet även i Finland.  

I min avhandling börjar jag med att i kapitel två diskutera språkbadsundervisningen allmänt 

både i Finland och internationellt, speglat genom andra allmänna språkundervisningsmetoder. 

I detta kapitel ger jag även en överblick över tidigare forskning angående språkbadselevers 

och tidigare språkbadselevers språkfärdigheter, språkanvändning och attityder. Därefter 

kommer jag i kapitel tre att redogöra för begreppet två- och flerspråkighet samt 

tvåspråkigheten i Finland. I kapitel fyra definierar jag begreppet attityder och språkattityder 

samt redogör kort för centrala aspekter inom språkattitydforskning. Därefter presenterar jag i 

kapitel fem forskningens syfte, målgrupp och materialinsamlingsmetod, forsknings- och 

analysmetoder jag använt samt undersökningens tillförlitlighet och forskningsetik. I kapitel 

sex presenteras forskningsresultaten angående informanternas språkfärdigheter, i kapitel sju 

presenteras resultaten angående informanternas språkanvändning och i kapitel åtta presenteras 

resultaten angående informanternas attityder gentemot det svenska språket, andra språk och 

språkbadsundervisningen. I den avslutande diskussionen diskuterar jag undersökningens 

centrala resultat och tillförlitlighet. 
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2 ALLMÄNT OM SPRÅKBAD 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för språkbadsundervisning både i världen och i 

Finland. Därefter ges en överblick över tidigare forskning angående tidigare språkbadselevers 

språkfärdigheter, språkanvändning och attityder. För att få en heltäckande uppfattning 

angående språkbadsundervisningens radikala sätt att använda språket som medel istället för 

mål, så är det nödvändigt att börja med att behandla andra allmänna 

språkundervisningsmetoder (Laurén, 1995,s. 12). 

2.1 Allmänna språkundervisningsmetoder 

I den traditionella grammatik-översättningsmetoden fokuseras språkinlärningen huvudsakligen 

på språkets form. Denna språkundervisningsmetod används oftast då inlärningsspråket är ett 

främmande språk. Språkundervisningen utförs på elevens modersmål. Typiska medel för 

grammatik-översättningsmetoden är tvåspråkiga ordlistor, översättningsövningar, texter som 

är avsedda för att öva på grammatikregler och ordförråd samt andra ordförråds- och 

grammatikövningar, vars syfte är att utveckla elevens medvetna språkbehärskning. Eftersom 

grammatik- och översättningsmetoden är starkt formellt betonad, lyckas den inte erbjuda 

eleven någon mångsidigare eller djupare språkkompetens. (Laurén, 1995, s. 13.) 

Direktmetoden skapades för mera än 100 år sedan som en motreaktion till den traditionella 

grammatik-översättningsmetoden (Laurén, 2008, s. 45). Idén med direktmetoden är att språket 

tillägnas genom användning, och därmed utförs all undervisning på målspråket (Laurén, 1995, 

s. 15). Läs- och skrivövningarna tas i bruk först efter att eleverna lärt sig uttala och förstå 

innehållet i fråga. Intresset för direktmetoden sjönk redan på 1920-talet, men man kan ännu 

idag se dess påverkan på dagens språkpedagogik, i synnerhet med tanke på dess betoning på 

muntlig språkanvändning. Direktmetoden används ännu idag framför allt i europeiska skolors 

inledande språkundervisning, medan grammatik-översättningsmetoden utövas på mera 

avancerade nivåer i språkundervisningen. (Laurén, 2008, s. 46.) 

Grundprincipen med den (strukturellt globala) audiovisuella metoden (SGAV) är däremot att 

språkförståelsen utvecklas före produktionen. Undervisningens tyngdpunkt ligger i att förstå 
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helheten. Av de fyra språkfärdighetens delområden betonas främst den muntliga 

språkkompetensen. De skriftliga övningarna kommer i bruk först senare i undervisningen, 

eftersom det anses att en för tidig introduktion av det skriftliga språket kan leda till interferens, 

vilket i sin tur innebär svårigheter i språkinlärningen. En annan viktig utgångspunkt i SGAV-

metoden är att språket tillägnas via hörseln och synen. Också interaktionens affektiva sidor 

betonas, vilket inte har uppmärksammats i de andra språkundervisningsmetoderna. Den 

affektiva sidan innebär känslor, sinnesstämningar, icke-verbala faktorer (t.ex. miner och 

gester) samt tonläge och intonation. För att få dessa icke-verbala faktorer med i 

undervisningen använder man sig i undervisningen av till exempel ljud- och 

videoinspelningar. Läraren har ändå den största rollen som en språklig modell för eleverna. 

(Laurén, 2008, s. 47 – 49.) 

I den audiolingvala metoden betonas den muntliga språkanvändningen. Metoden följer det 

behavioristiska tankesättet; språket anses vara inlärda beteendemönster. Således använder man 

ofta imitationsövningar i undervisningen. (Laurén, 2000, s. 56.) Andra övningar som är 

typiska för den här sortens språkundervisning är dialogövningar, drillövningar, kreativ 

friskrivning och extensiv läsning. Även i den audiolingvala metoden betonas språkets form 

mera än dess innehåll. Nackdelen med denna metod är att övningarna ofta förblir mekaniska, 

vilket kan anses vara ett hinder för språkinläraren för att tillägna sig målspråket på en djupare 

nivå. (Laurén, 1995, s. 14.) 

Naturmetoden är en språkundervisningsmetod som korrelerar med dagens uppfattningar 

angående språktillägnande. Kännetecknande drag för naturmetoden är:  

 den språkliga inputen betonas i klassrumsundervisingen, 

 läraren använder sig av enbart målspråket, medan eleverna själva får avgöra 

vilket språk de använder, 

 språkfel korrigeras endast om de märkbart försvårar kommunikationen, 

 hemuppgifterna kan bestå av mera formella grammatikövningar och 

 semantiska mål; huvudsaken är att eleven klarar av att formulera sina tankar, 

lösa problem och att genomföra uppgifter, även om aktiviteterna kan betona 

användning av en viss struktur. (Laurén, 1995,s. 16.) 
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Total Physical Response (TPR) är en språkundervisningsmetod som grundar sig på tanken att 

eleven fysiskt visar förståelsen av språket. Således tillägnas målspråket i TPR-metoden genom 

aktion. Metoden har två huvudprinciper: (1) eleven avgör själv när han/hon börjar producera 

målspråket och (2) språket tillägnas via lärarens output, i synnerhet befallningar. (Laurén, 

1995, s. 17.) 

Suggestopedins grundtanke är uppmärksamhetens påverkan på inlärningen (Laurén, 2000, s. 

56). Den holistiska undervisningen omfattar psykologiska, didaktiska och konstnärliga 

utgångspunkter.  Enligt suggestopedin anses det att ju flera sinnen aktiveras, desto effektivare 

är inlärningen av det nya språket (Carmér, 2012, s. 70 – 73). Inlärningsomgivningen anses 

vara viktig för språkinlärningen (Laurén, 2000, s. 56). Klassrummet ska vara bekvämt inrett 

till exempel med bekväm matta, bekväma stolar, pastellfärger och klassisk musik. Typiska 

arbetssätt för suggestopedi är till exempel dialoger, diskussioner, spel och lekar. Fördelen med 

suggestopedin är att den betonar innehållet istället för formen, vilket gör att eleverna är mera 

benägna att tillägna sig målspråket. (Laurén, 1995, s. 17 – 18.) Å andra sidan har metoden 

kritiserats eftersom att den inte har någon vetenskaplig grund (Laurén, 2000, s. 56). I följande 

avsnitt presenteras själva språkbadsundervisningen. 

2.2 Språkbadsundervisning 

Språkbadsundervisningen härstammar från Kanada, där den inleddes i slutet av 1960-talet. 

Föräldrar till de engelskspråkiga eleverna önskade effektivare franskundervisning, vilket ledde 

till att idén om språkbad uppkom. (Laurén, 1995, s. 19 – 20.) Föräldrarna fick stöd för sin idé 

om språkbad av ett antal forskare vid McGill-universitetet, som ansåg att tvåspråkig 

undervisning inte är skadligt med tanke på elevernas språkutveckling (Laurén, 1996, s. 9). 

Detta kan sägas vara de första tankar som sedan ledde till att språkbad grundades. Ända från 

början har föräldrarna varit aktiva inom språkbadsundervisningen och har därmed en 

betydande roll inom språkbadsundervisningen. (Vaasan yliopisto, 2014.) 

Grundtanken med språkbadsundervisningen är att majoritetsspråksbarnet tillägnar sig ett 

andraspråk genom att använda språket. Undervisningsspråket är alltså språkbadspråket i en 

större eller mindre andel av undervisningen, beroende på språkbadsmodellen i fråga. Även om 
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man i språkbadsundervisningen satsar på elevens andraspråksutveckling, så betonas samtidigt 

vikten av elevens modersmålsutveckling. (Laurén, 1999,s. 21.) 

Typiskt för språkbadsundervisningen är att undervisningen inte är lika läroboksbunden som 

när man jämför med traditionell undervisning. Man använder olika undervisningsmetoder, där 

eleverna lär sig redan från och med tidig ålder att arbeta självständigt, planera och att ta 

ansvar. (Laurén, 1995, s. 20.) Språkbadsundervisningen förverkligas bland annat med hjälp av 

temaundervisning, som är en undervisningsmetod där olika läroämnen integreras i ett tema 

(Niemelä, 2008, s. 15). Förverkligandet av temaundervisningen kräver noggrann planering av 

läraren (Laurén, 1996, s. 13). 

Den centrala principen för språkbadsundervisningen är att målspråket används som medel för 

undervisningen, istället för att ha språket som ett mål. Detta innebär att målspråket används i 

undervisningen och därmed fokuseras uppmärksamheten huvudsakligen på innehållet. 

(Laurén, 1995, s. 19.) En annan princip för språkbadsundervisningen är att målspråket bör 

vara minoritetsspråket i regionen där språkbadsundervisningen förverkligas. Som sagt så 

strävar språkbadsundervisningen till att samtidigt som målspråket utvecklas och dess kultur 

blir bekant, bevaras och utvecklas även elevens eget modersmål och den kulturella identiteten. 

Man kan säga att den språkliga minoriteten, såsom svenskspråkiga i Finland, franskspråkiga i 

Kanada och katalanerna i Spanien, lever i ett ”dagligt språkbad”. För den språkliga 

minoriteten förekommer det därmed inte nödvändigtvis tillräckligt med språkligt och kulturellt 

stöd från omgivningen med tanke på modersmålet, för att modersmålet och den egna 

kulturidentiteten effektivt ska kunna fortsätta utvecklas vid sidan om språkbadsspråkets 

utveckling. (Laurén, 1995, s. 20.)  

Enligt Baker (2006, s. 246 – 247) är de kännetecknande principerna för det kanadensiska 

språkbadetföljande: 

 målet är tvåspråkighet i de två majoritetsspråken (franska och engelska) 

 språkbad är frivilligt 

 det är tillåtet för eleverna att använda sitt modersmål i klassrummet under de 1,5 

första åren  

 lärarna är tvåspråkiga 
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 klassrumskommunikationen är meningsfull, relevant och autentisk 

 eleverna har inga tidigare erfarenheter av språkbadspråket när de börjar i språkbad; 

alla har samma språkliga utgångspunkt 

 språkbad följer samma läroplan som den traditionella undervisningen 

 utöver pedagogiska motiv har språkbad också politiska, samhällsliga och/eller 

ekonomiska motiv  

I figur 1 åskådliggörs enligt Christer Lauréns (1995, s. 21) exempel de 

språkundervisningsmetoder som jag behandlade i avsnitt 2.1, genom placering av de två mest 

olika undervisningsmetoderna i var sin ända av en koordinat. 

Lärarcentrerad undervisning 

 

 

 

 

 

Form-                                                                                                  Innehålls- 

centrerad                                           centrerad 

undervisning                                                                                              undervisning 

  

      

       Elevcentrerad undervisning 

FIGUR 1. Grammatik- och översättningsmetoden samt den kanadensiska 

språkbadsundervisningen i ett koordinatsystem (Laurén, 1995, s. 22) 

På den ena skalan är ytterligheterna lärarcentrerad undervisning och elevcentrerad 

undervisning placerade. Den andra skalan omfattar ytterligheterna formcentrerad undervisning 

och innehållscentrerad undervisning. I den ena ändan av koordinaten placeras den mest lärar- 

och formcentrerade språkundervisningsmetoden, alltså grammatik- och översättningsmetoden. 

I den andra ändan befinner sig den mest innehålls- och elevcentrerade 

språkundervisningsmetoden, alltså den kanadensiska språkbadsundervisningen. I figuren kan 

Grammatik- 

översättningsmetoden 
 

  

 

 

Kanadensisk språkbads- 

undervisning 
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man se att den lärar- och formcentrerade grammatik- och översättningsmetoden skiljer sig 

avsevärt från den elev- och innehållscentrerade kanadensiska språkbadsundervisningen. 

(Laurén, 1995, s. 21 – 22.) 

Språkbad är egentligen en paraplyterm för olika typer av språkbadsprogram. De två aspekterna 

som skiljer modellerna från varandra är åldern, då barnet börjar i språkbadsundervisningen 

och andelen av undervisningen som går på språkbadsspråket. När språkbadsundervisningen 

inleds på daghemsnivå är det frågan om tidigt språkbad; när språkbadsundervisningen inleds i 

nio eller tio- årsåldern talar man om fördröjt språkbad; när språkbadsundervisiningen inleds 

på högstadienivå kallas det sent språkbad. (Baker, 2006, s. 245; Laurén, 2000, s. 42.) 

Karaktäristiskt för tidigt fullständigt språkbad är att all undervisning förverkligas på 

språkbadsspråket under de två, tre första åren. Efter det börjar undervisningen på målspråket 

minska gradvis så, att efter fem, sex, sju år är förhållandet mellan undervisning på målspråket 

och modersmålet 50/50. Detta förhållande mellan språken fortsätter sedan tills slutet av 

grundskolan. (Laurén, 1995, s. 20.) I partiellt språkbad går 50 % av undervisningen på 

språkbadsspråket genom hela skoltiden (Baker, 2006, s. 245). 

Åtskilliga forskningsresultat bevisar fördelarna med språkbadsundervisningen, bland annat att 

de funktionella färdigheterna i språkbadsspråket inte inverkar negativt på utvecklingen av 

förstaspråket och att både akademiska färdigheter och språkliga färdigheter i majoritetsspråket 

ligger på samma eller högre nivå när man jämför med elever i traditionell undervisning. De 

positiva forskningsresultaten är troligen den största orsaken till att språkbadsundervisningen 

har växt i snabb takt runtomkring i världen. (Tedick et al., 2011, s. 5.) Utöver Kanada och 

Finland bedrivs språkbadsundervisning i bl. a. följande länder; Katalonien och baskiska 

provinserna i Spanien, USA, Schweiz, Estland, Irland, Skottland, Wales, Australien, Nya 

Zeeland, Kina, Singapore, Japan och Hong Kong (Vaasan yliopisto, 2014). 

Utmaningar inom språkbadsundervisningen är enligt forskningsresultat att språkbadseleverna i 

de flesta fall inte tillägnar sig modersmålslika färdigheter i språkbadsspråket när det gäller 

språkproduktionen. Även efter tolv år i språkbad finns det ofta brister i elevers färdigheter i 

språkbadsspråket när man ser på grammatisk riktighet, lexikal specificitet, sociolingvistisk 

kunskap samt den språkliga komplexiteten. (Tedick et al., 2011, s. 6.) Å andra sidan är målet 

med språkbadsundervisningen inte fullständig tvåspråkighet, utan funktionell tvåspråkighet 
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(Tallroth, 2012, s. 35). Funktionell tvåspråkighet innebär att man klarar av att använda sitt 

andraspråk lika väl i vardagliga situationer som i mera specifika sammanhang (Edu.fi, 2010). 

2.3 Språkbad i Finland 

I Finland erbjuds språkbadsundervisning framför allt för den språkliga majoriteten, men 

språkbad förverkligas även för olika minoritetsgrupper på internationella språk (Vaasan 

yliopisto, 2015). Enligt uppgifter ordnades det år 2010 svenskspråkig språkbadsundervisning 

på förskolenivå i 23 kommuner, svenskspråkigt språkbad i lågstadiet i 15 kommuner och 

svenskspråkigt språkbad i högstadiet i 11 kommuner. Därtill ordnades det finskspråkigt 

språkbad på förskolenivå i två kommuner, finskspråkigt språkbad i lågstadiet i en kommun 

samt finskspråkigt språkbad i högstadiet i en kommun. Problemet är att i många kommuner är 

efterfrågan av språkbadsundervisning större än utbudet. (Tallroth, 2012, s. 36.) 

Det tidiga fullständiga språkbadsprogrammet inleddes i Finland i Vasa år 1987, vilket har 

senare fungerat som en prototyp för all språkbadsundervisning i Finland (Björklund & Mård-

Miettinen, 2011, s. 18). Språkbadet introducerades av Christer och Ulla Laurén, som bekantat 

sig med den kanadensiska språkbadsmodellen i slutet av 1970-talet. Initiativet att starta 

språkbadsundervisning i Vasa togs av politiskt aktiva kvinnor och har därefter spridits till flera 

andra orter i Finland med hjälp av föräldrars initiativ. (Vaasan yliopisto, 2015.)  

Tidigt fullständigt språkbad (eng. early total immersion) är det mest framgångsrika 

språkbadsprogrammet, vilket är det enda språkbadsprogram som erbjuds i Finland (Laurén, 

1995, s. 20). Till skillnad från kanadensiskt språkbad ingår även två veckotimmar 

modersmålsundervisning på elevernas modersmål under de första åren, då all annan 

undervisning går på språkbadsspråket (Laurén, 2000, s. 43). I Finland börjar barnen 

språkbadsundervisningen när de är 3 – 6 år gamla och den pågår fram till och med årskurs 9 

(Vaasan yliopisto, 2015). 

Man kan säga att språkbadsundervisningen i Finland snarare har flerspråkighet som mål än 

tvåspråkighet. Under hela språkbadsundervisningen introduceras det nämligen sammanlagt 

fyra olika språk; språkbadsspråket introduceras på daghemsnivå, modersmålet och ett tredje 
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språk, oftast engelska, introduceras under första eller andra klass samt ett valbart fjärde språk 

introduceras under fjärde eller femte klass. (Björklund & Mård-Miettinen, 2011, s. 20 – 21.) 

Också i Finland har språkbadsundervisningen fått positiva forskningsresultat när man betraktar 

elevernas språkliga och akademiska färdigheter. Det har visat sig att de finskspråkiga eleverna 

i svenskspråkigt språkbad har genomsnittligen aningen bättre språkkunskaper i modersmålet 

än finskspråkiga elever i den traditionella undervisningen. En del studier har även visat att 

eleverna i svenskspråkigt språkbad har ungefär lika goda språkliga färdigheter i svenska som 

svenskspråkiga barn i traditionell undervisning. Dessutom visar sig språkbadseleverna i 

genomsnitt vara starkare i ämnen som matematik och engelska, är mera benägna att söka sig 

till gymnasiet efter grundskolan samt har positivare attityder gentemot andra språk och 

kulturer i jämförelse med elever i traditionell undervisning. (Tallroth, 2012, s. 36.) 

2.4 Forskning angående språkbadselevers språkfärdigheter, språkanvändning och 

attityder 

Antalet omfattande studier angående tidigare språkbadselevers attityder, språkfärdigheter och 

språkanvändning är rätt så begränsat i Finland. Dock har språkbadselevers attityder undersökts 

i ett antal avhandlingar pro gradu. Däremot har tidigare språkbadselevers attityder och 

andraspråksanvändning som forskningstema börjat intressera forskare allt mera i Kanada, där 

det utförts mera omfattande studier angående ämnet under senare år. 

 

Marjo Ladvelin har undersökt Finlands första språkbadselevers andraspråksanvändning och 

attityder gentemot språkbadsundervisningen, det svenska språket samt sig själva som 

flerspråkiga individer. Ladvelins studie är en longitudinell undersökning, där hon undersökt 

både muntligt och skriftligt hur, när och på vilket sätt de första språkbadseleverna använder 

sitt språkbadsspråk under sista årskursen i grundskolan samt två år efter slutförandet av 

grundskolan. (Ladvelin, 2008, s. 119.) 

 

I Ladvelins undersökning visade det sig att de första språkbadseleverna överlag är mycket 

nöjda med språkbadsundervisningen, både under den sista årskursen av grundskolan samt två 

år efter slutförandet av grundskolan. Sett ur ett språkligt perspektiv anser sig de första 
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språkbadseleverna ha haft nytta av språkbadsundervisningen. De anser sig ha både färdigheter 

i och självförtroende för användning av svenska både i och utanför skolan. Enligt de första 

språkbadseleverna har det varit till stor nytta att lära sig det andra inhemska språket (svenska), 

men dessutom anser de att studierna i tredje språket (engelska) och fjärde språket (tyska) varit 

lättare för dem, i jämförelse med jämnåriga som är icke-språkbadselever. Finlands första 

språkbadselever visade sig efter sista året i grundskolan (1996/97) allt som allt ha mycket 

positiva attityder gentemot språkbadet, det svenska språket, sig själva samt sina egna 

språkfärdigheter. (Ladvelin,2008, s. 119 – 124; Laurén, 2008, s. 72.) 

 

Ladvelins undersökning visade också att majoriteten av de första språkbadseleverna upplever 

att svenskundervisningen efter grundskolan varit lätt (8/18) eller inte märkt någon skillnad 

(5/18). Jämfört med jämnåriga elever i icke-språkbadsundervisning upplever de första 

språkbadseleverna att de klarat sig i svenskundervisningen mycket bättre (6/18), litet bättre 

(6/18) och lika bra (5/18). De första språkbadseleverna anser att det bästa med 

språkbadsundervisningen varit att de fått förmågan att kommunicera på svenska. Däremot 

kritiserar många elever bristen på formell grammatikundervisning samt kvaliteten på 

högstadieundervisningen. (Ladvelin, 2008, s. 122 – 123.) De första språkbadseleverna är efter 

studentskrivningarna av den åsikten att de skulle välja språkbadsundervisningen på nytt och att 

de skulle kunna tänka sig att i framtiden anmäla också sina eventuella egna barn till 

språkbadsundervisning (Laurén, 2008, s. 72). 

 

Vidare har språkbadselevers attityder undersökts i ett antal avhandlingar pro gradu. Anitta 

Westergård har i sin avhandling pro gradu jämfört språkattityder hos språkbadselever och 

elever i den traditionella undervisningen. I sin undersökning fann hon att språkbadseleverna 

talar, skriver och förstår både talat och skrivet språk bättre än elever i den traditionella 

undervisningen. Det visade sig dessutom att språkbadseleverna använder mera svenska på 

fritiden samt har positiva attityder gentemot språkbadsundervisningen och finlandssvenskar. 

(Westergård, 1996.) 

 

Aino Tiitinen hart i sin avhandling pro gradu undersökt språkattityd och språkbruk i 

språkbadshemmen. Det visade sig att föräldrarna har en positiv språkattityd och att 
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språkbadsbarnen är motiverade i språkbad samt visar intresse mot det svenska språket och det 

svenska samhället, både i skolan och utanför skolan. (Tiitinen, 1991.) Dessutom visade det sig 

att språkbadseleverna i Vasa läser mera böcker skrivna på målspråket, i jämförelse med 

resultat av kanadensisk språkbadsforskning (Ladvelin, 2008, s. 125). 

 

Därtill har Bettina Jering gjort en kvalitativ fallundersökning i sin avhandling pro gradu, där 

hon undersökte hur språkbadselever upplever sin tvåspråkighet, om tvåspråkigheten har 

påverkat inställningen till språktillägnandet samt deras attityder till olika kulturer. Resultaten 

visade både positiva och negativa upplevelser angående tvåspråkigheten. En stor andel av 

språkbadseleverna som upplever tvåspråkigheten vara positiv förklarar den med aspekten 

”nyttig” och ”häftig”. Däremot förklaras den negativa upplevelsen gentemot tvåspråkigheten 

med aspekten ”ingen användning”. Fördelarna med språktillägnandet upplever eleverna är att 

språkbadsspråket ger en funktionell språkfärdighet och har en positiv inverkan på tillägnandet 

av andra språk. Den negativa sidan är enligt språkbadseleverna att de inte bekantat sig 

tillräckligt med rikssvenskan. Eleverna upplevde det engelska språket väldigt positivt. (Jering, 

2008.) 

Som tidigare nämnts har tidigare språkbadselevers andraspråksanvändning och attityder börjat 

intressera forskare allt mera i Kanada. Därmed har det publicerats en del studier angående 

ämnet under den senaste tiden. Forskningsresultaten visar relativt negativa resultat angående 

språkbadselevernas användning av språkbadsspråket utanför skolan och efter att 

språkbadsundervisningen slutat. 

 

Paul-Christophe Schafer har undersökt hur kanadensiska elever som går i språkbad i franska i 

årskurs 12 uppfattar sin användning av franska efter utexamineringen. Det visade sig att 

majoriteten av eleverna tvivlar på sin användning av franska efter språkbadet, eftersom de 

sällan får möjlighet att använda franska utanför skolan. Största delen av eleverna hade ingen 

konkret plan om hur de kommer att använda franska i framtiden, vilket i värsta fall kan leda 

till att de inte längre ser sig själva som tvåspråkiga individer ett antal år efter utexamineringen. 

(Schafer, 2013.) 
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Dessutom har Tamara Nicole Vanderveen gjort en undersökning i Toronto där man studerar 

franska språkbadets 12-klassisters samt de utexaminerade elevernas användning/antaganden 

angående sin användning av franska efter språkbadsundervisningen. Det visade sig att både de 

nuvarande och tidigare språkbadseleverna är mycket stolta över att de gått i 

språkbadsundervisningen, men 12-klassisterna är inte generellt sett villiga att använda franska 

utanför skolan. Andelen av de utexaminerade eleverna som inte använder franska efter 

språkbadsundervisningen är t.o.m. 67 %. (Vanderveen, 2015.) 

 

Angående andraspråksanvändning utanför skolan samt attityder fann Swain och Lapkin att 

språkbadseleverna har generellt sett högt självförtroende när det gäller språkfärdigheterna i 

målspråket, men de anser att de muntliga färdigheterna är det svagaste delområdet i 

språkfärdigheterna. Andraspråksinlärningen skulle bli mera effektiv om språkbadseleverna 

skulle uppmuntras till att använda andraspråket även utanför klassrummet samt efter 

slutförandet av språkbadsundervisningen. (Swain & Lapkin, 1982, s. 36 – 55.)  

När det gäller attityderna i Swains och Lapkins undersökning, så har språkbadselever minst 

lika positiv syn på sig själva, engelskspråkiga kanadensare samt franskspråkiga kanadensare 

som jämnåriga engelskspråkiga elever i traditionell undervisning. Språkbadseleverna anser sig 

också vara mera lika den franskspråkiga folkgruppen jämfört med de engelskspråkiga eleverna 

i traditionell undervisning, vilket kan bero på att språkbadseleverna inte har lika starka 

stereotypier gentemot den franskspråkiga gruppen. Dessutom upplever språkbadseleverna 

Kanada som ett språkligt och kulturellt rikt land samt ser mera positivt på tvåspråkigheten i 

jämförelse med de engelskspråkiga eleverna i traditionell undervisning. (Swain & Lapkin, 

1982, s. 70 – 80.) .) I nästa kapitel kommer jag att redogöra för begreppen två- och 

flerspråkighet samt tvåspråkigheten i Finland. 
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3 TVÅ- OCH FLERSPRÅKIGHET 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för begreppen två- och flerspråkighet samt 

tvåspråkigheten i Finland. I min avhandling undersöker jag bland annat tidigare 

språkbadselevers språkanvändning och språkfärdigheter i svenska och andra språk samt deras 

egen uppfattning angående sin språkliga identitet, vilket är orsaken till att jag i detta kapitel 

klargör begreppen två- och flerspråkighet. Eftersom jag undersöker språkanvändningen hos de 

tidigare språkbadseleverna som deltagit i språkbadsundervisningen med Finlands andra 

nationalspråk som målspråk, så redogör jag i detta kapitel för användning av de två 

nationalspråken i Finland.  

3.1 Vad är två- och flerspråkighet? 

Jag börjar detta kapitel, där jag redogör för begreppen tvåspråkighet och flerspråkighet, med 

att behandla terminologin som hänger ihop med begreppen i fråga. För att förstå två- och 

flerspråkighetens olika områden och vad tvåspråkig undervisning innebär, är det nödvändigt 

att bekanta sig med de centrala begreppen. Baker (2006, s. 3 – 4.) har sammanställt följande 

centrala begrepp samt interaktiva och överlappande dimensioner för två- och flerspråkighet, 

som kan användas som hjälp när man analyserar två- och flerspråkiga individer: 

 Språkfärdighet: Färdighetsnivån i olika språk hos två- eller flerspråkiga 

individer varierar från person till person. Någon kan ha stark produktiv 

kompetens (tala och skriva), medan en annan har hög receptiv kompetens 

(förstå och läsa). En kan flytande två eller flera språk, medan en annan har ett 

språk som är betydligt starkare än de andra språken.  

 Språkanvändning: Kontexter och omgivningar där de olika språken dominerar 

är varierande (t.ex. hemma, arbetet, skolan, vänner, hobbyer, medier). 

 Balans mellan språken: Det är vanligt att språkfärdigheterna i de olika språken 

inte är på exakt samma nivå. Ett av språken är ofta det mera dominerande 

språket hos en individ.  
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 Ålder: När ett barn lär sig två språk från och med födseln kallas det simultan 

tvåspråkighet. När man lär sig andraspråket senare än treårsåldern, så pratar 

man om successiv tvåspråkighet. 

 Utveckling: Man kan definiera en individs två- och flerspråkighet med hjälp av 

vilket utvecklingsskede två- eller flerspråkigheten befinner sig på. Begynnande 

tvåspråkighet (eng. ascendant bilingualism) talar man om när man har hög 

kompetens i det första språket, men befinner sig i nybörjarstadiet med 

andraspråksfärdigheterna. Avtagande tvåspråkighet (eng. recessive 

bilingualism) innebär att det andra språket håller på att försvagas eller 

försvinna.  

 Kultur: Två- och flerspråkiga individer är mera eller mindre två- eller 

multikulturella. 

 Kontext: Två- och flerspråkiga individer lever i olika språkliga kontexter; i 

enspråkiga regioner eller i två- eller flerspråkiga samhällen, där man dagligen 

använder två eller flera språk. 

 Valfri tvåspråkighet (eng. elective bilingualism): Valfri tvåspråkighet innebär 

att en två- eller flerspråkig person själv valt att lära sig ett nytt språk, till 

exempel i klassrumskontext.   

Det är inte helt entydigt att definiera vad två- och flerspråkighet innebär eller vem som kan 

anses vara två- eller flerspråkig. Är en person tvåspråkig om han/hon kan det ena språket 

flytande, men har mindre flytande språkfärdigheter i det andra språket? Är en person 

flerspråkig om han/hon har färdigheter i flera språk, men sällan eller aldrig använder dem? 

(Baker, 2006, s. 2.) Ska man behärska alla de olika delområdena i språkfärdighet (tala, lyssna, 

skriva, läsa) i båda eller alla språken för att anses som två- eller flerspråkig? Vilka är de 

viktigaste färdigheterna; de fonologiska, grammatiska eller semantiska färdigheterna? 

(Allwood, MacDowall & Strömqvist, 1986, s. 105.) 

Det finns överhuvudtaget ingen allmänt accepterad definition på begreppen två- och 

flerspråkighet, vilket kan bero på att forskningsfältet är synnerligen tvärvetenskapligt 

(Börestam & Huss, 2001, s. 47). Allwood m.fl. (1986, s. 106) anser att ett viktigt skäl till 
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problematiken med att definiera två- och flerspråkighet i stort sett ligger i svårigheten med att 

fastställa vad fullständig enspråkighet innebär. 

Björn Hammarberg (2014, s. 39) beskriver två- och flerspråkighetens forskningsområde som 

en prisma; de olika kvaliteterna på begreppet framkommer beroende på vilket perspektiv man 

betraktar det ifrån. Två- och flerspråkighet kan undersökas från ett antal olika vetenskapliga 

perspektiv; bland annat från sociologisk, sociolingvistisk, geografisk, politisk, 

socialpsykologisk samt pedagogisk synvinkel (Baker, 2006, s. 2). Skutnabb-Kangas (1981, s. 

83 – 84) hävdar att det finns lika många definitioner på två- och flerspråkighet som det finns 

forskare, eftersom varje forskare definierar begreppet på ett sätt som bäst passar 

forskningsområdet eller forskningssyftet i fråga. 

Vid definition av två- och flerspråkighet används ofta Skutnabb-Kangas indelning av följande 

fyra olika definitionsgrunder för vad två- och flerspråkighet är: ursprung, kompetens, funktion 

och identifikation. Enligt ursprungsperspektivet ser man en två- eller flerspråkig individ som 

en person som lärt sig två eller flera språk tidigt i sitt liv. Som redan tidigare i detta kapitel 

nämnts; om man lärt sig två eller flera språk före treårsåldern, så brukar man tala om simultan 

tvåspråkighet. Om andraspråket däremot har tillägnats efter treårsåldern så pratar man om 

successiv tvåspråkighet. (Börestam & Huss, 2001, s. 50 – 52.) 

När man betraktar litteraturen som redogör för definitioner på två- och flerspråkighet som 

behandlar kompetens, så hittar man åtskilliga definitioner om vad begreppet innebär. En del 

forskare anser att en person kan anses som två- eller flerspråkig om man har en infödd 

kompetens av två eller flera språk. Däremot ser vissa forskare en person som två- eller 

flerspråkig om personen i fråga utöver sitt modersmål har vissa färdigheter i ett annat språk, 

även om färdigheterna ännu befinner sig på nybörjarstadiet. (Allwood et al., 1986, s. 104 – 

105; Skutnabb-Kangas, 1981, s. 84 – 85.) 

Fortsättningsvis uppnås två- och flerspråkigheten enligt vissa aspekter först när färdigheterna i 

de olika språken är i balans med varandra. Andra forskare är av den åsikten att två- och 

flerspråkighet kan definieras som färdigheten att producera meningsfulla och fullständiga 

meningar på de olika språken. (Allwood et al., 1986, s. 105; Skutnabb-Kangas, 1981, s. 85.) 
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Skutnabb-Kangas (1981, s. 88) har sammansatt följande orsaker till de största svårigheterna 

med att definiera två- och flerspråkighet från ett kompetensperspektiv: 

1. kompetensdefinitionerna är ofta för breda eller för snäva, 

2. det är svårt att tillräckligt exakt definiera kraven på de olika delområdena inom 

språkfärdighet, 

3. ovissheten om vems språkfärdigheter en tvåspråkig persons språkfärdigheter 

ska jämföras med; med en enspråkig persons språkliga kompetens eller med en 

annan tvåspråkig persons språkliga kompetens, samt att 

4. kraven om språkfärdigheterna ofta definieras enbart för andraspråket, medan 

fullständighet i första språket tas som en självklarhet.  

Sett ur ett funktionsperspektiv är en person två- eller flerspråkig när personen ifråga aktivt 

använder språken och har förmågan att vid behov övergå från det ena språket till det andra 

(Börestam & Huss, 2001, s. 53). Detta kallas alltså funktionell tvåspråkighet, vilket är målet 

för språkbadsundervisningen (Tallroth, 2012, s. 35). Funktionell tvåspråkighet är möjlig att 

observeras och kräver ingen mätning, vilket gör att den är lättast att dokumentera. Man kan 

undersöka funktionell tvåspråkighet genom att studera vilka språk som används i olika 

domäner (t.ex. med vänner, familj och skolan). (Börestam & Huss, 2001, s. 53 – 54.) 

Enligt ett identifikationsperspektiv är en person två- eller flerspråkig när personen i fråga anser 

sig själv vara två- eller flerspråkig eller när andra i personens omgivning anser personen vara 

det. Även om detta perspektiv kanske verkar entydigt, så finns det viss problematik när man 

undersöker två- och flerspråkigheten genom denna definitionsgrund. 

Identifikationsperspektivet är ett subjektivt synsätt, vilket gör att definitionen på två- eller 

flerspråkighet kan variera mycket från individ till individ, eftersom kraven på två- eller 

flerspråkigheten är olika hos olika individer. Dessutom kan både den egna och andras 

uppfattningar om en individs tvåspråkighet förändras från tid till tid som följd av till exempel 

förändrade livssituationer. Attityder spelar för övrigt stor roll inom identifikationsperspektivet, 

eftersom de har en stor betydelse för vilken grad av två- eller flerspråkighet som uppnås 

genom språkundervisningen. (Börestam & Huss, 2001, s. 54.) 
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Enligt Skutnabb-Kangas (1981, s. 93) är det omöjligt att finna en ”riktig” definition på två- 

och flerspråkighet. Som det framkommit i detta kapitel finns det en hel del olika sätt att 

definiera två- och flerspråkighet. Den definition som används i olika kontexter och 

sammanhang beror på vad definitionen riktas på att användas till. I min avhandling 

aktualiseras i synnerhet två- och flerspråkighet enligt identifikationsperspektivet, eftersom jag 

i denna undersökning bland annat strävar till att utreda de tidigare språkbadselevernas egna 

uppfattningar angående sin språkliga identitet.  

3.2 Det tvåspråkiga Finland 

Finland är enligt 17 § i grundlagen ett officiellt tvåspråkigt land, med de två nationalspråken 

finska och svenska. Således bör Finlands finskspråkiga och svenskspråkiga befolkning ha 

jämnlika samhälleliga och kulturella rättigheter. (Tallroth, 2012, s. 20.) Förklaringen till 

Finlands officiella tvåspråkighet med finska och svenska finns i nationens historia. Finland var 

nämligen en del av det Svenska riket under fem århundraden, ända fram till år 1809. Under 

denna tid rotfäste sig det svenska språket och den svenska kulturen i Finland. (Björklund & 

Mård-Miettinen, 2011, s. 13.) Finlands samhälle har alltså byggts på de två nationalspråken, 

finska och svenska, men även andra språk används vid sidan om. Ända sedan 1902 har både 

finska och svenska enligt bestämmelse kunnat användas i officiella sammanhang. År 1919 

offentliggjordes finska och svenska som Finlands nationalspråk i Regeringsformen. Finskans 

och svenskans ställning som nationalspråk befästes år 1995 och togs oförändrad in i 

grundlagen år 2000. (Tallroth, 2012, s. 10.) 

Den finskspråkiga andelen av Finlands befolkning är cirka 90 procent, medan den 

svenskaspråkiga andelen är ungefär 5,4 procent. Den resterande andelen (4,5 %) har som 

modersmål ett annat språk än finska eller svenska. Befolkningens modersmål registrerades för 

första gången på 1880-talet. Då var den procentuella andelen svenskspråkiga i Finland ungefär 

den samma som den är i dag. Andelen svenskaspråkiga var som störst före migrationen till 

Sverige under 1950 – 1970- talen. Andelen personer med finska eller annat språk som 

modersmål har ökat under den senaste tiden. (Tallroth, 2012, s. 17.) Också potentiellt 

tvåspråkiga familjer och lingvistiskt blandade äktenskap har ökat radikalt sedan 1970-talet. Av 
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den årliga andelen av äktenskapen som knyts bland finlandssvenskarna är nästan 50 % 

språkligt blandade äktenskap. (Björklund & Mård-Miettinen, 2011, s. 14.) 

Det är obligatoriskt enligt lagen för var och en i Finland att ha ett registrerat modersmål 

(Tallroth, 2012, s. 20). Dock är det inte möjligt för tvåspråkiga individer att registrera mera än 

ett modersmål (Björklund & Mård-Miettinen, 2011, s. 13). Det registrerade modersmålet i 

befolkningsdatasystemet har å andra sidan ingenting att göra med språkidentiteten, d.v.s. hur 

individen ser på sitt/sina egna språk eller andra språk. Som tidigare framkommit i detta 

kapitel, så finns det ingalunda någon klar språkvetenskaplig, inte heller juridisk, definition på 

tvåspråkighet. Tvåspråkigheten på individnivå bedöms snarare genom var och ens egen 

bedömning angående sin tvåspråkighet. (Tallroth, 2012, s. 20.) Enligt Tallroth (2012, s. 20) är 

det vanligare att svenskspråkiga upplever sig själva som tvåspråkiga än vad finskspråkiga gör, 

även om språkfärdigheterna i det andra inhemska språket hos båda skulle vara jämförbara. 

Detta visar att språkidentiteten inte nödvändigvis beror på själva språkfärdigheterna, utan 

vilken eller vilka språkgrupper man anser sig tillhöra.  

Sedan Finland blev självständigt år 1917 och därmed ett officiellt tvåspråkigt land, har det 

nationella skolsystemet indelats i både finskspråkig och svenskspråkig utbildning, vilket 

garanterar rättigheterna till utbildning på sitt eget modersmål för båda språkgrupperna 

(Björklund, 1997, s.85). I Finlands undervisningsprogram är det obligatoriskt att lära sig de 

båda nationalspråken. Följaktligen lär sig eleverna både finska och svenska i den 

grundläggande utbildningen, i andra stadiet och på högskolenivå. Cirka 90 % av finskspråkiga 

elever inleder studierna i det svenska språket i sjunde klass, medan samma andel av de 

svenskspråkiga eleverna börjar studierna i finska redan i lägre klasser på lågstadiet. År 2012 

utfärdades förändringar i den grundläggande utbildningens timindelning angående B-språket. 

(Tallroth, 2012, s. 32.) Detta innebär att den nya läroplanen, som träder i kraft år 2016, 

tidigarelägger undervisningen i svenska för finskspråkiga elever till årskurs sex på lågstadiet 

(Tollola, 2015). Det finns möjlighet för finskspråkiga elever att välja svenska som A-språk, 

vilket innebär att studierna i det svenska språket inleds i de tidigare årskurserna på lågstadiet. 

Beklagligen erbjuds inte denna möjlighet i största delen av Finlands kommuner, vilket betyder 

att många elever inte har möjlighet att studera svenska som A-språk, även om intresse för det 

skulle finnas. (Tallroth, 2012, s. 32.) 
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Det är viktigt att lära sig båda nationalspråken i Finland med tanke på lagstiftningen, som 

berör båda språkgruppernas rättigheter till att använda och bli förstådda på sitt modersmål. 

Skolsystemet erbjuder även möjligheten till att bekanta sig med båda språkgruppernas kultur. 

En viktig fördel med att ha färdigheter i de båda inhemska språken är möjligheten till att skapa 

kontakter med individer från båda språkgrupperna. (Tallroth, 2012, s. 31.) 

Som redan nämnts, har enligt grundlagen alla Finlands invånare med finska och svenska som 

modersmål jämlika rättigheter till sitt modersmål. Dock finns det brister i efterföljandet av 

lagen. Enligt bland annat Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen år 

2006 och 2009 framkommer det att det finns en ojämställdhet mellan den svenskspråkiga och 

finskspråkiga befolkningens rättigheter till sitt eget modersmål. De svenskspråkiga visar sig 

nämligen inte ha samma möjligheter som finskspråkiga i att använda sitt modersmål bland 

annat hos myndigheterna. (Tallroth, 2012, s. 17.) En orsak till detta är att färdigheterna i det 

andra inhemska språket har varit nedgående under de senaste åren, i synnerhet färdigheterna i 

det svenska språket hos finskspråkiga individer (Tallroth, 2012, s. 10). 

Det är inget lätt uppdrag att skapa en vital och levande tvåspråkighet i samhället. Det krävs ett 

målmedvetet och långsiktigt arbete för att hålla tvåspråkigheten vid liv. Sätt att arbeta för 

tvåspråkigheten är för det första att tillförsäkra sig om en tillräcklig och god 

språkundervisning i båda nationalspråken. En annan metod för att förstärka tvåspråkigheten är 

att förbättra på attityder gentemot de båda nationalspråken och tvåspråkigheten i Finland. 

(Tallroth, 2012, s. 26.) 

Negativa attityder gentemot tvåspråkigheten och det svenska språket i Finland har blivit allt 

vanligare på den senaste tiden. Detta kan man upptäcka bland annat i diskussionsforum på 

internet, där man kan finna att båda språkgrupperna framför negativa och aggressiva 

uttalanden som berör den andra språkgruppen. Detta beteende skapar en ond cirkel, som 

förorsakar ytterligare negativitet och försvarsreaktioner hos båda språkgrupperna. Den 

skenande negativiteten kan bero på missuppfattningar som förekommer angående 

nationalspråken samt lagstiftningen som berör dem. Missuppfattningarna kan ha en destruktiv 

verkan, eftersom de kan leda till bitterhet mot det andra inhemska språket, den andra 

språkgruppen eller samhällets arrangemang. För att förebygga detta är det viktigt att skapa en 

viss klarhet i de samhälleliga strukturer, som strävar till att skapa likvärdighet för båda 
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nationalspråken enligt 17 § i grundlagen, samt försöka eliminera missuppfattningar genom 

konstruktiv diskussion. (Tallroth, 2012, s. 26.) I nästa kapitel kommer jag att gå närmare in på 

begreppet attityder och språkattityder samt redogör för själva språkattitydforskningen.  
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4 ATTITYDER 

I detta kapitel kommer jag att definiera begreppen attityder och språkattityder. Därefter gör jag 

en kort redogörelse för centrala aspekter inom språkattitydforskningen. I min avhandlig 

kommer jag bland annat att undersöka tidigare språkbadselevers attityder gentemot det 

svenska språket, andra språk och språkbadsundervisningen, vilket är orsaken till att jag 

redogör för begreppen attityder och språkattityder samt kort presenterar 

språkattitydforskningens intresseområden och materialinsamlingsmetoder. 

4.1 Begreppet ”attityder” 

Begreppet ”attityd” härleds från de två latinska orden aptitudo (benägenhet) och actus 

(handling) (Bijvoet, 2007, s. 114; Allport, 1967, s. 3). Attitydforskare är huvudsakligen av den 

åsikten att attityder är av en komplicerad struktur (Bijvoet, 2007, s. 114). En generell 

definition för attityder är att de är en fallenhet eller benägenhet att förhålla sig på ett visst sätt, 

antingen positivt eller negativt, gentemot någon viss sak, händelse, situation, människa, 

människogrupp osv. (Pälli, 1999, s. 125). Allport (1967, s. 8) definierar begreppet attityd på 

följande sätt: 

”An attitude is a mental and neural state of readiness, organized 

through experience, exerting a directive or dynamic influence upon 

the individual’s response to all objects and situations with which it 

is related.” 

Varifrån kommer attityder då? Enligt Bijvoet (2007, s. 117) är attityder inlärda, inte 

medfödda. Vi socialiseras in i våra attityder redan under den primära socialisationen, då 

föräldrarna eller andra vuxna påverkar våra attityder antingen direkt eller indirekt. Under den 

sekundära socialisationen, d.v.s. efter skolstarten, är de främsta opinionsbildarna vänner, 

skolan och massmedier.  
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Man kan dela in attityder i tre olika komponenter: 

 Den kognitiva komponenten: subjektiva uppfattningar, kunskaper och 

föreställningar angående attitydobjektet 

 Den affektiva komponenten: känslomässiga värderingar som berör 

uppfattningarna, kunskaperna och föreställningarna angående attitydobjektet 

 Den konativa komponenten: beredskapen att agera enligt föreställningarna och 

värderingarna. (Bijvoet, 2007, s. 115; Einarsson, 2009, s. 218.) 

Dessa komponenter står inte skilt från varandra, utan de är överlappande. Den affektiva 

komponenten anses ofta vara den centrala komponenten för attityder (Bijvoet, 2007, s. 115).  

När man talar om attityder är det viktigt att skilja på själva attityden och beteendet. Attityder 

och beteende korrelerar inte nödvändigvis med varandra. Inte heller leder en viss attityd alltid 

till ett visst beteende. Även om attityder och beteende är förknippade med varandra, så är 

attityder snarare en beredskap för att visst beteende. (Einarsson, 2009, s. 217) Frågan om 

vilket prediktionsvärde en attityd har för ett verkligt agerande är ett ämne som väcker intresse 

inom attitydforskningen (Bijvoet, 2007, s.115 – 116). 

4.2 Språkattityder och språkattitydforskning 

En förenklad definition på språkattityder är att det är en social värdering av språkets olika 

varianter och varieteter. (Bijvoet, 2007, s. 119; Pälli, 1999, s. 123.). Språkattityder kan visa sig 

som en inställning (positiv eller negativ inställning t.ex. till ett visst språk) eller som ett 

beteende (t.ex. att undvika att tala ett visst språk). Språkattityderna kan röra sig om attityder 

till språk på olika plan; på mikronivå (t.ex. språkljud, ord och uttal) eller på makronivå (t.ex. 

språkpolitik, språkvård, språkval och språkliga varieteter). (Bijvoet, 2007, s. 119; Bijvoet, 

2008, s. 33.) 

Språket spelar en viktig roll som när det gäller identitetsfrågor, vilket ofta tas som 

utgångspunkt inom språkattitydforskningen. Studierna inom språkattitydsforskningen har visat 

att olika talesätt (bl.a. språk, dialekter) bedöms på flera olika sätt. Enligt studier angående 

språkattityder är attityder till språk, brytning, dialekter o.s.v. inte direkt attityder gentemot 
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själva språket, utan de reflekteras av attityderna mot talarna av språket. (Bijvoet, 2007, s. 119 

– 120; Bijvoet, 2008, s. 33.) 

Attityder och motivation spelar en viktig roll när det gäller den kvalitet av tvåspråkighet som 

uppnås i språkinlärningen. Det finns två typer av inställning till att lära sig ett nytt språk; 

instrumentell inställning och integrativ inställning. Instrumentell inställning innebär att 

inlärningsspråket ses som ett viktigt och nödvändigt språk att kunna. Integrativ inställning 

innebär att inläraren är motiverad att lära sig det nya språket på grund av intresse för språkets 

talare och för att kunna identifiera sig med dem. Den integrativa inställningen verkar vara den 

mest fördelaktiga inställningen för att lära sig ett nytt språk. Den mest ofördelaktiga 

inställningen är den disintegrativa inställningen, vilket innebär att man inte är intresserad av 

att lära sig det språk som undervisas. Ett gott exempel på denna inställning är den 

obligatoriska undervisningen i det ryska språket i det forna Sovjetunionen. Då hade en stor del 

av inlärarna en disintegrativ inställning gentemot inlärandet av det ryska språket. (Börestam & 

Huss, 2001, s. 54 – 55.) 

Forskningen angående språkattityder tog sin början först på 1960- talet, då intresset för 

kognitiva teorier började växa. Man började intressera sig för hur språkattityder påverkar 

tolkningen av ett språkligt yttrande i en kommunikationssituation. Språkattityder studerades 

först främst inom socialpsykologin, men har därefter blivit ett viktigt forskningsfält även inom 

sociolingvistiken, tvåspråkighetsforskningen och dialektologin. (Bijvoet, 2007, s. 114; Pälli, 

1999, s. 123.) Ämnen som har intresserat forskare inom språkattitydforskningen är bland annat 

tvåspråkighet, relationen mellan majoritets- och minoritetsspråket, attitydernas inverkan på 

språkinlärning och språkförändring (Pälli, 1999, s. 124). 

Problematiken med attitydforskning är ofta trovärdighetsproblemet, eftersom det inte är 

ovanligt att testpersonerna tenderar att ge svar som de anser vara önskvärda eller politiskt 

korrekta, istället för att ge den ärliga åsikten. För att undvika detta undersöks språkattityder 

(främst attityder gentemot språkliga varianter och varieteter) ofta genom socialpsykologiska 

indirekta forskningsmetoder. (Nordberg, 2007, s. 23.) En klassisk indirekt forskningsmetod 

inom språkattitydforskning är den så kallade matched guise-metoden, där informanten till 

exempel bedömer tal från personer som säger samma sak på olika språk i olika inspelningar. 

Informanterna bedömer talen med hjälp av så kallade semantiska differentialskalor (t.ex. snäll-
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elak/stark-svag). (Einarsson, 2009, s. 219; Bijvoet, 2007, s. 125; Dittmar, 1976, s. 182 – 183.) 

När man undersöker attityder mot språkvårdande rekommendationer och språkpolitiska beslut, 

som berör till exempel minoritetsspråkets rättsliga ställning, används ofta 

samhällsvetenskapliga metoder som intervjuer och frågeformulärer (Nordberg, 2007, s. 23 – 

24). I min undersökning där jag undersöker tidigare språkbadselevers attityder gentemot det 

svenska språket och andra språk använder jag frågeformulärer som materialinsamlingsmetod. I 

nästa kapitel kommer jag att presentera forskningens syfte, målgrupp och 

materialinsamlingsmetoden, forsknings- och analysmetoder jag använt samt undersökningens 

tillförlitlighet och forskningsetik.  
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5 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för genomförandet av denna undersökning. Jag börjar 

med att presentera undersökningens syfte, där jag motiverar mitt val av ämne, presenterar 

forskningsfrågorna och framför mina hypoteser. Därefter redogör jag för målgruppen och 

materialinsamlingen. Här presenterar jag målgruppen och hur jag fått tag på informanterna 

samt mina tillvägagångssätt i materialinsamlingen.  

Därefter presenterar jag de forskningsmetoder jag använt. Min forskning är en deskriptiv 

fenomenologisk surveyundersökning som har både kvantitativa och kvalitativa drag i sig, 

vilket jag redogör för närmare i avsnittet angående forskningsmetoder. I detta avsnitt 

presenterar jag även enkäter som materialinsamlingsmetod och redogör för hur jag bearbetade 

enkäten till min undersökning. Härefter presenterar jag de analysmetoder jag använt samt 

beskriver analysens stegvisa framskridande i min undersökning. Slutligen diskuterar jag 

forskningens tillförlitlighet och forskningsetik. 

5.1 Syfte 

Syftet med min undersökning är att utreda hurudana språkfärdigheter tidigare språkbadselever 

anser sig ha, i vilken mängd de använder svenska för tillfället och hur de ser på det svenska 

språket och språkbad som undervisningsmetod. Därtill kommer jag att utreda informanternas 

språkanvändning och språkfärdigheter enligt egen uppfattningockså i andra språk, dock i en 

mera begränsad utsträckning.  

Att forska inom språkbad intresserar mig speciellt mycket, mest på grund av att jag studerar 

till språkbadslärare och dras därför till att göra en studie som berör språkbadsundervisningen. 

Enligt åtskilliga studier visar sig språkbad vara en effektiv undervisningsmetod, i synnerhet 

med tanke på språkfärdigheterna som den erbjuder (Björklund & Buss, 2004, s. 11), men det 

som intresserar mig är att hur långsiktiga språkbadets mål är, med tanke på språkbadselevernas 

framtid efter språkbadet. Omfattande studier angående forskning ur denna synvinkel är rätt så 

få i Finland. Främst på grund viktigheten samt bristen på forskning av ämnet ur denna 

synvinkel valde jag att göra en studie som berör ämne i min avhandling.  
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Den empiriska delen av min undersökning består av tre delar: språkfärdigheter, 

språkanvändningen och attityder. Varje del innehåller en forskningsfråga för sig, som även är 

de centrala forskningsfrågorna som jag utgår ifrån i min undersökning: 

 Språkfärdigheter: Vilka språkfärdigheter i svenska/andra språk har tidigare 

språkbadselever för tillfället enligt egen uppfattning?  

 Språkanvändning: Hur stor roll spelar det svenska språket/andra språk i tidigare 

språkbadselevers vardag för tillfället? 

 Attityder: Vilka attityder har tidigare språkbadselever gentemot det svenska språket och 

andra språk samt språkbadsutbildningen? 

Jag förväntar mig att svaren på den första forskningsfrågan angående språkfärdigheter är 

varierande. Olika aspekter kan påverka uppfattningen om den egna språkfärdighet i ett visst 

språk, till exempel hur mycket man haft möjlighet att utveckla språket samt vilka val man 

gjort i livet, som i sin tur påverkat språkutvecklingen. Uppenbarligen skiljer sig dessa faktorer 

från person till person.  

Min hypotes till resultaten av den andra forskningsfrågan, som berör språkanvändning, är att 

respondenternas svar är varierande, men att majoriteten är i någon kontakt med det svenska 

språket i sin vardag. Jag förväntar mig detta eftersom största delen av personerna som jag 

undersöker har gått grundskolan i det tvåspråkiga Vasa, men också på andra orter där 

tvåspråkigheten syns starkt i vardagen. Naturligtvis är det möjligt att en del har flyttat till 

andra kommuner/länder där inte tvåspråkigheten eller det svenska språket är lika dominerande, 

men jag utgår ifrån att en betydande del är bosatt eller åtminstone har kontakt till sin 

tvåspråkiga hemort än i dag och därmed har någon sorts möjligheter till användningen av 

språket. 

Min hypotes till resultaten av den sista forskningsfrågan är att språkbadselevers attityder 

gentemot det svenska språket och språkbadsutbildningen är positiva. Även om de svenska 

språkfärdigheterna anses vara bristfälliga eller om den svenska språkanvändningen är tillfällig, 

så antar jag att en stor del av de tidigare språkbadseleverna har positiva erfarenheter av 

språkbadsundervisningen och anser att tillägnandet av det svenska språket under 

grundskoletiden inte gått till spillo. Överlag verkar språkbadselever ha positiv attityd gentemot 



28 

 

olika språk och språkinlärning (Ladvelin, 1998; Westergård, 1996), och härmed antar jag att 

attityderna gentemot det svenska språket och språkbadsundervisningen är mera positiva än 

negativa även i resultaten av denna undersökning.  

5.2 Målgrupp och materialinsamling 

Målgruppen i min undersökning är av 103 tidigare språkbadselever som gått i 

språkbadsundervisning i språkbadsklasser runtom i Finland. Majoriteten (65,7 %) hade 

deltagit i språkbasundervisningen i Vasa, men informanterna hade även deltagit i 

språkbadsundervisningen i Åbo (10,1 %), Jakobstad (9,1 %), Karleby (6,1 %), Borgå (4 %), 

Helsingfors (3 %), Sibbo (1 %) och Esbo (1 %). Informanterna i min undersökning slutförde 

språkbadet under åren 1997 – 2015.  

Jag genomförde materialinsamlingen med hjälp av en elektronisk webbenkät (se bilaga 1), 

som informanterna hade möjlighet att besvara antingen på finska eller svenska. I början av 

enkäten presenterade jag kortfattat undersökningens syfte, gav instruktioner angående 

ifyllningen av enkäten samt nämnde att svaren behandlas konfidentiellt. De första frågorna i 

enkäten (frågorna 1.a-1.g) omfattade frågor angående informanternas bakgrund. Frågorna 2 – 

5, 6.a – 6.c och 18 berörde informanternas uppfattning angående sina egna språkfärdigheter, 

frågorna 7 – 11 och 19 gällde informanternas språkanvändning, frågorna 12 – 14 och 20 

handlade om informanternas attityder gentemot det svenska språket och andra språk och 

slutligen frågorna 6.d, 15 – 17 och 21 – 27 berörde informanternas attityder gentemot själva 

språkbadsundervisningen.  

För att få tag på tidigare språkbadselever bad jag alla mina vänner och bekanta som deltagit i 

språkbadsundervisning att ge deras före detta klasskamraters namn, som jag sedan kunde 

kontakta personligen angående enkäten. Redan här fick jag insamlat ungefär hundra 

potentiella informanter, som jag sedan skickade den elektroniska webbenkäten till via social 

media (Facebook) eller alternativt via e-post. Dessutom bad jag medlemmar i diverse 

språkbadsrelaterade grupper i social media (Facebook) svara på enkäten, som hörde till 

målgruppen. Därtill skickade jag länken till den elektroniska webbenkäten via e-

postmeddelande till ett antal grupper av språkbadsstuderande och språkbadsintresserade 
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medlemmar, som även spred ordet vidare till andra potentiella informanter i deras 

bekantskapskrets. 

Som svarstid för enkäten gav jag två veckor (30.11.– 15.12.2015). Det visade sig att det från 

och med första dagen av svarstiden fanns många frivilliga som svarade. Redan under första 

dagen (30.11.) hade jag nämligen fått sammanlagt 39 svar. Efter en vecka av svarstiden hade 

jag fått 94 svar. 11.12. skickade jag en påminnelse till de tidigare språkbadselever som jag fått 

kontaktuppgifterna till, varefter jag fick de sista enkätsvaren. Sammanlagt fick jag 106 svar, 

men tre av de som svarade hade inte ännu slutfört språkbadsundervisningen, och därför 

betraktar jag inte dessa tre svar i analysdelen. En liten del av informanterna inte svarat på 

några frågor i sina enkäter, vilket leder till att i majoriteten av svaren på frågorna förekommer 

det ett bortfall på en eller några informanter. Jag valde ändå att analysera även dessa 

ofullständiga enkäter, eftersom alla enkäter innehöll värdefulla svar, även om alla frågor inte 

besvarats. Resultaten i min analys består alltså av 103 svar, vilket betyder att jag uppnådde 

målet med att få minst hundra svar på enkäten. 

5.3 Forskningsmetod 

Min undersökning har både kvantitativa och kvalitativa drag. En kvalitativt inriktad forskning 

strävar till att genom en individuell tolkning hitta det unika i en händelse eller situation, medan 

en kvantitativt inriktad forskning strävar till att genom statistiska resultat hitta generella 

skillnader och samband (Olsson & Sörensen, 2011, s. 130).  

Den kvantitativa metoden kan indelas i deskriptiva (beskrivande) och explanativa 

(förklarande) forskningar. Min undersökning är huvudsakligen deskriptiv, där man strävar till 

att beskriva en viss grupp vid ett visst tillfälle. De centrala kännetecknen för kvantitativ 

undersökning är att man utgår från tidigare teorier, tidigare forskningsresultat samt forskarens 

egna erfarenheter. Med hjälp av denna teoribakgrund planeras och genomförs den empiriska 

delen av forskningen. Forskningens statistiska analys jämförs sedan med den teoretiska 

bakgrunden (hypotesprövning). I en kvantitativ studie används oftast frågeformulär som 

materialinsamlingsmetod (Eskola & Suoranta, 2005, s. 14). Den kvantitativa forskningen är 

strukturerad, med frågeställningar som utformats i förväg. När man i en kvantitativ 
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undersökning planerar materialinsamlingen är det viktigt att tänka på att materialet tillämpas 

för en numerisk mätning. Under materialinsamlingen i en kvantitativ forskning är det typiskt 

för forskaren att ha en kortvarig eller ingen kontakt alls med informanterna och att ha en 

objektiv förhållning. I en kvantitativ forskning är resultaten generella, vilket grundar sig på en 

stor målgrupp med ett begränsat antal entydiga variabler. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 

2007, s. 136; Olsson & Sörensen, 2011, s. 18, 108 – 109) 

Däremot är utgångspunkten i en kvalitativ undersökning strävan till att ge en holistisk 

beskrivning av det verkliga livet. Syftet med en kvalitativ undersökning är att karaktärisera 

något genom att kategorisera, hitta modeller och beskrivningar till ett visst sammanhang eller 

fenomen. Medan frågeformulär är den vanligaste materialinsamlingsmetoden i en kvantitativ 

studie (Eskola & Suoranta, 2005, s. 14), så är de mest typiska materialinsamlingsmetoderna 

för kvalitativa studier bland annat observationer, intervjuer, fallstudie samt olika skrivna 

berättelser eller dokument. Forskarens roll i en kvalitativ studie är mera involverad, det vill 

säga forskaren har en långvarig kontakt med målgruppen eller försökspersonen och är mera 

subjektiv. Själva forskningen är mera flexibel än den strukturerade kvantitativa forskningen. 

Målgruppen är liten med ett stort antal variabler. Resultaten analyseras djupare än i den 

kvantitativa analysen. (Hirsijärvi, et al., 2007, s. 157, Olsson & Sörensen, 2011, s. 18, 130 – 

131.) 

De kvantitativa dragen i min undersökning är att jag i materialinsamlingen använde 

strukturerade frågeformulär, med frågor som huvudsakligen var tillämpade för numerisk 

mätning. Därtill hade jag en kortvarig eller ingen kontakt alls med mina informanter. En 

kortvarig kontakt hade jag med de informanter som jag skickade enkäten personligen till via 

sociala medier, medan jag inte hade någon kontakt med de frivilliga informanter som funnit 

webbenkäten via sociala medier eller fått veta om den via språkbadsintresserade personer som 

jag kontaktat via e-post. För att få en statistisk signifikans skaffade jag en relativt stor 

målgrupp på 103 informanter, vilket är viktigt med tanke på de generella resultaten, som är 

typsiska för en kvantitativ forskning. Därtill speglar jag forskningsresultaten gentemot tidigare 

forskning som utförts inom ämnet, vilket är typiskt för en kvantitativ forskning.  

De kvalitativa dragen i min undersökning är att jag i min webbenkät hade utöver de statistiskt 

mätbara frågorna med fasta svarsalternativ även öppna frågor. I analysen av dessa öppna 
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frågor använde jag mig av kvalitativa analysmetoder, där jag sökte likheter inom svaren och 

sedan kategoriserade dem på basis av olika aspekter som dök upp i materialet. Den 

vetenskapliga metod som jag använder i undersökningens empiriska del är en deskriptiv 

fenomenologisk surveyundersökning, som jag redogör för närmare i följande avsnitt. 

5.3.1 Deskriptiv fenomenologisk surveyundersökning 

Fenomenologin är en bearbetningsmetod inom den kvalitativa undersökningen. Syftet med 

fenomenologin är att fokusera på sådana mänskliga fenomen som upplevelser, erfarenheter 

och minnen. I fenomenologin strävar man att beskriva ett fenomens verkliga natur genom att 

undersöka människornas upplevelser angående fenomenet. Fenomenologin strävar alltså till att 

förstå den faktiska världen via den uppfattade världen. Med hjälp av fenomenologin kan man 

få kontakt med människornas livsvärld genom vetenskapliga sätt. (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 171 – 173.) Även i min undersökning är syftet att klargöra vad som händer med 

språkfärdigheterna, språkanvändningen och attityderna efter språkbadsundervisningen slutat, 

vilket jag undersöker med hjälp av att ta reda på de tidigare språkbadelevernas attityder, 

språkanvändning och hur de upplever sina språkfärdigheter för tillfället.  

I en surveyundersökning samlar man in material genom att intervjua och/eller skicka 

frågeformulär till en tämligen stor grupp informanter av ett slumpmässigt urval, som 

representerar undersökningsobjektet (Jyväskylän yliopisto, 2015; Bell, 2011, s. 23).I en 

surveyundersökning är syftet att utreda frågor om vad, hur, när och var. Kausala förhållanden 

eller orsaksrelationer (frågor som utreder varför någonting är som det) är svåra att utreda med 

hjälp av surveyundersökningar. Huvudsyftet är att utreda fakta genom att fråga samma fråga 

eller frågor av ett stort antal informanter. (Bell, 2007, s. 23 – 24.)  

Det typiska förloppet i en surveyundersökning är följande: man samlar ett urval av den 

population man kommer att undersöka; man samlar in materialet av varje individ i urvalet i en 

strukturerad form, oftast med hjälp av enkäter eller strukturerad intervju; man analyserar det 

insamlade materialet genom att beskriva, förklara och jämföra fenomenen. Det 

undersökningsmaterial som man samlat in genom survey-metoden behandlas oftast 

kvantitativt. (Hirsijärvi et al., 2007, s. 130, 188 – 189.)  
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Surveyundersökningens egenskaper syns i min undersökning genom att jag har samlat in 

materialet med hjälp av frågeformulär och att den relativt stora målgruppen representerar 

populationen som jag undersöker. I mitt frågeformulär ställde jag samma frågor till ett stort 

antal informanter. Förloppet av min undersökning löpte på samma sätt som i 

surveyunderökningar; jag samlade urvalet av populationen; samlade in materialet med hjälp av 

webbenkäter och analyserade slutligen materialet genom att främst beskriva, men även 

förklara och jämföra svaren på frågorna. Med hjälp av forskningsfrågorna sökte jag svar på 

frågeställningarna hur och hurudan, vilket även är syftet med surveyundersökningen.  

Undersökningsproblemen i en surveyundersökning är mera allmänt hållen och pragmatisk i 

jämförelse med experimentell undersökning, där problemställningen oftast är deskriptiv, men 

också kan vara jämförande (Kari & Huttunen, 1981, s. 88). Min undersökning är en deskriptiv 

undersökning. I en deskriptiv surveyundersökning är variablerna beroende variabler utan 

korrelation med varandra, vilket även är fallet i min undersökning (Kari & Huttunen, 1981, s. 

47). En deskriptiv undersökning kan utföras genom flera olika metoder, men det vanligaste 

inom en pedagogisk undersökning är surveyundersökningen. Huvudsyftet i en deskriptiv 

undersökning är att kartlägga olika egenskaper i situationer, processer, individer, kollektiv 

eller institutioner genom att samla information genom vetenskapliga metoder. I en deskriptiv 

undersökning strävar man oftast till att beskriva ett fenomen inom undersökningsobjektet, i 

stället för att beskriva objektet i sin helhet. Frågeställningarna inom deskriptiv undersökning 

är oftast vem, vad, var, när, hur ofta och hur mycket. (Kari & Huttunen, 1981, s. 88.) 

Som materialinsamlingsmetod använde jag enkäter. I följande avsnitt kommer jag att redogöra 

för enkäter som materialinsamlingsmetod samt presentera hur jag bearbetade enkäten till min 

undersökning.  

5.3.2 Enkät 

Som materialinsamlingsmetod för min undersökning har jag använt webbenkät (se bilaga 1). 

Materialinsamlingsmetoden för min undersökning kallas inom språkattitydforskning direkt 

mätning (eng. ’direct measures’). När man använder direkt mätning som 

materialinsamlingsmetod, så samlar man in materialet huvudsakligen med hjälp av intervjuer 
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och skriftliga enkäter. Med hjälp av intervjuerna eller skriftliga enkäterna får informanterna 

själva redovisa sina attityder. (Bijvoet, 2007, s. 123.) 

Enkätfrågorna består av frågor inom tre huvudsakliga områden; språkfärdigheter, 

språkanvändning och attityder. I min undersökning är jag främst ute efter statistiska resultat, 

vilket betyder att målgruppen i min undersökning är så pass stor att det av 

tidsmässigaorsakerär mest effektivt att använda enkäter som materialinsamlingsmetod. En 

annan orsak till att användningen av enkät som materialinsamlingsmetod var det bekvämaste 

och ekonomiskt sett det fördelaktigaste alternativet är att mina informanter är bosatta i olika 

delar av Finland och även i andra länder, vilket gjorde materialinsamlingen betydligt lättare 

jämfört med andra möjliga materialinsamlingsmetoder. Jag använde mig av elektroniska 

webbenkäter, som jag gjorde med hjälp av programmet e-lomake. Enligt Hultåker (2012, s. 

135) har webbenkäterna blivit allt vanligare under senaste tid. Fördelen med webbenkäterna är 

att de är ekonomiskt fördelaktiga. Förutsättningarna för webbenkäter som 

materialinsamlingsmetod är att svarspersonerna måste ha tillgång till en dator och internet. 

(Hultåker 2012, s. 135 – 135.) Jag gjorde enkäterna både på finska och svenska, vilket gav 

svarspersonerna möjligheten att välja det språk som de anser sig ha lättast att uttrycka sig på. 

Som tidigare nämnts, har jag kontaktat informanterna personligen via sociala medier eller e-

post, bett frivilliga att svara på enkäten via olika grupper anknutna till språkbad i sociala 

medier samt skickat länken till den elektroniska webbenkäten via e-postmeddelande till ett 

antal grupper språkbadsstuderande och språkbadsintresserade medlemmar, som även spred 

ordet vidare till andra potentiella informanter i deras bekantskapskrets. E-posten påminner om 

den postala enkätens missivbrev, men skillnaden är att det lönar sig att hålla meddelandet 

kortare i e-posten än i brev, eftersom e-postmeddelanden lättare upplevs som för långa jämfört 

med postala brev (Hultåker 2012, s. 138). 

Under bearbetningen av en enkät ät det viktigt att ta i beaktan vissa aspekter. När man börjar 

med att konstruera en enkät är det fördelaktigt att starta med att ställa upp de variabler som 

man kommer att undersöka och därefter ställa frågor som berör dessa variabler (Olsson & 

Sörensen 2011, s. 151). Jag började med att ställa frågor på basis av de tre huvudsakliga 

områdena i min undersökning; språkfärdigheter, språkanvändning och attityder. I det här 

skedet är det vanligt att man stöter på problem när det gäller frågornas antal, det ställs 
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nämligen lätt för många frågor (Olsson & Sörensen 2011, s. 151). När man besvarar 

webbenkäter ges dock ofta möjligheten att besvara enkäten senare, men det är inte så troligt att 

den som svarar avbryter och tar fram enkäten för att svara på den i ett senare skede (Hultåker 

2012, s. 141). Detta märkte jag i svaren som jag fick via webbenkäten. En del av 

informanterna hade svarat på en del frågor, och sedan avbrutit svarandet, möjligtvis med 

tanken att fortsätta under ett annat tillfälle. Dessa enkäter blev aldrig färdigt ifyllda, vilket är 

orsaken till bortfallet på en eller flera informanter i största delen av frågorna. 

Endast frågor som berör undersökningens syfte är viktiga (Olsson & Sörensen 2011, s. 151). 

Det är bra att börja med lätta inledande frågor och ställa de svårare frågorna i ett senare skede 

av enkäten. Även tydlighet är en viktig aspekt i enkäter. Man ska ställa frågorna i en logisk 

ordning, för att underlätta ifyllandet av enkäten. (Olsson & Sörensen 2011, 151.) Jag började 

med att ställa de inledande frågorna (frågorna 1.a – 1.g) som behandlade informanternas 

bakgrundsinformation. Efter det ställde jag frågorna angående informanternas uppfattningar 

angående sina språkfärdigheter (2 – 5, 6.a – 6.c och 18), därefter angående informanternas 

språkanvändning (frågorna 7 – 11 och 19) och slutligen angående attityder (frågorna 6.d, 12 – 

17 och 20 – 27). Alla frågor angående de tre områdena är inte uppställda helt efter varandra, 

på grund av att vissa frågor gällande till exempel attityder var mera logiskt att ställa som 

följdfråga efter till exempel frågor som berör språkfärdigheter, eftersom dessa frågor hörde 

ihop med varandra. Huvudsakligen strävade jag till att göra enkäten så logisk som möjligt 

genom att ställa sådana frågor efter varandra som berörde samma område. Därtill är det viktigt 

att frågorna är entydiga och begripliga med klara ordval. Man ska också undvika att ställa 

ledande frågor, negationer och dubbla frågor (Olsson & Sörensen 2011, 151 – 152). Detta 

aktade jag mig för under bearbetningen av enkäten. Inspiration till enkätfrågorna fick jag 

bland annat ur enkäten som Marie Rydenvald använt i sin licentiatavhandling (2014). 

Enkäten i min undersökning består av både öppna frågor samt fasta svarsalternativ, 

huvudsakligen alternativfrågor, kategorifrågor, rangordningsfrågor, tabellfrågor och 

skalfrågor. I alternativfrågor får informanterna välja ett eller flera svarsalternativ från en lista 

eller förteckning med olika färdigt uppställda svarsalternativ (frågorna 5, 9-10 och 16). I 

kategorifrågor får svarspersonerna endast välja ett svar bland de olika svarsalternativen 

(frågorna 1.a, 4.a, 6.a – c, 7.a – b, 11 – 12, 15, 17.a, 21 – 23 och 26). I rangordningsfrågor ska 
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svarspersonen ställa upp olika företeelser i ordning (frågorna 3 och 20). För att få svar på två 

eller flera frågor samtidigt används tabellfrågor (frågorna 2 och 8). I frågorna 13 – 14 använde 

jag mig av skalfrågor i form av likert-skala. Öppna frågor i min enkät var frågorna 1.b – g, 4.b 

– c,, 6.c,, 17.b, 18 – 19, 24 – 25 och 27  samt tilläggsfrågorna på frågorna 3, 5, 9 och 16. (Bell, 

2011, s. 139.)  

Fördelen med flervalsfrågorna är att de underlättar insamlingen av större mängder svar inför 

statistisk bearbetning. Nackdelen med flervalsfrågorna är att de till en viss del tenderar att 

styra försökspersonernas svar. I de öppna frågorna finns det mindre risk för styrande av 

informanternas svar åt ett visst håll. Däremot är nackdelen med de öppna frågorna att 

informanternas svar kan vara svårtolkade. Det kan också vara problematiskt att uppfylla 

statistisk bearbetning på grund av öppna svar. (Bijvoet, 2007, s. 124 – 125.) I min enkät 

strävade jag så mycket som möjligt till att undvika styrandet av försökspersonernas svar i 

flervalsfrågorna genom att tänka ut alla möjliga svarsalternativ till frågan samt ge i vissa fall 

möjligheten till svaret vet ej. De öppna frågornas problematik gällande svårheten att tolka  

svaren korrekt stötte jag också på i min undersökning. I sådana fall placerade jag 

kommentaren i kategorin annat eller neutral åsikt.  

Förrän man skickar enkäterna till svarspersonerna är det viktigt att frågeformuläret testas. Det 

är vanligt att man börjar med att be kollegor kritiskt granska och ge feedback på enkäten. 

Därefter görs en pilotundersökning. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 153.) Jag skickade enkäten 

via e-post till de av mina studiekamrater inom språkbadslärarutbildningen som inte hör till 

målgruppen för min undersökning. I e-postmeddelandet bad jag studiekamraterna ge feedback 

på enkäten med hjälp av frågor som jag ställde angående enkäten. Jag fick feedback på min 

enkät av två studiekamrater, som gav betydelsefull respons och förbättringsförslag. Därtill fick 

jag feedback på min enkät för mina två handledare. På basis av detta kompletterade jag 

enkäten förrän jag skickade den till svarspersonerna.  

5.3.3 Analysmetoder 

Eftersom min undersökning har både kvantitativa och kvalitativa drag, så utförde jag även 

analysdelen både kvantitativt och kvalitativt. I en kvalitativ analys strävar man efter att få en 
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djupare uppfattning angående forskningsproblemet än när man analyserar forskningsmaterialet 

kvantitativt. För en kvalitativ analys finns det sällan strikta rutiner eller procedurer att följa, 

utan forskaren tillämpar ofta olika varianter av metoder och gör egna tolkningar av materialet. 

Detta kräver att en kvalitativ forskare har mycket kunskap och förståelse angående 

forskningsfältet i fråga. (Patel & Davidson, 2011, s. 119 – 120.) 

I en kvantitativ analys är det däremot vanligt att man uppställer variablerna i tabellarisk form 

samt presenterar resultaten i statistik form, ofta med hjälp av procenttabeller (Hirsijärvi et al., 

2007, s. 136), vilket också är fallet i min analys. Jag analyserade undersökningsmaterialet 

huvudsakligen med hjälp av den deskriptiva statistiken, som används för att utreda 

undersökningsproblemet genom att statistiskt beskriva undersökningsmaterialet. Dock 

speglade jag även mina resultat gentemot tidigare forskningsresultat inom ämnet. Svaren på 

enkätfrågorna analyserade jag både kvantitativt och kvalitativt. Svaren på de öppna frågorna 

som jag kvantifierade så använde jag klassificering, tematisering och typindelning av svaren, 

för att få fram de huvudsakliga ämnena som karaktäriserar materialinnehållet i sin 

helhet.(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2016). 

Som sagt har jag har delat upp analysen i tre empirikapitel enligt mina forskningsfrågor: 

språkfärdigheter, språkanvändning och attityder gentemot det svenska språket och andra språk 

samt attityder gentemot språkbadsundervisningen. Jag presenterar svar på största delen av 

frågor som jag ställde i enkäten, varje fråga under sin egen del. De frågor som jag utelämnade 

i min analys var fråga 1.d angående informanternas nuvarande bostadsort och fråga 22, där jag 

frågade hurudana erfarenheter informanterna haft av svenska språkstudier som de studerat 

efter språkbadet. Dessa frågor utelämnade jag av den orsaken att mitt material var så pass stort 

att jag ansåg att jag måste utelämna någonting. Dessa frågor var enligt min åsikt de minst 

relevanta frågorna med tanke på undersökningsfrågorna.  

Eftersom min undersökning är en deskriptiv undersökning så strävade jag även i analysen efter 

att beskriva snarare än jämföra. Utöver detta skulle det även varit intressant att utföra en 

komparativ (jämförande) analys av materialet jag fick. Vid sidan av deskriptiv undersökning 

är den komparativa undersökningen en ofta använd metod inom surveyundersökningen (Kari 

& Huttunen, 1981, s. 95). Eftersom åldersskillnaden var så stor hos mina informanter, som 
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bestod av tidigare språkbadselever som slutat i språkbadsundervisningen mellan åren 1997-

2015, så skulle det ha varit intressant att indela målgruppen i grupper enligt årtalet de slutat i 

språkbadsundervisningen och sedan jämföra dem med varandra. Intressant skulle ha varit att 

se om det förekommer betydande skillnader i språkanvändningen, språkfärdigheterna eller 

attityderna mellan grupperna. Jag började analysen med att indela målgruppen i tre grupper 

enligt år när de slutat språkbadsundervisningen och räknade resultaten enligt dessa grupper för 

att sedan jämföra dem. De indelade grupperna var följande: slutat i språkbad 1997-2002 (11 

informanter), slutat i språkbad 2003-2008 (53 informanter) och slutat i språkbad 2009-2015 

(39 informanter). När jag skulle börja presentera resultaten så märkte jag att resultaten inte var 

jämförbara på grund av de stora skillnaderna i gruppstorlekarna och därmed inte tillförlitliga 

eller intressanta. För att få statistisk signifikans i jämförelsen av dessa grupper kunde man 

fördela grupperna på nytt i endast två grupper. Här kunde man också granska skillnader 

mellan den äldre och yngre gruppen, vilket kunde ge intressanta resultat. Dessutom övervägde 

jag att jämföra resultaten enligt orterna, där språkbadsundervisningen utförts, vilket även 

kunde ge intressanta resultat. På grund av tidsmässiga orsaker och med tanke på längden av 

min avhandling bestämde jag mig för att överge även denna jämförelse. Jag valde alltså istället 

att göra en deskriptiv analys av hela målgruppens svar. 

Efter att jag uppdelat analysen i tre delar började jag analysera informanternas svar, en fråga i 

taget. Jag började med att presentera målgruppen och deras studiebakgrund i 

språkbadsundervisningen och därefter analyserade jag svaren inom de olika delarna. Som sagt 

så analyserade jag frågorna med fasta svarsalternativ kvantitativt och mera kvalitativt svaren 

till de öppna frågorna, även om jag kvantifierade även dessa svar genom att indela 

kommentarerna i olika kategorier. Jag presenterar största delen av svaren genom att ange både 

antal och andel, där jag räknar ut procentandelen. Jag uppställer resultaten antingen i 

tabellform eller i stapeldiagram, beroende på vilket sätt jag anser vara det vettigaste sättet att 

presentera svaren i fråga. I analysen av svaren på frågorna 13 – 14 räknar jag ut medeltalet av 

svaren, eftersom jag anser att det var det bästa sättet att presentera resultaten av en fråga där 

jag använde en likert-skala.  

Utgångspunkten för analysen av de öppna frågorna var innehållspecifikation (sisällön erittely). 

Innehållspecifikation påminner om innehållsanalys, skillnaden är att man i 
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innehållspecifikation kvantifierar materialet genom att föra det verbala materialet i en 

numerisk form. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 105 – 107; Eskola & Suoranta, 2005, s. 185.) I 

en innehållsanalys analyserar man vetenskapligt olika dokument, både i talad samt i skriven 

form (Olsson & Sörensen, 2011, s. 210). Det dokument som analyseras enligt innehållsanalys 

kan i stort sett vara vilket som helst material i skriven form. Syftet med innehållsanalysen är 

att få en generell och sammanfattande beskrivning av forskningsobjektet. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 103.)  

Själva innehållspecifikationen utförde jag genom att klassificera (luokittelu), tematisera 

(teemoittaminen) och typindela (tyypittely). Klassificering innebär att man delar in materialet i 

kategorier och räknar hur många gånger kategorin i fråga framträder i materialet. Tematisering 

är väldigt lik klassificeringen, men här framhäver man mera vad som sagts i diverse 

kategorier, medan själva antalet antingen har eller inte har stor betydelse. Typindelning 

innebär att man delar in materialet i olika typer. Exempelvis kan man inom olika teman söka 

gemensamma egenskaper till olika synpunkter och forma en generalisering av dessa 

synpunkter (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 93.) Innehållspecifikationen i min analys började jag 

med att läsa igenom alla kommentarer på de öppna frågorna. Därefter delade jag in 

kommentarerna i sådana kategorier som mest återkommande uppkom i informanternas svar 

(klassificering). Därefter kvantifierade jag kommentarerna enligt de olika kategorierna och tog 

fram en eller några kommentarer inom kategorierna, som representerade informanternas 

kommentarer på bästa sätt (tematisering). Typindelning använde jag i de frågor där 

synpunkterna ofta var motiverade med återkommande argument och orsaker. 

5.4 Undersökningens tillförlitlighet och forskningsetik 

Även om man i undersökningar strävar till så hög tillförlitlighet som möjligt, så varierar 

tillförlitligheten av resultaten inom olika studier. Man kan mäta tillförlitligheten av 

undersökningar på olika sätt. Man brukar använda två begrepp inom mätning av 

undersökningens tillförlitlighet: reliabilitet och validitet. Undersökningens reabilitet innebär 

att resultaten kan upprepas, det vill säga att resultaten inte är slumpmässiga. En undersökning 

kan anses som reliabel om man utför studien på nytt och får samma resultat. Validitet å andra 

sidan innebär att undersökningens mätare eller forskningsmetod lämpar sig till att utreda 
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forskningsproblemet ifråga. Exempelvis kan validiteten försvagas i sådana fall där 

informanterna inte uppfattat en fråga så som forskaren tänkt, men forskaren fortsätter 

oberoende att behandla resultaten enligt den ursprungliga planen. Då kan inte resultaten anses 

vara tillförlitliga. (Hirsijärvi et al., 2007, s. 226 – 227; Trost, 2012, s. 61, 63.) 

Inom kvantitativ forskning har man utvecklat olika statistiska metoder för att bedöma 

undersökningsmätarnas tillförlitlighet, medan reliabiliteten och validiteten inom kvalitativ 

forskning har tolkats på olika sätt. Reliabiliteten inom till exempel fallundersökning kan vara 

svår att mäta, eftersom det kan anses att undersökningar som berör människor och kulturer är 

unika och därmed svåra att upprepa. Forskaren har dessutom i kvalitativ forskning mera 

möjligheter att fritt röra sig mellan analysen, tolkningarna och forskningstexten i jämförelse 

med kvantitativ undersökning, vilket också gör att mätningen av reabiliteten och validiteten 

inte är helt samma inom dessa forskningsinriktningar. Därtill är utgångspunkten inom 

kvalitativ undersökning forskarens subjektivitet och därmed kan mätning av reabilitet och 

validitet anses passa bättre inom mätning av tillförlitligheten i en kvantitativ undersökning, där 

dessa begrepp ursprungligen utvecklades. Tillförlitligheten av en kvalitativ forskning kan 

däremot förstärkas genom att forskaren ger en noggrann och ärlig redogörelse angående 

genomförandet av undersökningens alla skeden. (Hirsijärvi et al., 2007, s. 226 – 227; Eskola 

& Suoranta, 2005, s. 208 – 211; Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 136 – 141.) Enligt Eskola och 

Suoranta (2005, s. 210) är det huvudsakliga kriteriet för tillförlitligheten forskaren själv och 

därmed berör bedömningen av tillförlitligheten hela undersökningsprocessen.  

Jag anser att både reliabiliteten och validiteten i min undersökning är rätt så tillförlitliga. Med 

tanke på reliabiliteten, så tror jag att om studien skulle upprepas, så skulle den ge relativt 

liknande resultat. Å andra sidan undersökte jag huvudsakligen informanternas upplevelser, 

tankar och attityder, vilket kan ändra från tid till tid och till exempel enligt den tillfälliga 

sinnesstämningen. Dock tror jag ändå inte att dessa aspekter skulle förorsaka betydliga 

förändringar i resultaten av en ny undersökning. Med tanke på validiteten så anser jag att den 

materialinsamlingsmetod jag använde är passande med tanke på forskningsproblemet och 

målgruppen. Jag arbetade mycket med att få enkäten så entydig och ändamålsenlig som 

möjligt samt bad om råd och bättringsförslag av mina handledare och studiekamrater, vilket 

stärkte validiteten i min undersökning. Därtill strävar jag till att redogöra för varje skede i min 
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undersökning så noggrant och ärligt som möjligt för att ytterligare förstärka tillförlitligheten 

av undersökningen.  

Utöver undersökningens tillförlitlighet är de forskningsetiska frågorna viktiga. De 

forskningsetiska aspekterna ska efterföljas i all sorts vetenskaplig forskning. Samma etiska 

normer gäller både kvalitativ och kvantitativ forskning. Egentligen har ”forskningsetik” ingen 

etbalerad definition. De forskningsetiska normerna gentemot försökspersoner, kollegor och 

samhället har ställts närmast enligt traditioner. Lagar och förordningar har uppkommit först 

under senare tid. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 78, 81.) Enligt Tuomi och Sarajärvi (2009, s. 

128) finns det flera olika förhållningssätt till forskningsetiken. Det finns två olika ytterligheter 

inom förhållningssätten. Å andra sidan ses forskningsetiken gälla själva 

forskningsverksamheten, som till exempel informeringen till försökspersonerna, 

tillförlitligheten av de använda metoderna under insamlingen och behandlingen av 

forskningsmaterialet, anonymitet samt presentationssättet av resultaten. I den andra 

ytterligheten ses forskningsetiken beröra metodologin, där det anses att alla val som man gör 

under undersökningen är moraliska val.  

De grundläggande etiska frågorna inom forskningsetiken är frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. Därtill ska informationskravet tas i beaktan, vilket innebär att 

försökspersonerna har rätt till begriplig information angående undersökningen och 

försökspersonernas roll och rättigheter i undersökningen samt kontaktuppgifter till 

projektledaren för ytterligare information. Begriplighetskravet innebär att försökspersonerna 

ska kunna förstå informationen, även om de inte har någon kompetens inom 

forskningsområdet i fråga. Samtyckeskravet gäller rätten att bestämma om man vill medverka 

eller inte. Dessutom ska man få godkännande av föräldrarna angående minderårigas 

deltagande. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet ska endast användas för 

forskning. Därtill ska konfidentialitetskravet tas i beaktan. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 84 – 

85.) 

Inom lagstiftningen angående forskningsetiken ska tystnadsplikten och handlingssekretessen 

beaktas under alla forskningsskeden. Därtill ska man beakta skyddskravet, som innebär att 

människornas integritet och konfidentialitet säkras. Att det insamlade materialet behandlas 
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konfidentiellt innebär att obehöriga inte ska få tillfälle att komma åt materialet. Det 

konfidentiella materialet ska inte heller kunna igenkännas i rapporten. Anonymiteten innebär 

att varken forskare eller obehöriga kan identifiera det insamlade materialet med enskilda 

människor. De etiska aspekter som är föreskrivna i lagar och anvisningar kan leda till 

sanktioner om man bryter mot dem. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 78 – 79.) 

Jag har strävat att uppnå alla dessa etiska krav i min undersökning. Jag behandlar alla svar 

konfidentiellt, både under bearbetningen av materialet samt i själva presentationen av 

resultaten. Den information jag fått av informanterna använder jag endast för forskning. Jag 

strävade till att i webbenkäten ge så entydig och begriplig information för svarspersonerna 

som möjligt, där jag även framhävde att medverkan i undersökningen är frivillig. Jag utgav 

min e-postadress som kontaktuppgift för ytterligare frågor. Den enda aspekten som kan anses 

försvaga forskningsetiken i min studie handlar om samtyckeskravet, med tanke på föräldrarnas 

godkännande för minderårigas deltagande. Alla de som jag personligen bad att svara på 

enkäten var myndiga, men som sagt informerade jag om webbenkäten i språkbadsrelaterade 

grupper i social media samt skickade länken till den elektroniska webbenkäten via e-

postmeddelande till ett antal grupper språkbadsstuderande och språkbadsintresserade 

medlemmar, som även spred ordet vidare till andra potentiella informanter i deras 

bekantskapskrets. Via den senare vägen har möjligtvis minderåriga informanter deltagit. De 

som blev myndiga år 2015, då enkätundersökningen utfördes, har slutat 

språkbadsundervisningen år 2013, ifall de deltagit i språkbad tills årskurs nio. Av mina 

informanter var det sju informanter som slutat språkbadsundervisningen under åren 2014-

2015, som möjligen var minderåriga ifall de börjat skolundervisningen när de fyllde sju år. Det 

är ändå svårt att veta informanternas exakta ålder, eftersom jag inte bad dem att fylla i den 

sortens information. Det är också svårt att veta ifall det är de språkbadsintresserade 

medlemmarna inom grupper i social media eller e-postgrupperna som bett sina egna barn fylla 

i enkäten.  

I de följande tre kapitlen kommer jag att presentera resultaten av min undersökning. Jag börjar 

med att i kapitel sex presentera målgruppen samt deras studiebakgrund i 

språkbadsundervisningen och resultaten angående informanternas språkfärdigheter. Därefter 

presenterar jag i kapitel sju resultaten angående informanternas språkanvändning och i kapitel 
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åtta resultaten angående informanternas attityder angående det svenska språket, andra språk 

och språkbadsundervisningen. 
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6 RESULTAT ANGÅENDE TIDIGARE SPRÅKBADSELEVERS 

SPRÅKFÄRDIGHETER  

I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten av min första forskningsfråga: vilka 

språkfärdigheter i svenska/andra språk har tidigare språkbadselever för tillfället enligt egen 

uppfattning? Jag börjar detta kapitel med att presentera målgruppen och deras studiebakgrund 

i språkbadsundervisningen. Därefter presenterar jag resultaten av forskningsfrågorna skilt för 

sig. Slutligen sammanfattar jag de centrala resultaten. 

6.1 Beskrivning av målgruppen 

Mitt material består av 103 enkätsvar. Informanterna är tidigare språkbadselever, som slutat 

språkbadsundervisningen under åren 1997-2015. I figur 2 åskådliggörs fördelningen av 

informanterna på basis av deras avslutningsår i språkbadsundervisningen. För att klarlägga 

fördelningen har jag i figur 2 delat in informanterna i tre grupper: de som slutat 

språkbadsundervisningen under åren 1997-2002, under åren 2003-2008 samt under åren 2009-

2015. Den första gruppen representerar åren runt sekelskiftet, medan den andra gruppen 

representerar 2000-talet och den tredje gruppen 2010-talet. Den sista gruppens (2009-2015) 

tidsintervall är sju år, medan de två andra gruppernas (2003-2008 och 2009-2015) tidsintervall 

är sex år. Orsaken till detta är att den totala tidsintervallen (19 år) inte går att indela i jämnt 

fördelade grupper och därför är en grupp aningen större med tanke på antal år.  

Under analysprocessen granskade jag resultaten i dessa tre grupper skilt för sig, för att sedan 

jämföra resultaten i analysdelen. När jag skulle börja presentera resultaten så märkte jag att 

resultaten inte var jämförbara på grund av de stora skillnaderna i gruppstorlekarna och därmed 

inte tillförlitliga eller intressanta. Jag valde ändå att presentera fördelningen i figur 2 eftersom 

jag anser det vara intressant att se hur målgruppen i denna undersökning fördelas enligt 

avslutningsår i språkbad. 
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FIGUR 2. Informanternas fördelning enligt avslutat språkbadsår 

Enligt Kangasvieri et al. (2011, s. 11) har språkbadsundervisningen, från och med det första 

språkbadet som började år 1987, blivit allt mera populär runtom i Finland. I dag ordnas det 

språkbadsundervisning på till och med 23 orter i Finland (Tallroth, 2012, s. 36). Tillväxten av 

språkbadsundervisning runtom i Finland under åren kan vara en orsak till att en klar majoritet 

av informanterna i denna undersökning avslutat språkbadsundervisningen under de senare åren 

(2004-2009 och 2010-2015), då det under deras skolstart funnits ett större utbud för flera 

elever att delta i språkbad. En annan orsak till att över hälften av informanterna avslutat 

språkbadet mellan åren 2003-2008 kan vara att de informanter som hör till denna åldersgrupp 

var de som jag kontaktade personligen, medan majoriteten av informanterna i de andra 

grupperna svarade på enkäten via andra vägar. 

Informanterna består av 24 män (23,3 %) och 79 kvinnor (76,7 %). 100 % av informanterna 

anger finska vara modersmålet. Som hemspråk angav 91 informanter (88,3 %) finska, 8 

informanter (7,8 %) både finska och svenska, två informanter (1,9 %) finska, svenska och 

engelska, en informant (1 %) finska, svenska, engelska och franska samt en informant (1 %) 

svenska som sitt hemspråk. Informanterna hade möjlighet att besvara enkäten på antingen 

finska eller svenska. 93 informanter (90,3 %) besvarade enkäten på finska, medan tio 

informanter (9,7 %) besvarade enkäten på svenska.  

Tabell 1 visar på vilka orter de tidigare språkbadseleverna genomfört 

språkbadsundervisningen samt antalet och andelen informanter som genomfört 

språkbadsundervisningen på orten ifråga. I denna studie representeras åtta av de 23 orter, där 

språkbadsundervisning ordnas. Orsaken till att Vasa är så väl representerat av de orter där 
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språkbadsundervisningen getts (65,7 %) kan vara att majoriteten av de informanter som jag 

kontaktade personligen har deltagit i språkbadsundervisningen i Vasa.  

TABELL 1. Studiens informanter enligt ort där språkbadsundervisningen getts (N= 99) 

Ort Antal Andel 

Vasa 65 65,7 % 

Åbo 10 10,1 % 

Jakobstad 9 9,1 % 

Karleby 6 6,1 % 

Borgå 4 4 % 

Helsingfors 3 3 % 

Sibbo 1 1 % 

Esbo 1 1 % 

I tabell 2 åskådliggörs antal år som informanterna genomfört i språkbadsundervisning på olika 

stadier. I svaren på frågan angående antal år på daghemsnivå samt högstadienivå (fråga 1.f) 

inom språkbadsundervisningen förekommer ett bortfall på tre informanter. 

TABELL 2. Antal år i språkbadsundervisningen enligt olika stadier (N= 100) 

Antal år Daghem Lågstadiet Högstadiet 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

0 år 5 5 % - - 5 5 % 

0,5 år 1 1 % - - - - 

1 år 40 40 % 1 1 % - - 

2 år 43 43 % - - - - 

3 år 8 8 % 1 1 % 95 95 % 

2 – 3 år 1 1 % - - - - 

4 år 1 1 % - - - - 

4, 5 år 1 1 % - - - - 

5 år - - 2 2 % - - 

6 år - - 99 99 % - - 



46 

 

Majoriteten av de tidigare språkbadseleverna har genomfört ett år (40 %) eller två år (43 %) på 

daghemsnivå. 8 % av informanterna har gått tre år i språkbadsdaghem. Det angavs även att 

man genomfört 0,5 år (en informant) 2 – 3 år (en informant), 4 år (en informant) och 4,5 år (en 

informant) på daghemsnivå inom språkbad. Enligt språkbadsprincipen i Finland påbörjas 

språkbadsundervisningen när barnen är 3 – 6 år gamla (Vaasan yliopisto, 2015), vilket innebär 

att språkbadseleverna deltar i språkbadsundervisning på daghemsnivå i högst tre år. Att två 

informanter deltagit på daghemsnivå i mera än tre år kan bero på att de möjligvis gått om ett år 

på grund av försenad skolstart. Fem av informanterna har inte deltagit i 

språkbadsundervisningen på daghemsnivå överhuvudtaget.  

Majoriteten av informanterna (99 %) har genomfört lågstadiet i sin helhet (6 år) i 

språkbadsundervisningen. Endast en av informanterna har genomfört 1 år, en informant 

genomfört 3 år och två informanter genomfört 5 år på lågstadienivå inom 

språkbadsundervisningen. 95 % av informanterna har deltagit i språkbadsundervisningen hela 

högstadietiden (3år), medan 5 % av informanterna inte har deltagit alls i 

språkbadsundervisningen på högstadienivå.  

6.2 Informanternas uppfattning om sina språkfärdigheter 

I detta avsnitt kommer jag att behandla den första av de tre forskningsfrågorna: vilka 

språkfärdigheter i svenska/andra språk tidigare språkbadselever för tillfället har enligt egen 

uppfattning? För att besvara denna forskningsfråga kommer jag att presentera resultaten av 

frågorna 2 – 5, 6.a – 6.c och 18 i enkäten.  

I tabell 3 visas informanternas egen bedömning angående sina egna nuvarande 

språkfärdigheter i svenska enligt de fyra delområdena inom språkfärdighet: tal, skrift, 

hörförståelse och läsförståelse (fråga 2).  

 

 

 

 

 



47 

 

TABELL 3. Informanternas bedömning av egna nuvarande språkfärdigheter i svenska enligt 

de fyra delområdena inom språkfärdighet (N= 102) 

Delområden Mycket bra Bra Ganska bra Ganska 

dåligt 

Dåligt 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Tal 38  37,2 % 46 45,1 % 15 14,7 % 3 2,9 % 0 0,0 % 

Skrift 29 28,4 % 38 37,2 % 25 24,5 % 10 9,8 % 0 0,0 % 

Hörförståelse 75 73,5 % 26 25,5 % 1 1,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Läsförståelse 69 67,7 % 28 27,4 % 5 4,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

 

Överlag bedömde informanterna sina språkfärdigheter i svenska relativt högt. Ingen av 

informanterna bedömde sina språkfärdigheter som dåliga inom något av de fyra delområdena. 

Mest återkommande (45,1 %) bedömde informanterna sina muntliga språkfärdigheter i 

svenska som bra. 37,2 % angav sig ha mycket bra muntliga färdigheter i svenska, 14,7 % 

ansåg de muntliga färdigheterna vara ganska bra och 2,9 % bedömde sina muntliga 

färdigheter i svenska som ganska dåliga. 

Högst bedömdes färdigheterna i hörförståelse. 73,5 % av informanterna bedömde sin 

hörförståelse i svenska som mycket bra, 25,5 % som bra och 1 % som ganska bra. Ingen 

bedömde sina hörförståelsefärdigheter i svenska som ganska dåliga eller dåliga. Färdigheterna 

i läsförståelse bedömdes också tämligen högt av informanterna. Medan 67,7 % av 

informanterna angav sina svenska språkfärdigheter i läsförståelse som mycket bra, bedömde 

27,4 % sina läsförståelsefärdigheter i svenska som bra och 4,9 % som ganska bra. 

Lägst bedömdes de skriftliga färdigheterna, även om majoriteten (37,2 %) av informanterna 

bedömde sina skriftliga färdigheter som bra. 28,4 % ansåg sig ha mycket bra skriftliga 

färdigheter, 24,5 % bedömde dem som ganska bra och 9,8 % värderade de skriftliga 

färdigheterna som ganska dåliga. Språkbadets didaktiska grundprinciper är att uppmuntra 

eleverna till användning av målspråket (Södergård 2007, s. 52) och utveckla den 

kommunikativa kompetensen (Björklund et al., 2007, s. 9), vilket kan leda till att man 
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fokuserar mera på utvecklingen av de muntliga färdigheterna än de skriftliga. Att fokusen 

legat främst på de muntliga färdigheterna under språkbadsundervisningen kan vara orsaken till 

att informanterna bedömer sina skriftliga färdigheter lägst. 

Som tidigare nämnts i kapitel 2, är utmaningarna inom språkbadsundervisningen enligt 

forskningsresultat att språkbadseleverna ofta inte tillägnar sig modersmålslika färdigheter i 

målspråketmed tanke påspråkproduktionen (Tedick et al., 2011, s. 6). Även här kan man se att 

en stor del av informanterna inte bedömer sina språkfärdigheter i svenska direkt som 

modersmålslika, även om språkfärdigheterna bedöms tämligen högt. Däremot är ju inte målet 

med språkbadsundervisningen fullständig tvåspråkighet, utan funktionell tvåspråkighet, vars 

kriterium är att man klarar av att använda sitt andraspråk lika väl både i vardagliga situationer 

och i mera specifika sammanhang (Tallroth, 2012, s. 35; Edu.fi, 2010).  

I tabell 4 (se bilaga 2) framkommer informanternas svar på fråga 3, där jag bad dem ordna 

språken (finska/svenska/engelska/annat språk) med tanke på vilket språk de använder 

helst/bäst/lättast under följande aktiviteter: talar på bäst, skriver på bäst, läser på bäst, lyssnar 

på helst, räknar på helst, skriver snabba anteckningar på lättast, uttrycker en känsla på 

lättast, uttrycker en åsikt på lättast, använder mest och använder helst. Denna fråga berör 

även språkbadselevernas språkanvändning samt attityder gentemot språk. Jag redogör ändå för 

svaren här, eftersom frågan huvudsakligen behandlar just språkfärdigheter.  

Som förväntat hade majoriteten valt finska som första språk i alla de uppräknade aktiviteterna. 

Majoriteten av informanterna hade svenska som det näst viktigaste språket i alla aktiviteter, 

förutom i aktiviteten uttrycker en åsikt på lättast, där en knapp majoritet hade valt engelska 

som det näst viktigaste språket. Att just denna aktivitet oftast valts till det näst viktigaste 

språket när det gäller engelska var ett oförväntat och överraskande resultat. En orsak till detta 

kan vara att engelskan är ett internationellt dominerande språk som man lätt kommer i kontakt 

med bland annat via medier och under umgänge med människor som har annat modersmål än 

finska eller svenska. Ifall man inte aktivt använder svenskan i sin vardag, så kan det leda till 

att språkkunskaperna i engelska utvecklas mera. Detta kan vara orsaken till att en större del 

informanter anser sig ha lättare att formulera sina åsikter på engelska än på svenska.  
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Tre aktiviteter, där finska oftast prioriterades som första språk var talar på bäst (99 %), läser 

på bäst (98,1 %) och uttrycker en åsikt på lättast (96,1 %). De tre aktiviteter, där 

informanterna hade mest sällan valt finska som första språk var lyssnar på helst (84,5 %), 

räknar på helst (86,4 %) och skriver snabba anteckningar på lättast (89,3 %). Här kan man 

notera att informanterna valt finska som första språk i aktiviteter som anknyter till de muntliga 

och skriftliga språkfärdigheterna, vilket är förväntat med tanke på att finska är informanternas 

modersmål. Däremot handlar två av tre aktiviteter, där finska mest sällan valts som första 

språk, om attityder (lyssnar på helst och räknar på helst).  

Svenskan valdes oftast som första språk efter finskan i följande tre aktiviteter: räknar på helst 

(15,7 %), lyssnar på helst (12,6 %) och använder helst (10,8 %). Däremot valdes svenska som 

första språk mest sällan i följande aktiviteter: talar på bäst (1 %), uttrycker en åsikt på lättast 

(2,9 %) och läser på bäst (3,9 %). Här kan man märka en motsatt trend till de aktiviteter där 

finskan valdes som första språk. Uppenbarligen valdes svenska som första språk oftast när det 

gäller attityder mot språk (lyssnar på helst och använder helst). Svenska valdes mest sällan 

som första språk då det var frågan om aktiviteter som kräver både muntliga och skriftliga 

språkfärdigheter (talar på bäst, uttrycker en åsikt på lättast och läser på bäst). Orsaken till att 

aktiviteten räknar på helst valdes mest sällan som första språk i finska och oftast som första 

språk i svenska kan bero på att i språkbad undervisas även matematik på svenska (Hietanen-

Kyntäjä, 2003, s. 3). Som Hietanen-Kyntäjä uttrycker det (2003, s. 126), så går språket och 

matematiken hand i hand i språkbad. Detta kan vara orsaken till att en del informanter helst 

använder svenska under denna aktivitet, eftersom de möjligtvis anser att det är lättast att byta 

till det språk som de ursprungligen lärt sig och vant sig att räkna på under grundskoletiden. 

Engelska valdes oftast som första språk i aktiviteten lyssnar på helst (12 %). Mest sällan 

valdes engelska som första språk i aktiviteten talar på bäst (1 %). Här kan man se samma 

tendens som när svenska oftast respektive mest sällan valdes som första språk; språket valdes 

oftast som första språk när det gäller aktiviteter som har att göra med attityder och mest sällan 

när det var frågan om aktiviteter som berör språkfärdigheter (muntliga). Å andra sidan är det 

att engelska valdes mest sällan som första språk i aktiviteten talar på bäst aningen motstridigt 

med resultaten där engelskan valdes oftast av alla språk som det näst viktigaste språket i 

aktiviteten uttrycker en åsikt på lättast. I båda aktiviteterna är det nämligen frågan om språklig 
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produktion. Detta kan bero på att informanterna verkar välja finska som det viktigaste språket 

i aktiviteten talar på bäst (99 %) och därför förblir de andra språken lägre rankade när det är 

frågan om denna aktivitet. 

30 informanter hade därtill rankat också ett annat språk, som oftast var rankat som trea eller 

som fyra. Det stora bortfallet i svaren gällande annat språk (bortfall 73-74) beror möjligtvis på 

att majoriteten av informanterna anser sig använda mest språken finska, svenska och engelska 

och och fyllde inte i kolumnen annat språk. Den enda aktiviteten, där ett annat språk valdes 

som första eller andra språk var lyssnar på helst, där 3,3 % valde ett annat språk som första 

språk och 6,7 % valde det som andra språk. Också här kan man se samma trend som i valen av 

svenska och engelska. Dessa trender tyder på att informanterna verkar vara intresserade av och 

ha positiva attityder gentemot främmande språk (svenska/engelska/andra språk), även om 

själva språkanvändningen är osäkrare än i modersmålet. 

Björklund och Suni (2000, s. 212 – 215) har gjort en undersökning angående språkbadselevers 

språkanvändning av olika språk i olika situationer. Det visade sig att de äldre eleverna (årskurs 

6) angav sig använda mest två språk (finska och svenska), medan de yngre eleverna (årskurs 

3-5) ansåg sig vara flerspråkigare. En orsak till detta kan enligt Björklund och Suni vara att de 

äldre eleverna (årskurs 5-6) verkar vara strängare när de definierar sina språkfärdigheter än de 

yngre eleverna (årskurs 3-4). Stränga definitioner på språkfärdigheter kan även här vara 

orsaken till att informanterna i denna undersökning valt finska som första språk i synnerhet i 

aktiviteter som har att göra med språkfärdigheter. 

Vidare har Jean-Marc Dewaele (2010, s. 88 – 105) undersökt språkval när det gäller att 

uttrycka känslor. Undersökningen visade att informanterna använde helst språk som de lärt sig 

tidigt i livet och mest ogärna använde de språk de lärt sig sent i livet när det gällde att uttrycka 

känslor. Detta visade sig även i denna underökning, då majoriteten av informanterna uttrycker 

känslor helst på modersmålet finska (L1) (90,3 %), näst helst på språkbadsspråket svenska 

(L2) (49 %), tredje helst på engelska (L3) (45,4 %) och mest ogärna ett annat främmande 

språk (L4) (73,3 %). 
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FIGUR 3. Upplevda förändringar i språkfärdigheterna i svenska hos informanterna efter 

slutförandet av språkbadsundervisningen (N= 103) 

Figur 3 åskådliggör hur informanterna upplever att deras språkfärdigheter förändrats efter 

slutförandet av språkbadsundervisningen (fråga 4.a). Här var resultaten spridda, vilket jag 

förväntade mig i min hypotes. Jag förväntade mig olika uppfattningar om den egna 

språkfärdigheten beroende på bakgrunden som omfattar olika möjligheter att utveckla språket 

samt olika livsval som påverkat språkutvecklingen. Majoriteten av informanterna (49,5 %) 

upplevde att språkfärdigheterna i svenska försvagats efter språkbadet. Däremot ansåg 43,7 % 

av informanterna att språkfärdigheterna i svenska förstärkts efter slutförandet av 

språkbadsundervisningen. 4,8 % av informanterna upplever att språkfärdigheterna i svenska 

inte förändrats efter språkbadet, medan 1,9 % inte kunde ange något svar på frågan. 

Jag har kategoriserat svaren på fråga 4 b, där jag bad informanterna genom öppna svar förklara 

på vilket sätt deras språkfärdigheter i svenska förändrats efter slutförandet 

avspråkbadsundervisningen. I tabell 5 åskådliggörs de kategorier som jag delat in 

informanternas svar i (totalt tio kategorier) samt om språkfärdigheterna förstärkts eller 

försvagats inom språkfärdighetsområdet ifråga.  
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TABELL 5. Informanternas uppfattning om förändringar i språkfärdigheterna i svenska efter 

språkbad (N= 93) 

Språkfärdighetsområden Språkfärdigheterna 

förstärkts 

Språkfärdigheterna 

försvagats 

Språkfärdighet överlag 23 15 

Muntliga färdigheter 10 19 

Ordförråd 13 12 

Skriftliga färdigheter 8 12 

Grammatiska kunskaper 4 6 

Förståelse 5 - 

Självförtroende i 

språkanvändningen 

5 2 

Färdigheten att diskutera inom 

varierande ämnesområden 

4 - 

Att uttrycka sig 1 1 

Uttal 1 - 

Det som förekom oftast i kommentarerna var att språkfärdigheterna förstärkts när man ser på 

språkfärdighet överlag (23 kommentarer). Näst oftast kommenterades det att de muntliga 

färdigheterna försvagats (19 kommentarer). Även förändringar i språkfärdigheterna med tanke 

på ordförrådet nämndes frekvent. Nedan följer några exempel på kommentarer som berör 

förstärkta språkfärdigheter inom kategorin språkfärdigheter överlag. Jag har numrerat 

kommentarerna enligt enkätsvarens ordningsföljd. 

Har blivit bättre på alla möjliga sätt. Använder dagligen på jobbet och med kollegor. Kanske 

lite mer medveten om brister och fel. (8) 

Parantuneet. Menin naimisiin ruotsinkielisen miehen kanssa ja käytämme kotona sekä 

suomea, että ruotsia. Töissä ja uusia ihmisiä tavatessa ihmiset yllättyvät kuullessaan, etten ole 

ruotsinkielinen (heidän mukaansa ei kuule eroa äidinkieliseen verrattuna). (86) 

Informant 8 kommenterar att hon/han använder svenska i arbetet, medan informant 86 är gift 

med en svenskspråkig man och därmed använder både svenska och finska som hemspråk. 
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Informant 8 anger att språkfärdigheterna förbättrats inom flera områden och att medvetenheten 

angående brister och fel i språket förstärkts. Enligt informant 86 har språkfärdigheterna 

förbättrats så att arbetskollegor och nya bekanta överraskas över att informanten inte är 

svenskspråkig med tanke på de modersmålslika språkfärdigheterna.  

Femton av svaren (16,1 %) innehåller kommentarer angående försvagade färdigheter i 

kategorin språkfärdigheter överlag. Nedan följer några citat. 

Ruotsin kielen taitoni on ehdottomasti ruostunut käytön puutteesta (68) 

Ruotsia on tullut käytettyä huomattavasti vähemmän, joten sen aktiivinen osaaminen on 

heikentynyt. Huomaan kuitenkin että osaaminen ei ole hävinnyt, sillä pienen virkistyksen 

jälkeen osaan taas ruotsia varsin hyvin. (103) 

Informant 68 anger att språkfärdigheterna i svenska ”rostat” på grund av brist på användning 

av språket. Informant 103 kommenterar att det aktiva kunnandet av svenska försvagats på 

grund av minskad språkanvändning. Däremot anger informant 103 att språkfärdigheterna i 

svenska inte försvunnit helt och hållet, eftersom språkfärdigheterna i svenska förstärks när 

användningen av språket ökar. 

I tio kommentarer i informanternas svar nämndes att de muntliga språkfärdigheterna 

förstärkts i svenska: 

Sanavarastoni on parantunut huomattavasti, enkä enää takeltele puhuessa kuten 

peruskouluaikoina. (94) 

[…]On tullut enemmän varmuutta ja sujuvuutta puhumiseen ja kirjoittamiseen. On helppoa 

vaihtaa ruotsin kielelle kenen tahansa henkilön kanssa. (84) 

Informant 94 kommenterar att ordförrådet förstärkts och att den muntliga språkproduktionen 

är mera flytande jämfört med vad den var under grundskoletiden. Informant 84 anger att 

hon/han fått mera säkerhet och flyt i både den muntliga och skriftliga språkproduktionen och 

att det är lätt att byta till svenska med vem som helst.  

I nitton av kommentarerna anges det däremot att de muntliga färdigheterna försvagats efter 

språkbadet: 
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Kieli "takertelee" enemmän puhuessa (65) 

Käytän ruotsinkieltä todella vähän nykyään ja se näkyy suullisessa kielitaidossa. Mutta luulen, 

että jos alottaisin taas puhumaan aktiivisemmin, palaisi kielitaito ennalleen. (54) 

Informant 65 anger att talet är mera tvekande än förr vid användning av svenska. Informant 54 

anser att de försvagade muntliga språkfärdigheterna beror på att hennes/hans användning av 

svenska idag är mycket sällsynt. Även här tror informant 54 att språkfärdigheterna i svenska 

skulle förbättras till den nivån där de var tidigare ifall språkanvändningen skulle bli mera 

aktiv.  

Med tanke på ordförrådet, så nämndes det i tretton av de givna kommentarerna att ordförrådet 

förstärkts, medan det däremot nämndes tolv gånger att ordförrådet försvagats. Nedan följer 

några exempel på citat angående detta färdighetsområde. 

Olen ystävystynyt ruotsin kielisten henkilöiden kanssa ja tätä kautta kieltä on tullut käytettyä 

monipuolisemmin - uusia sanoja, käyttöpaikkoja... (19) 

Sanavarastoni on laajentunut ja kehittynyt uusilla osa-aueilla kuten työelämään liittyvän 

sanaston sekä esimerkiksi politiikan osalta. (3) 

Paljon on sanoja unohtunut ja se harmittaa. (76) 

[…]Sanat ovat helposti kadoksissa ja sanavarasto supistunut. (22) 

Informant 19 och 3 anser att ordförrådet förstärkts. Informant 19 kommenterar att ordförrådet 

förstärkts på grund av mångsidigare språkanvändning tack vare svenskspråkiga vänner. 

Informant 3 anser att ordförrådet utvecklats inom nya områden som till exempel vokabulär 

som har att göra med arbetslivet och politik. Informant 76 och 22 anger att ordförrådet krympt, 

vilket informant 76 anger sig vara harmsen över.  

Även de skriftliga färdigheterna nämndes relativt ofta. I åtta kommentarer nämndes det att de 

skriftliga färdigheterna förstärkts, medan tolv av informanterna angav att de skriftliga 

färdigheterna försvagats. Nedan följer några citat som berör kategorin skriftliga färdigheter. 
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Suullinen kielitaitoni ei ole kehittynyt paljoakaan kielikylvyn jälkeen, mutta kirjalliset taitoni 

ovat monipuolistuneet ja sanavarastoni on karttunut. (47) 

Ymmärrän ja etenkin luen ja kirjoitan paremmin ruotsiksi. (18) 

Ne ovat heikenneet. Pystyn edelleen käymään ruotsinkielisiä keskusteluja ilman ongelmia, 

mutta kirjoittaminen ei onnistu enää yhtä hyvin (tein pitkän ruotsin yo-kirjoituksissa kaksi 

virhettä, nyt virheitä tulee solkenaan) (10) 

Kielioppi ja oikeinkirjoitus on heikentynyt. (26) 

Informant 47 och 18 kommenterar att de skriftliga färdigheterna förstärkts vid sidan om 

ordförrådet (informant 47) och förståelsen (informant 18). Informant 47 nämner att de 

muntliga färdigheterna inte utvecklats lika mycket efter språkbadet. Informant 10 anger sig 

inte ha problem med de muntliga färdigheterna, däremot har de skriftliga färdigheterna 

försvagats mycket sedan studentskrivningarna, där han/hon gjorde endast två fel. Informant 26 

nämner att grammatiken och rättskrivningen försvagats efter språkbadet.  

De grammatiska kunskaperna nämndes sammanlagt tio gånger i kommentarerna, varav fyra 

informanter upplevde att de grammatiska kunskaperna i svenska förstärkts, medan sex 

informanter upplevde att de försvagats. Fem av informanterna ansåg att förståelsen av svenska 

förbättrats, medan ingen upplevde att den försvagats. Fem av informanterna kommenterade att 

självförtroendet förstärkts när det gäller språkanvändning, medan två av informanterna ansåg 

att självförtroendet försvagats. Fyra av informanterna nämnde att deras språkfärdigheter 

förstärkts med tanke på färdigheten att diskutera inom en större variation av 

diskussionsämnen och -områden. En informant ansåg att förmågan att uttrycka sig utvecklats, 

medan en informant uttryckte motsatsen. Vidare upplevde en informant att uttalet förbättrats.  

Som orsak till de förstärkta och försvagade språkkunskaperna i svenska nämndes ofta 

mängden av användning av svenska. I kommentarerna ovan kan man märka att de förstärkta 

språkkunskaperna överlag samt gällande ordförrådet förklarades med aktiv användning av 

svenska, medan försvagade språkkunskaper överlag eller gällande de muntliga färdigheterna 

ofta förklarades med brist på användning av svenska. Två informanter nämnde att de tror eller 

har erfarenhet av att ökad användning av svenska leder till att språkfärdigheterna förstärks.  
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De informanter som ansåg att språkfärdigheterna i svenska förstärkts nämnde oftast att 

språkfärdigheterna överlag förbättrats. Orsaken till detta kan vara att när man aktivt använder 

ett språk så förstärks ofta språkfärdigheterna inom alla områden. Informanterna som ansåg att 

språkfärdigheterna försvagats nämnde oftast att de muntliga färdigheterna försämrats. Av 

informanternas svar verkar det som att de försvagade språkfärdigheterna endast berör de 

produktiva språkfärdigheterna (muntliga 19 informanter, skriftliga 12 informanter), men inte 

alls de receptiva språkfärdigheterna. Det ser ut som att brist på aktiv språkanvändning 

förorsakar att den muntliga och skriftliga språkproduktionen inte utvecklas och därmed glöms 

bort, medan de receptiva språkkunskaperna finns längre kvar som passiva kunskaper. 

I tabell 6 åskådliggörs vilka faktorer som informanterna anser att har lett till förstärkta 

respektive försvagade språkfärdigheter i svenska efter språkbad (fråga 4 c). Informanterna fick 

svara på frågan med öppna kommentarer. Som det framgår av tabell 5, så har 52 informanter 

(54,7 %) använt mindre svenska efter språkbadet, medan 41 informanter (43,2 %) använt mera 

svenska efter språkbadet. En del av informanterna nämnde även orsaker till den 

minskade/ökade användningen av svenska. I tabell 7 och 8 presenteras de orsaker som enligt 

informanterna lett till ökad och minskad användning av svenska. Jag har delat upp 

kommentarerna angående minskad användning av svenska efter språkbad i sex kategorier och 

ökad användning av svenska i åtta kategorier. En kommentar kan innehålla inslag från flera 

olika kategorier. I sådana fall har jag räknat med kommentaren i varje kategori som den 

tillhör.  

TABELL 6. Orsaker till förändrade språkfärdigheter enligt informanterna (N= 95) 

Orsak till att färdigheterna i svenska förändrats efter språkbad Antal 

Minskad användning av svenska 52 

Ökadanvändning av svenska 41 

Tabell 7 åskådliggör de orsaker som lett till informanternas minskade användning av svenska. 

Den mest återkommande orsaken som nämndes i kommentarerna här var boendemiljö (9 

kommentarer). Största delen av informanterna nämnde att de flyttat till enspråkiga kommuner 

med finska som dominerande språk. En informant hade bott utomlands i länder med engelska 

som dominerande språk. En annan informant nämnde att flytten från Vasa till Esbo påverkade 
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användningen av svenska på grund av olika varieteter av det svenska språket. Informant 60 

kommenterar att språkkunskaperna i svenska har försvagats på grund av att hon/han bor på en 

finskspråkig ort och därför inte har möjligheter till användning av svenska. 

TABELL 7. Orsaker till att informanterna använt mindre svenska efter slutförandet av 

språkbadsundervisningen 

Orsaker till mindre användning av 

svenska (n=52) 

Antal Citat 

Boendemiljö 10 ”Tällä hetkellä ne ovat 

heikentyneet, koska asun niin 

suomenkielisellä paikkakunnalla, 

eikä tule juurikaan ruotsia 

käytettyä..” (60) 

Otillräcklig/ineffektiv övning av svenska 

efter språkbad 

3 ”Oppiminen ei ole enää ollut 

niin intensiivistä, kuin mitä se oli 

peruskouluaikoina.” (26) 

Arbete 2 ”Heikentyneet, koska en käytä 

kieltä työelämässä.” (62) 

Andra språkstudier i stället för svenska 1 “[…]lukiossa opiskelukieleksi 

tuli englanti, joka "korvasi" 

ruotsin..” (23) 

Hemmet 1 ”Vanhemmat eivät kotona 

uskalla tai jaksa korjata 

kielioppivirheitä.[…]” (98) 

Andra orsaker till minskad användning av svenska var otillräcklig/ineffektiv övning av svenska 

efter språkbad (3 kommentarer). Informant 26 nämner att inlärningen av svenska inte längre är 

lika intensiv som den var under grundskoletiden. Två informanter nämnde arbete som orsak 

till minskad användning av svenska. Informant 62 kommenterar att språkfärdigheterna 

försvagats på grund på brist av användning av svenska i arbetslivet.  

En informant nämnde andra språkstudier i stället för svenska som orsak till minskad 

användning av svenska. Informant 23 anger att engelskan ersatte svenskan i gymnasiet. En 
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informant nämnde hemmet som orsak till minskad användning av svenska. Informant 98 

kommenterar att föräldrarna inte vågar eller orkar korrigera språkfel.  

Informanternas kommentarer visar att boendemiljön är den största orsaken till minskad 

användning av svenska. Detta är ett förväntat resultat, eftersom man inte har lika mycket 

möjligheter att i vardagen använda ett visst språk som inte används på orten ifråga. 

Bostadsortens språk påverkar även språken som används till exempel på arbetsplatserna, i 

studierna och hobbyerna. Ifall man inte har svenskaspråkiga kontakter på sin bostadsort där 

svenska generellt inte används så leder det lätt till att språkanvändningen av svenska i 

vardagen minskar.  

Tabell 8 åskådliggör orsakerna till informanternas ökade användning av svenska. Det visade 

sig att största orsaken till informanternas ökade användning av svenska var studier (28 

kommentarer). En stor del av informanterna började studera på svenska på universitetsnivå 

efter språkbadet. En del studerade ämnet svenska eller tog enstaka kurser i svenska efter 

slutförandet av språkbadsundervisningen. Bland annat kommenterar informant 94 att hon/han 

för tillfället studerar vid ett svenskspråkigt universitet, som känns som ett till språkbad. 

Även arbetet verkar spela en stor roll när det gäller den ökade användningen av det svenska 

språket (19 kommentarer). Informanterna nämnde att de arbetat utomlands på svenskspråkiga 

arbetsplatser, att de har svenskspråkiga kollegor, eller arbetar på ett tvåspråkigt område, där 

svenskan är ett av de dominerande språken. Informant 19 kommenterar att användningen av 

svenskan har blivit mera naturlig och att självsäkerheten i den muntliga produktionen av 

svenska blivit starkare tack vare arbetet.  

Andra aspekter som nämndes som orsaker till ökad användning av svenska var vänner och 

bekanta (8 kommentarer), där bland annat informant 28 nämner att hon/han skaffat sig 

svenskspråkiga vänner samt sällskapat med svenskspråkiga människor. Boendemiljön 

nämndes i 7 kommentarer, där informant 63 kommenterar att han/hon flyttat till Sverige. 

Hemmet kommenterades 5 gånger, där bland annat informant 84 kommenterar att hemspråket 

är svenska på grund av finlandssvensk sambo. Därtill nämndes attityd som orsak till ökad 

språkanvändning 3 gånger, där informant 88 nämner att attityden mot svenskan har ändrats. 
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TABELL 8. Orsaker till att informanterna använt mera svenska efter slutförandet av 

språkbadsundervisningen 

Orsaker till ökad användning av 

svenska (n=41) 

Antal Citat 

Studier 28 ”Opiskelen ruotsinkielisessä 

yliopistossa, joka on kuin toinen 

kielikylpy. […]” (94) 

Arbete 19 ”siitä on tullut työn kautta vielä 

lountevampaa, ja itsevarmuus puhua 

ruotsia on tullut vahvemmaksi” (5) 

Vänner och bekanta 8 ”Olen saanut ruotsinkielisiä 

kavereita sekä seurustellut 

ruotsinkielisten henkilöiden kanssa.” 

(28) 

Boendemiljö 7 “Jag flyttade till Sverige” (63) 

Hemmet 5 ”[…]Asun yhdessä 

suomenruotsalaisen mieheni kanssa 

ja puhumme kotona vain ruotsia..” 

(84) 

Attityd 3 ”Min egen atittyd mot svenskan har 

ändrats mest.” (88) 

Egen strävan att upprätthålla språket 3 ”Olen pitänyt yllä ruotsia mm. 

lukemalla ruotsinkielistä 

kirjallisuutta ja puhumalla ruotisa, 

kun se on ollut mahdollista[…].” 

(29) 

Media 1 “[…]ruotsalaisten youtubettajien 

videot” (97) 

Egen strävan till att upprätthålla språket nämndes i 3 kommentarer. Bland annat kommenterar 

informant 29 att hon/han upprätthållit de svenska språkfärdigheterna genom att läsa 
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svenskspråkig litteratur och genom att tala svenska alltid när hon/han får möjlighet till det. 

Media kommenterades som orsak till ökad språkanvändning av informant 97, som angav att 

han följer finlandssvenska personers videor på Youtube.  

Studier visade sig vara den största orsaken till ökad användning av svenska hos informanterna. 

Detta kan bero på att en stor del av informanterna är för tillfället i den åldern då majoriteten 

studerar på högskolenivå, vilket gör att studierna starkt hör till deras vardag och därmed har en 

stor påverkan på språkanvändningen. Många av informanterna har troligen sökt sig till 

svenskspråkig högskoleutbildning på grund av att svenskspråkiga studier känns naturligt efter 

språkbadsundervisningen. Även arbete nämndes ofta som orsak till ökad användning av 

svenska. Härmed visar det sig att en del av de tidigare språkbadseleverna idag arbetar på 

arbetsplatser där svenska språkfärdigheter krävs. Arbete och studier är en stor del av vardagen 

och därför är det förväntat att dessa nämns ofta som orsaker till ökad användning av svenska. 

Som tidigare konstaterats så finns det ingen allmänt accepterad definition på begreppen två- 

och flerspråkighet (Börestam & Huss, 2001, s. 47). Därför bad jag informanterna definiera 

två- och flerspråkighet enligt deras egen syn med hjälp av fasta svarsalternativ eller alternativt 

öppna svar. Definitionerna i de fasta svarsalternativen grundar sig på Skutnabb-Kangas 

definitioner på två- och flerspråkighet enligt de fyra olika definitionsgrunderna (ursprung, 

kompetens, funktion och identifikation), som jag presenterade i kapitel 3. 

Resultaten för denna fråga (fråga 5) presenteras i tabell 9. Orsaken till att jag valt att behandla 

resultaten av frågan här i samband med språkfärdigheter är att följdfrågan till fråga 5 

behandlar huruvida informanterna ser sig som två- eller flerspråkiga individer.  

Det framgår av tabell 9 att majoriteten av informanterna anser att två- och flerspråkighet är att 

man har lärt sig två eller flera språk under ett tidigt skede av livet (56,3 %). Också 

alternativen att man har infödd kompetens i två eller flera språk (54,4 %) och att man själv 

identifierar sig som två- eller flerspråkig (50,5 %) visade sig vara populära alternativ. 

Språkbadets mål, den funktionella tvåspråkigheten (att man klarar av att använda flera än ett 

språk lika bra såväl i vardagliga situationer som i mera specifika sammanhang, även om 

språkfärdigheterna är begränsade) (Edu.fi 2010) ansågs vara ett kriterium för två- eller 
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flerspråkighet av 52,4 % av informanterna, vilket gjorde denna definition till den tredje 

populäraste definitionen. Det minst populära kriteriet var att man kan flera än ett språk, även 

om språkfärdigheterna i de andra språken ännu ligger på nybörjarnivå, vilket valdes av 11,6 

% av informanterna. 

TABELL 9. Informanternas definitioner på två- och flerspråkighet 

Definition på två- och flerspråkighet Antal Andel 

Att man har lärt sig två eller flera språk under ett tidigt skede av livet 58 56,3 % 

Att man har infödd kompetens i två eller flera språk 56 54,4 % 

Att man klarar av att använda flera än ett språk lika så i vardagliga 

situationer som i mera specifika sammanhang, även om 

språkfärdigheterna är begränsade 

54 52,4 % 

Att man själv identifierar sig som två- eller flerspråkig 52 50,5 % 

Att man regelbundet använder flera än ett språk 47 45,6 % 

Att man kan producera meningsfulla och fullständiga meningar på 

flera än ett språk 

38 36,9 % 

Att språkfärdigheterna i två eller flera språk ligger på samma nivå 31 30,1 % 

Att man identifieras av andra människor som två- eller flerspråkig 23 22,3 % 

Att man kan flera än ett språk, även om språkfärdigheterna i de andra 

språken ännu ligger på nybörjarnivå 

12 11,6 % 

I de öppna kommentarerna, där informanterna fick definiera två- och flerspråkighet med egna 

ord, förekom följande aspekter: att man kan tänka på flera än ett språk (2 kommentarer), att 

språken talas hemma (2 kommentarer), att man lever i olika språkkulturer (1 kommentar), att 

man förstår kulturella skillnader i språken, till exempel olika nyansskillnader (1 kommentar), 

att man klarar av att använda språken på alla fyra språkfärdighetens delområden (1 

kommentar) samt att man kan tolka texter på de olika språken i en utvidgad mening (1 

kommentar). 

Informanterna verkar ha relativt stränga definitioner på två- och flerspråkighet. Enligt största 

delen av de populäraste definitionerna var det viktigt att man lärt sig språken tidigt i livet eller 

har goda språkfärdigheter, medan den minst populära definitionen handlade om att man inte 
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nödvändigtvis måste ha starka språkfärdigheter för att kunna definieras som två- eller 

flerspråkig.  

I figur 4 åskådliggörs huruvida informanterna ser sig som tvåspråkiga eller flerspråkiga 

individer (fråga 6 a och 6 b). Informanternas svar på frågan om tvåspråkigheten är tudelade. 

48,5 % av informanterna ser sig som tvåspråkiga individer, medan 49,5 % inte anser sig vara 

tvåspråkiga. Det visade sig vidare att en större del av informanterna ser sig själva som 

tvåspråkiga individer (48,5 %) än som flerspråkiga individer (37,9 %). 61,2 % anser sig inte 

vara flerspråkiga. 

 

FIGUR 4. Informanternas uppfattning om sig själva som tvåspråkiga (N= 101) och 

flerspråkiga (N= 102) 

Förklaringen till att majoriteten inte ser sig som varken tvåspråkig (knapp majoritet) eller 

flerspråkig kan finnas i striktheten i definitionerna på två- och flerspråkighet, när man ser på 

svaren på föregående fråga. Majoriteten ansåg två- och flerspråkigheten få sin grund i ett 

mycket tidigt skede av livet, medan alternativet där två- och flerspråkigheten definierades med 

att kunna flera än ett språk, även om språkfärdigheterna i de andra språken ännu ligger på 

nybörjarnivå, inte fick lika mycket understöd. 

Björklund, Pakarinen och Mård-Miettinen (2015) har utfört en studie angående 

språkbadselevers språkanvändning av olika språk i årskurs 7-9 samt hur de identifierar sig 

lingvistiskt. Studien visade att 75 % av språkbadseleverna ansåg sig vara flerspråkiga. Dessa 

resultat avviker från resultaten i denna studie, där endast 37,9 % anser sig vara flerspråkiga. 

En orsak till den stora skillnaden kan vara att språkbadseleverna i Björklunds, Pakarinens och 
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Mård-Miettinens studie är dagligen i kontakt med flera språk i skolomgivningen, medan de 

tidigare språkbadseleverna i denna undersökning inte nödvändigtvis längre är i daglig kontakt 

med flera språk, vilket kan förorsaka osäkerhet angående språkfärdigheterna samt påverka 

negativt på den lingvistiska identiteten. 

Vidare visade Björklunds och Sunis (2000, s. 212 – 215) studie, som även nämnts tidigare, att 

det verkade som att de äldre språkbadseleverna (årskurs 5-6) var strängare när de definierade 

sina språkfärdigheter än de yngre språkbadseleverna (årskurs 3-4) och därför mera sällan 

ansåg sig vara flerspråkiga än tvåspråkiga. Åldersskillnaden kommer även fram här med tanke 

på informanterna i Björklunds, Pakarinens och Mård-Miettinens (2015) studie och 

informanterna i denna studie, vilket kan ha samma effekt på definitionen av egen språklig 

identitet som Björklunds och Sunis studie visade. 

TABELL 10. De språk som informanterna anser ingå i den egna två- och flerspråkigheten (N= 

60) 

Språk Antal Andel 

Finska – svenska 28 46,7 % 

Finska – svenska – engelska  23 38,3 % 

Finska – engelska  6 10 % 

Finska – svenska – engelska – tyska 3 5 % 

Tabell 10 visar de språk som informanterna anser sig vara två- eller flerspråkiga med (fråga 6 

c). Som framgår i resultaten av fråga 6 a och 6 b, så ansåg sig 50 informanter vara tvåspråkiga 

och 39 informanter flerspråkiga, vilket det stora bortfallet i svaren på denna fråga beror på. 

Därtill hade en del informanter inte angivit de språk som de ansåg sig vara två- eller 

flerspråkiga med, vilket leder till ett ytterligare bortfall. Majoriteten av informanterna på 

denna fråga (46,7 %) ansåg sig vara tvåspråkiga med språken finska och svenska. 38,3 % 

ansåg sig vara flerspråkiga med språken finska, svenska och engelska. 10 % upplever sig 

själva som tvåspråkiga med språken finska och engelska. 5 % av informanterna på denna fråga 

anser sig vara flerspråkiga med språken finska, svenska, engelska och tyska.  
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FIGUR 5. Antal språk som informanterna studerat (förutom svenska) (N= 100) 

I figur 5 framgår antalet språk som informanterna studerat vid sidan av svenska (fråga 18). 

Majoriteten av informanterna (44 %) har studerat två språk utom svenska, medan 24 % har 

studerat tre språk utom svenska och 14 % ett språk utom svenska. 18 % av informanterna har 

studerat fyra eller flera språk utom svenskan. Det största antalet språk som studerats hos en 

informant var åtta språk.  

TABELL 11. Språk som informanterna studerat (förutom svenska) 

Språk Antal (n=100) Språk Antal Språk Antal 

Engelska 100 Tyska 58 Franska 35 

Spanska 25 Ryska 8 Italienska 8 

Japanska 7 Norska 6 Danska 6 

Kinesiska 2 Holländska 2 Färöiska 1 

Tjeckiska 1 Arabiska 1 Grekiska 1 

Hebreiska 1 Aramea 1 Akkadi 1 

Ugarit 1 Swahili 1 - - 

Tabell 11 åskådliggör de språk som informanterna på denna fråga studerat (fråga 18). 100 % 

av de som svarade på denna fråga har utom svenskan studerat engelska. De näst oftast 

återkommande språken är tyska (58 %), franska (35 %) och spanska (25 %). I informanternas 

svar förekommer det sammanlagt tjugo olika språk som de studerat utom svenskan.  
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Informanterna verkar vara språkintresserade och valt mycket språkorienterade studier. Som 

tidigare nämnts i kapitel 2, så fann Ladvelin i sin undersökning att de första språkbadseleverna 

ansåg att studierna i tredje språket (engelska) och fjärde språket (tyska) varit lättare för dem än 

för jämnåriga elever i traditionell undervisning. (Ladvelin, 2008, s. 119 – 124; Laurén, 2008, 

s. 72.) Även i Jerings undersökning (2008) visade det sig att språkbadseleverna nämnde att en 

av fördelarna med språktillägnande var att den har en positiv inverkan på tillägnandet av andra 

språk. Att språkbadsundervisningen påverkar positivt även på tillägnandet av andra språk kan 

vara en orsak till att informanterna även i denna undersökning varit flitiga på att studera 

många olika språk. 

6.3 Sammanfattning 

Resultaten angående språkfärdigheter visade att de tidigare språkbadseleverna bedömde sina 

språkfärdigheter relativt högt. Det delområde inom språkfärdigheterna, där informanterna 

bedömde sina språkfärdigheter allra högst var hörförståelse. Lägst bedömdes de skriftliga 

färdigheterna vara. Informanternas svar på frågan huruvida de anser sig vara tvåspråkiga var 

tudelade; 48,5 % ansåg sig själv som tvåspråkig, medan 49,5 % inte gjorde det. Flera 

informanter ansåg sig vara tvåspråkiga än flerspråkiga. Majoriteten av informanterna ansåg sig 

vara tvåspråkiga med språkparen finska och svenska samt flerspråkiga med språken finska, 

svenska och engelska.  

När informanterna fick som uppgift att rangordna språk som de använder helst/bäst/lättast 

under diverse aktiviteter, så valdes informanternas modersmål finska oftast som första språk i 

alla aktiviteter. Majoriteten valde svenska som tvåa i alla aktiviteter förutom en (uttrycker en 

åsikt på lättast), där engelska valdes som andra språk. Oftast rankades finska som första språk 

när det gällde aktiviteter som kräver språkfärdigheter (talar på bäst, läser på bäst och uttrycker 

en åsikt på lättast) medan finskan valdes mest sällan som första språk när det var frågan om 

aktiviteter som berör attityder (lyssnar på helst och räknar på helst). När det gäller främmande 

språk kunde man se en motsatt effekt, nämligen svenska, engelska och andra språk valdes 

oftast som första språk när det gällde aktiviteter som handlar om attityder (lyssnar på helst, 

räknar på helst och använder helst), medan det främmande språket mest sällan valdes som 

första språk i aktiviteter som kräver språkfärdigheter (talar på bäst, uttrycker en åsikt på lättast 



66 

 

och läser på bäst). Dessa trender tyder på att informanterna verkar vara intresserade av och ha 

positiva attityder gentemot främmande språk, även om själva språkanvändningen är mera 

osäker än i modersmålet.  

Majoriteten av informanterna (49,5 %) angav att deras språkfärdigheter i svenska har 

försvagats, medan 43,7 % tyckte att språkfärdigheterna förstärkts. Enligt de informanter, vars 

språkfärdigheter försvagats, hade främst de muntliga färdigheterna, språkfärdigheterna 

överlag, ordförrådet samt de skriftliga färdigheterna försvagats. Här nämndes även att de 

grammatiska kunskaperna, självförtroende vid språkanvändning samt förmågan att uttrycka 

sig på svenska försvagats. De informanter som ansåg att deras språkfärdigheter i svenska 

förstärkts nämnde oftast att språkfärdigheterna överlag, ordförrådet, de muntliga färdigheterna 

samt de skriftliga färdigheterna förstärkts. Även förståelsen, självförtroendet vid 

språkanvändningen, de grammatiska kunskaperna, färdigheterna att diskutera inom varierande 

ämnesområden, att uttrycka sig på svenska samt uttalet hade förbättrats. Orsaker som ofta 

nämndes till förstärkta respektive försvagade språkfärdigheter i svenska var ökad (43,2 %) 

eller minskad (54,7 %) användning av svenska. Orsaker till ökad användning av svenska var 

studier, arbetet, vänner och bekanta, boendemiljö, hemmet, egen attityd, egen strävan till att 

upprätthålla språket samt media. Orsaker till minskad användning av svenska var boendemiljö, 

otillräcklig/ineffektiv övning av svenska efter språkbad, arbete, andra språkstudier istället för 

svenska, hemmet samt vänner och bekanta.  

Informanterna verkar vara språkintresserade och har valt mycket språkorienterade studier. 

Majoriteten av informanterna (44 %) har studerat två språk utom svenska, medan 24 % har 

studerat tre språk utom svenska och 14 % ett språk utom svenska. 18 % av informanterna har 

studerat fyra eller flera språk utom svenskan. Det största antalet språk som studerats hos en 

informant var åtta språk. I informanternas svar förekommer det sammanlagt till och med tjugo 

olika språk som de studerat utom svenskan.  
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7 RESULTAT ANGÅENDE TIDIGARE SPRÅKBADSELEVERS 

SPRÅKANVÄNDNING 

7.1 Informanternas språkanvändning 

I detta kapitel kommer jag att behandla den andra forskningsfrågan: hur stor roll spelar det 

svenska språket/andra språk i tidigare språkbadselevers vardag för tillfället? För att besvara 

denna forskningsfråga kommer jag att presentera resultaten av svaren på frågorna 7 – 11 samt 

fråga 19. 

 

FIGUR 6. Informanternas genomsnittliga användning av svenska i dagsläget (N= 101) 

Figur 6 åskådliggör resultaten på fråga 7 a, där jag bad informanterna kryssa för hur ofta de 

använder svenska för tillfället i genomsnitt. Denna fråga gav mycket spridda svar. Det visade 

sig att informanterna angav mest att de använder svenska dagligen (35,6 %). 27,7 % av 

svarspersonerna använder svenska varje månad. 17,8 % använder svenska endast några gånger 

i året, medan 16,8 % använder svenska varje vecka. Endast två informanter använder svenska 

mera sällan än några gånger i året.  

Resultaten av fråga 7 b (bortfall en informant), där jag frågade hur regelbunden 

informanternas användning av svenska är, visade att 45,6 % av informanterna använder 

svenska regelbundet, medan 47,6 % använder svenska periodvis. 5,8 % av informanterna 

angav att de inte använder svenska alls. Resultaten på denna fråga visar att upp till 93,2 % av 
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informanterna använder svenska mera eller mindre regelbundet. Dessa resultat stämmer 

överens med min hypotes, som var att informanternas svar är varierande, men att majoriteten 

är i kontakt med det svenska språket i sin vardag. 

Resultaten stämmer däremot inte överens med Vanderveens undersökning, som visade att 

andelen utexaminerade språkbadselever i Toronto, som inte använder målspråket franska efter 

språkbadsundervisningen, är till och med 67 % (Vanderveen 2015). Även Schafers 

undersökning visade att största delen av de kanadensiska språkbadseleverna inte hade någon 

konkret plan över hur de kommer att använda franska efter språkbadet, vilket i värsta fall kan 

leda till att de inte längre ser sig själva som tvåspråkiga individer ett antal år efter 

utexamineringen. Det visade sig att majoriteten av eleverna tvivlar på sin användning av 

franska efter språkbadet, eftersom de sällan får möjlighet att använda franska utanför skolan. 

(Schafer 2013.) 

Att språkbadseleverna i denna undersökning visar sig använda språkbadsspråket betydligt 

mera efter språkbadsundervisningen jämfört med vad undersökningar visar angående de 

tidigare språkbadselevernas användning av språkbadsspråket efter språkbadsundervisningen i 

Kanada är ett intressant resultat. Resultatet är intressant i synnerhet med tanke på att det finns 

en procentuellt större andel fransktalande invånare i Kanada än vad det finns svensktalande i 

Finland; den procentuella andelen av fransktalande invånare i Kanada var 21 procent år 2011 

(Mougeon, 2015), medan andelen svenskspråkiga i Finland är endast 5,4 procent (Tallroth, 

2012, s. 17). Resultatet kan alltså inte bero på att det finns mindre möjligheter till användning 

av språkbadsspråket i Kanada när man ser på själva andelen språkanvändare av 

språkbadsspråket.  

En möjlig orsak till detta kan vara att språkbadseleverna i Finland är mera involverade i den 

svenskspråkiga kulturen jämfört med vad språkbadseleverna i Kanada är i den franskspråkiga 

kulturen. Som tidigare nämnts fann Tiitinen i sin avhandling pro gradu att språkbadsbarnen i 

Vasa läser mera böcker skrivna på målspråket, i jämförelse med resultat av kanadensisk 

språkbadsundersökning angående kanadensiska språkbadselevers användning av böcker som 

media på målspråket (Ladvelin, 2008, s. 125). Även Björklund och Suni (2000, s. 218) fann i 

sin undersökning att språkbadselever i Vasa är mera delaktiga i fritidsaktiviteter på målspråket 

jämfört med språkbadselever i Kanada. Eventuellt kan dessa resultat synas även inom andra 
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språkanvändningsområden, vilket kan leda till en större användning av målspråket efter 

språkbadet hos språkbadselever i Finland än i Kanada. 

TABELL 12. Informanternas användning av svenska enligt kontext och frekvens  

Kontext Frekvens Bortfall 

 Regelbundet Periodvist Aldrig  

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

I arbetet 39  39,8 % 35 35,7 % 24 24,5 % 5 

I studierna 24 24,2 % 34 34,3 % 41 41,4 % 4 

Med 

vänner/bekanta 

38 37,2 % 44 43,1 % 20 19,6 % 1 

Hemma/med 

familjen 

14 13,9 % 30 29,7 % 57 56,4 % 2 

I hobbyer 15 14,8 % 34 33,7 % 52 51,5 % 2 

När du handlar 16 15,8 % 45 44,5 % 40 39,6 % 2 

När du sköter 

ärenden t.ex. med 

myndigheter 

7 7 % 20 20 % 73 73 % 3 

Under resor 18 17,8 % 71 70,3 % 12 11,9 % 2 

Tabell 12 visar resultaten för fråga 8, där jag bad informanterna kryssa för hur återkommande 

de använder svenska i olika kontexter för tillfället. Resultaten visar att informanterna använder 

mest regelbundet svenska i arbetet (regelbundet 39,8 %) och med vänner och bekanta 

(regelbundet 37,2 %). Därtill angav informanterna sig använda svenska ofta, men mera 

periodvist, när de handlar (periodvist 44,5 %) och under resor (periodvist 70,3 %). Mest 

sällan visar sig informanterna använda svenska när de sköter ärenden till exempel med 

myndigheter (aldrig 73 %), hemma eller med familjen (aldrig 56,4 %) och i hobbyer (aldrig 

51,5 %), även om svenska också här används mera eller mindre regelbundet. Den mest jämna 

fördelningen i svaren återfinns gällande frågan angående informanternas användning av 

svenska i studierna, där 24,2 % använder svenska regelbundet, 34,3 % använder svenska 

periodvist och 41,4 % inte använder svenska alls.  
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Det visar sig att en stor del av informanterna använder svenska i sitt arbete och därmed 

används svenskan mest regelbundet av informanterna i arbetslivet. Mest sällan används 

svenska när informanterna sköter ärenden till exempel med myndigheter. Detta resultat är inte 

överraskande med tanke på att informanternas modersmål inte är svenska. I situationer där det 

används mera fackspråkliga termer och ett komplexare språk (t.ex. med myndigheterna) är det 

förståeligt att man väljer att använda det starkaste språket för att undvika missförstånd.  

 

FIGUR 7. Informanternas användning av medier på svenska för tillfället (N= 102) 

I figur 7 åskådliggörs resultaten för fråga 9, där jag bad informanterna kryssa för de medier 

som de använder på svenska för tillfället. De tre medier som används mest på svenska av 

informanterna är TV (57,8 %), musik (56,9 %) och social media (53,9 %). Som redan nämnts, 

så fann Tiitinen i sin avhandling pro gradu att språkbadsbarnen i Vasa läser mera böcker 

skrivna på målspråket, i jämförelse med resultat av kanadensisk språkbadsundersökning 

angående kanadensiska språkbadselevers användning av böcker som media på målspråket 

(Ladvelin, 2008, s. 125). Även i mina resultat visar det sig att informanterna är relativt flitiga 

på att läsa på svenska, 50,9 % av informanterna använder nämligen mediet böcker/tidningar 

på svenska. Det medium som visade sig användas mest sällan på svenska av informanterna var 

radio (33,3 %).  
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Överlag kan man se att informanterna använder relativt flitigt medier på svenska. Endast 9,8 

% hävdade att de inte använder medier på svenska överhuvudtaget. Att informanterna är flitiga 

användare av svenskspråkig media kan bero på att olika sorters media är så pass starkt bundna 

till vardagen i dagens läge. Tack vare globaliseringen är det lätt inom olika internationella 

medier att söka sig till medier på olika språk och nationaliteter, vilket gör att vi genom 

medierna mottar information på olika språk. Således verkar även svenska starkt vara ett av 

dessa språk.  

I figur 8 kan man se fördelningen på resultaten av fråga 10, där jag bad informanterna kryssa 

för de delområden som används mest när de använder svenska. Informanterna hade möjlighet 

att välja flera alternativ.  

 

FIGUR 8. Informanternas användning av svenska inom de fyra delområdena av 

språkanvändning (N= 102) 

Det visade sig att informanterna använder mest muntliga färdigheter när de använder svenska 

(45,1 %). Näst mest använder informanterna delområdet lyssna (41,2 %). 18,6 % av 

informanterna använder mest delområdet läsa då de använder svenska. Mest sällan användes 

delområdet skriva vid användning av svenska (4,9 %). 

Det visade sig att ingen valde alternativet jag använder inte svenska. Det här resultatet är 

motstridigt med resultaten av fråga 7 b, där 5,8 % av informanterna angav att de inte använder 

svenska alls. Förklaringen till motstridigheten kan möjligtvis vara att man inte anser sig 
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likaledes använda ett språk när man använder de passiva delområdena (lyssna och läsa), 

jämfört med användning av de aktiva delområdena (tala och skriva). I denna fråga fick 

informanten välja inom de olika delområdena, vilket eventuellt var orsaken till att alternativet 

jag använder inte svenska eliminerades.  

Figur 9 visar resultaten av svaren på fråga 11, där informanterna skulle ange hur mycket de 

anser att deras nuvarande bostadsort erbjuder möjligheter till att använda svenska. Majoriteten 

av informanterna angav att deras bostadsorter erbjuder väldigt mycket (42,2 %) eller ganska 

mycket (24,5 %) möjligheter till att använda svenska. 16,7 % angav att deras bostadsort 

erbjuder ganska litet möjligheter till användning av svenska.  

 

FIGUR 9. Informanternas uppfattning om nuvarande bostadsorts utbud på svenska (N= 102) 

Endast 10,8 % angav att det inte finns några möjligheter alls till användning av svenska på 

deras nuvarande bostadsort. Största delen av informanterna verkar alltså bo på sådana orter där 

svenskan används. Bostadsorten visade sig vara den största orsaken till minskad användning 

av svenska i resultaten på fråga 4 c (se kapitel 6). Det ser ut som att majoriteten av 

informanterna har möjligheter till användning av svenska med tanke på denna aspekt. 

Figur 10 åskådliggör resultaten av svaren för fråga 19, där informanterna fick lista upp de 

språk som de använder. Det visade sig att 57 % av informanterna använder tre språk. 15 % 

använder två språk och 14 % använder 4 språk. 15 % använder sig av 5 eller mera språk. Det 

högsta antalet språk som används av en informant är åtta språk. Ingen av informanterna 

använder endast ett språk. Även här kan man se informanternas intresse för språk, som även 

resultaten på fråga 6 c visade (se kapitel 6). 
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FIGUR 10. Antal språk som informanterna använder (N= 100) 

Tabell 13 visar de språk som används samt antalet användare av respektive språk (fråga 19). 

Informanterna angav sig använda sammanlagt 15 olika språk. Det visade sig att informanterna, 

som svarade på fråga 19, använder mest engelska (96 %) och svenska (80 %). Informanterna 

visar sig ändå vara mycket flitiga användare även av ett flertal andra språk. Enligt Björklund 

och Suni (2000, s. 218) är språkbadselever i Vasa mera delaktiga i svenska aktiviteter på 

fritiden jämfört med språkbadselevernas delaktighet i aktiviteter på andraspråket i Kanada. 

Därtill finns det ett stort intresse till användning av engelska på fritiden hos språkbadselever i 

Vasa. Detta kan man märka även i resultaten av fråga 19. 

TABELL 13. Språk som används av informanterna (förutom finska) 

Språk Antal (n=100) Språk Antal Språk Antal 

Engelska 96 Svenska 80 Tyska 9 

Spanska 6 Franska 5 Japanska 4 

Ryska 1 Italienska 1 Holländska 1 

Flamländska 1 Grekiska 1 Hebreiska 1 

Aramea 1 Akkadi 1 Ugarit 1 

0 

15 

57 

14 

6 4 4 
1 

0

10

20

30

40

50

60

1 språk 2 språk 3 språk 4 språk 5 språk 6 språk 7 språk 8 språk



74 

 

7.2 Sammanfattning 

Resultaten angående språkanvändning visade att informanterna är tämligen flitiga användare 

av det svenska språket, 93 % av informanterna angav nämligen att de använder svenska mera 

eller mindre regelbundet. Dagligen använder 34 % av informanterna svenska, veckovis 16,5 

%, månadsvis 27,2 % och 17,5 % några gånger i året. Endast 1,9 % angav att de använder 

svenska mera sällan. Det delområde som används oftast vid användning av svenska var de 

muntliga färdigheterna. En stor del angav också att lyssna är det mest använda delområdet vid 

användning av svenska. Mest sällan skriver informanterna på svenska.  

Mest regelbundet sade sig informanterna använda svenska i arbetet samt med vänner och 

bekanta. Informanterna angav sig även använda svenska ofta när de handlar och under resor, 

dock mera periodvist. Mest sällan använder informanterna svenska när de sköter ärenden till 

exempel med myndigheterna, hemma eller med familjen samt i hobbyer. Medier som 

informanterna angav sig använda mest på svenska för tillfället var TV, musik och social 

media. Mest sällan lyssnades det på svensk radio. Allt som allt verkar informanterna vara 

flitiga användare av svenska medier. Därtill visar sig informanterna vara flitiga användare av 

även andra språk, majoriteten (57 %) av informanterna använder nämligen tre språk. Det 

högsta antalet språk som används av en informant är åtta språk. 
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8 RESULTAT ANGÅENDE TIDIGARE SPRÅKBADSELEVERS 

ATTITYDER 

I detta kapitel kommer jag att behandla den sista forskningsfrågan: vilka attityder har tidigare 

språkbadselever gentemot det svenska språket och andra språksamt språkbadsutbildningen. 

För att besvara denna forskningsfråga kommer jag att presentera resultaten av svaren på frågan 

6.d, frågorna 12 – 17, 20 – 21 och 23 – 27. Jag kommer att redogöra för resultaten i detta 

kapitel i två olika delar: attityder gentemot det svenska språket och andra språk samt attityder 

gentemot språkbadsundervisningen. 

8.1 Attityder gentemot det svenska språket och andra språk 

I detta avsnitt kommer jag att behandla attityder gentemot det svenska språket och andra 

språk. För att presentera detta kommer jag att diskutera resultaten av svaren på frågorna 12 – 

14 samt fråga 20.  

 

FIGUR 11. Informanternas villighet att använda svenska (N= 102) 

I figur 11 åskådliggörs svaren för fråga 12, där avsikten är att utreda informanternas villighet 

att använda svenska. Informanterna förhöll sig relativt positiva till användning av svenska, det 

visade sig nämligen att 44,1 % av informanterna använder svenska väldigt gärna och 43,1 % 

av informanterna använder svenska ganska gärna. Endast 12,7 % av informanterna använder 

inte så gärnasvenska. Ingen angav att de inte alls gärna använder svenska. Detta visar att 
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informanterna har förhållandevis positiva attityder gentemot användningen av det svenska 

språket. Även Ladvelins och Tiitinens studier visade positiva attityder gentemot det svenska 

språket hos språkbadselever (Ladvelin, 2008, s. 119 – 124; Laurén, 2008, s. 72; Tiitinen, 

1991). 

FIGUR 12. Informanternas känslotillstånd när de använder svenska i både formell och 

informell situation (N= 102) 

Figur 12 visar resultaten för fråga 13 och 14, där jag bad informanterna beskriva deras 

känslotillstånd under formella och informella situationer. Jag gav informanterna sex 

motsatspar av olika känslotillstånd, där de skulle kryssa för på en Likert-skala (1-5) den ruta, 

som närmast motsvarar deras känslotillstånd under en formell respektive informell situation, 

där användning av svenska krävs. Med dessa frågor strävade jag till att utreda informanternas 

attityder gentemot användningen av det svenska språket genom den affektiva komponenten, 

som presenterades i kapitel 3. 

Den formella situationen beskrevs på följande sätt: du söker nytt jobb och får inbjudan till en 

arbetsintervju. Under intervjutillfället börjar intervjuaren intervjua dig på svenska. Hur känns 

det för dig att svara på intervjuarens frågor på svenska? Den informella situationen 

framställdes på följande sätt: du möter en från tidigare okänd person, som visar sig vara 

svenskspråkig. Personen tilltalar dig på svenska. Hur känns det för dig att samtala med 

personen i fråga på svenska? 
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Det visade sig att informanternas känslotillstånd under situationerna i fråga var relativt 

neutrala, även om medeltalet på svaren av alla känslor låg närmare den positiva änden. När 

man granskar resultaten kan man notera att medeltalet av informanternas känslotillstånd i den 

formella situationen ligger aningen närmare den negativa änden än medeltalen av 

informanternas känslotillstånd under den informella situationen. I båda situationerna ligger 

medeltalet på känslorna närmast den positiva änden i motsatsparen intressant – uttråkat 

(formell 1,83; informell 1,76). Medeltalet på känslorna ligger däremot närmast den negativa 

änden i motsatsparen säkert – osäkert (formell 2,52; informell 2,47). Således visade sig den 

mest positiva känslan under båda situationerna vara intressant, medan den mest negativa 

känslan visade sig varaosäkert. Dessa resultat påminner om resultaten på fråga 3 (se kapitel 6), 

där informanterna ordnade språken enligt vilket språk de använder helst/bäst/lättast. 

Resultaten på fråga 3 visade att svenska, engelska och andra främmande språk valdes oftast 

som första språk när det gällde aktiviteter som har att göra med attityder, medan dessa språk 

valdes mest sällan som första språk när det gällde aktiviteter som har att göra med 

språkfärdigheter. Även i resultaten av denna fråga kan man se samma tendens; känslan 

intresse, som har att göra med attityder, visade sig vara den mest positiva känslan, medan 

osäkerhet, som har mera att göra med språkfärdigheter (osäkerhet angående språkfärdigheter), 

visade sig vara den mest negativa känslan. 

Den största skillnaden mellan känslotillstånden i en formell respektive informell situation 

verkade vara i skalan med motsatsparen trevligt – otrevligt (formell 2,29, informell 1,9). 

Medeltalet av informanternas känslotillstånd under den informella situationen låg närmare 

änden trevligt, medan medeltalet av informanternas känslotillstånd under den formella 

situationen låg närmare änden otrevligt. Detta kan bero på att känslotillståndet i en 

arbetsintervju (formell situation) överlag tenderar vara mera spänd och nervös än 

känslotillståndet under en ledigare diskussion med en ny bekant (informell situation), vilket 

kan leda till att allt utanför bekvämlighetsområdet känns aningen otrevligare under den 

formella situationen. 

Figur 13 visar resultaten av fråga 20, där jag bad informanterna lista upp de tre språk som de 

anser sig ha mest nytta av. Med denna fråga strävade jag till att utreda informanternas attityder 

gentemot olika språk genom den kognitiva komponenten, som jag behandlade i kapitel 3. 
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Denna fråga berör den kognitiva komponenten med tanke på kunskapen som informanterna 

har angående vilka språk som är de viktigaste i informanternas omgivning. Det visade sig att 

majoriteten (73 %) ansåg att finska är det viktigaste språket. Detta är förståeligt med tanke på 

att finska är informanternas modersmål. 21 % av informanterna valde engelska som det 

viktigaste språket och endast 6 % ansåg att svenska är det viktigaste språket. Som det näst 

viktigaste språket hade hälften av informanterna valt svenska (50 %). 40 % av informanterna 

ansåg att engelska är det näst viktigaste språket, medan 7 % valde finska som det näst 

viktigaste språket. Två informanter ansåg att tyska var det näst viktigaste språket. En knapp 

majoritet (39 %) valde engelska som det tredje viktigaste språket. Svenska valdes som det 

tredje viktigaste språket av 38 %. Tyska valdes som det tredje viktigaste språket av 11 % och 

finska av 8 %. 

 

FIGUR 13. Informanternas prioritering av språk (N= 100) 

Andra språk som nämndes var franska, som valdes av två informanter som det tredje 

viktigaste språket; spanska, som valdes av en informant som det näst viktigaste språket; ryska, 

som en informant valde som det tredje viktigaste språket samt italienska, som en informant 

valde som det tredje viktigaste språket.  

Sammanfattningsvis, när man ser på majoritetens val av de viktigaste språken, så anses finska 

vara det viktigaste språket (73 %), svenska det näst viktigaste språket (50 %) och engelska det 

tredje viktigaste språket (39 %). 
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8.2 Attityder gentemot språkbadsundervisningen 

I detta avsnitt kommer jag att behandla attityder gentemot språkbadsundervisning. För att 

belysa detta kommer jag att presentera resultaten av svaren på frågorna 6 d, frågorna 15 – 17 

samt frågorna 21 – 27. 

Figur 14 åskådliggör resultaten av fråga 6 d, där jag bad informanterna ange i vilken mån de 

anser att språkbadsundervisningen påverkat deras uppfattning angående deras egen två- eller 

flerspråkighet. Eftersom denna fråga var en följdfråga, som enbart de informanter skulle svara 

på som upplevde sig vara två- eller flerspråkiga, så förekommer det ett bortfall på 39 

informanter. 

 

FIGUR 14. Informanternas uppfattning om språkbadsundervisningen påverkat deras egen 

uppfattning om sin tvåspråkighet/flerspråkiget (N= 64) 

Majoriteten (79,7 %) av de som anser sig vara två- eller flerspråkiga angav att 

språkbadsundervisningen påverkat deras uppfattning om sin två- eller flerspråkighet. 17,2 % 

ansåg att den påverkat delvis, medan endast 1,6 % ansåg att språkbadsundervisningen inte alls 

påverkat deras uppfattning om sin två- eller flerspråkighet. 1,6 % kunde inte svara på denna 

fråga. En klar majoritet anser alltså att de är idag två- eller flerspråkiga tack vare deltagande i 

språkbadsundervisningen. 
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FIGUR 15. Informanternas uppfattning om nyttan av språkbadsundervisningen, sett ur ett 

språkligt perspektiv (N= 102) 

Figur 15 visar resultaten för fråga 15, där jag bad informanterna ange i vilken mån de anser att 

språkbadsundervisningen varit till nytta för dem, sett ur ett språkligt perspektiv. En stark 

majoritet på 76,5 % anser att de haft väldigt mycket nytta av språkbadsundervisningen, med 

tanke på språkinlärningen. 19,6 % anser att de haft ganska mycket språklig nytta av 

språkbadsunderviningen. Tre informanter angav sig haft medelmåttligt med nytta och en 

informant ganska litet nytta. Ingen av informanterna ansåg att de inte alls haft nytta av 

språkbadsundervisningen, sett ur det språkliga perspektivet. Det visar sig att informanterna i 

denna undersökning förhåller sig väldigt positiva gentemot språkbadsundervisningen, med 

tanke på de språkliga färdigheter den erbjudit. Dessa resultat påminner om resultaten av 

Ladvelins undersökning, där det också visade sig att språkbadseleverna ansåg sig haft nytta av 

språkbadsundervisningen, sett ur det språkliga perspektivet (Ladvelin, 2008, s. 119 – 124; 

Laurén, 2008, s. 72). 

Figur 16 åskådliggör i vilka situationer informanterna anser sig haft mest språklig nytta med 

tanke på de språkfärdigheter som språkbadsundervisningen erbjudit (fråga 16). Informanterna 

hade möjlighet att välja flera alternativ.  
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FIGUR 16 Situationer, där informanterna anser sig haft mest nytta av de språkfärdigheter som 

språkbadsundervisningen erbjudit (N= 102) 

De kontexter där informanterna ansåg sig ha mest nytta av sina språkliga färdigheter som 

språkbadet erbjudit visade sig vara i studierna (85,3 %) och i arbetet (80,4 %). Därtill ansåg 

en stor del sig haft nytta av de språkliga färdigheterna under resor (65,7 %) samt med vänner 

och bekanta (54,9 %). Minst nytta av de språkliga färdigheterna visade sig informanterna ha 

hemma eller med familjen (10,8 %) och i hobbyer (30,4 %). Endast en informant ansåg sig inte 

ha någon nytta av de språkliga färdigheter som språkbad erbjudit.  

Som resultaten på fråga 4 c (se kapitel 6) och fråga 8 (se kapitel 7) visar, så har en stor del av 

informanterna sökt sig till svenskspråkiga studier och arbetsplatser där svenskan används. Man 

kan märka det även i resultaten av denna fråga, där en stark majoritet anser sig haft nytta av de 

språkfärdigheter som språkbadet erbjudit både i arbetet och i studierna. Minst nytta visar sig 

informanterna haft av språkfärdigheterna hemma eller med familjen, vilket också visades i 

fråga 8, där majoriteten svarade att de inte använder svenska hemma eller med familjen. 88,3 

% av informanterna har ju finska som hemspråk (se kapitel 6), vilket gör att de inte behöver 

nyttja sina språkfärdigheter hemma. Allt som allt visar sig resultaten på denna fråga vara 

positiva när man ser på användningen av de språkfärdigheter som språkbadet erbjudit, med 

tanke på att alla förutom en informant har nytta av sina språkfärdigheter i någon situation. 
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Figur 17 visar resultaten av fråga 17 a, där informanterna skulle ange i vilken mån de tyckte 

om att studera på svenska. Det visade sig att informanterna förhåller sig tämligen positiva till 

att studierna i grundskolan gick på svenska. 39,2 % angav att de tyckte väldigt mycket om att 

studera på svenska och 40,2 % tyckte ganska mycket om att studera på svenska. 17,7 % förhöll 

sig neutrala till de svenska studierna. Endast två informanter tyckte ganska litet om att studera 

på svenska, medan en informant inte alls tyckte om de svenskspråkiga studierna. 

 

FIGUR 17. Informanternas åsikter om studier på svenska i språkbad (N= 102) 

I följande tabell (tabell 14) visas informanternas motiveringar till sin förhållning gentemot de 

svenskspråkiga studierna (fråga 17 b). Informanterna fick svara genom öppna svar, som jag 

sedan indelade i olika kategorier (se tabell 14). En kommentar kan innehålla inslag från flera 

olika kategorier. I sådana fall har jag räknat med kommentaren i varje kategori som den 

tillhör. I svaren på denna fråga förekommer ett bortfall på 20 informanter, vilket betyder att 

svaren på frågan består av 83 kommentarer. Det var frivilligt att svara på frågan och den skulle 

besvaras med öppet svar, vilket kan ha lett till att en del informanter inte hann eller orkade 

besvara frågan, vilket i sin tur orsakade det stora bortfallet. 

De informanter som förhöll sig positiva gentemot de svenskspråkiga studierna i språkbad 

angav som orsak aspekter både inom den kognitiva och den affektiva komponenten: 

emotionella orsaker, språklig nytta, kognitiva orsaker, undervisningen/läraren samt att det var 

en speciell erfarenhet. 
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TABELL 14. Orsak till informanternas förhållning gentemot svenskspråkiga studier i 

språkbad (N= 83) 

Attityd 

 

 

Positiv 

 

 

 

 

Negativ  

 

 

 

 

Neutral  

Orsak Antal 

Kognitiva orsaker  21 

Språklig nytta 15 

Emotionella orsaker  14 

Undervisningen/läraren 3 

Speciell erfarenhet 2 

Kognitiva orsaker  12 

Emotionella orsaker  7 

Undervisningen/läraren 4 

Tvångsmässigt 2 

Känns naturligt 23 

Emotionella orsaker 6 

Undervisningen/läraren 1 

Annat 2 

Till kategorin kognitiva orsaker kategoriserade jag kommentarer där man förklarade sin 

förhållningmed att nämna svårighetsgraden av att tillägna sig målspråket, vilket påverkade 

inställningen antingen positivt eller negativt. I kommentarerna i kategorin kognitiva orsaker, 

där man förhöll sig positiv gentemot de svenskspråkiga studierna (21 kommentarer), nämndes 

det ofta att språktillägnandet var lätt, vilket ökade motivationen. Nedan följer några citat från 

denna kategori. 

motivaatio ja kiinnostus kieleen syttyi ja kun kieltä oppi käyttämään ja ymmärtämään, 

innostuneisuus kasvoi. kielikylvyssä kieltä rohkaistuu käyttämään eri tavoin kuin perinteisessä 

kielenopetuksessa.[…] (91) 

kielet ovat aina olleet vahvuuteni. Kielikylpyluokkien opetustyyli oli huomattavasti 

mielekkäämpää kuin suomenkielisten luokkien, sopi minulle paremmin. Koin että sain ns. 

samalla vaivalla, vähän niinkuin ohimennen kahden kielen taidon yhden kielen sijaan, 

kuitenkaan jäämättä paitsi mistään. (99) 
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Informant 91 kommenterar att motivationen och intresset växte när man lärde sig att använda 

och förstå språket. Därtill nämner informant 91 att man får mod att använda språket i språkbad 

på ett annat sätt än i traditionell språkundervisning. Informant 99 säger att hon/han alltid varit 

stark i språk och anser att undervisningsmetoden i språkbadsundervisningen är betydligt 

meningsfullare än traditionell finskspråkig undervisning. Informant 99 anser att hon/han fick 

språkfärdigheter i två språk i stället för ett, utan att mista någonting annat. 

I femton kommentarer av de informanter, som förhöll sig positiva gentemot den 

svenskspråkiga undervisningen, förekom antydan till språklig nytta. Informanterna ansåg att 

tvåspråkigheten och färdigheterna i svenska som språkbad erbjudit har varit till nytta. 

Fjorton av kommentarerna där man förhöll sig positiva till den svenskspråkiga undervisningen 

innehöll emotionella orsaker, som hade att göra med positiva känslor gentemot 

undervisningen. Nedan följer några citat från denna kategori. 

Pidän ruotsin kielestä todella paljon. Ruotsia kuuli kaikkein parhaiten koulussa tunneilla, 

joten oli mukava opiskella ruotsiksi.[…] (59) 

Oli hauskaa poiketa tavallisesta ja olin kiinnostunut kielen oppimisesta. (87) 

Informant 59 kommenterar att hon/han tycker mycket om det svenska språket, vilket gjorde att 

hon tyckte om att studera på svenska. Informant 87 tycker att det var roligt med att avvika från 

det vanliga genom att delta i språkbadsundervisningen och att hon/han var intresserad av att 

lära sig språk. 

Tre av kommentarerna som förhöll sig positiva gentemot den svenskspråkiga undervisningen 

hade att göra med aspekter rörande undervisningen eller läraren. Nedan följer några citat. 

[…]Opiskelu oli monipuolisempaa/-moniulotteisempaa, kuin samassa koulussa omalla 

äidinkielellään opiskelevilla. (4) 

Meillä oli mukava luokka ja opettajat, se oli tärkeintä![…] (101) 

Informant 4 kommenterar att undervisningen var mångsidigare än undervisningen i traditionell 

undervisning. Informant 101 tyckte att läraren och klassen var trevlig, vilket är det viktigaste. 
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Två av kommentarerna som förhöll sig positiva gentemot den svenskspråkiga undervisningen 

nämnde det positiva med själva erfarenheten. De ansåg att det var trevligt med den speciella 

erfarenhet som språkbadsundervisningen erbjöd.  

De som förhöll sig mera negativa gentemot den svenskspråkiga undervisningen nämnde ofta 

kognitiva orsaker (12 kommentarer), där det ofta nämndes att undervisningen var antingen för 

utmanande, men också att det var för lätt, vilket gjorde att undervisningen blev tråkig. Nedan 

följer några citat från denna kategori. 

 […]Koin myös, että oppimiseni kärsi ajoittain ruotsin takia. Meille opetettiin matematiikkaa 

aina ruotsiksi ja minulla oli siinä muutenkin vaikeuksia, ruotsiksi tapahtuneen opetuksen 

vuoksi koin, että vaikeuksia oli enemmän. Ala-asteella myös englantia opetettiin ruotsiksi. 

Tämä ei ollut mielestäni loogista. (68) 

Kävin ruotsinkielisen päiväkodin, joten alkuun koulussa oli tylsää opiskella kieltä jonka jo 

osasin. Myöhemmin kieliopin opiskelu tuntui "pakkopullalta". (23) 

Informant 68 anser att inlärningen av olika ämnen försvårades på grund av den svenskspråkiga 

undervisningen. Informant 68 hade svårigheter i matematik, vilket den svenskspråkiga 

undervisningen gjorde ännu svårare. Därtill tycker han/hon att det inte är logiskt att lära ut 

engelska på svenska för finskspråkiga barn. Informant 23 hade motsatta erfarenheter, 

språkundervisningen var nämligen för lätt. Informant 23 deltog i svenskspråkigt daghem, 

vilket gjorde att det var tråkigt att gå i språkbad med ett målspråk som han/hon redan kunde. 

Senare kändes grammatikundervisningen påtvingad enligt informant 23. 

Sju av de informanter som hade negativa känslor mot den svenskspråkiga undervisningen 

nämnde emotionella orsaker. Å andra sidan verkade en stor del vara nöjda med att de studerat 

på svenska i grundskolan i dag, även om det väckte negativa känslor under skoltiden. Nedan 

följer några citat. 

När jag studerade på svenska det var fruktansvärd nen nu när jag tänker på det jag hittar inte 

en ända dåligt sida. Jag tror att min attityd var den storsta som påverkade till det. (88) 
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Varsinkin yläasteella ruotsiksi opiskelu tuntui tympeältä ja taisimpa vähän kapinoidakin että 

miksi minut on laitettu kielikylpyyn, mutta jälkeenpäin olen ollut ylpeä ja iloinen 

kielikylpytaustastani.[…] (58) 

Informant 88 tyckte inte alls om att studera på svenska under grundskoletiden, men ser inget 

dåligt med det längre. Hon/han tror att det var attityden som påverkade den negativa 

inställningen gentemot den svenskspråkiga undervisningen under grundskoletiden. Informant 

58 kommenterar att det kändes tråkigt att studera på svenska i synnerhet under högstadietiden, 

vilket gjorde att hon/han revolterade till en del mot att delta i språkbadsundervisningen. 

Nuförtiden är informant 58 ändå stolt och glad över sin språkbadsbakgrund. 

Fyra kommentarer av de som förhöll sig negativare mot den svenskspråkiga undervisningen 

nämnde aspekten undervisningen/läraren. Nedan följer några citat: 

Jag skulle ha tyckt om det mera om jag hade haft bättre lärare. (78) 

Yläkoulussa opetuksen taso laski erittäin paljon (31) 

Informant 78 anser att han/hon skulle ha tyckt mera om den svenska undervisningen om de 

hade haft en bättre lärare. Informant 31 anser att nivån på undervisningen sjönk enormt under 

högstadiet.  

Två av informanterna förklarade den negativa synen på den svenskspråkiga undervisningen 

med att det kändes tvingat, både undervisningen i helhet samt användningen av det svenska 

språket. Att känna sig tvingad att studera språk hör till den disintegrativa inställningen, vilken 

är den mest ofördelaktiga inställningen med tanke på motivationen (Börestam & Huss 2001, s. 

54 – 55). 

De som förhöll sig relativt neutrala till den svenskspråkiga undervisningen nämnde ofta i sina 

kommentarer att det kändes naturligt (23 kommentarer). Nedan följer några exempel på citat. 

Se on aina ollut jotenkin tavallaan itsestäänselvyys kun siihen on tottunut jo iha 6 vuotiaasta 

lähtien.[…] (70) 

Opiskeluvaiheessa kieli ei herättänyt suurempia puolesta/vastaan tunteita. Kun oli tottunut 

ruotsinkieleen, ei se tuntunut erikoiselta (56) 
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Informant 70 kommenterar att den svenskspråkiga undervisningen alltid varit en självklarhet, 

eftersom man vant sig vid den sedan man var sex år gammal. Informant 56 anger att språket 

inte väckte större för och emot känslor, eftersom man var van vid det. 

De som förhöll sig neutrala till den svenskspråkiga undervisningen nämnde även emotionella 

orsaker (6 kommentarer). Nedan följer några citat: 

oli ihan jees, vaikka jossain välissä en niin asiasta pitänyt (50) 

En pitänyt siitä enemmän kuin muista aineista, mutta pidin koulusta yleensä niin ruotsi meni 

samalla linjalla. (86) 

Informant 50 anser att den svenskspråkiga undervisningen var helt okej, även om han/hon inte 

alltid gillade det. Informant 86 tyckte inte om svenska mera än om andra ämnen, men tyckte 

om att gå i skolan, vilket gjorde att hon/han tyckte om svenskan också.  

Också undervisningen och läraren nämndes i de neutrala kommentarerna: 

riippui niin paljon opettajasta, ja millä vuosikurssilla opiskeltiin (5) 

Informant 5 kommenterar att vad hon/han tyckte om den svenskspråkiga undervisningen 

berodde mest på läraren och årskursen. 

Andra orsakersom nämndes i kommentarerna (2 kommentarer) var följande: 

Luokka oli hitsautunut yhteen koko peruskoulun ajan, koska kaikki olivat koko kouluajan 

samalla luokalla (62) 

svårt att säga för man tänker inte så mycket på hur det känns att studera i grundskolan 

överhuvudtaget..man har ingenting att jämföra med.(8) 

Informant 62 kommenterade att klassen hade svetsats ihop under hela grundskoletiden. 

Informant 8 kan inte svara på frågan om han/hon tyckte om att studera på svenska, eftersom 

hon/han har ingenting att jämföra med.  

Sammanfattningsvis ser det ut som att de som förhöll sig positiva gentemot den 

svenskspråkiga undervisningen förhöll sig huvudsakligen positiva även gentemot själva 
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språket, inlärningen av språk och själva erfarenheten. De som förhöll sig negativa gentemot 

den svenskspråkiga undervisningen ansåg huvudsakligen att undervisningen på ett främmande 

språk var antingen för svårt eller för lätt, hade negativ attityd gentemot den svenskspråkiga 

undervisningen, var missnöjd med undervisningens standard samt kände sig tvingad att delta i 

språkbadsundervisning. De som förhöll sig neutrala gentemot den svenskspråkiga 

undervisningen nämnde oftast att den kändes naturlig eller att de ansåg att det inte var bättre 

eller sämre än någonting annat i skolan. 

I figur 18 visas resultaten av fråga 23, där jag bad informanterna ange hur nöjda de var med 

deltagandet i språkbadsundervisningen. Som framgår av figur 18, verkar informanterna 

överlag vara mycket nöjda med att de deltagit i språkbadsundervisningen. Upp till 90,1 % 

angav att de är mycket nöjda över att de genomförde grundskolan i språkbadsundervisningen, 

medan 7,9 % var nöjda och två informanter var varken nöjda eller missnöjda. Ingen av 

informanterna visade sig vara missnöjd eller väldigt missnöjd. En orsak till att resultaten är 

förvånansvärt positiva kan vara att urvalet av informanterna i denna undersökning slumpartat 

är positivt inställda gentemot språkbadsundervisningen. Eller så kan majoriteten av de tidigare 

språkbadseleverna överlag vara mycket nöjda med att de deltagit i språkbadsundervisningen.  

 

FIGUR 18. Informanternas förnöjsamhet med deltagandet i språkbadsundervisningen (N= 

101) 

Vidare frågade jag informanterna (fråga 26) om de skulle rekommendera eller om de har 

rekommenderat språkbadsundervisningen till andra. I denna fråga strävade jag till att utreda 

informanternas attityder gentemot språkbadsundervisningen med tanke på den konativa 
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komponenten, som jag presenterade i kapitel 3. Utgående från informanternas inställning 

gentemot språkbadsundervisningen kan de agera genom att rekommendera eller inte 

rekommendera språkbad. Resultaten var mycket entydiga, 100 % av informanterna angav 

nämligen att de skulle eller har rekommenderat språkbadsundervisningen till andra. Även 

resultaten på denna fråga tyder på att informanterna är mycket nöjda med 

språkbadsundervisingen. 

Dessa resultat påminner om de resultat som Ladvelin fann i sin underökning, där hon 

undersökte de första språkbadselevernas andraspråksanvändning och attityder gentemot 

språkbadsundervisningen, det svenska språket samt sig själva som flerspråkiga individer. 

Resultaten visade nämligen också att de första språkbadseleverna överlag var mycket nöjda 

med språkbadsundervisningen. Informanterna i Ladvelins studie var efter studentskrivningarna 

av den åsikten att de skulle välja språkbadsundervisningen på nytt och att de skulle kunna 

tänka sig att i framtiden anmäla även sina eventuella egna barn till språkbadsundervisning. 

(Ladvelin, 2008, s. 119 – 124; Laurén, 2008, s. 72.) Även i Westergårds avhandling pro gradu 

visade det sig att språkbadseleverna hade positiva attityder gentemot språkbadsundervisningen 

(Westergård, 1996). Vidare visar Vanderveens studie att även de kanadensiska nuvarande och 

tidigare språkbadseleverna är mycket stolta över att de gått i språkbadsundervisningen 

(Vanderveen, 2015). 

Tabell 15 (se bilaga 3) visar resultaten av svaren på fråga 24, där jag bad informanterna berätta 

med öppet svar vad de anser vara det bästa med språkbadsundervisningen. Jag kategoriserade 

informanternas svar i tio olika kategorier. En kommentar kan innehålla inslag från flera olika 

kategorier. I sådana fall har jag räknat med kommentaren i varje kategori som den tillhör.  

Den aspekt som oftast nämndes i informanternas kommentarer (36 kommentarer) var 

undervisningsmetoden. Informanterna verkade vara nöjda med den praktiska och 

helhetsbetonade undervisningen, att undervisningen fokuserade huvudsakligen på utveckling 

av de muntliga färdigheterna istället för skriftliga färdigheter samt att språkinlärningen skedde 

på ett naturligt sätt.  

Kokonaisvaltaisuus kielen oppimisessa. (52) 
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Monipuolisuus ja kaikkein parasta se, että kieli opittiin käytännön kautta. esim laululeikkien 

avulla jne. (70) 

Kieltä saa käyttää monipuolisesti erilaisissa tilanteissa ja kielikylvyssä oppii huomaamatta 

uuden kielen käyttämällä ja kuuntelemalla. (84) 

Kielen luonnollinen oppiminen. Panostus suulliseen taitoon ja esiintymiseen. (21) 

Informant 52 anser att det bästa med språkbadsundervisingen var den helhetsbetonade 

undervisningen. Därtill kommenterar informant 70 att det bästa var mångsidigheten och att 

man lärde sig det nya språket via praktiska övningar. Dessutom tycker informant 84 att det 

bästa med språkbad var att man fick möjlighet till en mångsidig språkanvändning i olika 

kontexter och att man lärde sig språket omedvetet genom att använda och lyssna på språket. 

Även informant 21 anser att det bästa med språkbad var att man lärde sig språket på ett 

naturligt sätt och att det fokuserades på de muntliga färdigheterna och uppträdande.   

I 31 av informanternas kommentarer nämndes aspekten att man lärde sig svenska. 

Informanterna verkade vara nöjda över att man på ett lätt och naturligt sätt fick flytande och 

fördjupade språkfärdigheter i svenska. Även de muntliga färdigheterna och självförtroendet i 

språkanvändningen nämndes ofta. Bland annat informant 37 anser att det bästa med språkbad 

var att man uppnådde språkfärdigheter i svenska som är jämförbara med tvåspråkiga 

människors språkfärdigheter (se bilaga 3). Även Ladvelins undersökning visar att de första 

språkbadseleverna anser att det bästa med språkbadsundervisningen varitatt de fått förmågan 

att kommunicera på svenska (Ladvelin, 2008, s. 122). 

En annan aspekt som återkommande nämndes i informanternas svar var att samma klass 

bevarades genom hela grundskolan (15 kommentarer). Här kommenterades ofta den goda 

gruppandan, gemenskapen och tryggheten som skapats under åren. Bland annat informant 85 

kommenterar att det bästa i språkbad var de andra eleverna i klassen som efter flera 

gemensamma år blev som en familj. Han/hon berömmer även språkbadsklassens elever som 

smarta människor och lyfter fram den goda gruppandan som de hade under hela 

grundskoletiden. 
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Fjorton gånger i informanternas kommentarer nämndes aspekten beredskapen att lära sig 

andra språk. Det ansågs att tack vare språkbadsundervisningen har språkinlärningsförmågan 

förstärkts, vilket märkbart underlättar inlärningen av nya främmande språk. Informant 74 

anser att tack vare språkbadet har beredskapen att tillägna sig nya språk utvecklats. 

Informanterna verkade vara nöjda med denna aspekt även i resultaten av fråga 21, där jag bad 

informanterna svara huruvida de anser att språkbadsundervisningen påverkat deras beredskap 

att lära sig nya språk. En klar majoritet på 79,2% % ansåg att språkbadsundervisningen har 

påverkat deras beredskap att lära sig nya språk. Endast 4 % ansåg att språkbadet inte påverkat 

beredskapen att lära sig nya språk. 16,8 % svarade vet ej.  

Dessa resultat påminner om resultaten av Ladvelins undersökning, där det framkom att de 

första språkbadseleverna ansåg sig haft nytta av språkbadsundervisningen med tanke på 

inlärningen av det andra inhemska språket (svenska), men också att studierna i tredje språket 

(engelska) och fjärde språket (tyska) varit lättare för dem, i jämförelse med jämnåriga elever i 

traditionell undervisning (Ladvelin, 2008, s. 119 – 124; Laurén, 2008, s. 72). Även Jerings 

avhandling pro gradu visade att fördelarna med språktillägnandet är enligt språkbadseleverna 

att de fått en funktionell språkfärdighet och att denna har en positiv inverkan på tillägnandet 

av andra språk (Jering, 2008). 

Också (tidig) inlärning av nya språk nämndes återkommande i informanternas kommentarer 

(8 kommentarer). Många informanter betonade vikten av en tidig introduktion av nya språk, i 

synnerhet när man beaktar barns känslighet för att lära sig nya språk. Som informant 103 

uttrycker det, så var det bästa med språkbad att man betonade språk överlag; även de andra 

språken (L3 och L4) introducerades tidigare än i den traditionella undervisningen. Informant 

103 är av den åsikten att språkundervisningen borde introduceras i tidig ålder åt alla barn, då 

benägenheten att lära sig nya språk är stor. Som tidigare konstaterats, kan man säga att 

språkbadsundervisningen i Finland snarare har flerspråkighet som mål än tvåspråkighet; under 

språkbadsundervisningen introduceras det nämligensammanlagt fyra olika språk. (Björklund 

& Mård-Miettinen, 2011, s. 20 – 21.) 

Atmosfären nämndes sju gånger i informanternas kommentarer. Här nämndes ofta den goda 

andan i klassen, men även gemenskapen i hela språkbadsgemenskapen, som bestod av lärare, 
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elever och föräldrar. Exempelvis kommenterade informant 55 att det bästa med språkbad var 

vänner och omgivningen.  

Även självsäkerheten vid språkanvändningen nämndes som en positiv inverkan av 

språkbadsundervisningen (5 kommentarer). Här kommenterades modet att använda svenska 

samt oräddheten att göra misstag. Till exempel kommenterade informant 91 att det som var 

det bästa med språkbad var att man fick mod till att använda språket och behövde inte vara 

rädd för att göra språkmisstag. Detta framkom även i Ladvelins undersökning, som visade att 

informanterna ansåg sig ha både färdigheter och självförtroende för användning av svenska 

både i och utanför skolan (Ladvelin, 2008, s. 119 – 124; Laurén, 2008, s. 72). Vidare fann 

Swain och Lapkin i sin undersökning att språkbadseleverna har generellt sett högt 

självförtroende när det gäller språkfärdigheterna i målspråket (Swain & Lapkin, 1982, s. 36 – 

55). 

I kommentarerna framkom det även att informanterna varit tacksamma över att haft 

möjligheten att bekanta sig med den finlandssvenska och svenska kulturen (3 kommentarer). 

Bland annat beskriver informant 95 språkbad som en exkursion till den finlandssvenska 

kulturen, där man blev utsatt för den svenskspråkiga kulturen och dess seder, vilket informant 

95 ser som en absolut rikedom.   

Även den sinnesöppnande aspekten uppskattades (2 kommentarer). Här nämndes den vidgade 

världsbilden samt toleransen och förståelsen gentemot andra kulturer. Bland annat 

kommenterar informant 29 att genom språkbadet har världsbilden vidgats och förståelsen 

gentemot olika kulturer ökat. Enligt undersökningar visar sig språkbadseleverna i genomsnitt 

ha positivare attityder gentemot andra språk och kulturer i jämförelse med elever i traditionell 

undervisning (Tallroth, 2012, s. 36). Även Westergårds avhandling pro gradu visar att 

språkbadseleverna har positiva attityder gentemot finlandssvenskar (Westergård, 1996). Detta 

framkom också i Tiitinens avhandling pro gradu, som visade att språkbadsbarnen visar 

intresse mot det svenska språket och det svenska samhället, både i skolan och utanför skolan 

(Tiitinen, 1991). 

Även i kanadensisk forskning förekommer liknande resultat. Swains och Lapkins forskning 

visar att språkbadselever har minst lika positiv syn på sig själva, engelskspråkiga kanadensare 
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samt franskspråkiga kanadensare som jämnåriga engelskspråkiga elever i traditionell 

undervisning. Dessutom anser språkbadseleverna sig vara mera lik den franskspråkiga 

folkgruppen jämfört med de engelskspråkiga eleverna i traditionell undervisning, vilket kan 

bero på att språkbadseleverna inte har lika starka stereotypier gentemot den franskspråkiga 

gruppen. Därtill upplever språkbadseleverna Kanada som ett språkligt och kulturellt rikt land 

och ser på tvåspråkigheten mera positivt, jämfört med de engelskspråkiga eleverna i 

traditionell undervisning. (Swain & Lapkin, 1982, s. 70 – 80.) 

Annat som nämndes var bra lärare, kärlek till det svenska språket, begåvade klasskamrater, 

lägerskolorna på svenskspråkiga platser, inga skilda svensktimmar samt påverkan på den egna 

attityden och språkidentiteten.  

I tabell 16 (se bilaga 4) presenteras informanternas kommentarer till fråga 25, där jag bad dem 

genom öppna svar framföra sina åsikter om hur man kunde utveckla språkbadsundervisningen. 

Jag indelade informanternas svar i femton olika kategorier. En kommentar kan innehålla 

inslag av flera olika kategorier. I sådana fall har jag räknat med kommentaren i varje kategori 

som den tillhör.  

I femton av kommentarerna förekom kritik mot högstadieundervisningen i språkbad. 

Informanterna var missnöjda med att andelen svenskspråkig undervisning rasade efter 

övergången från lågstadiet till högstadiet. Några informanter nämnde att detta ledde till 

försämrade språkfärdigheter i svenska. Bland annat kommenterar informant 3 att det är synd 

att språkbadsspråkets andel rasar under högstadietiden och anser att andelen svenskspråkig 

undervisning borde vara lika hög som i lågstadiet. Som tidigare nämnts, så är det 

karaktäristiskt för tidigt fullständigt språkbad, som informanterna deltagit i, att all 

undervisning förverkligas under de första åren på språkbadsspråket och börjar därefter minska 

gradvis så, att efter fem, sex, sju år är förhållandet mellan undervisning på målspråket och 

modersmålet 50/50. Detta förhållande mellan språken fortsätter underresten av grundskolan. 

(Laurén, 1995, s. 20) 

Tio av informanterna kommenterade att man lär sig för lite grammatik i 

språkbadsundervisningen. Det nämndes att grammatikundervisningens knapphet i språkbad 

hade en negativ inverkan på studierna i svenska i ett senare skede. Bland annat kommenterar 
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informant 88 att det borde finnas mera grammatikundervisning i språkbad eftersom det är ett 

svårt område. Även i Ladvelins studie kritiserar många elever bristen på formell 

grammatikundervisning samt kvaliteten på högstadieundervisningen (Ladvelin, 2008, s. 123). 

Dessa två aspekter är de mest återkommande aspekterna i informanternas kommentarer även i 

min undersökning. Orsaken till bristen på grammatikundervisning i språkbad är att en av de 

centrala principerna för språkbad är att målspråket används som medel istället för mål och 

härmed fokuseras uppmärksamheten huvudsakligen på innehållet istället för språkets form. 

(Laurén, 1995, s. 19.) 

I nio av kommentarerna nämndes att man i språkbad borde uppmuntra eleverna att tala mera 

svenska. Informanterna var av den åsikten att lärarna borde uppmuntra eleverna att tala mera 

svenska både med läraren och sinsemellan. Bland annat kommenterar informant 95 att läraren 

accepterade att eleverna talade finska till honom/henne, vilket informant 95 anser har lett till 

att de muntliga färdigheterna inte utvecklats i samma mån som språkfärdighetens andra 

delområden. Även Swain och Lapkin fann i sin undersökning att språkbadseleverna anser att 

det svagaste av språkfärdighetens fyra delområden är de muntliga färdigheterna. De anser att 

andraspråksinlärningen skulle bli mera effektiv om språkbadseleverna uppmuntrades till 

användning av andraspråket även utanför klassrummet samt efter slutförandet av 

språkbadsundervisningen. (Swain & Lapkin, 1982, s. 36 – 55.)  

Sju av informanterna ansåg att det borde finnas mera språkbadsskolor och att 

språkbadsundervisningen borde vara tillgänglig för alla. Problemet med 

språkbadsundervisningen i Finland är att efterfrågan av språkbadsundervisningen i flera 

kommunerär större än utbudet (Tallroth, 2012, s. 36). 

Därtill nämndes det i fem av kommentarerna att man borde fokusera mera på att utveckla 

elevernas språkfärdigheter i modersmålet. En av språkbadets principer är också att 

språkbadsundervisningen bevarar och utvecklar elevens eget modersmål och den kulturella 

identiteten samtidigt som målspråket utvecklas och dess kultur blir bekant (Laurén, 1995, s. 

20). En del av informanterna (bl.a. informant 86) ansåg att modersmålsutvecklingen inte 

framskridit i samma takt som jämnåriga i traditionell undervisning, även om inga större 

problem förekommit. Det nämndes även av informant 103 att svenskan trampade över finskan 

(”joskus se (finska) tuntui jäävän kielikylpykielen jalkoihin”).  
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Dessa kommentarer stämmer inte överens med tidigare forskningsresultat, som visat att de 

funktionella färdigheterna i språkbadsspråket inte påverkar utvecklingen av förstaspråket 

negativt samt att de språkliga färdigheterna i majoritetsspråket ligger på samma eller högre 

nivå i jämförelse med elever i traditionell undervisning (Tedick et al., 2011, s. 5). Inte heller 

stämmer resultaten på denna fråga överens med andra studier, som har visat att finskspråkiga 

elever i svenskspråkigt språkbad genomsnittligen har t.o.m. aningen bättre språkkunskaper i 

modersmålet än finskspråkiga elever i den traditionella undervisningen (Tallroth, 2012, s. 36). 

Fyra gånger nämndes undervisningen i gymnasiet, där inte språkbadselevernas bakgrund anses 

beaktas. Aspekter som nämndes var att det borde finnas en mera avancerad undervisning i 

svenska anpassad för språkbadselever samt att det borde finnas möjlighet till att studera flera 

långa språk (informant 10). Å andra sidan ansågs svenskundervisningen vara svår, med tanke 

på fokuseringen på grammatikundervisning, som inte språkbadselever har erfarenhet av.  

I fyra kommentarer framkom åsikter om behovet av utvecklingen av lärare samt 

lärarutbildningen. Informanterna ansåg här att det är viktigt att lärarna har beredskap att 

konsekvent följa språkbadsprinciperna i undervisningen samt ha goda språkfärdigheter i 

svenska.  

Fyra informanter nämnde aspekten att behålla samma språk inom ämnena eller lära sig 

termerna på båda språken från början. Informanterna ansåg det vara mycket förvirrande att 

språket i diverse realämnen byts från svenska till finska under högstadiet och gymnasiet. För 

att undvika svårigheter av detta slag kunde man enligt informanterna behålla samma språk 

inom diverse realämnen genom hela skoltiden eller alternativt lära sig termerna på båda 

språken från början. Bland annat berättar informant 37 att de hade studerat bland annat 

samhällslära på svenska i ett år och när alla termer hade inlärts så byttes undervisningsspråket 

till finska, vilket informant 37 kommenterar som konstigt. 

Fyra av informanterna ansåg att man kunde tillämpa språkbadsmetoden i språkundervisningen 

av andra främmande språk. Informant 38 är av den åsikten att man borde använda 

språkbadsmetoden även i undervisning av andra språk, inte endast i undervisning av 

språkbadsspråket. Även samarbete med svenska skolor ansågs vara viktigt (3 kommentarer).  
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Två av informanterna ansåg att det borde finnas mera skriftliga övningar i 

språkbadsundervisningen. Bland annat är informant 28 av den åsikten att man borde fokusera 

mera på övningar där man tränar skrivning. Även språkligt stöd av omgivningen betraktades 

som en viktig aspekt inom språkbad (två kommentarer). Det föreslogs bland annat att man 

kunde bekanta eleverna med svenskspråkiga fritidsaktiviteter, vilket kunde främja 

användningen av det svenska språket under fritiden (informant 19).  

Två av kommentarerna innehöll åsikter om att logiken borde förbättras både i undervisningen 

samt i förflyttningen mellan årskurserna. Även forskning inom språkbad ansågs vara viktig 

med tanke på utvecklingen av språkbadsundervisningen (2 kommentarer). Informant 51 anser 

det vara viktigt med fortlöpande forskning och utveckling av språkbadsundervisningen.  

Två av informanterna (2,4 %) ansåg att man borde fokusera mera på att utveckla gruppandan. 

Detta ansågs som viktigt med tanke på att gruppen förblir den samma genom hela 

grundskolan. Bland annat kommenterar informant 77 att det att samma elevgrupp bevarades 

under hela grundskoletiden förorsakade rastlöshet och koncentrationssvårigheter inom 

gruppen.  

Annat som nämndes med tanke på utvecklingen av språkbadsundervisningen var att 

undervisningen kunde göras mera intressant, att man borde lära ut samma innehåll som i 

traditionell undervisning, språkstrider som haft negativ inverkan även på språkbadet, mera 

marknadsföring av språkbadsmetoden, se till att alla lär sig tillräckligt svenska redan i tidigt 

skede, läroböcker och annat undervisningsmaterial tillämpade för språkbadselever, inlärning 

av mera främmande ord samt olika alternativ till målspråk. En informant nämnde också att 

man borde lära sig olika varieteter av svenska, vilket även framkom i Jerings avhandling pro 

gradu, där den negativa sidan med språkbadsundervisningen enligt språkbadseleverna varit att 

de inte bekantat sig tillräckligt med rikssvenskan (Jering, 2008). 

Tabell 17 (se bilaga 5) visar alla de 82 ord med vilka informanterna beskriver 

språkbadsundervisningens betydelse dem (fråga 27). De mest återkommande orden som 

språkbadets betydelse beskrevs med var nyttigt (33), lärorikt (17), viktigt (13), möjlighet (13), 

roligt (8), utvecklande (8), intressant (7), gemenskap (6), rikedom (6), sinnesöppnande (5) och 

vänner (5). Även i resultaten av Jerings avhandling pro gradu visade det sig att en stor andel 
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av de språkbadselever som upplever tvåspråkigheten positivt förklarar den med aspekten 

”nyttig” (Jering, 2008). 

Av de 82 ord som beskrev språkundervisningens betydelse för informanterna hade 70 ord 

(85,4 %) en positiv klang. Nio av orden (11 %) var neutrala ord, till exempel annorlunda, 

livsstil och skola. Endast tre ord hade negativ klang, nämligen orden försvenskande, tvingat 

och krävande. Å andra sidan kan ordet krävande tolkas både som ett positivt och negativt ord, 

men i detta sammanhang tolkade jag att ordet har en mera negativ än positiv klang. 

Resultaten angående attityder stämde överens med min hypotes, där jag förväntade mig 

relativt positiva attityder mot det svenska språket och språkbadsundervisningen. Jag antog att 

även om de svenska språkfärdigheterna anses vara bristfälliga eller om den svenska 

språkanvändningen är tillfällig, så förväntar jag mig att en stor del av de tidigare 

språkbadseleverna har positiva erfarenheter av språkbadsundervisningen och anser att 

tillägnandet av det svenska språket under grundskoletiden varit till nytta för dem. 

8.3 Sammanfattning 

Resultaten angående attityder gentemot svenska och andra språk visade att informanterna har 

en positiv inställning till svenska och andra språk. Majoriteten av informanterna visade sig 

använda svenska väldigt gärna och ganska gärna. Ingen av informanterna angav sig använda 

inte alls gärna svenska. När informanterna skulle lista upp de viktigaste språken för dem, så 

visade det sig att finska oftast valdes som första språk, svenska som det näst viktigaste språket 

och engelska som det tredje viktigaste språket.  

Informanterna fick som uppgift att ange olika känslotillstånd under användningen av svenska i 

en informell respektive formell situation. Den mest positiva känslan visade sig vara intressant, 

medan den mest negativa känslan var osäkert. Det visade sig att medeltalen av 

känslotillstånden var relativt neutrala, även om de lutade mera mot det positiva hållet. Den 

formella situationen väckte aningen negativare känslor hos informanterna i jämförelse med 

den informella situationen. Största skillnaden i känslotillstånden i de olika situationerna var på 

skalan trevlig/otrevlig, där den informella situationen kändes mera trevlig och den formella 

situationen kändes mera otrevlig.  
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Resultaten angående attityder gentemot språkbadsundervisningen visade att informanterna allt 

som allt var väldigt nöjda med språkbadsundervisningen. En klar majoritet ansåg att de haft 

väldigt mycket nytta av språkbadsundervisningen, angav att de var väldigt nöjda med att de 

deltagit i språkbadet samt att deltagandet i språkbadet har påverkat uppfattningen om den egna 

två- eller flerspråkigheten och påverkat beredskapen att lära sig nya språk. Till och med 100 % 

av informanterna angav att de skulle rekommendera eller har rekommenderat språkbad till 

andra. Mest nytta av de språkfärdigheter som språkbadsundervisningen erbjudit ansåg 

informanterna haft i studier och arbetet. Också under resor samt med vänner och bekanta 

angav informanterna att de haft nytta av språkfärdigheterna.  

Jag frågade informanterna huruvida de tyckte om att studera på svenska. Majoriteten svarade 

väldigt mycket och ganska mycket. 17,5 % svarade medelmåttligt, 1,9 % ganska litet och 1 % 

inte alls. Orsakerna till positiva känslor gentemot undervisningen på svenska angavs mest 

återkommande vara kognitiva orsaker (bl.a. att det var lätt, vilket ökade på motivationen), den 

språkliga nyttan samt emotionella orsaker (roligt/trevligt). Även undervisningen och läraren 

samt den speciella erfarenheten nämndes här. Orsakerna till de negativare känslorna visades 

oftast vara kognitiva orsaker (för lätt/för utmanande) och emotionella orsaker under skoltiden. 

Även här nämndes undervisningen och läraren samt att undervisningen ansågs påtvingad. De 

neutrala känslorna omfattade ofta kommentarer om att det kändes naturligt, men även 

emotionella orsaker samt undervisningen och läraren nämndes här.  

När jag frågade vad informanterna tyckte var bäst med språkbadsundervisningen nämndes 

oftast undervisningsmetoden och att man lärde sig svenska. Även följande aspekter nämndes: 

samma klass genom hela grundskolan, beredskapen att lära sig nya språk, (tidig) inlärning av 

språk, atmosfären, självsäkerhet vid språkanvändning, att bekanta sig med den 

finlandssvenska/svenska kulturen, sinnesöppnande, bra lärare, kärleken till det svenska 

språket, begåvade klasskamrater, lägerskolorna på svenskspråkiga områden, inga skilda 

svensktimmar samt påverkan på den egna attityden och språkidentiteten.  

När jag frågade informanterna om hur de skulle utveckla språkbadsundervisningen, så 

nämndes oftast att det borde finnas mera undervisning på svenska i högstadiet, mera 

grammatikundervisning, mera uppmuntran till att tala svenska, mera språkbadsundervisning 
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överlag samt mera modersmålsundervisning/finska. Även följande aspekter nämndes 

återkommande: att beakta språkbadet i gymnasiet, bättre lärare/lärarutbildning, att behålla 

samma språk inom ämnena eller alternativt lära ut termerna på båda språken från början, att 

språkbadsmetoden skulle tillämpas i all språkundervisning, samarbete med svenskspråkiga 

skolor, mera skriftliga övningar, språkligt stöd av omgivningen, bättre logik i undervisningen 

och i förflyttningen mellan årskurserna, mera språkbadsforskning samt fokus på gruppandan. 

Därtill nämndes även att undervisningen borde göras intressantare, att undervisa samma 

innehåll som i traditionell undervisning, språkstrider som har lett till en negativ påverkan på 

språkbadsundervisningen, mera marknadsföring av språkbadsmetoden, att se till att alla lär sig 

tillräckligt med svenska i ett tidigt skede, mera läroböcker och annat undervisningsmaterial 

tillämpat för språkbadselever, inlärning av mera främmande ord, olika alternativ till 

målspråket samt att bekanta sig med olika varieteter av svenska.  

Jag bad även informanterna beskriva språkbad med tre ord. De ord som nämndes oftast var 

nyttigt, lärorikt, viktigt och möjlighet. 85,4 % av orden hade positiv klang, 11 % en neutral 

klang och 3,6 % en negativ klang.  

 



100 

 

9 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Huvudsyftet med denna undersökning var att utreda hurudana språkfärdigheter tidigare 

språkbadselever anser sig ha, i vilken mängd de använder svenska för tillfället och hur de ser 

på det svenska språket och språkbad som undervisningsmetod. Därtill undersökte jag 

informanternas språkanvändning och språkfärdigheter enligt egen uppfattning också i andra 

språk, dock i en mera begränsad utsträckning. Resultaten visar att de tidigare 

språkbadseleverna bedömer sina språkfärdigheter relativt högt, är tämligen flitiga användare 

av svenska, har en förhållandevis positiv inställning till svenska och andra språk och är väldigt 

nöjda med språkbadsundervisningen. 

Resultaten angående språkfärdigheter visade att de tidigare språkbadseleverna bedömde sina 

språkfärdigheter relativt högt. Hörförståelsefärdigheterna bedömdes allra högst av de fyra 

språkfärdighetens delområden, medan de skriftliga färdigheterna bedömdes lägst. En knapp 

majoritet angav att språkfärdigheterna i svenska har försvagats, men en stor del av 

informanterna ansåg att språkfärdigheterna förstärkts. Det ansågs att språkfärdigheterna 

försvagats främst med tanke på de muntliga färdigheterna, språkfärdigheterna överlag, 

ordförrådet och de skriftliga färdigheterna. De som ansåg att språkfärdigheterna förstärkts 

nämnde oftast att språkfärdigheterna överlag, ordförrådet eller de muntliga färdigheterna 

förstärkts. Som orsaker till försvagade språkkunskaper i svenska nämndes minskad 

användning av svenska på grund av boendemiljö, otillräcklig/ineffektiv övning av svenska 

efter språkbad, arbete, andra språkstudier istället för svenska, hemmet samt vänner och 

bekanta. Som orsak till förbättrade kunskaper nämndes ökad användning av svenska på grund 

av studier, arbetet, vänner och bekanta, boendemiljö, hemmet, egen attityd, egen strävan till att 

upprätthålla språket samt media. Ungefär hälften av informanterna ansåg sig vara tvåspråkiga, 

medan en dryg tredjedel ansåg sig vara flerspråkig. Majoriteten av dessa ansåg sig vara 

tvåspråkiga med finska och svenska samt flerspråkiga med finska, svenska och engelska. 

Informanternas modersmål finska valdes oftast som det språk som de använder 

helst/bäst/lättast. Finska rankades oftast som första språk när det gällde aktiviteter som kräver 

språkfärdigheter, medan när svenska, engelska och andra språk valdes som första språk så var 

det oftast frågan om aktiviteter som handlar om attityder. Dessa trender tyder på att 
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informanterna verkar vara intresserade av och ha positiva attityder gentemot främmande språk, 

även om själva språkanvändningen är mera osäker än i modersmålet. Därtill verkade 

informanterna vara språkintresserade och har valt mycket språkorienterade studier.  

Resultaten angående språkanvändning visade att informanterna använder det svenska språket 

relativt flitigt. Mest regelbundet sade sig informanterna använda svenska i arbetet samt med 

vänner och bekanta. Periodvis använder en stor del av informanterna svenska när de handlar 

och under resor. Svenska används mest sällan då informanterna sköter ärenden till exempel 

med myndigheterna, hemma eller med familjen samt i hobbyer. Medier som informanterna 

använder mest på svenska för tillfället var TV, musik och social media, medan det mest sällan 

lyssnades det på svensk radio. Det delområde av språkanvändning som används oftast under 

användning av svenska var de muntliga färdigheterna, medan informanterna mest sällan 

skriver på svenska. Därtill visar sig informanterna vara flitiga användare av även andra språk. 

Resultaten angående attityder gentemot svenska och andra språk visade att informanterna har 

en tämligen positiv inställning till svenska och andra språk. Största delen av informanterna 

valde finska som det viktigaste språket, svenska som det näst viktigaste språket och engelska 

som det tredje viktigaste språket. Med tanke på informanternas känslotillstånd under 

situationer som kräver användning av svenska, så visade sig känslorna vara relativt neutrala, 

även om de lutade mera mot det positivare hållet. Den formella situationen väckte aningen 

negativare känslor hos informanterna i jämförelse med den informella situationen.  

Resultaten angående attityder gentemot språkbadsundervisningen visade att informanterna allt 

som allt var väldigt nöjda med språkbadsundervisningen. En klar majoritet ansåg att de haft 

väldigt mycket nytta av språkbadsundervisningen, att de var väldigt nöjda med att de deltagit i 

språkbadet och att deltagandet i språkbadet har påverkat uppfattningen om den egna två- eller 

flerspråkigheten samt påverkat beredskapen att lära sig nya språk. Alla informanter skulle 

rekommendera eller har rekommenderat språkbad till andra. Informanterna ansåg sig haft mest 

nytta av språkfärdigheterna i studier och arbetet. Majoriteten angav att de tyckte om att studera 

på svenska, även om en del förhöll sig aningen negativare mot de svenska studierna. 

Orsakerna till positiva känslor gentemot undervisningen på svenska angavs mest 

återkommande vara kognitiva orsaker, den språkliga nyttan samt emotionella orsaker. 
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Orsakerna till de negativare känslorna visades oftast vara kognitiva orsaker och emotionella 

orsaker under skoltiden. De neutrala känslorna omfattade ofta kommentarer om att det kändes 

naturligt. Det bästa med språkbadsundervisningen ansågs oftast vara själva 

undervisningsmetoden och de språkfärdigheter i svenska som den erbjudit. En stor del av 

informanterna ansåg att språkbadsundervisningen kunde utvecklas genom att ha mera 

undervisning på svenska i högstadiet, mera grammatikundervisning, mera uppmuntran till att 

tala svenska, mera språkbadsundervisning överlag samt mera modersmålsundervisning/finska. 

De ord som informanterna mest återkommande beskrev språkbadsundervisningen med var 

nyttigt, lärorikt, viktigt och möjlighet. 

När man jämför resultaten av denna undersökning med resultat av tidigare studier som utförts i 

Finland så kan man se vissa likheter. Bland annat Ladvelins undersökning visade att Finlands 

första språkbadselever allt som allt har mycket positiva attityder gentemot språkbadet, det 

svenska språket, sig själva samt sina egna språkfärdigheter (Ladvelin,2008, s. 119 – 124; 

Laurén, 2008, s. 72). Även Westergårds undersökning visade att språkbadseleverna talar, 

skriver och förstår både talat och skrivet språk bättre än elever i den traditionella 

undervisningen, använder mera svenska på fritiden samt har positiva attityder gentemot 

språkbadsundervisningen och finlandssvenskar (Westergård, 1996).  

Av resultaten kan man dra den slutsatsen att språkbadsundervisningen verkar vara en effektiv 

undervisningsmetod i synnerhet sett från det språkliga perspektivet och förverkligandet av 

själva undervisningsmetoden. Enligt resultaten kunde man utveckla språkbadsundervisningen 

genom att förverkliga mera svenskundervisning på högstadienivå, mera 

grammatikundervisning, uppmuntra eleverna att använda mera svenska, mera 

modersmålsundervisning eller undervisning på finska samt att det skulle finnas mera 

språkbadsskolor. Orsaken till den minskande andelen svenskspråkig undervisning i högstadiet 

ät att det är karaktäristiskt för det tidigt fullständiga språkbadet att undervisningen på 

målspråket minskar gradvis så att undervisningen på målspråket och modersmålet är 50/50 

under högstadieåren (Laurén, 1995, s. 20). Däremot är orsaken till bristen på 

grammatikundervisning i språkbad att en av de centrala principerna för språkbad är att 

målspråket används som medel istället för mål och härmed fokuseras uppmärksamheten 

huvudsakligen på innehållet istället för språkets form. (Laurén, 1995, s. 19.) Med tanke på 
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förbättringsförslaget gällande uppmuntrandet till muntlig språkproduktion så menar även 

Swain och Lapkin att andraspråksinlärningen skulle bli mera effektiv om språkbadseleverna 

skulle uppmuntras till att använda andraspråket även utanför klassrummet samt efter 

slutförandet av språkbadsundervisningen. (Swain & Lapkin, 1982, s. 36 – 55). Utgående från 

de tidigare språkbadselevernas språkfärdigheter i svenska så visade det sig att de skriftliga 

färdigheterna ofta bedömdes som de svagaste. Följaktligen kunde man även fokusera mera på 

att utveckla dessa färdigheter hos eleverna i språkbadsundervisningen.  

Eftersom min undersökning har både kvantitativa och kvalitativa drag, så granskar jag 

tillförlitligheten ur båda synvinklarna (jfr Hirsijärvi et al., 2007, s. 226 – 227; Trost, 2012, s. 

61, 63; Eskola & Suoranta, 2005, s. 208 – 211; Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 136 – 141). Jag 

anser att reliabiliteten och valditeten är rätt så tillförlitliga i min undersökning. Med tanke på 

reliabiliteten, så tror jag att undersökningen skulle ge relativt liknande resultat i en upprepad 

undersökning. Å andra sidan undersökte jag upplevelser och attityder, vilket inte kan ge en 

hundraprocentigt sanningsenlig bild av helheten. Aspekter som kan dra ner på tillförlitligheten 

är att upplevelserna, tankarna och attityderna kan ändra från tid till tid, till exempel enligt den 

tillfälliga sinnesstämningen. Därtill kan minnesbilden av grundskoletiden vara oklar. 

Informanterna hade vid undersökningstillfället slutat språkbadsundervisningen för 0-18 år 

sedan. De som slutat språkbadsundervisningen för flera år sedan kan ha glömt en del eller ha 

en förändrad minnesbild av undervisningen. Dock tror jag ändå inte att dessa aspekter skulle 

förorsaka betydliga förändringar i resultaten av en ny undersökning.  

Som resultaten visar, så förhåller sig informanterna i denna undersökning förvånansvärt 

positiva gentemot språkbadet. Det finns en möjlighet att målgruppen i denna undersökning 

kom att innefatta en stor del av tidigare språkbadselever som är nöjda med 

språkbadsundervisningen, vilket kan leda till att resultaten ser positivare ut än vad de i 

verkligheten är. Men å andra sidan finns det ju en möjlighet att språkbadselever faktiskt är 

mycket nöjda med deltagandet i språkbadsundervisningen, vilket även diverse tidigare 

undersökningar visar som presenterats i denna avhandling. Inom denna aspekt kan man inte 

vara helt säker på resultatens tillförlitlighet. För att få reda på tillförlitligheten kunde man 

upprepa undersökningen med ett annat urval informanter, vilket skulle visa om resultaten i 

denna undersökning är generaliserbara. Med 103 informanter har resultaten en statistisk 
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signifikans, vilket förstärker generaliserbarheten av min undersökning. Undersökningens 

resultat motsvarade ganska bra mina hypoteser och mina resultat fick stöd av tidigare 

forskning, vilket ökar tillförlitligheten hos min undersökning. För att ännu förstärka 

tillförlitligheten så strävade jag till att redogöra för varje skede i min undersökning så noggrant 

och ärligt som möjligt.  

Gällande validiteten så anser jag att jag klarat av att mäta det jag ville mäta. Jag anser att den 

materialinsamlingsmetod jag använde är lämplig med tanke på forskningsproblemet och 

målgruppen. Jag ansträngde mig mycket för att få enkäten så ändamålsenlig och entydig som 

möjligt och därtill bad jag om råd och bättringsförslag av mina handledare och studiekamrater, 

vilket stärkte validiteten i min undersökning. Å andra sidan var min undersökning en 

enkätundersökning, vilket kan göra att resultaten är aningen ytliga. För att få en djupare bild 

av informanternas uppfattningar och attityder kunde man ha utfört intervjuer vid sidan om 

enkäterna.  

Med tanke på tillförlitligheten i själva enkäten anser jag att enkäten fungerade bra. Eftersom 

informanterna har egen erfarenhet av ämnet, så uppfattade de huvudsakligen frågorna som jag 

hade avsett. Därtill anser jag att enkäten innehåller till den största delen relevanta frågor med 

tanke på forskningsproblemet. De frågor som jag anser var de minst relevanta frågorna var 

fråga 1.d (vad är din nuvarande bostadsort?) och 17. a (hur mycket tyckte du om att studera på 

svenska?). Jag utelämnade dessa två frågor från analysdelen, mest på grund av att mitt 

material var så pass stort att jag ansåg att jag måste utelämna några frågor. En av 

informanterna kommenterade att enkäten kunde ha innehållit ett utrymme där man kunde ha 

kommenterat övriga tankar som ämnet väcker hos informanterna. Detta kunde ha gett 

intressanta kommentarer angående tankar om egna språkfärdigheter, språkanvändning, 

språkbadsundervisningen, det svenska språket och andra språk. Majoriteten av frågorna i 

enkäten var frivilliga, vilket ledde till att en liten del av informanterna inte hade besvarat några 

frågor i sina enkäter, vilket i sin tur resulterade att i majoriteten av svaren på frågorna 

förekommer det ett bortfall på en eller några informanter. Jag valde ändå att analysera även 

dessa ofullständiga enkäter, eftersom alla enkäter innehöll värdefulla svar, även om alla frågor 

inte besvarats.  
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Med tanke på objektiviteten (jfr Hirsijärvi, 2009, s. 292 – 293) så anser jag att jag varit 

objektiv under alla undersökningsskeden. Jag har inte själv deltagit i språkbadsundervisningen 

under grundskoletiden, vilket betyder att jag inte har egna erfarenheter som kunde ha en 

påverkan på sättet att analysera och tolka svaren. Jag anser alltså att jag hade en relativt öppen 

och neutral förhållning till informanternas svar, vilket ökar objektiviteten. Jag anser att jag var 

mest objektiv i analysen av de statistiska resultaten, även om jag strävade till att vara så 

objektiv som möjligt även i den kvalitativa analysen. Forskarens egna tolkningar påverkar ofta 

i kvalitativ forskning (Patel & Davidson, 2011, s. 120), vilket gör att mina tolkningar av 

resultaten kan vara mera eller mindre unika, även om jag eftersträvade objektivitet så bra som 

möjligt.  

Utgående från denna forskning kunde man undersöka ämnet vidare genom att fördela 

målgruppen i två grupper enligt årtalen då informanterna slutat i språkbadet och sedan jämföra 

de olika åldersgrupperna med varandra. Det skulle vara intressant att se om det finns skillnad 

mellan grupperna eller om resultaten skulle visa en viss utveckling mot något håll angående 

informanternas tankar, attityder och upplevelser. Vidare vore det intressant att utreda om det 

finns skillnader mellan informanterna på de olika orterna där informanterna deltagit i 

språkbadsundervisningen. Man kunde även göra en mera kvalitativ undersökning inom detta 

ämne med hjälp av exempelvis intervjuer, för att få en djupare uppfattning angående ämnet. 

Resultaten av denna undersökning kan användas i utvecklingsarbetet av 

språkbadsundervisningen. Tidigare språkbadselevers tankar och upplevelser är en värdefull 

källa i fråga om språkbadsundervisningens för- och nackdelar. Även språkbadslärare kunde få 

tankar och idéer om hur man kunde utveckla sitt eget arbete inom språkbadsundervisningen. 

Jag anser att jag genom denna studie själv fått en bättre inblick om språkbadsundervisningens 

för- och nackdelar samt tankar om hur jag själv som språkbadslärare i framtiden kan medverka 

till en ytterligare förbättring av språkbadsundervisningen. 
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BILAGA 1. Enkäten 

 

Entisten kielikylpyoppilaiden kokemuksia ja ajatuksia 

kielitaidoistaan, ruotsin kielestä ja muista kielistä sekä 

kielikylpyopetuksesta 

Lomake on ajastettu: julkisuus alkaa 30.11.2015 14.00 ja päättyy 15.12.2015 0.00 

 

Opiskelen kielikylpyopettajaksi Oulun yliopistossa ja työstän parhaillaan pro gradu -tutkielmaani. 
Tutkielmassani tutkin entisten kielikylpyoppilaiden kokemuksia ja ajatuksia kielitaidoistaan, ruotsin 
kielestä ja muista kielistä sekä kielikylpyopetuksesta. 

  

Aineistohankintani toteutan kyselylomakkeiden avulla, johon kutsun sinut osallistumaan. Kyselyyn voit 
vastata tämän sähköisen kyselylomakkeen avulla, jonka vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. 

  

Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista. Tulen käsittelemään antamasi vastaukset tutkimuksen 
kaikissa vaiheissa nimettömänä ja ehdottoman luottamuksellisesti. 

  

Vastausaikaa on kaksi viikkoa. Pyydän sinua siis vastaamaan tähän kyselyyn viimeistään 14.12.2015. 

  

Otathan minuun yhteyttä jos sinulla on kysymyksiä kyselylomakkeeseen liittyen tai muita kysymyksiä. 
Minut tavoittaa sähköpostitse s93027@student.uwasa.fi. 

  

Olen hyvin kiitollinen jokaisesta vastauksesta. Lämmin kiitos vastauksestasi jo etukäteen! 

  

Ystävällisin terveisin 
Mia West 

 

KYSELYLOMAKE 

1. a. Sukupuoli 

Mies 

Nainen 
 
 

1. b. Äidinkieli  
 
 

1. c. Mitä kieltä/kieliä käytät kotona?  
 
 

1. d. Mikä on tämänhetkinen asuinpaikkakuntasi?  
 

1. e. Minä vuonna lopetit kielikylpyopetuksen?  

 
Päiväkoti Alakoulu Yläkoulu 

1. f. Kuinka monta vuotta yhteensä opiskelit kielikylpyopetuksessa seuraavilla 
asteilla: 
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1. g. Millä paikkakunnalla osallistuit kielikylpyopetukseen?  
 

2. Miten arvioit omat tämänhetkiset ruotsin kielen taitosi seuraavilla osa-alueilla: 

 
Erittäin 
hyvin 

Hyvin Melko 
hyvin 

Melko 
huonosti 

Huonosti 

Puhuminen 
     

Kirjoittaminen 
     

Kuullun ymmärtäminen 
     

Luetun ymmärtäminen 
     

 

3. Mitä seuraavista kielistä käytät mieluiten/parhaiten/helpoiten seuraavissa toiminnoissa tällä hetkellä? Aseta 
kielet järjestykseen siten, että 1= parhaiten, 2= toiseksi parhaiten jne. 

 
Suomi Ruotsi Englanti Muu kieli 

Puhut parhaiten 
    

Kirjoitat parhaiten 
    

Luet parhaiten 
    

Kuuntelet mieluiten 
    

Lasket mieluiten 
    

Kirjoitat nopeita muistiinpanoja helpoiten 
    

Ilmaiset tunteitasi helpoiten 
    

Ilmaiset mielipiteitäsi helpoiten 
    

Käytät eniten 
    

Käytät mieluiten 
    

 

Jos täytit sarakkeen "muu kieli", niin mikä kieli oli kyseessä?  
 
 
4. a. Koetko, että ruotsin kielen taitosi ovat muuttuneet (vahvistuneet/heikentyneet) kielikylpyopetuksen 
päättämisen jälkeen? 

Kyllä, ne ovat vahvistuneet 

Kyllä, ne ovat heikentyneet 

Eivät ole muuttuneet 

En osaa sanoa 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen Eivät ole muuttuneet tai En osaa sanoa, siirry suoraan kysymykseen 
5. 
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4. b. Miten ruotsin kielen taitosi ovat muuttuneet kielikylpyopetuksen päättämisen jälkeen?

 
 
 
4. c. Miksi uskot, että ruotsin kielen taitosi ovat muuttuneet kielikylpyopetuksen jälkeen?

 
 
 
5. Mitä kaksi- ja monikielisyys mielestäsi on? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. 

Sitä, että on oppinut kaksi tai useampaa kieltä aikaisin elämässä 

Sitä, että omaa kyvyn puhua kahta tai useampaa kieltä syntyperäisellä tasolla 

Sitä, että osaa useampaa kuin yhtä kieltä, vaikka kielitaidot muilla kielillä olisivatkin vielä aloittelijatasolla 

Sitä, että kielitaidot kahdella tai useammalla kielellä ovat samalla tasolla 

Sitä, että osaa tuottaa merkityksellisiä ja täydellisiä lauseita useammalla kuin yhdellä kielellä 

Sitä, että säännöllisesti käyttää useampaa kuin yhtä kieltä 

Sitä, että pärjää useammalla kuin yhdellä kielellä niin arkipäiväisissä kuin erikoisimmissakin tilanteissa, 
vaikka kielitaidot olisivatkin rajalliset 

Sitä, että pitää itseään kaksi- tai monikielisenä henkilönä 

Sitä, että muut ihmiset pitävät kaksi- tai monikielisenä 
 
Muuta, mitä? 

 
 
 
6. a. Koetko olevasi kaksikielinen? 

Kyllä 

En 
 
 
6. b. Koetko olevasi monikielinen? 

Kyllä 

En 
 
 
Jos vastasit En sekä kysymykseen 6. a. että 6. b., siirry suoraan kysymykseen 7. 
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6. c. Missä kielissä koet olevasi kaksikielinen/monikielinen?  
 
 
6. d. Onko kielikylpyopetukseen osallistuminen vaikuttanut siihen, että koet olevasi kaksikielinen/monikielinen? 

Kyllä 

Osittain 

Ei lainkaan 

En osaa sanoa 
 
 
7. a. Kuinka usein käytät tällä hetkellä ruotsia keskimäärin? 

Päivittäin 

Viikoittain 

Kuukausittain 

Muutaman kerran vuodessa 

Harvemmin 
 
 
7. b. Onko ruotsin kielen käyttösi: 

Säännöllistä 

Kausittaista 

En käytä ruotsia ollenkaan 
 

8. Kuinka toistuvasti käytät ruotsia seuraavissa tilanteissa tällä hetkellä? 

 
Säännöllisesti Kausittain En 

koskaan 

Työssä 
   

Opinnoissa 
   

Ystävien/tuttavien kanssa 
   

Kotona/perheen kanssa 
   

Harrastuksissa 
   

Ostoksilla 
   

Hoitaessa asioita esim. viranomaisten kanssa 
   

Matkustellessa 
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9. Käytätkö tällä hetkellä ruotsia jossakin/joissakin seuraavissa medioissa? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. 

Kirjojen/lehtien lukeminen 

Radion kuuntelu 

Television katselu 

Musiikin kuuntelu 

Internetissä surffailu 

Blogien lukeminen/kirjoittaminen 

Sosiaalisessa mediassa 

En käytä medioita ruotsiksi 
 

Muu, mikä?  
 
 
10. Mitä seuraavista kielenkäytön osa-alueista käytät useimmiten käyttäessäsi ruotsia tällä hetkellä? 

Puhuminen 

Kuunteleminen 

Kirjoittaminen 

Lukeminen 

En käytä ruotsia 
 
 
11. Koetko, että tämänhetkinen asuinympäristösi tarjoaa mahdollisuuksia ruotsin kielen käytölle? 

Erittäin paljon 

Melko paljon 

Keskinkertaisesti 

Melko vähän 

Ei lainkaan 

En osaa sanoa 
 
 
12. Kuinka mielelläsi käytät ruotsia? 

Erittäin mieluusti 

Melko mieluusti 

En kovinkaan mieluusti 

En lainkaan mieluusti 

 



116 

 

 

13. Kuvittele tilanne: Tapaat entuudestaan tuntemattoman henkilön, joka osoittautuu ruotsinkieliseksi. Hän 
puhuttelee sinua ruotsiksi. Miltä sinusta tuntuu keskustella ruotsiksi kyseessä olevan henkilön kanssa? 

Laita rasti ruutuun, joka on lähimpänä tunnetilaasi ko. tilanteessa. 

 
1 2 3 4 5 

(1) Helpolta - (5) Vaikealta 
     

(1) Mukavalta - (5) Epämukavalta 
     

(1) Innostuneelta - (5) Välinpitämättömältä 
     

(1) Kiinnostuneelta - (5) Tylsistyneeltä 
     

(1) Varmalta - (5) Epävarmalta 
     

(1) Tutulta - (5) Oudolta 
     

 

14. Kuvittele tilanne: Haet uutta työpaikkaa ja saat kutsun työhaastatteluun. Haastattelutilanteessa haastattelija 
alkaa haastatella sinua ruotsiksi. Miltä sinusta tuntuu vastata haastattelijan kysymyksiin ruotsiksi? 

Laita rasti ruutuun, joka on lähimpänä tunnetilaasi ko. tilanteessa. 

 
1 2 3 4 5 

(1) Helpolta - (5) Vaikealta 
     

(1) Mukavalta - (5) Epämukavalta 
     

(1) Innostuneelta - (5) Välinpitämättömältä 
     

(1) Kiinnostuneelta - (5) Tylsistyneeltä 
     

(1) Varmalta - (5) Epävarmalta 
     

(1) Tutulta - (5) Oudolta 
     

 
 
15. Koetko, että kielikylpyopetuksesta on ollut sinulle hyötyä kielellisestä näkökulmasta katsottuna? 

Erittäin paljon 

Melko paljon 

Keskinkertaisesti 

Melko vähän 

Ei lainkaan 
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16. Missä tilanteissa koet, että kielikylpyopetuksen tarjoamista kielitaidoista on ollut sinulle eniten hyötyä? Valitse 
yksi tai useampi vaihtoehto. 

Työssä 

Opinnoissa 

Ystävien/tuttavien seurassa 

Kotona/perheen kanssa 

Matkustellessa 

Harrastuksissa 

Ei missään 
 

Muu, mikä?  
 
 
17. a. Kuinka paljon pidit ruotsiksi opiskelusta? 

Erittäin paljon 

Melko paljon 

Keskinkertaisesti 

Melko vähän 

En ollenkaan 
 
 
17. b. Perustele: 

 
 
 
18. Mitä muita kieliä olet opiskellut ruotsin kielen lisäksi? 

 
 
 
19. Mitä kieliä käytät? 
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20. Listaa kolme kieltä, joista on sinulle eniten hyötyä. 

 
Aseta kielet tärkeysjärjestykseen niin, että tärkein kieli on ensimmäisenä. 

1. 
 

2. 
 

3.  
 

 
21. Onko kielikylpy vaikuttanut valmiuksiin oppia kieliä? 

Kyllä 

Ei 

En osaa sanoa 
 
 
22. Minkälaiset ovat kokemuksesi ruotsin kielen opinnoista kielikylvyn jälkeen? 

Erittäin hyvät 

Hyvät 

Ei hyvät eikä huonot 

Huonot 

Erittäin huonot 

En ole opiskellut ruotsin kieltä kielikylvyn jälkeen 
 
 
23. Oletko tyytyväinen siitä, että suoritit peruskoulun kielikylpyopetuksessa? 

Erittäin tyytyväinen 

Melko tyytyväinen 

En tyytyväinen enkä tyytymätön 

Melko tyytymätön 

Erittäin tyytymätön 
 
 
24. Mikä oli mielestäsi parasta kielikylpyopetuksessa? 
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25. Mitä kehitettävää kielikylpyopetuksessa mielestäsi on? 
 

 
 
 
26. Suosittelisitko/oletko suositellut kielikylpyä muille? 

Kyllä 

En 
 

27. Kuvaile kolmella sanalla kielikylvyn merkitystä itsellesi: 

 
Kielikylpy on... 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

  

Kiitos osallistumisestasi! 
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Tidigare språkbadselevers tankar och erfarenheter angående sina 

språkfärdigheter, det svenska språket och övriga språk samt 

språkbadsundervisningen 

 

Blankett är tidsinställd: offentlighet inleds 30.11.2015 14.00 och upphör 15.12.2015 0.00 

Jag studerar till språkbadslärare vid Uleåborgs universitet och arbetar som bäst med min avhandling pro gradu. I 
min avhandling undersöker jag tidigare språkbadselevers tankar och erfarenheter angående sina språkfärdigheter, 
det svenska språket och övriga språk samt språkbadsundervisningen.  
 
Jag samlar in material till undersökningen med hjälp av frågeformulärer, som jag ber dig svara på. Du kan svara 
på enkäten med hjälp av det här elektroniska frågeformuläret. Det tar cirka 15 minuter att svara på frågorna. 
 
Det är frivilligt att delta i förfrågningen. Alla svar kommer att behandlas anonymt och totalt konfidentiellt under 
undersökningens alla skeden.  
 
Svarstiden är två veckor. Jag ber dig alltså att fylla i enkäten senast 14.12.2015. 
 
Kontakta mig gärna om du har frågor angående frågeformuläret eller övriga frågor. Du kan kontakta mig via e-post 
s93027@student.uwasa.fi. 
 
Jag är väldigt tacksam för varje svar jag får. Ett varmt tack för ditt svar redan i förväg! 
 
Med vänliga hälsningar 
Mia West 

  

FRÅGEFORMULÄR 

 

1. a. Kön 

Man 

Kvinna 

 

1. b. Ditt modersmål  

 

1. c. Vilket/vilka språk använder du hemma?  

 

1. d. Vad är din nuvarande bostadsort?  
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1. e. Vilket år slutade din språkbadsundervisning?  

 
Daghem Lågstadiet Högstadiet 

1. f. Hur många år studerade du i språkbadsundervisningen under följande 
stadier? 

   

 

1. g. På vilken ort deltog du i språkbadsutbildningen?  

 

2. Hur bedömer du dina egna nuvarande språkfärdigheter i svenska enligt följande delområden: 

 
Mycket 

bra 
Bra Ganska bra Ganska 

dåligt 
Dåligt 

Tal 
     

Skrift 
     

Hörförståelse 
     

Läsförståelse 
     

 

3. Vilket av följande språk använder du helst/bäst/lättast i följande aktiviteter för tillfället? Ställ språken i ordning så 
att 1= bäst, 2= näst bäst osv. 

 
Finska Svenska Engelska Annat språk 

Talar på bäst 
    

Skriver på bäst 
    

Läser på bäst 
    

Lyssnar på helst 
    

Räknar på helst 
    

Skriver snabba anteckningar på lättast 
    

Uttrycker en känsla på lättast 
    

Uttrycker en åsikt på lättast 
    

Använder mest 
    

Använder helst 
    

Om du fyllde i kolumnen "annat språk", så vilket språk var det frågan om?  
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4. a. Upplever du att dina färdigheter i svenska har förändrats (förstärkts/försvagats) efter slutförandet av 
språkbadsundervisningen? 

Ja, de har förstärkts 

Ja, de har försvagats 

De har inte förändrats 

Vet ej 
 

Om du svarade "De har inte förändrats" eller "Vet ej" på föregående fråga, fortsätt direkt till fråga 5. 

 

4. b. Hur har dina färdigheter i svenska förändrats efter slutförandet av språkbadsundervisningen? 

 

 

4. c. Varför tror du att dina färdigheter i svenska har förändrats efter slutförandet av språkbadsundervisningen? 

 

 

5. Vad innebär två- och flerspråkighet enligt din mening? Välj ett eller flera alternativ. 

Att man har lärt sig två eller flera språk under ett tidigt skede av livet 

Att man har infödd kompetens i två eller flera språk 

Att man kan flera än ett språk, även om språkfärdigheterna i de andra språken ännu ligger på nybörjarnivå 

Att språkfärdigheterna i två eller flera språk ligger på samma nivå 

Att man kan producera meningsfulla och fullständiga meningar på flera än ett språk 

Att man regelbundet använder flera än ett språk 

Att man klarar av att använda flera än ett språk lika så i vardagliga situationer som i mera specifika 
sammanhang, även om språkfärdigheterna är begränsade 

Att man själv identifierar sig som två- eller flerspråkig 

Att man identifieras av andra människor som två- eller flerspråkig 
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Annat, vad? 

 

 
6. a. Anser du dig själv vara tvåspråkig? 

Ja 

Nej 

 

6. b. Anser du dig själv vara flerspråkig? 

Ja 

Nej 

Om du svarade "Nej" både på fråga 6.a. och 6.b., fortsätt direkt till fråga 7. 

 

6. c. I vilka språk anser du dig själv vara tvåspråkig/flerspråkig?  

 
6. d. Har deltagandet i språkbadsundervisningen påverkat din uppfattning om din tvåspråkighet/flerspråkighet? 

Ja 

Delvis 

Inte alls 

Vet ej 

 

7. a. Hur ofta använder du svenska för tillfället i genomsnitt? 

Dagligen 

Varje vecka 

Varje månad 

Några gånger i året 

Mera sällan 
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7. b. Är din användning av svenska: 

Regelbunden 

Periodvis 

Jag använder inte alls svenska 

 

8. Hur återkommande använder du svenska i följande situationer för tillfället? 

 
Regelbundet Periodvist Aldrig 

I arbetet 
   

I studierna 
   

Med vänner/bekanta 
   

Hemma/med familjen 
   

I hobbyer 
   

När du handlar 
   

När du sköter ärenden t.ex. med myndigheter 
   

Under resor 
   

 

9. Använder du för tillfället svenska i något/några av följande medier? Välj ett eller flera alternativ. 

Böcker/tidningar 

Radio 

TV 

Musik 

Internet 

Bloggar 

Social media 

Jag använder inte medier på svenska 
 

Annat, vad?  
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10. Vilka av följande delområden använder du mest då du använder svenska för tillfället? 

Tala 

Lyssna 

Skriva 

Läsa 

Jag använder inte svenska 
 
 
11. Upplever du att din nuvarande bostadsort erbjuder möjligheter till att använda svenska? 

Väldigt mycket 

Ganska mycket 

Medelmåttligt 

Ganska litet 

Inte alls 

Vet ej 
 
 
12. Hur gärna använder du svenska? 
 

Väldigt gärna 

Ganska gärna 

Inte så gärna 

Inte alls gärna 
 
 

13. Föreställ dig följande situation: du möter en från tidigare okänd person, som visar sig vara svenskspråkig. 
Personen tilltalar dig på svenska. Hur känns det för dig att samtala med personen i fråga på svenska? 

Kryssa för den rutan, som närmast motsvarar ditt känslotillstånd under situationen i fråga. 

 
1 2 3 4 5 

(1) Lätt - (5) Svårt 
     

(1) Trevligt - (5) Otrevligt 
     

(1) Ivrigt - (5) Likgiltigt 
     

(1) Intressant - (5) Uttråkat 
     

(1) Säkert - (5) Osäkert 
     

(1) Välbekant - (5) Främmande 
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14. Föreställ dig följande situation: du söker nytt jobb och får inbjudan till en arbetsintervju. Under intervjutillfället 
börjar intervjuaren intervjua dig på svenska. Hur känns det för dig att svara på intervjuarens frågor på svenska? 

Kryssa för den rutan, som närmast motsvarar ditt känslotillstånd under situationen i fråga. 

 
1 2 3 4 5 

(1) Lätt - (5) Svårt 
     

(1) Trevligt - (5) Otrevligt 
     

(1) Ivrigt - (5) Likgiltigt 
     

(1) Intressant - (5) Uttråkat 
     

(1) Säkert - (5) Osäkert 
     

(1) Välbekant - (5) Främmande 
     

 
 
15. Upplever du att du har haft nytta av språkbadsundervisningen, sett från det språkliga perspektivet? 

Väldigt mycket 

Ganska mycket 

Medelmåttligt 

Ganska litet 

Inte alls 
 
 
16. I vilka situationer anser du att du har haft mest nytta av de språkfärdigheter som språkbadsundervisningen 
erbjudit? Välj ett eller flera alternativ. 

I arbetet 

I studierna 

Med vänner/bekanta 

Hemma/med familjen 

Under resor 

I hobbyer 

Ingenstans 

Annat, vad?  

 
17. a. Hur mycket tyckte du om att studera på svenska? 

Väldigt mycket 

Ganska mycket 

Medelmåttligt 
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Ganska litet 

Inte alls 
17. b. Motivera: 

 

 

18. Vilka andra språk än svenska har du studerat? 

 

 

19. Vilka språk använder du? 

 

 

20. Lista upp tre språk, som du anser dig ha mest nytta av. 

 
Nämn det viktigaste språket först. 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 
 
21. Har språkbad påverkat beredskapen att lära dig nya språk? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 
 
 
 
 
 
 



128 

 

 
 
 
 
22. Hurudana erfarenheter har du av svenska språkstudier som du studerat efter språkbadet? 

Väldigt goda 

Goda 

Inte goda och inte dåliga 

Dåliga 

Väldigt dåliga 

Har inte studerat svenska efter språkbadet 
 

23. Är du nöjd över att du genomförde grundskolan i språkbadsundervisningen? 

Väldigt nöjd 

Ganska nöjd 

Inte nöjd och inte missnöjd 

Ganska missnöjd 

Väldigt missnöjd 
 

24. Vad var det bästa med språkbadsundervisningen enligt din åsikt? 

 

 

25. Hur skulle man kunna utveckla språkbadsundervisningen enligt din åsikt? 
 

 
 
 
26. Skulle du rekommendera/ har du rekommenderat språkbadsundervisningen till andra? 

Ja 

Nej 
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27. Beskriv med tre ord vilken betydelse språkbad hade för dig: 

 
Språkbad är... 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 
 
 

 

Tack för ditt deltagande! 
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BILAGA 2. TABELL 4. Informanternas prioritering av språken som de använder helst/bäst/lättast 

Aktivitet Finska Svenska Engelska Annat språk 

 1 2 3 4 B 1 2 3 4 B 1 2 3 4 B 1 2 3 4 - 

Talar på bäst 102 

99% 

1 

1% 

- - - 1 

1% 

64 

62,1% 

35 

34% 

3 

2,9% 

- 1 

1% 

44 

44% 

55 

55% 

- 3 

 

- - 5 

16,7% 

25 

83,3% 

73 

 

Skriver på bäst 95 

92,2% 

8 

7,8% 

- - - 5 

4,8% 

59 

57,3% 

39 

37,9% 

- - 3 

3% 

42 

42% 

55 

55% 

- 3 

 

- - 2 

6,7% 

28 

93,3% 

73 

 

Läser på bäst 101 

98,1% 

2 

1,9% 

- - - 4 

3,9% 

63 

61,2% 

35 

34% 

1 

1% 

- - 42 

42% 

58 

58% 

- 3 

 

- - 4 

13,8% 

25 

86,2% 

74 

 

Lyssnar på 

helst 

87 

84,5% 

15 

14,6% 

1 

1% 

- - 13 

12,6

% 

45 

43,7% 

41 

39,8% 

4 

3,9% 

- 12 

12% 

42 

42% 

46 

46% 

- 3 

 

1 

3,3% 

2 

6,7% 

5 

16,7% 

22 

73,3% 

73 

 

Räknar på 

helst 

89 

86,4% 

13 

12,6% 

1 

1% 

- - 16 

15,7

% 

58 

56,9% 

26 

25,5% 

2 

2 % 

1 

 

2 

2% 

33 

32,7% 

66 

65,3% 

- 2 

 

- - 4 

19,8% 

25 

86,2% 

74 

 

Skriver snabba 

anteckningar 

på lättast 

92 

89,3% 

11 

10,7% 

- - - 8 

7,8% 

50 

49% 

43 

42,2% 

1 

1% 

1 

 

4 

4% 

45 

44,5% 

52 

51,5% 

- 2 

 

- - 2 

6,9% 

27 

93,1% 

74 

 

Uttrycker en 

känsla på 

lättast 

93 

90,3% 

8 

7,8% 

2 

1,9% 

- - 7 

6,9% 

50 

49% 

41 

40,2% 

4 

3,9% 

1 

 

6 

5,9% 

48 

47,5% 

46 

45,4% 

1 

1% 

2 

 

- - 8 

26,7% 

22 

73,3% 

73 

 

Uttrycker en 

åsikt på lättast 

99 

96,1% 

4 

3,9% 

- - - 3 

2,9% 

51 

50% 

46 

45% 

2 

1,9% 

1 2 

2% 

52 

51,5% 

47 

46,5% 

- 2 

 

- - 3 

10,3% 

26 

89,7% 

74 

 

Använder 

mest 

95 

92,2% 

6 

5,8% 

2 

1,9% 

- - 9 

8,7% 

50 

48,5% 

38 

36,9% 

6 

5,8% 

- 5 

5% 

44 

44% 

51 

51% 

- 3 

 

- - 7 

24,1% 

22 

75,9% 

74 

 

Använderhelst 95 

92,2% 

8 

7,8% 

- - - 11 

10,8

% 

55 

53,9% 

32 

31,4% 

4 

3,9% 

1 

 

5 

5% 

42 

41,6% 

54 

53,5% 

- 2 

 

- - 6 

20,7% 

23 

79,3% 

74 

 

B= Bortfall 
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BILAGA 3. TABELL 15. Det bästa med språkbadsundervisningen enligt informanternas åsikt 

(N= 91) 

Aspekt Antal Citat 

Undervisningsmetoden 36 “Kokonaisvaltaisuus kielen oppimisessa.”(52) 

Att man lärde sig svenska 31 ”Se, että saavutin lähes kaksikielisyyden tasoisen ruotsin 

kielen taidon[…].” (37) 

Samma klass genom hela 

grundskolan 

15 ”Parasta olivat muut oppilaat jotka pysyivät vuodesta toiseen 

samalla luokalla ja joista lopulta tuli eräänlainen perhe. 

Kielikylpyluokalla oli fiksua porukkaa ja meillä oli aina hyvä 

henki!” (85) 

Beredskapen att lära sig 

andra språk 

14 ”[…]Se on antanut myös hyvät valmiudet ns. kehittyneeseen 

kielipäähän. Ts. Kielien oppiminen on n.100% varmasti 

helpottunut.” (74) 

(Tidig) inlärning av andra 

språk 

8 ”Kielten korostaminen ylipäätään. Paitsi että opetettiin 

ruotsiksi, myös muut kielet (englanti, saksa) alkoivat 

aikaisemmin kuin muilla, ja niitä myös piti tärkeinä, mikä on 

erittäin hyvä. Kieltenopetuksen pitäisi alkaa mahdollisimman 

ajoissa kaikille, kun lapsen herkkyyttä oppia kieli on vielä 

jäljellä.” (103) 

Atmosfären 7 “Ystävät, ympäristö”(55)  

Självsäkerheten i 

språkanvändningen 

5 ”rohkaistuminen kielen käyttämiseen, ilman että pelkää 

virheitä.” (91) 

Att bekanta sig med den 

finlandssvenska/svenska 

kulturen 

3 ”[…]Tavallaan kielikylvyn kautta pääsi ikään kuin eksursiolle 

suomenruotsalaiseen kulttuuriin, sillä Kokkolassa 

kaksikieleisellä paikkakunnalla meidän luokka meni aina 

esimerkiksi kirkkoon suomenruotsalaisten kanssa jne. 

Altistuimme siis myös ruotsinkieliselle kulttuurille ja 

"tavaoille" mitä pidän ehdottomana rikkautena.” (95) 

Sinnesöppnande 2 ”[…]avartanut maailmankatsomusta ja lisännyt eri kulttuurien 

ymmärrystä[…]” (29) 

Annat 7  
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BILAGA 4. TABELL 16. Hur man kunde utveckla språkbadsundervisningen enligt 

informanternas åsikt (N= 83) 

Aspekt Antal Citat 

Mera undervisning på svenska i 

högstadiet 

15 ”Kielikylpykielen väheneminen yläluokilla on liiallista 

ja sääli. Kielikylpykielen osuuden tulisi olla yhtä 

korkea yläluokillakin.” (3) 

Mera grammatik 10 ”Jag tycker att man skulle ha mera grammatik för att 

man hör och kanske talar hela tiden svenska men jaa 

grammatik är en sådan "område" som man lär inte så 

lätt.” (88) 

Mera uppmuntring till att tala 

svenska 

9 "Omana aikanani meidän oppilaiden ei ollut pakko 

puhua opettajalle ruostia, vaan saimme keskustella 

hänelle suomeksi. Tämä oli minusta huono asia, sillä 

tänäpäivänä puhetaitoni ruotsiksi ei ole niin luontva ja 

varma kuin muut kielenkäytön  osa-alueet.[…]” (95) 

Mera språkbadsundervisning 7 ”Man borde göra den tillgänglig för alla,” (8) 

Mera 

modersmålsundervisning/finska 

5 ”Äidinkielen saaminen myös vahvaksi on tärkeää (itse 

koin, että suomenkieli ei välttämättä ollut yhtä vahva 

kuin muilla, vaikka sen kanssa ei ole ollut 

ongelmiakaan).”(86) 

Att ta språkbadet i beaktan i 

gymnasiet 

4 ”[…]Myös lukion räätälöiminen kielikylpyoppilaiden 

tarpeisiin olisi hyödyllistä. Esim. kolmea pitkää kieltä 

ei ollut mahdollista enää lukea.” (10) 

Bättre lärare/utveckling av 

lärarutbildningen 

4 ”Opettajien koulutusta parannettava!!” (7) 

Behålla samma språk inom 

ämnena/termerna på båda språken 

från början 

4 ”Esim. yhteiskuntaoppia oli vuosi ruotsiksi ja kun 

kaikki termit oli opeteltu, vuoden päästä opetus vaihtui 

suomeksi. Muissakin aineissa kielen vaihtuminen 

tuntui oudolta.” (37) 

Språkbadsmetoden till all 

språkundervisning 

4 ”Muita kieliä tulisi myös lähestyä samalla tavoin, ei 

vain itse "kielikylpykieltä".” (38) 

Samarbete med svenskspråkiga 

skolor 

3 ”[…]yhteistyötä ruotsinkielisten koululaisten kanssa 

olisi voinut olla.” (22) 

Mera skriftliga övningar 2 ”Enemmän voisi keskittyä kirjoittamisen 

opiskeluun.[…]” (28) 

Språkligt stöd av omgivningen 2 ”Ruotsin kielen sitominen arkeen, esim. tutustuttaa 

lapsia (sitovasti) ruotsin kieliseen harrastustoimintaan 

ja tätä kautta ystävyyssuhteisiin.” (19) 
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Bättre logik i undervisningen och i 

förflyttningen mellan årskurserna 

2 ”Johdonmukaisuus luokka-asteelta toiselle tulisi 

säilyttää paremmin.” (45) 

Språkbadsforskning 2 ”[…]Mielestäni on tärkeää, että kielikylpyä tutkitaan 

ja kehitetään koko ajan.” (51) 

Satsa på gruppandan 2 ”Oppilasryhmien pysyminen samana läpi peruskoulun 

aiheutti levottomuutta ja keskittymisvaikeuksia 

luokassa.” (77) 

Annat 13  
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BILAGA 5. TABELL 17. Språkbadsundervisningens betydelse för informanterna 

beskrivnaiord (N= 91) 

Ord Antal Ord Antal 

Nyttigt 33 Lärorikt 17 

Viktigt 13 Möjlighet 13 

Roligt 8 Utvecklande 8 

Intressant 7 Gemenskap 6 

Rikedom 6 Sinnesöppnande 5 

Vänner 5 Annorlunda 4 

Del av identiteten 4 Fiffigt/smart 4 

Givande 4 Trevligt 4 

Tvåspråkighet 4 Arbetsmarknaden 3 

Berikande 3 Effektivt 3 

Fördel 3 Gåva 3 

Krävande 3 Nödvändigt 3 

Språkinlärning 3 Språkfärdighet 3 

Uppmuntrande 3 Barndom 2 

Bra 2 Bra utgångspunkt 2 

Framtid 2 Fungerande 2 

Färdigheter 2 Naturligt 2 

Privilegium 2 Praktisk 2 

Självsäkerhet 2 Vardag 2 

Aktiverande 1 Aktuellt 1 

Allmänbildande 1 Allt 1 

Banbrytare 1 Bra uppfinning 1 

Bra inlärningsmetod 1 Bra lärare 1 

Bäst 1 Dörröppnande 1 

Erfarenhet 1 Fantastiskt 1 

Fint 1 Flerspråkighet 1 

Framgångsrikt 1 Fundamentalt 1 

Framåtgående 1 Försvenskande 1 

Förbinda sig 1 Grund 1 

Kunskap 1 Livsstil 1 
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Lyckas 1 Lätt 1 

Långsiktig 1 Lönsam 1 

Minnen 1 Modighet 1 

Mångsidig 1 Mångsidigande 1 

Möjliggörande 1 Passlig för just mig 1 

Rolig erfarenhet 1 Socialt 1 

Stor hjälp 1 Speciell möjlighet 1 

Skola 1 Specialkunnande 1 

Språkuppfostran 1 Tvingat 1 

Underlättat studier 1 Utmärkt 1 

Värdefull 1 ”En bro över mörkt vatten” 1 

 

 

 


