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1. INLEDNING 

 

I framtiden kommer jag att arbeta som svensklärare, och därför är det intressant och nyttigt 

att forska barns attityder mot svenska som skolämne. Enligt Bengtssons undersökning 

(2013) har relativt många finska vuxna och barn ganska negativa attityder mot svenska, 

och det finns mycket diskussion om så kallad tvångssvenska bland annat i sociala medier. 

Sedan i höstas har barn börjat att lära sig svenska redan i sjätte klassen i stället för sjunde 

klassen. Jag valde att forska det här temat eftersom man inte tidigare har forskat sjätte-

klassares attityder mot svenska som skolämne lika mycket som till exempel hög-

stadieelevers attityder. I framtiden kommer det också att vara nyttigt för mig att veta om 

detta tema när jag arbetar som svensklärare och motiverar mina elever att lära sig svenska.  

  

Temat har tidigare studerats mångsidigt och av många forskare. Jag lyfter ändå fram bara 

några viktiga forskare inom detta temaområde. Robert Gardner och Wallace Lambert har 

forskat temat redan på 1950-talet, och de har haft den största betydelsen när det är fråga om 

teoriutvecklingen inom andraspråksinlärning. Jan Einarsson och Eva Sundgren har också 

undersökt detta temaområde mångsidigt. Einarsson har undersökt mycket inom språk-

sociologin och bland andra könets inverkan inom skolvärlden. Också Sundgren har forskat 

mycket inom sociolingvistik. I Finland har bland andra Eero Mustila undersökt detta tema. 

Hans undersökning Finska gymnasieelevers motivation för, attityder till och intresse för 

svenska (1990) är mycket liknande med min undersökning så den är en bra källa för mig.   

  

Enligt min åsikt är det viktigt att fortsätta studierna inom detta tema för att man får veta 

ännu mer om detta temaområde och dess utveckling. Till exempel om attityder blir sämre, 

kan man fundera på vad man kan göra på ett annat sätt så att man kunde förebygga dessa 

negativa attityder. Det skulle också vara intressant att iaktta, om elevers, som börjar att 

studera svenska redan i sjätte klassen, attityder förändras genom tiden. Med hjälp av 

forsknings-resultat inom detta temaområde kan man också utveckla undervisningsmetoder 

för att inlärningen skulle vara så inspirerande som möjligt. Också lärare kan lära sig hur de 

kunde förbättra elevers attityder och inspirera dem att lära sig främmande språk. 
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1.1. Syfte 

 

Syftet med min kandidatavhandling är att forska hurdana attityder sjätteklassare har mot 

svenska som skolämne. Jag forskar attityder, vilket betyder att jag tar reda på hur positivt 

eller negativt sjätteklassare förhåller sig till svenska språket och vilka olika faktorer som 

inverkar på dessa förhållningssätt. Jag söker svar på följande frågor:  

1) Hurdana attityder har sjätteklassare mot svenska som skolämne?    

2) Vilka olika faktorer inverkar på dessa attityder?        

3) Har flickor bättre attityder mot svenska som skolämne än pojkar? 

 

Jag antar att sjätteklassare inte har så negativa attityder mot svenska som skolämne som 

man i allmänhet tror. Jag förmodar att åtminstone föräldrar, vänner och lärare är faktorer, 

som inverkar på dessa attityder. Jag tror också att flickor har bättre attityder mot svenska 

som skolämne än pojkar eftersom man har fått sådana resultat till exempel i Einarssons 

undersökning (1991) och i Utbildningsstyrelsens rapport, som är skriven av Kangasvieri, 

Miettinen, Kukkohovi och Härmälä (2011). Också när jag själv var en högstadieelev, hade 

flickorna bättre attityder mot svenska som skolämne än pojkar. 

 

 

1.2. Material och metod  

 

Bakgrundsinformationen för min undersökning har jag insamlat från många olika tryckta 

källor samt från tre elektroniska källor. De handlar om barns och i vissa fall elevers 

attityder mot främmande språk. Det finns bland andra allmänna fakta om attityder och 

språkattityder samt om olika faktorer som inverkar på barns eller elevers attityder och på 

vilket sätt. Alla källor som jag använde var svenskspråkiga. Dessa källor, som jag använde 

för min teoridel kallas för sekundärdata eftersom de är skrivna av någon annan 

(Tahkokorpi 2016–2017:11).  
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Min undersökning handlar om attityder mot svenska som skolämne hos sjätteklassare. Jag 

utarbetade ett frågeformulär, som innehöll mångsidiga frågor om språkattityder. Jag ville ta 

reda på hurdana attityder sjätteklassare har mot svenska som skolämne, vilka olika faktorer 

inverkar på dessa attityder och om flickor har bättre attityder mot svenska som skolämne 

än pojkar. Jag ville lägga huvudpunkten på faktorerna, som inverkar på sjätteklassares 

attityder mot svenska språket. Dessa faktorer är bland andra föräldrar, vänner och lärare. 

  

I början av frågeformuläret frågade jag allmänna saker om informanten. Sedan frågade jag 

direkt om hans eller hennes språkattityder och argumenteringar varför de är av denna åsikt. 

I slutet av frågeformuläret tog jag reda på hur starkt olika faktorer inverkar på elevers 

attityder mot svenska som skolämne. Dessa faktorer, som jag tog upp, var bland andra 

lärare, vänner, föräldrar och sociala medier. Jag utarbetade frågor för mitt formulär enligt 

den teorin som jag hade genomgått för min teoridel. Frågeformuläret var finskspråkigt 

eftersom informanterna var finskspråkiga och det skulle ha varit för svårt för dem att fylla i 

ett svensk-språkigt formulär. Material för min egen undersökningsdel kallas för 

primärdata eftersom jag själv har inhämtat materialet genom mitt frågeformulär 

(Tahkokorpi 2016–2017:11). 

  

Under denna vår har jag arbetat som lärarvikarie i en skola, som ligger i Norra Österbotten. 

Jag har arbetat som engelsklärare i lågstadiet och har fått en möjlighet att låta två sjätte-

klasser fylla i mitt frågeformulär för den här avhandlingen. Klasserna valdes ut 

slumpmässigt enligt min läsordning. Eleverna fyllde i frågeformuläret 19.4.2017. Jag fick 

sammanlagt 37 informanter, därav 20 var pojkar och 17 var flickor. 

  

Jag använder kvalitativ innehållsanalys eftersom jag fördjupar mig ordentligt i mina 

forskningsresultat och analyserar samt tolkar dem så mångsidigt som möjligt i min 

analysdel (Nyby 2017). Jag analyserar mina resultat också kvantitativt eftersom jag 

åskådliggör resultaten också numeriskt (Tahkokorpi 2016–2017:13). Materialinsamlings-

metoden är ett bra exempel från kvalitativ forskningsmetod och olika numeriska resultat 

från kvantitativ forskningsmetod. 
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 2. ATTITYDER  

  

Attityder handlar om hur någon ställer sig mot olika saker. Attityder kan vara positiva eller 

negativa. De förklarar varför någon beter sig på ett visst sätt och reagerar mot olika saker 

(Fishbein & Ajzen via Einarsson 2009:217). Dessa saker kan bland andra vara en person, 

en grupp eller ett språk (Einarsson 2004:203). Attityder uttrycker också bland andra 

individens värden, normer och preferenser (Raivola via Mustila 1990:9). Faktorer som kan 

förändra en persons attityder över tiden är till exempel andra människor, egna erfarenheter 

och framgång i den saken, som attityder handlar om (Abrahamsson 2009:214).    

  

Många tror att attityder och motivation betyder samma sak. Det finns inte stora skillnader 

mellan dessa två begrepp men ändå har de några olikheter. Attityder har med en persons 

föreställningar och värderingar att göra varemot motivation berättar om hur hårt man 

anstränger sig för uppgiften. Attityderna inverkar på personens motivation och de kan ses 

som ett relativt bestående fenomen medan motivationen kan variera enligt situationen. 

Positiva attityder genererar vanligtvis en hög motivation varemot negativa attityder 

genererar en låg motivation. (Gardner via Abrahamsson 2009:207) När man har en positiv 

attityd, är man intresserad av, sätter värde på och håller av attitydobjektet. Positiva 

attityder har också befrämjande och hjälpande inverkan. När man i samma mån har en 

negativ attityd, hatar man, håller man inte av och sätter man inte värde på attitydobjektet. 

Negativa attityder har också en motarbetande och hindrande inverkan. (Uutela; Raivola via 

Mustila 1990:9)  

  

Det är trendigt att ha en negativ attityd mot svenska språket. Det syns speciellt hos 

högstadie-elever som delvis kanske spelar dessa attityder utan att de verkligen känner på 

detta sätt. (Einarsson & Hultman 1984:51) När man växer upp, lär man sig att inta en 

attityd mot olika slags saker. Man tar intryck bland andra av andra personer och deras 

attityder och bildar sig sin egen attityd mot olika saker på basis av dem. På dessa attityder 

inverkar många olika faktorer, och de kan indelas i två huvudgrupper: den primära 

socialisationen och den sekundära socialisationen. (Bijvoet 2013: 126–127) 
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2.1. Primär och sekundär socialisation 

  

Den primära socialisationen innebär framför allt föräldrar och möjligen också andra vuxna 

som tillhör barns närmaste krets. Dess direkta och indirekta inverkan börjar redan före 

skol-starten, och påverkar barns blivande attityder. (Bijvoet 2013:126) När det är fråga om 

direkt inverkan, betyder det att föräldrarna påverkar medvetet barns attityder. De kan till 

exempel säga direkt till barn vad de tänker om saker och få barnen att tänka och förhålla 

sig på samma sätt. När det är fråga om indirekt inverkan betyder att föräldrarna omedvetet 

påverkar barns attityder. I detta fall ser barn sina föräldrar som förebilder och vill bete sig 

och ha samma attityder som dem. (Einarsson 2009:219)  

 

Undersökningar har visat att det finns ett ganska starkt samband mellan föräldrars och 

mindre barns språk. När barn växer upp, skiljer deras språk sig från deras föräldrars språk. 

(Eckert via Einarsson 2009:196) Föräldrar har också en stark inverkan på barns skolgång 

när barn går i lågstadiet men när barn går i högstadiet, minskar föräldrars inverkan 

betydligt. I högstadiet börjar barn följa sina egna intressen och inte deras föräldrars åsikter 

om främmande språk. (Kangasvieri & Miettinen & Kukkohovi & Härmälä 2011) 

 

Om föräldrar uppmuntrar barn och intar en positiv attityd mot främmande språk, påverkar 

det positivt barns attityder (Düwell; Laine via Mustila 1990:44). Det kan också inverka 

positivt på barns attityder om deras föräldrar är högmotiverade och kräver framgång också 

från deras barn (Aschersleben via Mustila 1990:57).  

 

Enligt Bijvoet (2013:126–127) innebär den sekundära socialisationen bland andra vänner, 

andra jämnåriga, skola och massmedier. Också dessa faktorer har stor inverkan på barns 

attityder mot främmande språk men inte på långa vägar så stark inverkan än den primära 

socialisationen (Einarsson 2009:219). Attityder, som man tillägnar sig redan som barn, är 

mycket svårare att ändra än de som man tillägnar sig senare i livet (Deprez & Persoons via 

Bijvoet 2013:127). 
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2.2. Kognitiv, evaluativ och konativ komponent  

  

Attityder består av följande tre komponenter: kognitiv, evaluativ och konativ komponent 

(Deprez & Persoons via Einarsson 2009:217). Det är inte alltid lätt att säga om det är fråga 

om kognitiv, evaluativ eller konativ komponent eftersom det inte finns så skarpa gränser 

mellan dessa tre komponenter (Einarsson 2009:218).  

 

 

När det är fråga om den kognitiva, det vill säga kunskapsinriktade, komponenten, 

innehåller den alla möjliga föreställningar med tanke på attitydobjektet (Einarsson 

2009:217–218). Man kan bygga dessa föreställningar på egna erfarenheter eller på vad 

förebilder hävdar (Ajzen & Fishbein via Einarsson 2009:218). De kan också vara sanna 

eller osanna (Einarsson 2009:218). Den kognitiva komponenten hjälper människan att 

skapa ordning och förstå världen (Deprez & Persoons; Quasthoff via Bijvoet 2013:127). 

 

Den evaluativa, det vill säga känslomässiga, komponenten grundar dess föreställningar på 

diffus och ofullkomlig information och uppfattningar. När det är fråga om den evaluativa 

komponenten, kan man tänka att det finns en graderad skala och placera sina egna 

föreställningar på den. På skalan finns det en positiv, accepterande pol och en negativ, 

avvisande pol. (Einarsson 2009:218) Den evaluativa komponenten spelar en viktig roll 

med tanke på identitetskonstruktioner och en positiv självuppfattning (Deprez & Persoons; 

Quasthoff via Bijvoet 2013:128). 

 

Den konativa komponenten betyder hur man beter sig med tanke på sina egna 

föreställningar och värderingar (Einarsson 2009:218). Enligt Mustila (1990:13) behöver 

beteendet inte vara konkret. Man kan också uppfatta det som aktionsberedskap (Süllwold 

via Mustila 1990:13). 
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3. SPRÅKATTITYDER  

 

När det är fråga om språkattityder, finns det två olika uttrycksformer: inställning och 

beteende. Inställning berättar om någon tänker bra eller illa om ett visst språk och dess ord. 

Beteende syns om någon till exempel undviker att använda ett språks vissa ord eller språk-

ljud. Positiva och negativa attityder överförs till språket och kan anknytas till både verkliga 

och påhittade egenskaper hos talargruppen. (Bijvoet 2007:119; Nordberg 2007:23).   

 

I Finland studerar man olika valfria språk mest i söder och väster. Det finns också 

skillnader mellan olika landskap: i svenskspråkiga områden studerar man betydligt mer 

olika språk eftersom de har av annan sort språkprogram som andra områden. (Kangasvieri 

& Miettinen & Kukkohovi & Härmälä 2011) 

 

Också lärares förväntningar har inverkan på barns skolframgång och på detta sätt också 

attityder. Om lärare förväntar sig att barn kommer att ha framgång i skolan, kommer de 

förmodligen också vara framgångsrika. (Einarsson 2009:223–224) Saken fungerar också 

tvärtom; om lärare förväntar sig att barn kommer att misslycka i skolan, är det möjligt att 

barn också kommer att göra så (Rosenthal & Jacobson via Einarsson 2009:224). Också 

lärares positiva inställning till arbetet och elevers egna positiva inställning inverkar positivt 

på elevernas attityder mot främmande språk (Alaniva via Mustila 1990:71). 

 

För att förbättra barns attityder mot och intresse för språket måste lärare stimulera och styra 

barn. Lärare kan också uppmuntra eleverna att bekanta sig med det andra språkets mass-

medier, liksom tidningar, tv eller radio, eller till exempel att gå på bio. (Valette & Disick 

via Mustila 1990:20) För att förbättra elevers attityder mot och intresse för språket borde 

lärare också vara uppmuntrande och ge positiv feedback till elever (Lee via Mustila 

1990:43).  
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Lärare kan också använda intressanta läromedel för att väcka elevers intresse för språket. 

Det är nämligen så att läroböcker och andra läromedel påverkar elevers attityder mot och 

intresse för språket. (Mustila 1990:43) Språkundervisningen måste vara tillräckligt mång-

sidigt, och läromedel samt arbetssätt måste vara bland andra uppdaterade, varierande och 

praktiska. Det inverkar också på elevers attityder hur lärare fungerar i klassrummet. 

(Kangasvieri & Miettinen & Kukkohovi & Härmälä 2011) 

 

Det är också möjligt att bra studieresultat framkallar bättre attityder mot främmande språk 

och dess representanter (Gardner via Abrahamsson 2009:208). Åtminstone inverkar det 

positivt på motivationen när eleven har framgång i sina studier (Julkunen via Mustila 

1990:43). Om eleven anser, att hen kommer att behöva språket senare, till exempel i 

samband med ett blivande arbete, kan det också förbättra hens attityder (Mustila 1990:42). 

Också om två olika språk och deras representanter liknar varandra kulturellt och har bra 

attityder mot varandra, gynnar det språkinlärningen. Saken fungerar också tvärtom; om 

språk och deras representanter skiljer sig mycket från varandra och har negativa attityder 

mot varandra, hämmar det språkinlärningen. (Schumann via Abrahamsson 2009:202–203)  

  

Också kön har att göra med attityder mot svenska språket. Einarsson (1991:52) framför att 

kvinnor vanligen är mer emotionella, systematiska och noga samt tar saker mer på allvar 

och bryr sig mer om dem. Enligt Einarsson är män för sin del latare, ej pedantiska och 

kloka, men de arbetar hårdare än kvinnor. Han vill ändå lyfta fram att det också finns 

undantag men normalt är det så här. Också när jag själv gick i högstadiet, hade tjejer bättre 

attityder mot svenska språket som skolämne än pojkar.  

 

Flickor studerar litet mer främmande språk som pojkar, och det syns speciellt i valfria 

språk. Pojkar har lägre motivation och sämre studieframgång som flickor när det är fråga 

om främmandespråksinlärning. De viktigaste faktorerna som inverkar på motivationen är 

bland andra nyttan av språket, allmänna intresse för språket och positiva erfarenheter med 

tanke på ifrågavarande språket. Nyttan av språket, det vill säga kognitiva faktorer, inverkar 

speciellt på pojkars attityder, och evaluativa faktorer inverkar speciellt på flickors attityder. 

(Kangasvieri & Miettinen & Kukkohovi & Härmälä 2011) 
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Bengtssons undersökning (2013) handlar om svenskans ställning i Finland. 

Undersökningen är gjord den 12 november 2013, och den innehåller också information av 

två tidigare undersökningar, som handlar om samma tema. Dessa tidigare undersökningar 

är gjorda 1996 och 2008. Jag kommer ändå att koncentrera mig bara på den nyaste 

undersökningen. Det finns 1038 finländska informanter i undersökningen, som är 15–79 år 

gamla. Informanterna är slumpmässigt valda och kommer från hela landet förutom Åland.  

 

Undersökningen lyfter fram att relativt många finska vuxna och barn har ganska negativa 

attityder mot svenska språket i Finland. Till exempel en fråga handlade om svenska 

språkets väsentlighet i det finländska samhället, och bara 27 % av informanterna var helt 

av den åsikten att svenska språket är väsentligt i Finland. En annan fråga handlade om 

Finlands ekonomiska nytta av dess tvåspråkighet, och bara 26 % av informanterna var helt 

av den åsikten att det finns ekonomisk nytta av Finlands tvåspråkighet. Det fanns också en 

fråga som handlade om svenska språkets obligatoriska undervisning i finska grundskolor. 

Bara 22 % av informanterna var helt av den åsikten att svenska borde läras som ett 

obligatoriskt skolämne i grundskolor. (Bengtsson 2013) 
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4. ANALYS OCH RESULTAT  

  

Jag lät två sjätte klasser fylla i mitt frågeformulär. Skolan ligger i Norra Österbotten 

och klasserna valdes slumpmässigt. Jag hade 37 informanter, därav 20 var pojkar och 

17 var flickor. Det lyckades riktigt bra att jag fick nästan lika många flickor som pojkar 

till mina informanter. Informanterna var finskspråkiga. Formuläret fylldes i april 2017. 

 

Tredjedel av informanterna hade svenskspråkiga släktingar. Släktningarna var bland andra 

kusiner, småkusiner och andra avlägsna släktningar. Också fyra informanter hade någon 

förbindelse med Sverige. Förbindelserna var bland andra sådana att någons syskon eller 

förälder hade studerat, arbetat eller bott i Sverige. Det fanns också en informant vars fader 

var född i Sverige men det blev oklart om hens fader är finsk eller svensk medborgare.  

 

Nästan alla flickor var av den åsikten att svenska är ett trevligt skolämne. Bara en ansåg att 

svenska inte är ett trevligt skolämne. Argument för varför svenska är ett trevligt skolämne 

var bland andra att svenska är lätt, den låter trevligt och den är intressant, trevligt samt 

nyttigt att lära sig. Argument för varför svenska inte är ett trevligt skolämne var att det 

finns för många språk, som man måste lära sig och att de blandas ihop med varandra. 

Flickornas argument för varför svenska är trevligt är på långa vägar evaluativa. Samma 

resultat finns det i Utbildningsstyrelsens undersökning (2011).  

 

Det fanns 15 pojkar som var av den åsikten att svenska är ett trevligt skolämne, och fem 

pojkar ansåg att svenska inte är ett trevligt skolämne. Argument för varför svenska är ett 

trevligt skolämne var bland andra att svenska är lätt och trevligt samt nyttigt att lära sig. 

Argument för varför svenska inte är ett trevligt skolämne var bland andra att den är svår, 

onödig och tråkig. En pojke hade också skrivit att sjätteklassare har mer lektioner eftersom 

de studerar svenska, och han ansåg att svenska inte är trevligt på grund av det. Pojkarnas 

argument för varför svenska är trevligt är på långa vägar kognitiva. Samma resultat finns 

det i Utbildningsstyrelsens undersökning (2011). 
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Informanterna hade också nämnt att svenska är ett trevligt skolämne eftersom de har en bra 

svensklärare, den påminner finska och norska, och en flicka hade också skrivit att den är så 

annorlunda än finska och därför trevligt. En pojke hade också skrivit att han försöker att 

lyckas i svenska eftersom han inte lyckas i engelska. Flickorna och pojkarna hade i hög 

grad samma argument för varför de ansåg att svenska är ett trevligt skolämne, men dessa 

argument för varför svenska inte är ett trevligt skolämne varierade lite.  

 

Enligt frågeformulärets resultat har sjätteklassare verkligen bra attityder mot svenska som 

skolämne. Det skiljer sig från Bengtssons undersökning (2013) som lyfter fram att relativt 

många finska vuxna och barn har ganska negativa attityder mot svenska språket. Faktorer 

som inverkar på mina informanters attityder mot svenska som skolämne är mycket 

liknande med tidigare undersökningars resultat. Mina informanter har bland andra skrivit 

att de är av den åsikten att svenska är trevligt eftersom den är lätt. Enligt Gardner (via 

Abrahamsson 2009:208) är det sant att bra studieresultat framkallar positivare attityder mot 

främmande språk. Mina informanter har också skrivit att de har en bra lärare och anser att 

svenska är trevligt på grund av det. Till exempel enligt Alanivas undersökning (via Mustila 

1990:71) inverkar lärares positiva inställning positivt också på elevernas språkattityder. 

 

Jag anser också att skolans position har någon inverkan på informanternas språkattityder. 

Liksom Utbildningsstyrelsens undersökning (2011) lyfter fram, studerar man olika valfria 

språk mest i södra och västra Finland, och kanske har det någon anknytning till barns 

språkattityder. Orsak på detta kan vara att de har mer likheter med svenska som till 

exempel barn i östra Finland. Dessa likheter kan bland andra vara dialektord som grundar 

sig på svenska språket.  

 

Jag tror också att sjätteklassare har positiva attityder mot svenska som skolämne eftersom 

deras föräldrar är ännu ganska tätt med i deras skolgång. Också enligt 

Utbildningsstyrelsens undersökning (2011) har föräldrar en stark inverkan på barns 

skolgång när barn går i lågstadiet. Enligt min åsikt är det verkligen bra att barn börjar 

studera svenska redan i sjätte klassen just på denna orsak. 
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En av mina hypoteser var att flickor har bättre attityder mot svenska som skolämne än 

pojkar. Enligt Einarssons undersökning (1991) och Utbildningsstyrelsens undersökning 

(2011) har flickor högre motivation till och intresse för främmande språk än pojkar. Också 

mina egna resultat lyfter fram att flickor har bättre attityder mot svenska än pojkar. Det var 

nämligen så att 94 % av flickorna och 75 % av pojkarna hade positiva attityder mot 

svenska. Jag tror att flickor har bättre attityder mot svenska än pojkar eftersom de är mer 

emotionella och tar saker mer på allvar liksom Einarsson lyfte fram i sin undersökning 

(1991). 

 

Flickorna hade inte någon korrelation mellan deras attityder mot svenska som skolämne 

och deras förbindelser med Sverige. Inte heller pojkarna hade någon korrelation mellan 

deras attityder mot svenska som skolämne och deras förbindelse med Sverige. Det var ändå 

överraskande att tre av de fem pojkarna som hade negativa attityder mot svenska, hade 

någon förbindelse med Sverige. Jag antåg nämligen att det finns något slags korrelation 

mellan informanter och deras möjliga förbindelse med Sverige. 

 

Det fanns 12 flickor som var av den åsikten att engelska är ett trevligt skolämne, och fem 

flickor ansåg att den inte är ett trevligt skolämne. Det var nämligen så att 70,59 % av 

flickorna var av den åsikten att engelska är trevligt. Det fanns också 14 pojkar som ansåg 

att engelska är ett trevligt skolämne, och sex var av den åsikten att den inte är trevlig. Det 

var nämligen så att 70 % av pojkarna var av den åsikten att engelska är trevlig. Flickorna 

och pojkarna hade alltså nästan lika positiva attityder mot engelska med varandra. 

 

Flickorna hade mycket bättre attityder mot svenska som skolämne än mot engelska som 

skolämne. Också pojkarna hade lite bättre attityder mot svenska som skolämne än mot 

engelska som skolämne. Det var överraskande att informanterna hade bättre attityder mot 

svenska än engelska eftersom engelska är det omtycktaste språk i Finland. Informanterna 

var av den åsikten att svenska är ett trevligare skolämne än engelska eftersom den inte är så 

svår som engelska. 
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Mest flickorna som ansåg att svenska är trevligt var också av den åsikten att engelska är 

trevligt. Den flickan som ansåg att svenska är ett tråkigt skolämne var ändå av den åsikten 

att engelska är trevligt. Också mest pojkarna som var av den åsikten att svenska är ett 

trevligt skolämne ansåg att också engelska är trevligt. Också fyra av de fem pojkarna som 

ansåg att svenska inte är trevligt var ändå av den åsikten att engelska är ett trevligt 

skolämne. Det fanns bara en pojke, som ansåg att båda språken var tråkiga. Det fanns alltså 

inte någon klar eller entydig korrelation mellan dessa två språk. 

 

Alla flickor var av den åsikten att det är nödvändigt att studera svenska i skolan. Det fanns 

14 pojkar som ansåg att svenska är ett nödvändigt skolämne, och sex pojkar var av den 

åsikten att det inte är nödvändigt. Informanterna var mest av den åsikten att svenska är 

nödvändigt när de reser, studerar vidare senare och arbetar i framtiden. Några hade också 

skrivit att svenska är nödvändigt eftersom den påminner norska, några finländare talar 

svenska, den är vårt andra officiella språk, Sverige är vårt grannland och man kan behöva 

den senare i livet om man till exempel flyttar in i Sverige. Ett argument varför svenska inte 

är nödvändigt var att man kan tala engelska i stället för svenska. Också Mustilas under-

sökning (1990) lyfter fram att det kan förbättra elevens attityder mot främmande språk om 

hen anser att hen kommer att behöva det också senare i livet. 

 

Det fanns 16 flickor som var på samma åsikt med deras vänner att svenska är trevligt. Det 

fanns bara en flicka, som var av den åsikten att svenska inte är trevligt och också hennes 

vänner var på samma åsikt. Hälften av pojkar var på samma åsikt med deras vänner att 

svenska är ett trevligt skolämne. Tre pojkar var på samma åsikt med deras vänner att 

svenska inte är ett trevligt skolämne. Det fanns också en pojke, som själv ansåg att svenska 

är trevligt och hade skrivit att en del av hans vänner är av den åsikten att svenska är trevligt 

och att en del att svenska är tråkigt. Andra pojkar var av annan åsikt med deras vänner när 

det var fråga om svenskas meningsfullhet. Nästan alla informanter var alltså på samma 

åsikt om svenskas meningsfullhet med deras vänner. Som man kan se, finns det en ganska 

stark korrelation mellan informanternas och deras vänners attityder mot svenska språket. 

Enligt min åsikt kan det beror på denna faktor att informanterna är snart i högstadiet och 

deras vänners attityder inverkar mer på deras attityder som tidigare.  
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Teman, som informanterna studerar i svenska som skolämne, har den största inverkan på 

informanternas attityder mot svenska som skolämne. Det fanns 28 informanter som ansåg 

att teman har antingen en ganska stor eller stor inverkan på deras språkattityder. Det var 

överraskande att teman hade den största inverkan på informanternas språkattityder 

eftersom Einarssons undersökning (2009) lyfter fram att den primära socialisationen, det 

vill säga föräldrar, har den starkaste inverkan på barns språkattityder. 

 

Lärares uppmuntran och positiva feedback har den näst största inverkan på informanternas 

språkattityder. Mest informanter ansåg att lärares uppmuntran och positiva feedback hade 

antingen en ganska stor eller stor inverkan på deras attityder. Enligt Lees undersökning 

(via Mustila 1990:43) är det sant att lärares uppmuntran och positiva feedback har en 

förbättrande inverkan på elevers attityder.  

 

Lärare har den tredje största inverkan på informanternas attityder mot svenska språket som 

skolämne. Mest informanter var av den åsikten att lärare har antingen en ganska stor eller 

stor inverkan på deras attityder mot svenska som skolämne. En av mina hypoteser var att 

lärare är en av de faktorerna som har inverkan på elevers språkattityder, och det stämmer 

också i min undersökning.  

 

Jag antar att lärares uppmuntran och positiva feedback har så stor inverkan på 

informanternas attityder eftersom de får informanterna att känna sig lyckade i sina studier 

och uppmuntrar dem att fortsätta på samma sätt så att de får mer positiv feedback. Också 

när lärare är trevlig och alla trivs i hens lektioner, förbättrar det elevers attityder mot 

språket. 

 

Också inlärningstempo har inverkan på informanternas attityder. Nästan hälften av 37 

informanter var av den åsikten att inlärningstempot har en ganska stor eller stor inverkan 

på deras språkattityder. Andra hälften av informanter var ändå av den åsikten att de inte 

kan säga om inlärningstempot har någon inverkan på deras språkattityder. 
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Det var överraskande att informanternas åsikter om vänners inverkan på deras 

språkattityder fördelade sig så starkt och att det inte fanns en stark huvudlinje med tanke på 

deras språkattityder. Under hälften av informanter ansåg att deras vänners språkattityder 

hade antingen en ganska stor eller stor inverkan på deras språkattityder. Däremot andra 

hälften av informanter ansåg att deras vänners språkattityder har antingen en ganska liten 

eller inte någon inverkan alls på deras egna attityder. En av mina hypoteser var att vänner 

är en av de faktorerna som inverkar på elevers språkattityder men det stämmer bara delvis. 

 

Samma sak stämde med föräldrars inverkan på informanternas språkattityder. Hälften av 

informanter ansåg att föräldrar har antingen en ganska stor eller stor inverkan på deras 

attityder. Litet under hälften av informanter ansåg att föräldrar hade antingen en ganska 

liten eller inte någon inverkan alls på deras språkattityder. Föräldrarna hade litet större 

inverkan på informanternas språkattityder än vänner. En av mina hypoteser var att 

föräldrar är en av de faktorerna som påverkar elevers språkattityder men också det 

stämmer bara delvis. 

 

Jag är verkligen överraskad att vänner och föräldrar har så liten inverkan på informanternas 

attityder mot svenska språket som skolämne. Det lyftes nämligen fram till exempel i 

Bijvoets undersökning (2013) att de är speciellt den primära socialisationen, det vill säga 

föräldrar, och sekundära socialisationen, det vill säga vänner, skola, andra jämnåriga och 

massmedier, som inverkar starkt på barns attityder. I min undersökning stämmer dessa 

saker ändå inte så starkt som till exempel i Bijvoets undersökning (2013).  

 

Det fanns nästan likadana resultat när det var fråga om sociala mediers och televisions, 

tidningars samt radios inverkar på elevers språkattityder. Över hälften av informanter 

ansåg att sociala medier, tv, tidningar och radio hade antingen en ganska liten eller inte 

någon inverkan alls på deras attityder mot svenska språket. Det är överraskande att dessa 

faktorer har så liten inverkan på elevers attityder om jag jämför mina resultat till exempel 

med Bijvoets undersökning (2013). 
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Syftet med denna avhandling var att forska sjätteklassares attityder mot svenska som skol-ämne. Jag 

sökte svar på hurdana attityder sjätteklassare har mot svenska som skolämne, vilka olika faktorer 

som påverkar dessa attityder och om flickor har bättre attityder mot svenska som skolämne än 

pojkar. Mina hypoteser var att sjätteklassare inte har så negativa attityder mot svenska som 

skolämne som man i allmänhet tror, att faktorer som inverkar på dessa attityder är bland andra 

föräldrar, vänner och lärare och att flickor har bättre attityder mot svenska som skolämne än pojkar. 

 

Materialet för min undersökning bestod av både sekundär- och primärdata. Bakgrunds-

informationen, det vill säga sekundärdata, hade jag insamlat från många olika tryckta källor samt 

från tre elektroniska källor. Mitt eget material, det vill säga primärdata, bestod av svar från mitt 

frågeformulär och dess analys. Jag lät två sjätte klasser i Norra Österbotten fylla i mitt 

frågeformulär och hade sammanlagt 37 informanter. 

 

Jag använde kvalitativ innehållsanalys eftersom jag fördjupade mig ordentligt i mina 

forskningsresultat och tolkade dem så mångsidigt som möjligt i min analysdel. Jag använde också 

kvantitativ forskningsmetod när jag åskådliggjorde mina resultat numeriskt. Jag valde att använda 

båda forskningsmetoder i min avhandling eftersom jag ansåg att det skulle vara det redigaste sättet 

att tolka mina forskningsresultat. Ibland var det ändå svårt att tolka vad informanter hade menat 

med sina svar. 

 

Enligt min undersökning hade sjätteklassare verkligen positiva attityder mot svenska som 

skolämne. Nästan alla av mina informanter var av den åsikten att svenska är ett trevligt skolämne. 

En av mina hypoteser var att sjätteklassare inte har så negativa attityder mot svenska som skolämne 

som man i allmänhet tror, och det också stämmer. Flickor hade också bättre attityder mot svenska 

som skolämne än pojkar. Också denna hypotes stämmer.  
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Jag är mest överraskad av detta resultat att sjätteklassare har så positiva attityder mot svenska som 

skolämne eftersom det finns så mycket diskussion om så kallad tvångssvenska. När det är fråga om 

så kallad tvångssvenska, finns det nämligen en stark föreställning att svenska är tråkigt och inte 

någon vill lära sig svenska eftersom den är onödig. 

 

Inlärningsteman hade den största inverkan på informanternas attityder mot svenska som skolämne. 

Lärares uppmuntran och positiva feedback hade den näst största inverkan på informanternas 

språkattityder. Lärare hade den tredje största inverkan på informanternas attityder mot svenska 

språket som skolämne. En av mina hypoteser var att lärare är en av de faktorerna som har inverkan 

på elevers språkattityder, och det också stämmer. 

 

Det var svårt att avgöra hur stark inverkan informanternas vänner har på deras språkattityder 

eftersom de har mycket liknande attityder mot svenska som skolämne med deras vänner men de 

själv var av den åsikten att deras vänners attityder inte inverkar nästan alls på deras språkattityder. 

Kanske kan det vara så att de inte är medvetna om deras vänners inverkan på deras egna 

språkattityder. Denna hypotes stämmer alltså bara delvis.  

 

Samma sak stämde med föräldrars inverkan på informanternas språkattityder. Föräldrarna har ändå 

litet större inverkan på informanternas språkattityder än vänner. En av mina hypoteser var att 

föräldrar är en av de faktorerna som påverkar elevers språkattityder, men det stämmer bara delvis. 

Kanske kan det också vara så att informanterna inte är medvetna om deras föräldrars inverkan på 

deras egna språkattityder. 

 

Det var också överraskande att sociala medier och television, tidningar samt radio hade så liten 

inverkan på informanternas attityder mot svenska som skolämne. Tidigare undersökningar, liksom 

Bijvoets undersökning (2013), har nämligen haft annorlunda resultat om detta område.  
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Enligt min åsikt är det viktigt att fortsätta studierna inom detta tema för att man får veta mer om 

detta tema och för att man kan utnyttja resultaten i skolvärlden. Också lärare kan lära sig hur de kan 

inspirera elever och förbättra deras språkattityder. Alla lärare har kanske inte till exempel märkt att 

uppmuntran och positiv feedback har så stark inverkan på elevers attityder. I samhällelig nivå kan 

man också till exempel utveckla inlärningsteman så att de är meningsfulla för eleverna. 

 

Jag hittade mångsidig information om mitt tema och lyckades att skriva en enkel och tydlig teoridel 

för min avhandling. Nackdelar i min teoridel var att jag inte hittade alla original-källor och att några 

av källorna var gamla. Då och då hade jag också problem när jag analyserade mitt 

forskningsmaterial. Det fanns till exempel svar där en informant hade kryssat för båda alternativen 

eller alternativet `nej´ men skrivit någonting som tydde på alternativet `ja´. Jag lyckades ändå att 

tolka mitt material och att skriva mina resultat klart och enkelt. Det fanns inte stora problem i min 

undersökning och jag är nöjd med min avhandling.  

 

I framtiden skulle det vara intressant att få veta om mina informanters attityder förändrar sig eller 

om de stannar likadana. Enligt min åsikt skulle det vara intressant att skriva också min pro gradu-

avhandling inom samma tema och undersöka samma informanters attityder mot svenska som 

skolämne som i denna avhandling. Mina informanter går nämligen i nionde klassen när jag skriver 

min pro gradu-avhandling. 
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BILAGA. Frågeformulär för sjätteklassare 

 

Hei! Olen Hanna Tuomikoski ja opiskelen Oulun yliopistossa pohjoismaista filologiaa eli ruotsin 

kieltä. Teen kandidaatintutkielmaa 6-luokkalaisten asenteista ruotsin kieltä kohtaan kouluaineena. 

Aion hyödyntää tämän kyselyn tuloksia tutkimuksessani. Kyselyyn vastataan nimettömänä. 

Vastaathan totuudenmukaisesti. Kiitos yhteistyöstä! 

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:     

  

1. Sukupuoli:                    tyttö___        poika___  

  

2. Äidinkieli:                    suomi___        ruotsi___        Jokin muu, mikä?__________  

  

3. a) Onko joku sukulaisistasi ruotsinkielinen?        Kyllä___        Ei___  

b) Kuka / Ketkä? _________________________________________________________  

  

4. a) Onko ruotsin kielen opiskelu mielestäsi mukavaa?        Kyllä___        Ei___  

b) Miksi? ________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

  

5. a) Onko ruotsin kieli mielestäsi helppoa vai vaikeaa? ___________________________  

b) Miksi? ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

6. a) Onko englannin kielen opiskelu mielestäsi mukavaa?        Kyllä___        Ei___  

b) Miksi? ________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

  

7. a) Onko englannin kieli mielestäsi helppoa vai vaikeaa? ________________________  

b) Miksi? _______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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8. a) Pidätkö ruotsin kielen opiskelua tarpeellisena?        Kyllä___        En___  

b) Miksi?          

              a) matkustaessa        b) työelämässä        c) myöhemmissä opinnoissa  

              d) Jossain muussa, missä? ____________________  

 

9. a) Onko sinulle ollut hyötyä ruotsista koulun ulkopuolella?        Kyllä___        Ei___    

b) Millaista? ____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

  

10. Keneltä saat tarvittaessa apua ruotsin opiskelussa?          

              a) vanhemmilta        b) ystäviltä        c) isovanhemmilta        d) sukulaisilta          

              e) Joltain muulta, keltä? ____________________  

  

11. Pitävätkö kaverisi ruotsin opiskelusta?        Kyllä___        Ei___  

  

12. Kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat kiinnostukseesi ruotsin kieltä kohtaan?          

 5 = paljon, 4 = melko paljon, 3 = en osaa sanoa, 2 = melko vähän, 1 = ei ollenkaan  
 

a) Opettaja                                                                               1        2        3        4        5  

b) Opettajalta saatu kannustus ja positiivinen palaute            1        2        3        4        5  

c) Opiskeltavat aiheet                                                              1        2        3        4        5  

d) Opiskelutahti                                                                       1        2        3        4        5  

e) Kavereiden asenteet ruotsin kieltä kohtaan                         1        2        3        4        5  

f) Vanhempien asenteet ruotsin kieltä kohtaan                       1        2        3        4        5  

g) Sosiaalinen media (esim. Facebook)                                  1        2        3        4        5  

h) Televisio, lehdet, radio                                                       1        2        3        4        5  

 


