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1 INLEDNING  

 

Förändringarna i det moderna samhället sätter krav på utbildning och utbildningsbehov hos vuxna. 

Man ska uppdatera sina kunskaper och färdigheter på flera områden för att kunna fungera som 

kompetent medlem i det globaliserade och digitala samhället. Utbildning kan ses som plikt att kunna 

hänga med i det framåtskridande och förändrande samhället. Språkkunskaper i svenska anses vara till 

nytta när man som universitetsstuderande planerar sin framtid ute på arbetsmarknaden. I 

svenskstudier har den universitetsstuderande möjlighet att uppdatera sina språkkunskaper vilket 

också hjälper hen i planering av det blivande arbetslivet och livets gång. Studierna i svenska 

begränsas inte till universitetsstudier utan de kan vara en del av en livslång process där man kan 

utveckla sig för varierande språkkrav som yrkeslivet ställer eller som man själv kanske råkar stå inför 

i livets olika skeden.  

 

Det finns universitetsstuderande som under den obligatoriska kursen i svenska, så kallad 

tjänstemannasvenska, hittar motivationen för och har vilja att fortsätta att studera språket och skaffa 

sig djupare och mer avancerade kunskaper i svenska språket för eventuella vidare behov. Vid 

Lapplands universitet är det möjligt att studera en kurs i svenska som frivilligt ämne eller att studera 

svenska som valfritt ämne som hör till studierna i juridik. 

  

I min avhandling pro gradu behandlar jag motivation för att studera svenska som frivilligt och/eller 

valfritt ämne i andragogiks och livslångt lärandes kontext. Med begreppet andragogik avses 

vuxenlärande och vuxenpedagogik. Motivation för obligatorisk svenska hos universitetsstuderande 

har undersökts i Finland men jag har inte hittat några undersökningar om universitetsstuderandenas 

motivation för svenska då det gäller valfria och/eller frivilliga kurser som universiteten anordnar.  

 

Till de viktigaste delfaktorerna i vuxnas inlärning hör att utbildningsbehoven tillfredsställs 

individuellt och att vuxnas kunskapsnivå höjs enligt andragogiks principer. I denna pro gradu-

avhandling använder jag andragogik och livslångt lärande som teoretisk bakgrund eftersom jag anser 

att teorierna lämpar sig bra för att beskriva olika fenomen i språkinlärning hos universitetsstuderande. 

 

Ämnesvalet i min forskning baserar sig på min arbetslivserfarenhet av undervisning i svenska vid två 

högskolor under flera års tid. Ämnesvalet kan förknippas med utvecklande av mig som lärare och 

mitt lärararbete med tanke på dess undervisningsmetoder och undervisningsinnehåll. Å andra sidan 

har jag valt detta ämne eftersom svenska språket bland både universitetsstuderande och allmänheten 

tycks väcka en sådan diskussion där tongångarna emellanåt är ganska kritiska mot svenskan. På grund 
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av min egen erfarenhet anser jag att det emellertid finns positiv inställning till svenskan bland 

universitetsstuderande.  

 

 

1.1 Syfte 

 

I denna undersökning vill jag lyfta fram frågor som bidrar till motivation för att studera valfri och/eller 

frivillig svenska vid universitetet. För det andra vill jag veta i vilken utsträckning studerandena tänker 

upprätthålla sina kunskaper i svenska efter studiehelheten i fråga. 

 

Huvudproblemet i min avhandling pro gradu lyder  

Vilka åsikter om och uppfattningar har universitetsstuderandena av faktorer som före, under 

och efter den aktuella språkkursen inverkar  på deras motivation att studera valfri/frivillig 

svenska? 

 

Jag söker svar på forskningsproblemet med hjälp av följande frågeställningar: 

 

1. Vilka slags utbildningsbakgrunder har kursdeltagarna i valfria/frivilliga svenskstudier vid 

universitetet?  

2. Vilka förväntningar på och bedömningar av kursens innehåll, arbetssätt och undervisning 

framförs av studerandena? 

3. Hur bedömer studerandena sig själva som inlärare av svenska språket? 

4. Vilka framtida kommunikativa syften och behov av svenska språket har studerandena efter 

utexamineringen?  

 

 

1.2 Avhandlingens struktur 

 

Denna undersökning består av sex kapitel. I kapitel 2 kommer jag att redogöra  för undersökningens 

material och metod. Kapitel 3 handlar om obligatoriska och frivilliga studier i svenska för 

universitetsstuderande. I kapitel 4 redogör  jag för tidigare forskning om livslångt lärande och 

vuxeninlärning av språk. Kapitel 5 handlar om motivation. Jag förklarar  begreppet motivation och 

tar fram tidigare forskning om motivation gällande inlärning av svenska i Finland. I kapitel 6 

presenterar jag analysen av forskningsmaterialet. Kapitel 7 handlar om resultaten av 

forskningsmaterialet. Till sist i kapitel 7 för jag sammanfattande diskussion.  
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2 MATERIAL OCH METOD 

 

2.1 Undersökningsmaterial och målgrupp 

 

Jag samlade in undersökningsmaterialet vid Lapplands universitet under senare hälften av 2010-talet. 

Målgruppen består av studerande med olika huvudämnen vid Lapplands universitet. Informanterna 

är jurisstuderande som deltog i en valfri fördjupad kurs i svenska och studerande från olika fakulteter 

som deltog i en frivillig kurs i svenska. Båda kurserna presenteras närmare i avsnitten 3.4.1 och 3.4.2. 

 

Materialinsamlingen genomfördes i form av enkätundersökning under senare hälften av 2010-talet 

som besvarades av alla 23 kursdeltagare på kursernas sista lektion. Informanterna hade 30 minuter 

tid att fylla i frågeformuläret som de sedan returnerade till läraren. Innan informanterna fick börja 

fylla i frågeformuläret, berättade jag för dem att de inte kan identifieras på grund av sina svar och att 

de bildar just den målgrupp vars motivation jag vill undersöka. Jag uppmuntrade båda målgrupperna 

så att de kunde känna sig och sina svar viktiga i undersökningen.  Innan den egentliga 

materialinsamlingen hade jag testat frågeformulären i en studiegrupp som bestod av 15 studerande. 

Testen visade att frågorna i enkäten hade uppfattats rätt och att studerandena orkade besvara frågorna. 

 

 

2.2 Materialinsamling  

  

Materialet har samlats in med ett frågeformulär med öppna och slutna frågor som handlar om 

följande sex delområden: 

1) Informanternas bakgrundsuppgifter  

2) Informanternas studier i svenska före studierna vid Lapplands universitet  

3) Informanternas motivation för svenska under den pågående studieperioden i svenska 

4) Informanternas egen bedömning av sig själva som inlärare av svenska 

5) Informanternas egen uppskattning av sina egna kunskaper i svenska 

6) Informanternas egen bedömning av sitt behov av svenska och dess nytta. 

 

Av de 23 informanterna är 17 kvinnliga och 6 manliga studenter. Över hälften av informanterna hör 

till åldersgruppen 19–24 och den näststörsta gruppen utgörs av studerande i åldersgruppen 25–30 år. 

Till åldersgrupperna 31–39 år och 40–49 år hör två studerande var. 
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Tabell 1. Informanternas examina före studierna vid Lapplands universitet 

 

Examen Studentexamen Yrkesexamen Högre högskoleexamen 

Antal 18 3 2 

 

Som det framgår av tabell 1, hade största delen av informanterna avlagt studentexamen innan sina 

studier vid Lapplands universitet.  Tre informanter hade avlagt en examen på andra stadiet och två 

informanter hade avlagt en högre högskoleexamen. 

 

De flesta informanterna i målgruppen hade inlett sina studier vid Lapplands universitet år 2014. Den 

näststörsta gruppen hade inlett sina studier år 2013 och resten före år 2013. 

 

Sju informanter uppgav att tiden mellan den aktuella svenskkursen och deras tidigare svenskstudier 

var 1–2 år och sju informanter hade studerat svenska för 3–5 år sedan när de antagits till Lapplands 

universitet. Två informanter hade studerat  svenska för 6–10 år sedan och fyra informanter för över 

10 år sedan innan de påbörjade sina studier vid Lapplands universitet. 

 

Informanternas bakgrunder gällande svenskstudier och deras omfattning i grundskolan och gymnasiet 

frågades inte i frågeformulären. I detta sammanhang kan konstateras att antalet årsveckotimmar i 

svenska i grundskolan och gymnasiet har varit sammanlagt högst 494 i B-svenska och högst 917 i A-

svenska från och med år 2004, det vill säga under den period då merparten av informanterna har gått 

i grundskolan och gymnasiet. (Opetushallitus. Muistio  20.1. 2010 [www]; Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004: 304) 

 

 

2.3 Undersökningsmetod 

 

I denna undersökning är det logiskt att använda en kvalitativ forskningsmetod eftersom 

forskningsobjektet är universitetsstuderandenas motivation för att studera svenska valfritt/frivilligt. 

Enligt Hirsjärvi, Remes och Sajavaara är utgångspunkten för en kvalitativ undersökning att beskriva 

det verkliga livet. Detta innebär att verkligheten är mångsidig och att den inte kan splittras 

egenmäktigt. Händelserna påverkar varandra och relationerna mellan dem är varierande. Den 

kvalitativa undersökningen eftersträvar att undersöka fenomenet holistiskt samt att hitta och 

genomskåda sakförhållanden. Den kvalitativa undersökningens syfte är inte att hitta statistiska 

regelbundenheter eller genomsnittliga kopplingar. Därför är undersökningsmaterialets mängd inte 
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betydelsefull. Materialet kan bestå bara av ett fall eller en intervju. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009:161, 181) Eskola och Suoranta menar att det behövs så många svar som det är nödvändigt i 

undersökningsämnet i fråga. Materialmängden är tillräckligt stor då nya fall inte producerar någon 

ny information gällande undersökningsfrågan. Detta kallas för saturation. (Eskola & Suoranta 

1996:34–35)  

 

I denna undersökning är det inte relevant att hitta regelbundenheter i materialet eftersom 

informanternas motivation för att studera svenska valfritt ligger i fokus. Undersökningsenkäten 

handlar om informanternas uppfattningar om, erfarenheter av och planer för att studera svenska. Då 

man undersöker ett enskilt fall mycket noggrant får man fram det som är märkvärdigt i det aktuella 

fenomenet och vad som ofta upprepas då fenomenet granskas på en mer generell nivå (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009:182).  

 

Denna undersökning kan anses vara en fallstudie eftersom den rör sig om studerandenas motivation 

i vissa två studiegrupper. Kananen konstaterar att objektet i en fallstudie är något aktuellt fenomen. 

Det som undersöks är ett eller flera fall som man vill få djupgående förståelse av. Dessutom ställs det 

krav på undersökningsfrågorna som borde inledas med frågeord såsom hur och varför. 

Undersökningen ska genomföras i sin naturliga kontext. Kananen menar också att undersökningen 

ska bestå av flera material och ofta av flera metoder i syfte att få en djupgående och rik beskrivning 

av fenomenet.  (Kananen 2013:54)  

 

Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen och Saari har listat olika drag som är kännetecknande för en fallstudie. 

Individualisering betyder att utgångspunkten för undersökningen är att individen i sin naturliga 

kontext kan tolka livets händelser och skapa betydelser av världen. I en fallstudie försöker forskaren 

beskriva kvaliteten av ett fenomen holistiskt och ur olika synvinklar. Detta medför att undersökningen 

kan ses som konkret och detaljerad beskrivning och tolkning av verkligheten där informanternas röst  

blir hörd. En fallstudie är även av tvärvetenskapligt slag då teorier och metod kan väljas från olika 

kontexter genom att sammanbinda teorier från olika vetenskaper och olika erfarenheter av att göra 

forskning. En fallstudie anses vara naturalistiskt eftersom ett fenomen undersöks i sin naturliga 

kontext. Interaktion mellan forskaren och informanterna är en väsentlig del i en fallundersökning. 

Det är viktigt att informanterna inte ses som objekt för undersökningen utan som subjekt som känner, 

agerar och deltar i den aktuella undersökningen. Forskaren själv är också delaktig i undersökningen 

med sina subjektiva upplevelser som dock inte borde påverka undersökningens resultat. En fallstudie 

är värdebunden, dvs. forskarens värderingar påverkar uppfattningen om fenomenet. Forskaren är 

medveten om sina värderingar och lyfter fram sin personlighet i undersökningen. Eftersom 
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undersökningens syfte och genomförande kan förändras på grund av olika omständigheter är det 

viktigt för forskaren att vara medveten om fallstudiens flexibilitet. ( Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen  & 

Saari 1994:13–15)  

 

Jag använder kvalitativ innehållsanalys som undersökningsmetod. Jag började granska materialet 

utan att ställa långtgående hypoteser i förväg. Tuomi och Sarajärvi menar dock att forskaren alltid 

har någon förhandsinställning eller något antagande om fenomenet. Det är fråga om huruvida 

forskaren kan kontrollera att analysen sker på informanternas villkor och inte enligt forskarens 

förhandställningar. Tuomi och Sarajärvi påpekar att tidigare kunskap som forskaren har inte testar 

teori utan öppnar nya tankesätt i analysfasen. (Tuomi & Sarajärvi 2009:96–97) 

 

Tuomi och Sarajärvi konstaterar vidare att analysen börjar då forskaren beslutar vad som är intressant 

i materialet. Efter att ha fattat beslut ska forskaren genomgå materialet, litterera eller koda det. 

Klassificering är den enklaste formen att ställa materialet i ordning. (Tuomi & Sarajärvi 2009:92) 

Medan jag skrev ut och kodade materialet kunde jag bekanta mig med det och så småningom lära 

mig känna det. Först gjorde jag klassificeringar av bakgrundsuppgifter, som kön, ålder och tidigare 

utbildning. 

 

Jag analyserade materialet som jag samlade in genom att klassificera materialet enligt de aspekter 

som aktualiserades i undersökningssvaren och enligt de forskningsfrågor som jag ville ha svar på. 

Med hjälp av analysen ville jag ta reda på vilka teman det finns i materialet.  

 

Att hitta olika teman i materialet förutsätter att forskaren klassificerar materialet utifrån det som 

informanterna har berättat om varje tema. Detta möjliggör jämförelsen mellan uppkomsten av vissa 

teman som förekommer i materialet. Det är också möjligt att söka gemensamma egenskaper i olika 

teman och således utforma generalisering av dessa föreställningar, med andra ord hitta olika typer 

från materialet. Forskaren utformar typexempel temavis. (Tuomi & Sarajärvi 2009:93) 
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3 ÖVERSIKT ÖVER GEMENSAMMA OBLIGATORISKA OCH FRIVILLIGA STUDIER I  

   SVENSKA FÖR UNIVERSITETSSTUDERANDE 

 

Studierna i det andra inhemska språket i samband med högskolestudier är lagstadgade och de hör till 

slutskedet av finska studerandes språkinlärningskontinuum angående svenska språket. Av figuren 

nedan framgår de kurser (studieperioder) i svenska som Lapplands universitets språkcenter erbjuder.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. Utbud av studieperioder i svenska och deras ordningsföljd vid Lapplands universitet 

 

I avsnitten 3.1–3.4 presenteras innehållet i och målsättningarna för studieperioderna i korthet enligt 

figuren ovan i syfte att förklara författningsgrunden om och bakgrunden till informanternas 

språkstudier i svenska språket.    

 

 

3.1 Förberedande och repeterande studier i svenska  

 

Språkcentret anordnar en förberedande kurs i svenska som heter Ruotsin valmentava kurssi. Kursen 

har som uppgift att förbereda den studerande inför den blivande obligatoriska kursen i facksvenska. 

Studiehelheten är frivillig för den studerande. Den omfattar två studiepoäng och arrangeras flera 

gånger om läsåret. Kursens mål är att repetera de centrala grammatikstrukturerna, producera text på 

svenska och öva hör- och textförståelse. En förberedande kurs kan inte ersätta någon av de 

obligatoriska kurserna i något läroämne. Kursen har som uppgift att förbereda den studerande inför 

den blivande obligatoriska kursen i svenska.  

 

Skriftlig och muntlig svenska 

(4 eller 5 studiepoäng) 

Obligatorisk kurs 

Förberedande kurs 

(2 studiepoäng) 

Frivillig kurs 

Glädjeprat – Muntlig 

kurs (3 studiepoäng) 

Frivillig kurs 

-  

Avancerad svenska för 

juris studerande 

(6 studiepoäng) 

Valfri kurs 
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Kursen är avsedd för de studerande som 

- inte har skrivit svenska i studentexamen, har högst vitsordet cum laude approbatur  

  i B-svenska eller inte har studerat svenska på länge, 

 

- har avlagt endast en del av de obligatoriska gymnasiekurserna  i svenska, 

 

- inte tidigare har deltagit i eller avlagt någon kurs i svenska vid högskolan och/eller 

 

- deltar i den obligatoriska kursen i svenska i sitt huvudämne antingen i samma period  

  eller samma läsår.   

 

Undervisningen i Ruotsin valmentava kurssi sker traditionellt – under lärarens ledning i klassrummet. 

Det anordnas ingen tentamen efter kursen men under kursen krävs aktivt närvarande och deltagande 

av den studerande. (Lapin yliopisto, Ruotsin valmentava kurssi [www]) 

 

 

3.2 Författningsgrund om språkkunskaper i svenska som visas i samband med högskolestudier 

 

Finlands språklag förutsätter att alla medborgare i Finland har rätt att hos myndigheter använda sitt 

modersmål, finska eller svenska. Språkexamenssystemet för statsförvaltningen möjliggör att alla 

offentligt anställda kan visa sina språkkunskaper i det andra inhemska språket. (Språklag 423/2003, 

§ 10 [www])  

 

I lagen om språkkunskaper stadgas att den som blivit utexaminerad från yrkeshögskolan eller 

universitetet bör kunna båda inhemska språken. Detta förutsätter att varje tjänsteman ska ha minst 

nöjaktig förmåga att tala, skriva och förstå svenska språket. (Lag om de språkkunskaper som krävs 

av offentligt anställda 424/2003, 6 § [www]) 

 

Språkförordningen styr examinas struktur, prestation och bedömning. I språkförordningen stadgas 

även om alternativa sätt att man kan visa sina språkkunskaper i allmänna språkexamina och i samband 

med högskolestudier. (Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom 

statsförvaltningen 481/2003, 1–2, 13, 16–19 § [www]) 

 

Enligt Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004, 6 § [www]) ska den studerande ha 

sådana språkkunskaper som krävs av offentligt anställda och som den studerande behöver i 

arbetsuppgifter och internationellt samarbete på sitt eget område (Statsrådets förordning om 

universitetsexamina 794/2004, 6 § [www]). 
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3.3 Studieperioden Skriftlig färdighet och muntlig färdighet i svenska vid Lapplands universitet 

 

Språkcentret ansvarar för undervisningen av språk- och kommunikationsstudier vid Lapplands 

universitet. Beträffande svenskundervisning är Språkcentrets huvuduppgift att erbjuda 

yrkesrelaterade språk- och kommunikationsstudier som ingår i kandidat- och magisterexamen. (Lapin 

yliopiston kielikeskus [www])  

 

Den studerande bör delta i den obligatoriska studieperioden Skriftlig och muntlig svenska oberoende 

av om hen före studieperioden har fått godkänt vitsord i språkexamen i svenska för statsförvaltningen 

eller i proven i svenska i allmänna språkexamina, eftersom ingendera av dessa examina testar den 

studerandes förmåga i facksvenska som Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004, 6 

§ [www]) kräver. Största delen av språkexamina för statsförvaltningen gällande dessa kunskaper 

avläggs i samband med högskoleexamina. (Fiilin 2007:100–101)   

 

I målsättningarna för den obligatoriska studieperioden Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito (Skriftlig 

och muntlig svenska) förenas kraven för språkkunskaper som nämns i lag 424/2003 och förordning 

794/2004. Studierna i den obligatoriska svenskan slutförs i samband med kandidatexamen respektive 

rättsnotarieexamen. Studiehelheten består av Ruotsin kirjallinen taito (Skriftlig färdighet i svenska) 

och Ruotsin suullinen taito (Muntlig färdighet i svenska). Undervisningen anordnas huvudämnesvis. 

På kursen övar sig den studerande att förstå och analysera svenska texter, studerar ordförrådet inom 

sin egen studiebransch, övar muntlig färdighet och diskuterar saker som anknyter till hens egen 

studiebransch. Den studerande visar tillräcklig muntlig och skriftlig språkkunskap i svenska då hen 

har fullgjort studieperioden godkänt. I juridikstudierna ingår fem studiepoäng i obligatorisk svenska 

medan man i de övriga läroämnena ska avlägga fyra studiepoäng i obligatorisk svenska. (Lapin 

yliopisto, Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito [www])  

 

Den studerande som genomgått studieperioden med minst vitsordet nöjaktig förmåga,  

- klarar sig såväl muntligt som skriftligt i kommunikationssituationer i arbetslivet inom sin  

  egen bransch, 

 

- förstår texter gällande sin bransch och kan referera dem både muntligt och skriftligt, 

 

- kan skriva enhetliga texter samt kommunicera genom att använda centralt ordförråd och  

  passande termer inom branschen i en passande kontext och 

 

- uppnår åtminstone B1-nivå enligt den europeiska referensramen som består av sex nivåer.   

                                              (Lapin yliopisto, Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito [www]) 
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3.4 Studier i valfri och frivillig svenska vid Lapplands universitet 

 

Lapplands universitets språkcenter sköter om den övriga och behövliga undervisning i språk, kultur 

och kommunikation som behövs i olika branscher. Språkcentret ordnar två kurser i valfri och frivillig 

svenska: pratkursen Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat och avancerad kurs i juridisk 

svenska Syventävä oikeudellinen ruotsi. (Lapin yliopisto, Ruotsin suullisen viestinnän kurssi 

Glädjeprat [www]; Lapin yliopisto, Syventävä oikeudellinen ruotsi [www])   

 

 

3.4.1 Studieperioden Avancerad kurs i juridisk svenska 

 

För jurisstuderande är det obligatoriskt att genomgå en valfri fördjupad språkkurs för studierna i 

magisterexamen. Studieperioden Syventävä oikeudellinen ruotsi – Avancerad kurs i juridisk svenska 

är en sådan och dess omfattning är sex studiepoäng.  

 

Studieperioden innehåller olika skriftliga övningar, essäskrivande och övningar i olika texttyper. På 

kursen studeras svenskans språkstrukturer och ordförråd. Examinationen består av kontroll av aktiv 

närvaro och aktiv medverkan vid praktiska övningar på lektionen, i form av självständigt arbete eller 

på nätet. (Lapin yliopisto, Syventävä oikeudellinen ruotsi [www]) Efter genomgången studieperiod 

kan man förvänta att den studerande 

  
- har fördjupat sina kunskaper i skrift, i olika texttyper och i frågor gällande språkvård, 

 

- kan skriva sammanhängande texter i sitt eget område, 

 

- har blivit bekant med texter som behandlar rättssystem i Finland och Sverige, 

 

- kan jämföra rättssystem i Finland och Sverige, 

 

- uppnår åtminstone färdighetsnivå B2 enligt den europeiska referensramen.  

                              (Lapin yliopisto, Syventävä oikeudellinen ruotsi [www]) 

 

 

3.4.2 Studieperioden Glädjeprat – kurs i muntlig svenska 

 

Studieperioden Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat, Glädjeprat – kurs i muntlig  svenska 

är en frivillig kurs som hör till valfria studier i svenska och är avsedd för studerande i alla 

utbildningsprogram och som redan har genomgått den obligatoriska studiehelheten i svenska i 
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samband med kandidatstudierna. Studieperiodens omfattning är tre studiepoäng. (Lapin yliopisto, 

Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat [www])  

 

Studieperiodens innehåll består av grupp- och pardiskussioner om aktuella ämnen, studerandenas 

muntliga presentationer och småprat gällande fritid och vardag. Examinationen består av kontroll av 

aktiv närvaro, bedömning av aktivt deltagande i diskussioner och självständigt förberedda 

presentationer av angivna uppgifter. (Lapin yliopisto, Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat 

[www]) Efter genomgången studieperiod kan man förvänta att den studerande 

 

- klarar sig i kommunikationssituationer i praktiken, 

 

- kan inom sin egen bransch kommunicera genom att använda relevant terminologi och  

 motivera sina svar i olika arbets- och fritidssituationer och 

 

- uppnår åtminstone färdighetsnivå B2 enligt den europeiska referensramen.                                                                                    

                                (Lapin yliopisto, Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat [www]) 
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4 FORSKNING OM LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH VUXENINLÄRNING AV SPRÅK 

 

Begreppet livslångt lärande 

 

Enligt Salo (2009:109) tolkas begreppet livslångt lärande allmänt accepterat som ett erkännande av 

betydelsen av studier och inlärning i vuxen ålder. Knapper och Cropley betonar att livslångt lärande 

inte begränsar sig enbart till vuxen ålder, för då skulle lärandet inte vara livslångt (Knapper & Cropley 

2000:28). Även om begreppet började användas först på 1960-talet av Unesco, är idén inte så ny, 

menar Tuomisto. I början använde Unesco termen continuing education men övergick snart till 

termen lifelong education. Dessutom används även termen lifelong learning. (Tuomisto 1992:166) 

 

Europeiska Unionens utbildningspolicy har ett vidare perspektiv på begreppet livslång lärande som 

jag föredrar i denna undersökning. Livslångt lärande betyder all meningsfull inlärningsverksamhet 

som bedrivs fortgående med syftet att förbättra kvalifikationer och kunskap. Detta gäller i samtliga 

livsområden och i varje livsskede. (Europeiska gemenskapernas kommission 2000:3 [www])  

 

 

4.1 Bakgrunden till och idén om livslångt lärande  

 

Idén om livslångt lärande kan ledas från Platon via Comenius till 1990-talet och till början av 1960-

talet då det inleddes diskussion bland både nationella och internationella organisationer om principer 

om livslångt lärande (Tuomisto 1994b:56). Den första vidsträckta pedagogiska planen ur livslångt 

lärandes synvinkel gjorde John Amos Comenius (1592–1670) i sitt verk Pampaedia. Enligt Comenius 

är inlärning en väsentlig del och utgör meningen i hela livet. Livet ses som inlärningsmiljö där skolan 

utgör bara en viss del. Båda sätten eftersträvar att utveckla samhället till ett inlärningssamfund. 

Nyhumanister i sin del  tog fram begreppet ren kunskap, som var fri från yttre faktorer. Men 

självbildning som man lärde sig genom matematik, konst och språk kunde människan utveckla sig 

till den som hon är av sin natur och enligt sina idéer. I nyhumanism ingick således tanken om livslångt 

lärande även om nyhumanism framhävde individuell utvecklingsprocess och betydelse av ren 

kunskap. (Tuomisto 1994b:58–62) 

 

Både Tuomisto och Salo nämner ett annat grundläggande verk inom livslångt lärande, nämligen 

Lifelong Education av Basil Yaxlee från 1929. Enligt Yaxlee kunde livslångt lärande uppnås endast 

genom att integrera lärandet och livet. Integreringen skulle vara horisontell och vertikal. Med den 

horisontella integreringen menade han att individen bör ha möjlighet att lära sig och ha nytta av alla 



17 

 

 

erfarenheter oberoende av olika aktiviteters samt livssfärers utgångspunkt. Yaxlee ansåg dessa olika 

livssfärer både likställda och likvärda. Den vertikala integreringen handlar om att integreringen av 

erfarenheterna i olika livssfärer ska vara möjlig under människans hela levnadslopp. Han betonade 

vikten av lärandet till alla oberoende av samhällsklass eftersom det är av största vikt att lära sina 

medborgare de kunskaper och normer som de förväntas i ett demokratiskt samhälle. (Tuomisto 

1994b:63–64; Salo 2000:111) 

 

I Finland är Johan Vilhelm Snellman en av de främsta föregångarna i livslångt lärande. Han ansåg 

också att inlärning pågår hela livets gång och att folkskolans uppgift var att ge människan färdigheter 

för att utveckla sig kontinuerligt. Folkskolans uppgift var inte att göra människan färdig. Snellman 

menade att utgångspunkten för livslångt lärande och livslång uppfostring var individens och 

samhällets behov vilka han ansåg vara integrerade. Finska teoretiker inom vuxenutbildning, så som 

Niilo Liakka samt representanter inom traditionell pedagogik var också ense om betydelsen och 

nödvändigheten av livslångt lärande. Den första professorn i vuxenutbildning var Urpo Harva. 

(Tuomisto 1994b:66–71)  

 

Tuomisto konstaterar att tanken om livslångt lärande i Finland har skett i två skeden. I det första 

skedet framhävdes tron på utbildningsplanering. Planerna var ambitiösa statliga helhetsplaner med 

vars hjälp man kunde förbättra vuxnas formella yrkesutbildning. Då man märkte att detta inte var 

tillräckligt började studerandenas synpunkter och inlärningsperspektiv i all utbildning beaktas. 

Studerandenas behov, deras tidigare kunskaper och förutsättningar för inlärning samt alla 

inlärningsformer ska tas hänsyn till både i utbildning och dess planering. Genom utveckling av 

verksamheten i olika organisationer kan individens inlärning främjas och varje individ har möjlighet 

att utveckla sig själv. (Tuomisto 1994a:41–42) 

 

 

4.2 Livslångt lärande hos vuxna  

 

Tuomisto har indelat livslångt lärande i följande fyra kontexter, där inlärning sker i olika 

sammanhang: 

1. De formella kontexterna för inlärning syftar på utbildning och studier i det offentliga 

utbildningssystemet. Kännetecknande för strategier för inlärning är att de är givna i 

förväg och styrda av det samhälleliga utbildningssystemet. 
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2. De nonformella kontexterna för inlärning består av organiserade och målinriktade 

studier utgående från målgruppens behov och som sker utanför det offentliga 

utbildningssystemet. Studierna bedrivs t.ex. inom arbetssamfund och olika intresse-

grupper. 

 

3. De informella kontexterna för inlärning kännetecknas för inlärnings- och 

utvecklingsbehov hos enskilda individer. Inlärningskontexten kan grunda likaväl på 

någon utbildningsorganisation som på att individen skapar kontexten själv, det vill 

säga genom att utnyttja information som finns till exempel i massmedia eller på 

bibliotek. Inlärningen är självstyrd och självkontrollerad. 

 

4. Den spontana inlärningen sker i den kontext som baserar sig ofta på erfarenheter och 

problem vilka i sin tur har utgångspunkten i vardagslivet. Kontexten för inlärning 

uppstår spontant vid en händelse som antingen inspirerar eller tvingar individen att 

utveckla ett nytt förhållningssätt. Eftersom inlärningsprocessen ofta uppstår spontant 

kan den inte planeras, styras eller kontrolleras. (Tuomisto 1994a:22–26)   

 

Gustavsson har ett integrativt perspektiv på tanken om livslångt lärande. Det ses då i förhållande till 

olika åldrar och till skilda områden av livet. Det integrativa ligger i att söka se sambanden i inlärning 

dels mellan olika livsområden, dels mellan olika åldrar och livsfaser. Människan lär sig i olika platser 

och på olika sätt. Det vardagliga livet präglas av olika läroprocesser. Den inlärning som sker inom ett 

område eller i en ålder ska inte isoleras. I stället ska man söka sambanden och utnyttja dem, med 

andra ord det som vi lär oss genom en verksamhet i socialt sammanhang kan ha en stor betydelse för 

hur vi genomför vårt arbete. (Gustavsson 2000:48)  

 

 

4.3 Utgångspunkter för språkinlärning hos vuxna 

 

Taalas påpekar att färdigheter i att lära sig kontinuerligt är inte medfödda egenskaper utan dessa 

färdigheter ska utvecklas med konkreta medel från och med från början av skolgången, redan i 

småbarnspedagogik. Allt viktigare är det att både undervisning och värdering stöder självstyrning och 

individens egna målsättningar i att utveckla sina språkkunskaper. Det borde stå i kärnpunkt att 

fokusera på individens olika inlärningskompetenser och hens frivilliga utvecklande av 

språkkunskaperna. Då är det möjligt att individen har förutsättningarna att utveckla sina 
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språkkunskaper även efter formell utbildning, t.ex. i yrkeslivet. (Sajavaara, Luukka &Pöyhönen 2007: 

35; Taalas 2007:417–418) 

 

Då en individ börjar studera språk ska hens språkmedvetenhet utvecklas. Dessutom ska inläraren ges 

positiva upplevelser av att lära sig och använda språk. Med hjälp av dessa blir det senare lättare för 

inläraren att fortsätta sina språkstudier. Stora utmaningar i språkinlärning är hur barns och ungas 

motivation samt deras kunskaper och självförtroende utvecklas i att studera språk i och utanför skolan. 

Detta mål och åtgärder borde inläraren ha nytta av genom livet även som vuxenstuderande. 

(Sajavaara, Luukka & Pöyhönen 2007:34) 

 

Språkinlärning är en mångformig process och man lär sig olika språk genom att använda dem under 

hela livets gång. I arbetslivet lär man sig främmande språk även informellt, t.ex. i arbetsutbyte. 

Sajavaara och Salo understryker att det är viktigt att medarbetaren själv bär ansvar för att uppehålla 

och utveckla sina språkkunskaper. Det erkänns i arbetslivet att språkkunskaper är en del av 

yrkeskompetens men detta betonas inte tillräckligt. Språkkunskaper i arbetslivet  ses ofta som separat 

delområde som inte medför sig något mervärde till affärsverksamheten och därför satsar man inte på 

att lära sig språk. Trots detta uppskattas  medarbetarnas språkkunskaper av arbetsgivare. Språk- och 

kommunikationskunskaper baserar sig brett på livslångt lärande och kan ses som kontinuerlig 

process. Sajavaara och Salo menar att handledning i inlärningskunskaper och i att lära sig lära har 

därför en betydande roll i träning till arbetslivskommunikation. (Sajavaara & Salo 2007:242–243) 

 

Taalas syftar på livslångt lärande då hon konstaterar att man borde reflektera över kärnpunkten i 

språkundervisning i Finland på nytt. Taalas menar att man borde fundera på i vilken grad det är 

meningsfullt att repetera vissa grammatikområden på  samtliga utbildningsnivåer och i vilken grad 

man borde reflektera över inlärarens behov av språkfärdigheter i olika skeden av dennas liv även på 

grammatikundervisningens eller ordförrådundervisningens bekostnad. (Taalas 2007:418) 

 

Olika inlärningsmiljöer i grundläggande undervisning stöder behov av livslångt lärande. De ger 

inläraren färdigheter att vara verksamma i olika inlärningsmiljöer samt ger och förutsätter ansvar  för 

inlärarens egen handling. Språkundervisning skulle vara både motiverande och roligt men även 

uppmuntra inlärarna att öva sina språkkunskaper utanför den formella utbildningen. Dessutom borde 

inlärarnas multilingvala praxis iakttas som del av innehållet och praktiken i undervisning. (Taalas 

2007:418) 
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Taalas konstaterar också att individens språkinlärning bör stödas på strukturell och administrativ nivå. 

Språkkunskaper som individen har skaffat sig i olika skeden av livet borde samlas i ett enhetligt 

system. För att kunna garantera utveckling och varaktighet av ett sådant system borde ett 

administrativt håll utses. (Taalas 2007:419) 

 

Det är en väsentlig del i språklärarens arbete att utveckla och upprätthålla sina språkkunskaper för att 

kunna arbeta som kompetent lärare. Taalas och Aalto är av den åsikten att principen för livslångt 

lärande hos språklärare inte förverkligas. Språklärare borde ges möjligheter att utveckla sina 

språkkunskaper regelbundet, till exempel genom att arrangera utbildning på målspråket. Det räcker 

inte till för språklärare att de använder det främmande språket endast under lektionerna. För att 

bevara, förkovra och utveckla sina språkkunskaper behöver språklärare intensivare och språkmässigt 

mer utmanande grepp. Taalas och Aalto menar att lärarnas livslånga lärande bör stödas planmässigt 

och att kontinuiteten i proffsig utveckling ska garanteras oberoende av skolans aktuella ekonomiska 

situation. Efter de första åren i arbetslivet borde lärare ha rätt och plikt att delta i kompletterande 

utbildning. Dessutom ska livslångt lärande hos lärare stödas enligt personliga utvecklingsplaner. 

(Taalas & Aalto 2007:187, 191) I den här avhandlingen pro gradu undersöks inte livslångt lärande 

hos lärare men dess påverkningar kan kartläggas från informanternas  svar i liknande undersökningar.  

 

 

4.4 Andragogik som vuxendidaktisk läroinriktning 

 

Begreppet andragogik betyder vuxenlärande och bygger på kunskap om att de vuxna är självstyrande 

individer som själva tar initiativet då de vill lära sig något nytt. Hörnstenarna i andragogik är att de 

behov som den vuxenstuderande har lägger grunden till planeringen av utbildning och att den 

studerandens egna erfarenheter tas till hänsyn under utbildningen. Målet för inlärningen är att de 

behov som är aktuella för välbefinnandet hos den vuxenstuderande tillfredsställs. (Manninen, J., 

Kauppi, A. & Kontiainen, S. 1988:15–17) 

 

Koro hänvisar till Knowles (1980) och konstaterar att andragogik kan karakteriseras som en 

vuxendidaktisk modell som skapar de teoretiska grunderna och inlärningsmöjligheterna enligt 

inlärarens livssituation. Kännetecknande är att inlärningsorienteringen är problembaserad och att den 

studerandens livserfarenheter och livssituation iakttas i inlärningen. Enligt Koro har andragogik starkt 

kritiserats, bland annat eftersom Knowles satte andragogik som motsats till pedagogik. Senare såg 

Knowles dessa teorier som en relation där andragogik följer pedagogik. (Koro 1993:65) 
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Knowles påpekar att de vuxna behöver känna ett behov av att lära sig något innan de kan tillägna sig 

nya kunskaper. Det är även av största vikt att läraren motiverar och förklarar den studerande varför 

det som undervisas är viktigt. Inlärningsprocessen byggs upp enligt den studerandes tidigare 

erfarenheter som berikar inlärning och som utnyttjas i till exempel diskussioner och problemlösning. 

De vuxnas behov av att lära sig leder till anskaffning av kunskaper och färdigheter som kan tillämpas 

i det vardagliga livet. Knowles betonar att inlärarens uppfattning om sig själv utvecklas från ett 

beroendetillstånd mot ett självstyrande tillstånd. Detta baserar sig på att vuxna har ett behov av att 

vara självstyrande. (Knowles 1980:43–44) 

 

Den vuxna inläraren ses som en individ som eftersträvar att kunna vara självstyrande. Hen har ett 

kumulerat förråd av erfarenheter och vill nå social växelverkan i inlärningssituationer. Hen är 

medveten om sina inlärningsbehov och kan bära ansvaret för inlärningen. (Koro 1994:28, 31, 41) 

 

Hedin och Svensson menar att det i modern vuxenpedagogik är det viktigt att lära de vuxna att lära 

sig själva. Lärarens roll är att handleda den studerande i att söka information. I samspel skapar läraren 

och studerandena en miljö där studerandena själva vill och vågar söka och pröva ny kunskap. Att 

läraren fungerar som mentor i lärandeprocessen betonas av vuxenutbildare. (Hedin & Svensson 

2001:35–39) Koro betonar också att lärarens roll är att fungera snarare som handledare, stödjare och 

inspiratör. Lärarens roll tillhör inte att fungera kunskapsförmedlare. Inlärningsklimatet för vuxna 

inlärare ska uppnå principerna för en social atmosfär. Detta innebär ömsesidigt hänsyn, samarbete, 

tillit, öppenhet, sporrande och välbehag. (Koro 1995:100) Å andra sidan lyfter Ruohotie fram att 

inlärningsorienteringen riktar sig allt mera till utvecklingen av de sociala rollerna under 

inlärningsprocessen samt att tidsperspektivet förändrar sig från en försenad tillämpning till en 

omedelbar tillämpning gällande kunskap. (Ruohotie 1993:6) 

 

 

4.5 Autonomi i inlärning 

 

I detta avsnitt behandlar jag autonomi och självstyrt lärande vilka är nära förbundna med livslångt 

lärande. Användningen av dessa termer varierar och det tycks vara svårt att dra gränser mellan dem. 

Gemensamt för dessa termer är dock att de alla betonar inlärares eget ansvar för sitt lärande och att 

lärarens roll är att fungera som stödperson. Malinen och Laine (2009:19) påpekar att både inlärare 

och lärare utformar inlärningssituation tillsammans.  
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Med begreppet autonomi menas att den studerande är villig samt kunnig att ta ansvar för sina 

handlingar och sitt lärande utgående från sina egna behov. Till autonomi hör även att man i det 

verkliga livet kan använda vad man har lärt sig. Dessutom vill man framhäva de egenskaper som man 

behöver i en demokrati, till exempel att vara samarbetskunnig men också att agera självständigt, 

kunna ta initiativ och fatta beslut samt ha tilltro till sitt eget kunnande och vilja att pröva på nya saker. 

Utveckling av autonomi kan ses som livslång process där man utvecklar sin autonomi så småningom 

genom hela livet. (Rebenius 1998:27; Hildén 2007:443) 

 

 

Begreppen ”autonom inlärning” och ”den autonoma inläraren” 

 

Den pedagogiska inriktning som kallas för autonom inlärning är ursprungligen införd och definierad 

av Henri Holec. Han presenterar också begreppet den autonoma inläraren. Det används många olika 

engelska benämningar på termen autonom inlärning. Som synonymer till termen learner autonomy 

används self-directed learning, self-management, autonomous learning, learning to learn. I den 

svenska pedagogiska litteraturen och forskningen används också termerna elevstyrd inlärning, 

elevplanerat arbete och elevautonomi. Enligt forskarna finns det dock en skillnad mellan innebörden 

i termerna learner autonomy och self-directed learning. (Sipola 2006:16) Rebenius använder 

begreppet self-directed learning då hon syftar på själva arbetet och begreppet learner autonomy då 

hon avser målet med det självstyrda arbetet (Rebenius 1998:25–26).  

 

Enligt Rebenius betyder autonomi i inlärningssammanhang den studerandes ansvar för sitt eget 

lärande. Den autonoma studeranden kan planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. Dessutom kan 

hen sätta upp mål, välja material, metoder och tekniker i sina inlärningsprocesser. Den studerande 

ges ansvar som för sin del leder till större autonomi. Autonomi är dock inte ett medfött fenomen utan 

den måste läras in. Det viktigaste som den studerande kan lära sig i skolan är att tillägna sig en 

autonom inställning i förhållande till lärandet. Autonomi och livslångt lärande går hand i hand. 

(Rebenius 1998:27, 30–31) 

 

Malinen och Laine anser att varje vuxenstuderande har möjlighet att bli autonom. Utgångspunkten 

för utbildningen kan inte vara en autonom vuxeninlärare. Autonomi hos en vuxeninlärare ses som  

möjlighet i inlärning men den kan förbli relativ. Med hjälp av utbildning kan inläraren bli mera 

autonom. (Malinen & Laine 2009: 19) 
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Benson skiljer mellan tre dimensioner av autonomi: 

 

1. Den tekniska dimensionen innefattar sådana tekniska kunskaper, t.ex. inlärningsstrategier, 

som en inlärare behöver för att kunna klara sig i olika inlärningssituationer utanför formell 

undervisning. Här är inläraren tvungen att själv bära ansvar för sitt lärande utan lärarens 

intervention. 

 

2. I den psykologiska dimensionen är det fråga om inlärarens kapacitet som påverkar själv-

styrning i inlärningen. Här betonas inlärarens inre personliga kapaciteter som kan stödjas eller 

försvagas i formell undervisning.  

 

3. Den politiska dimensionen syftar på inlärarens kontroll över inlärningsprocesser och deras 

innehåll. Inläraren bör såväl ta kontroll över sitt eget individuellt lärande som påverka 

inlärningskontexten. (Benson 1997:19)    

 

Wenden menar att det är en relativt ny företeelse att tala om en autonom inlärare då det är fråga om 

andraspråksundervisning och -inlärning och att företeelsen är relaterad till självstyrande inlärning. 

Wenden framhäver att den autonoma förmågan och viljan till självbestämmande hos 

vuxenstuderande, inklusive språkstuderande, vårdas och utvecklas. (Wenden 1987:8–10) 

 

 

Begreppen ”självstyrning”, ”självorientering”, ”inlärnings- och lärarautonomi” 

 

Rebenius påpekar att målet för självstyrd och självorienterad inlärning är den autonoma inläraren. 

Eftersom inläraren tar på sig ett stort ansvar för sin egen inlärning, ska också lärarrollen omdefinieras. 

Lärarens roll är att underlätta språkinlärning och fungera som handledare, det vill säga att hjälpa 

inläraren att tillägna sig de språkliga och kommunikativa färdigheter som hen har ställt upp som mål 

för sig själv. Denna process med autonomi som mål bygger på att läraren och inlärarna har tillit till 

och förtroende för varandra. (Rebenius 1998:35–36) Detta förutsätter autonomi även hos läraren. I 

praktiken innebär lärarautonomi att läraren har förståelse för vad, hur och varför hen handlar på ett 

visst sätt i klassrummet. Läraren bör känna sina egna kognitiva strukturer, som refererar till den 

bakgrund som hen har. Läraren behöver ha en klar bild av de mål som hen strävar mot och känna sig 

vara trygg i sin roll. Tryggheten innebär att läraren ska reflektera över sin undervisning för att kunna 

fungera i rollen som vägvisare. För att undervisningen kan ändras ska läraren aldrig agera efter någon 

annans modell utan bara hitta inspiration i den och ta delar av den i sin egen undervisning. 
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Undervisningen på lärarhögskolorna måste ändras eftersom läraren brukar ta med sig det 

undervisningssätt som hen själv har använt i sin lärarpraktik. (Rebenius 1998:35–36, 152–153) 

 

Självstyrning, självorientering och autonomi betonas i inlärning hos vuxna. Ahteenmäki-Pelkonen 

menar att det råder en viss begreppsförvirring i fråga om begreppen självstyrning och 

självorientering. Denna förvirring stör forskarnas och utbildarnas arbete. Det är svårt att utföra 

diskussion kring ämnet om det används olika termer eller om samma begrepp får ett olikt innehåll 

beroende av debattören eller forskaren. Ahteenmäki-Pelkonen konstaterar dock att 

självstyrning/självorientering är ett mångsidigt fenomen och därför är det omöjligt att granska 

fenomenet ur en enda rättroget legitimerad definition. Mångfalden av olika definitioner om begreppet 

leder till att det är ändamålsenligt att använda olika definitioner som väljs utgående från till exempel 

de studerandes egenskaper, studieinnehåll och studiekontexter. (Ahteenmäki-Pelkonen 1994:163–

164) 

 

Då utbildningsmöjligheterna för vuxna har blivit flera under årens lopp har en självstyrande och 

självorienterande inlärning fått större betydelse. Enligt principen om livslångt lärande anses en 

individ aktivt söka information vilket hör ihop med självstyrning och självorientering. 

Utbildningspraxisen bygger på självstyrning och självorientering hos den studerande vilket 

paradoxalt leder till ökat behov av handledning. (Manninen & Heinonen 1998:4) 

 

 

Självbedömning  

 

Malinen och Laine (2009:33) lyfter fram den studerandes självbedömning som viktig del vid 

bedömning av inlärning. De är av den åsikten att den främsta bedömaren är den studerande själv 

eftersom målet för bedömning är den studerandes egen utveckling. Att träna egen bedömning anses 

vara en central dimension i autonomi. Syftet med självbedömning är att den bidrar till den 

studerandens inlärning vidare och har en förstärkande effekt på den. När de studerande arbetar i grupp 

kan de reflektera över sin självbedömning genom de andra gruppmedlemmarna. Malinen och Laine 

anser att vuxenstuderande så småningom blir vana vid både att ta ansvar för sin inlärning och att 

också ge egen bedömning.  

 

Elsinen och Juurakko-Paavola (2006:66) är av den åsikten att det skulle vara viktigt att använda 

självbedömning angående svenskkunskaper i bedömningspraxis. Användningen av självbedömning 

vid universitetens och yrkeshögskolornas språkcentra kartlades i KORU-projektet där det framgick 
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att 60 % av de lärare som deltog i projektet hade i experimentsyfte använt självbedömning som del 

av bedömning av svenskkunskaperna. Enligt lärarnas svar påverkade de studerandes självbedömning 

inte vitsord i svenskan utan självbedömning hade handlett de studerandes svenskinlärning och stött 

deras kunskaper i att lära sig att lära. (Elsinen & Juurakko-Paavola 2006: 64, 86, 89) 

 

Dialang [www] är ett nätbaserat utvärderingsverktyg för alla dem som vill testa sina kunskaper i något 

av de 14 språk som är med i testet. Med hjälp av testet får man diagnostisk feedback på sina styrkor, 

sitt språkkunnande och brister i främmande språk. Testet ger anvisningar om språkstudier och syftar 

till att öka kännedom om användarens språkkunskaper och inlärning. (Jyväskylän yliopiston 

soveltavan kielitieteen laitos. Dialang) 

DIALANG-testet baserar sig på Common European Framework of Reference 2001 (CEFR) som är 

den mest allmänt erkända referensramen för språkinlärning i Europa. Testet ger resultat enligt de sex 

färdighetsnivåerna i referensramen (A1–C2). Betydelsefullt med DIALANG är att det inte ger några 

certifikat utan fokuserar på inläraren. (Alderson 2005:31) 
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5 DEFINITIONER AV OCH TIDIGARE FORSKNING OM MOTIVATION 

 

Robert Gardner var den första forskaren som började på allvar undersöka attityders och motivations 

roll i andraspråksinlärning. Gardner började sina studier om motivation tillsammans med Wallace 

Lambert och andra forskare i slutet av 1950-talet. Deras studier har haft en stor betydelse och påverkat 

teoriutvecklingen kring affektiva faktorer och andraspråksinlärning i flera årtionden. (Abrahamsson 

2009:205) 

 

I detta kapitel berättar jag först om olika definitioner av begreppet motivation. Efter det förklarar jag 

attitydens inverkan på motivation och inlärning. I det tredje avsnittet behandlar jag två typer av 

motivation som är integrativ och instrumentell motivation. Sedan konstaterar jag olika problem som 

uppstår kring motivationsforskning. Kritik mot motivationsforskning tar jag fram i slutet av kapitlet. 

 

 

5.1 Definitioner av begreppet motivation 

 

Ruohotie konstaterar att motivation ursprungligen kommer från latinets movere och betyder att röra 

sig. Grundordet till motivation är motiv som syftar t.ex. på behov, vilja, belöning och bestraffning. 

Motiv väcker och uppehåller beteende hos individer och kan vara målinriktade, antingen medvetet 

eller omedvetet. Motivation anses som kortvarigt tillstånd som är skapat av motiv. Vanligtvis 

förknippas motivation med en situation åt gången. (Ruohotie 1998:36–37, 41) Hedin och Svensson 

menar att det handlar om vilja i fråga om motivation (Hedin & Svensson 2001:42). 

 

Kantelinen konstaterar i sin doktorsavhandling att motivation är ett gjort begrepp med vars hjälp man 

eftersträvar att förklara logiken i beteendet. I studier och inlärning är motivation en viktig faktor för 

att uppnå de målsättningar som är upplagda för undervisningen. (Kantelinen 1995:40, 42) Å andra 

sidan anser Ropo (1991:9) att motivation är ett resultat i inlärning som påverkar motivation även i 

blivande verksamhet. 

 

Lehtinen, Kuusinen och Vauras nämner att motivation har definierats som en inre disposition som 

medför, styr och driver verksamhet. Motivation anses påverka vilka val en individ gör mellan olika 

handlings- och beteendealternativ, till exempel bestämmer en inlärare sig att öva matematik eller att 

gå på gym. Motivation har också inverkan på hur målmedvetet en individ sätter sig igång med 

uppgiften, hur intensiv hens handling är och hur hen koncentrerar sig på uppgiften i fråga. 
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Motivationen kan också påverka individens tankar och känslor då hen utför uppgiften. (Lehtinen, 

Kuusinen & Vauras 2007:177) 

 

Lehtinen och andra menar att motivation är komplicerad som begrepp eftersom motivation inte anses 

vara ett enhetligt fenomen, och därför används begreppet inte längre av en del forskare. Lehtinen och 

andra är av den åsikten att det är berättigat att använda begreppet motivation som universalbegrepp 

för de faktorer som styr, driver eller förhindrar verksamhet. Med olika begrepp som skildrar 

motivation har man försökt besvara, varför individer blir intresserade av just vissa aktiviteter. Senare 

blev det väsentligt att förklara, varför individer använder sina kognitiva strategier på ett varierande 

sätt i olika inlärningsuppdrag och prestationer. Det blev också viktigt att veta hur en inlärare själv kan 

reglera och upprätthålla sin ansträngning under utförandet av uppgifterna. Ur den pedagogiska 

synvinkeln är självreglering av stor betydelse. (Lehtinen m.fl. 2007:178) 

 

Lehtinen och andra konstaterar att självreglerande inlärare bland annat 

 är integrativt motiverade och intresserade av de saker de studerar, 

 är orienterade främst på uppgifter, kontroll och inlärning, 

 tror på sina egna möjligheter att kontrollera över uppgifter och övningar, 

 reglerar sin verksamhet och miljö för att befrämja koncentration samt, 

 reglerar det emotionala för att bevara motivation och 

 använder kognitiva strategier i uppgifter. (Lehtinen m.fl. 2007:217) 

 

Ändamålsenlig motivation leder i någon grad till den verksamhet i inlärning som inläraren själv styr. 

Detta betyder att en inlärare tar hänsyn till olika krav i olika situationer och försöker uppnå förståelse 

för sakerna. Detta förstärker den självreglerande inlärningsmodellen. (Lehtinen m.fl. 2007:217) 

 

 

5.2 Motivation och attityder 

 

Abrahamsson nämner att Gardner och Lambert inte gjorde någon tydlig skillnad mellan begreppen 

attityder och motivation i sina tidiga arbeten. De ansåg attityder hos en inlärare vara en integrerad del 

av motivation. Gardner särskilde fenomenen och begreppen från varandra först på 1970-talet. Då 

definierades dessa två begrepp. Gardner beskriver motivation i termer av att vilja lära sig målspråket 

och den grad av ansträngning som man lägger ned på uppgiften. (Abrahamsson 2009:206–207) 
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Attityder har att göra med inlärarens föreställningar om och värderingar av målspråket och dess talare 

och kultur. Attityder har att göra även med den egna inlärningsgruppen samt med språk och 

språkinlärning i största allmänhet. Inlärarens attityder påverkar motivationen, som har direkta och 

tydliga effekter på andraspråksinlärning. Således har attityder endast indirekta effekter på 

inlärningen. Positiva attityder gentemot målspråket och dess talare tenderar att förorsaka en hög 

motivation och därmed potentiellt framgångsrik inlärning. Negativa attityder i sin tur kan leda till låg 

motivation och ofta till lägre inlärningsframgång. (Abrahamsson 2009:207) 

 

Ruohotie anser att attityd betyder en relativt permanent färdighet i att reagera. Attityd beskriver hur 

en individ tenderar att känna, tänka eller agera på ett visst sätt. Det är ett sätt att förstå och värdera 

saker i omgivningen. Attityder uttrycker individens positiva eller negativa reaktioner mot saker och 

personer omkring sig. Kvalitet och intensitet i fråga om attityder beror på erfarenheter, tendenser och 

individens kunskapsgrad. Om en individ känner sig lyckad i något område intar hen en positivare 

attityd mot det och är ivrigare att uppnå mål genom att utveckla sina prestationsfärdigheter. (Ruohotie 

1998:41) 

 

För att utforma och bevara en inre motivation ska den studerande uppleva undervisning som 

högklassig, innehållsrik och tillräckligt utmanande jämfört med de kunskaper och färdigheter som 

den studerande redan har. Även relationen till läraren påverkar inlärningsmotivationen. Den inre 

inlärningsmotivationen förstärks om den studerande själv kan ha kontroll över sina studier och 

inlärning samt bära ansvar för inlärningen. (Ropo 1991:13) 

 

Kantelinen menar att läraren med hjälp av pedagogisk litteratur kan använda olika sätt för att utveckla 

och uppväcka inre motivation hos den studerande. En motiverande lärare är bland annat sakkunnig, 

empatisk, sporrande, objektiv och ivrig gällande studieämnet i fråga. Samtidigt tar hen hänsyn till 

behov och önskningar som den studerande har. Undervisning som förstärker den inre motivationen 

är i sin tur tydlig och varierande. Läraren kan påverka den studerandes inlärningsmotivation genom 

att se till att ämnen som studeras är intressanta och behövliga och tillräckligt utmanande för den 

studerande. Dessutom ska ämnena förbinda sig till den livskontext som de studeras för. (Kantelinen 

1995:57) 
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5.3 Integrativ och instrumentell motivation 

 

Enligt Gardner finns det två olika typer av motivation utifrån en integrativ eller en instrumentell 

orientering. I fråga om integrativ motivation vill andraspråksinläraren identifiera sig med målspråket, 

dess talare och dess kultur. Inläraren har en önskan att tillhöra den nya kulturen. En sådan inlärare 

visar sin ivriga vilja att umgås med målspråkstalarna och att bli socialt accepterad av dem. 

(Abrahamsson 2009:207) 

 

När det gäller instrumentell motivation uppfattar inläraren inlärningen som en investering, och som 

ett verktyg att uppnå något annat. Detta kan vara till exempel bättre arbete, högre lön, studie-

möjligheter eller någon praktisk fördel. Identifikation med målspråkstalarna eller önskan om att bli 

accepterad av målspråksgruppen är alltså inget mål för språkinlärningen. (Abrahamsson 2009:207) 

Enligt Hedin och Svensson används även begreppen inre motivation och yttre motivation 

i litteraturen. Inre motivation är ofta kopplad till ett djupinriktat inlärningssätt då en studerande 

upplever själva kunskapen som viktig och relevant eller att kunskapsinhämtandet ses som 

egenutveckling. Yttre motivation kopplas till ytinriktat inlärningssätt där syftet med inlärning är att 

till exempel få bra betyg eller skaffa sig en utbildning. (Hedin & Svensson 2001:42) 

 

Abrahamsson konstaterar att den integrativa motivationen har generellt visat sig vara den mest 

utslagsgivande i andraspråksinlärningen och den instrumentella motivationen har också visat sig ha 

signifikanta effekter i andraspråksinlärning. Huruvida en individ är integrativt eller instrumentellt 

orienterad berättar ingenting om hur starkt motiverad hen är. Abrahamsson menar att en 

instrumentellt orienterad inlärare kan vara lika motiverad som en integrativt orienterad inlärare. Den 

integrativa motivationen ger allmänt sett högre inlärningsresultat, inte minst då en inlärare når en 

inföddlik eller nästan infödd behärskning i målspråket. (Abrahamsson 2009:207–208) 

 

 

5.4 Forskning om motivation och attityder gällande inlärning av svenska i Finland 

 

Knappast något annat skolämne inom den grundläggande utbildningen har väckt så stor debatt som 

svenskan som obligatoriskt ämne i finska skolor. Ämnet diskuteras så väl bland elever, lärare, 

föräldrar som bland politiska beslutsfattare. De mest upphetsade ställningstaganden är negativt 

inladdade. (Kettunen 2004a:25–26) 
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Kettunen menar att det gjorts flera undersökningar enligt vilka attityder till studier i svenska språket 

har konstaterats vara mycket negativa inom det finska skolväsendet. Det finns mindre 

undersökningsinformation om attityder till svenska språket inom yrkesutbildning i Finland. Kettunen 

påpekar att det har dragits allmänna slutsatser från undersökningar om attityder till svenska inom det 

finska skolväsendet och man har ansett att slutsatserna gäller även yrkesutbildning. Detta har lett till 

att de negativa attityderna har ansetts vara ett av de största problemen i språkutbildningen även inom 

yrkesutbildningssektorn. Kettunen hänvisar exempelvis till Kantelinens (t.ex. 1995 och 2000) 

undersökningar där det visats att situationen snarare är tvärtom: att studera svenska inom 

yrkesutbildning har upplevts positivt. Här hänvisar Kettunen till Kantelinens och Varhimos (2000) 

undersökning där det konstateras att studerandena är positivt inställda till studierna i svenska då 

innehållet och studiemetoderna är förknippade med blivande yrkesliv. (Kettunen 2004a:26) 

 

Kettunen drar den slutsatsen att de viktigaste motivationsfaktorerna i språkinlärning av svenska inom 

yrkesutbildning är att studerandena kan skaffa sig sådana språkkunskaper som behövs i arbetslivet. 

De övriga motivationsfaktorerna är att studerandena kan kommunicera med vänner och bekanta och 

kommunicera på svenska språket på resor. Autentiska språkanvändningssituationer verkar vara ett 

effektivt övningssätt att befrämja motivation hos språkstuderande. Att språkutbildning är tätt relaterad 

till blivande yrke och att man praktiserar arbetssituationer muntligt anses vara nyttigt och motiverande 

bland studerandena inom yrkesutbildning. (Kettunen 2004b:143) 

 

 

5.5 Problem kring motivationsforskning 

 

Abrahamsson anser som problem i motivationsstudier att motivationsstudier bygger på enkla 

samband mellan graden av motivation och graden av inlärning. Studierna ger inte orsaksinriktningen. 

Med andra ord kan man inte säkert veta om det är en hög motivation som orsakar framgång i 

andraspråksinlärning eller om det istället är goda resultat i andraspråksinlärningen som resulterar i 

hög motivation. Det kan även vara fråga om både och. (Abrahamsson 2009:208) 

 

Ett annat problem som Abrahamsson (2009:208) påpekar i fråga om attityd- och motivationsstudier 

är att de inte kan förklara hur inlärningen påverkas i någon riktning. Frågan är om det enbart handlar 

om studiemotivation, med andra ord att vara flitig och göra sina läxor, eller om attityderna och 

motivationen påverkar det sätt på vilket olika inlärare processar det språkliga inflödet. Abrahamsson 

hänvisar till det så kallade affektiva filtret som ingår i Krashens (1982) monitormodell. Detta filter 

kontrollerar hur mycket inflöde inläraren kommer att utsätta sig för och framför allt hur mycket av 
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inflödet som kommer att omvandlas till intag. En person som har negativa attityder till målspråket, 

dess talare och språkinlärning generellt samt en låg motivation inför inlärningen har sitt affektiva 

filter uppfällt. En inlärare med positiva attityder och hög motivation har för sin del filtret nedfällt. 

Den inlärare som ständigt har det affektiva filtret uppfällt kommer att filtrera bort det mesta av det 

språkliga inflödet. Då är det inte mycket som kommer att omvandlas till användbart intag som den 

medfödda språkinlärningsmekanismen kan omvandla till implicit, det vill säga omedveten 

språkkunskap. (Abrahamsson 2009:208–209) 

 

Dörnyei konstaterar att andraspråksinlärning är en djupt social händelse som relaterar sig till 

målspråkets kultur. Denna sociala dimension i motivationsforskning förklarar varför motivation 

började forskas av socialpsykologer. Dörnyei är av den åsikten att den sociala dimensionen inte ger 

en fullständig bild av motivationsforskning. För att skapa en bredare förståelse ska många andra 

aspekter gällande motivation tas till hänsyn. (Dörnyei 2003:1–2) 

 

Dörnyei menar att även om motivation är brett forskad är kunskaperna om motivation inkonsekventa 

och ojämna. Enligt honom finns det två orsaker till detta: 

 

1. Teorier om motivation tycks förklara varför individer agerar och tänker på det sättet som 

de gör. Dörnyei menar att forskningens omfattning gäller alla aspekter i den mänskliga 

existensen och att det skulle vara överraskande att ha en generell tolkning av vad vi gör 

och varför vi gör det.  

 

2. Motivation är ett brett begrepp vars väsentliga delar i särskilda situationer beror på 

kontextuella faktorer. Detta relaterar till faktumet att individer är sociala varelser. 

Mänsklig verksamhet är alltid djupt relaterad till fysiska och psykosociala kontexter som 

påverkar individens kognition, beteende och prestation. (Dörnyei 2003:1) 
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6 ANALYS 

 

Resultaten av denna undersökning redovisas temavis (jfr Tuomi & Sarajärvi 2009:93). 

Rapporteringen av resultaten består av fyra avsnitt  enligt huvudrubrikerna i frågeformulären (se 

bilaga 1). I avsnitt 6.1 betraktas informanters orsaker till deltagandet av den aktuella kursen och 

avsnitt 6.2 handlar om informanternas uppfattningar om arbetssätt och undervisningsmetoder som 

anses vara motiverande. I avsnitt 6.3 redogörs för förväntningar som informanterna har på kursen och 

avsnitt 6.4 gäller informanternas argument för de orsaker de tänker upprätthålla sina svenskkunskaper 

i fortsättningen. I avsnitt 6.5 betraktas informanternas argument för olika sätt med vars hjälp de kan  

upprätthålla sina svenskkunskaper i fortsättningen och avsnitt 6.6 handlar om informanternas egen 

bedömning av sin inlärning av svenska. Avsnitt 6.7 behandlar informanternas egen bedömning av 

språkets olika delområden och i avsnitt 6.8 betraktas informanternas vidare behov av att få 

undervisning och handledning i språket. I avsnitt 6.9 redogörs övningsmöjligheter som informanterna 

kan utnyttja i svenska utanför studieperioderna och avsnitt 6.10 handlar om informanternas egen 

bedömning av sina svenskkunskaper efter kursen i valfri eller frivillig svenska. Avsnitt 6.11 behandlar 

informanternas blivande arbetsområden. I avsnitt 6.12 betraktas informanternas behov av svenskan i 

blivande arbetssammanhang och i avsnitt 6.13 redogörs för informanternas argument för nyttan av 

svenska i övriga sammanhang.    

 

I rapporteringen använder jag löpande numrering av informanternas autentiska svar på finska som är 

kursiverade. Siffran inom parentes efter det numrerade exemplet anger informantens nummer. Det 

centrala innehållet av varje finskt exempel i analysen har översatts till svenska. Översättningen står 

inom parentes under varje exempel. 

 

 

6.1 Orsaker till de studerandenas kursdeltagande   

 

Informanterna frågades varför de deltar i den aktuella kursen i svenska. Nio av de 23 informanterna 

ansåg att det är viktigt och till nytta att kunna svenska. Som exemplen 1–3 visar kommer 

informanterna att ha nytta av svenska i framtiden i arbetslivet.  

 

Ex. 1. ”Uskon olevan hyötyä myös tulevaisuudessa.” (20)  

(Jag tror att jag har nytta [av svenskan] också i framtiden.) 

 

Ex. 2. ”Uskon tarvitsevani ruotsia tulevaisuudessa työssäni.” (15) 

(Jag tror att jag behöver svenska i mitt arbete i framtiden) 
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Ex. 3. ”Koen että ruotsista on hyötyä tulevaisuudessa työelämässä, koska Ruotsilla ja 

Suomella on hyvin samalainen lainsäädäntö (tulkintavaikutus?) ja juristin työssä joutuu 

yleensä asioimaan ruotsalaisten viranomaisten kanssa.” (13) 

(Jag anser att man har nytta av svenskan i blivande arbetslivet,  eftersom Sverige och 

Finland har en mycket likartad lagstiftning (tolkningsverkan?) och i juristarbetet måste   

man uträtta ärenden med svenska myndigheter.) 

 

Av exemplen 4 och 5 framgår att några av informanterna redan hade erfarenhet av arbetslivet och 

angav att de behöver kunskaper i svenska i sitt arbete. Informanterna tyckte också att det är viktigt 

att kunna svenska då man jobbar som tjänsteman inom staten. Se exemplen 5 och 6. 

 

Ex. 4. ”[---] ja olen huomannut työelämässä, että ruotsista on oikeasti hyötyä.” (7) 

([---] jag har märkt att man på riktigt har nytta av svenskan i arbetslivet) 

 

Ex. 5. ”Minulla on valtion virka ja koska suomi on kaksikielinen maa, niin pidän tärkeänä 

ruotsin kielen taitoa.”(19) 

(Jag anser att det är viktigt att kunna svenska eftersom jag arbetar som statstjänsteman och 

eftersom Finland är ett tvåspråkigt land.) 

 

Ex.  6. ”Hyötyä myös ruotsin taidosta etenkin valtion tehtäviin hakeutuessa.” (22) 

(Man har nytta av svenska speciellt då man söker sig till statstjänster.)      

 

En orsak till deltagande i kursen var enligt sju av de 23 informanterna att man ville förbättra och 

utveckla sina kunskaper i svenska, se exempel 7 och 8. 

  

Ex. 7. ”Osallistuin kurssille, koska ruotsin kieleni on heikko ja halusin kehittää sitä.” (2) 

(Jag deltog i kursen eftersom min svenska är svag och jag ville utveckla den.) 

 

Ex. 8. ”Haluan oppia puhumaan ruotsia paremmin.” (8) 

(Jag vill lära mig tala svenska bättre.)  

 

Exemplen 9 och 10 antyder om  att  några informanter var intresserade av språket och att de därför 

ville delta i kursen. Studierna i svenska ansågs också vara utmanande av några informanter.  

 

Ex. 9. ”Kieli kiinnostaa ja koen, että ruotsin kielen suhteen minulla on enemmän opittavaa. 

Pidän haasteesta.” (6) 

(Språket intresserar mig och jag anser att jag har mera att lära mig av svenskan. Jag tycker 

om utmaningar.) 

 

Ex. 10. ”Kiinnostus kieltä kohtaan. ” (9) 

(Mitt intresse för språket.)  

   

Några informanter gjorde jämförelse mellan deltagandet i antingen kursen i svenska eller i andra 

språk vilket exemplen 11–13 visar.  
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Ex. 11. ”Halusin parantaa ruotsin kielen taitojani… Meinasin ensin käydä jonkin 

helpomman kurssin (esim. englantia) mutta päätin haastaa itseni.” (5) 

(Jag ville förbättra mina kunskaper i svenska... Först tänkte jag gå på någon lättare kurs 

(t.ex. engelska) men jag bestämde att utmana mig själv.) 

 

Ex. 12. ”Koska koin ruotsin opiskelun englannin opiskelua tärkeämmäksi. Tämä johtuu 

ruotsin osaamiseni heikommasta tasosta.” (16) 

(Eftersom jag ansåg studierna i svenska vara viktigare än studierna i engelska. Det här beror 

på  att jag har svagare kunskaper i svenskan.) 

 

Ex. 13. ”Koska ruotsin taitoni on muiden kielten taitooni (ranska, englanti, saksa) 

verrattuna heikko…” (14) 

(Mina kunskaper i svenska är sämre än i andra språk (franska, engelska, tyska)...) 

 

Exemplen 14 och 15 representerar fall där informanterna ansåg svenska språket vara lätt och därför 

deltog de i kursen. Exempel 14 visar ytterligare att informanten ansåg svenskan vara lättare än  

engelskan. 

 

Ex. 14. ”Ruotsin kieli on myös helpompaa kuin englanti, joten siksi tämä oli luonnollinen 

valinta. Olen ruotsissa myös ihan hyvä.” (15) 

(Svenska språket är också lättare än engelska, så därför var det ett naturligt val. Jag är helt 

bra i svenskan.) 

 

Ex. 15. ”Olen aina tykännyt ruotsista ja se on ollut minulle helppo ja luonteva kieli.” (17)  

(Jag har alltid  gillat svenska och den har varit ett lätt och ledigt språk.) 

 

Enligt exemplen 16–18 var repetition och upprätthållande av kunskaperna i svenska orsaker till att 

delta i kursen.  

 

Ex. 16. ”Koen ruotsin kielitaidon tärkeäksi tulevassa ammatissani, joten halusin kurssin 

kautta muistella vanhoja oppeja sekä oppia uutta ja syventää kielen osaamistani.” (12)  

(Jag upplever svenskan viktig i mitt blivande yrke och ville återkalla tidigare kunskaper 

samt lära mig nytt och fördjupa mina kunskaper i språket.)  

 

Ex. 17. ”Olin suorittanut jo yliopistossa pakolliset ja vapaavalintaiset ruotsin kurssit, ja 

halusin ’elvyttää’ ruotsin kielen taitojani jälleen.” (10) 

(Jag hade redan avlagt de obligatoriska och valfria kurserna vid universitetet och jag ville 

uppliva mina kunskaper igen.)  

 

Ex. 18. ”Osallistuin kurssille, koska edellisestä ruotsin opiskelusta oli kulunut jo 6 vuotta. 

Halusin verestää taitojani ja lisäksi halusin mieluummin opiskella ruotsia kuin englantia 

tässä maisterivaiheessa.” (18)  

(Jag deltog i kursen eftersom det hade gått redan sex år då jag studerade svenska senast. Jag 

ville friska upp mina kunskaper och dessutom ville jag hellre  studera svenska än engelska i 

magisterfasen.) 
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Tre informanter av de 23 informanterna angav att orsaken till deras kursdeltagande var att de upplevde 

undervisningen vara bra. Se exemplen 19 och 20. Av exempel 19 framgår också att svenskan 

upplevdes vara nyttig. 

 

Ex. 19 ”Koen myös että opetus ruotsin kielessä on hyvää ja kurssit oikeasti  

hyödyllisiä.” (13) 

(Jag upplever också att undervisningen i svenskan är bra och kurserna verkligen är till 

nytta.) 

Ex. 20 ”Mielestäni yliopistossamme on hyvä ruotsin opetuksen taso.” (17) 

(Jag anser att vi har bra undervisning i svenska.) 

 

 

Sammandrag 

 

De mest centrala orsakerna till att delta i de aktuella kurserna var enligt informanterna flera. 

Informanterna ansåg att de kommer att ha nytta av kunskaperna i svenska i det blivande arbetslivet. 

Några av informanterna hade redan arbetslivserfarenhet och tyckte att de behöver svenska i 

arbetssammanhang. Flera informanter tyckte även att det är viktigt att kunna svenska då man arbetar 

som statstjänsteman. En orsak till deltagandet i kursen var enligt några av informanterna att de ville 

utveckla sina kunskaper i svenska. Å ena sidan tyckte några av informanterna att de ville förbättra sin 

svenska. Å andra sidan uppgav några informanter att de har intresse för språket och därför ville lära 

sig mera av svenskan. Några informanter uppgav att de ville ha utmaning och därför deltog de hellre 

i den valfria kursen i svenska än i något annat valfritt språk. Några av informanterna tyckte att 

deltagandet i kursen i svenska var ett naturligt val eftersom de tyckte om svenskan. Flera informanter 

angav att de ville repetera och upprätthålla sina kunskaper i svenska och därför deltog de i kursen. 

Några informanter tyckte att undervisningen i svenska vid Lapplands universitet är bra och uppgav 

det vara en orsak till kursdeltagandet. 

 

 

6.2 Uppfattningar om motiverande arbetssätt och undervisningsmetoder 

 

De 23 informanterna frågades vilka arbetssätt och undervisningsmetoder de ansåg motivera och 

hjälpa dem i svenskinlärning. Informanterna besvarade en flervalsfråga om arbetssätt och 

undervisningsmetoder vid inlärning av svenska. I tabell 2 på nästa sida kan ses antal svar i olika 

svarsalternativ.  
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Tabell 2. Informanternas uppfattningar om motiverande och främjande arbetssätt 

 

Par- och 

grupparbete 

Självständigt 

arbete under 

lektionen 

Hem-

uppgifter 

Förberedd 

muntlig 

presentation 

Diskussion 

under 

lektionen 

 

Lärarens 

handledning 

22 10 12 16 18 13 

 

Tabell 2 visar att par- och grupparbete var det mest motiverande arbetssättet i inlärning av svenska. 

Näst motiverande var diskussioner. Deltagandet i diskussion ansågs vara det näst populäraste arbets-

sättet. Över hälften av informanterna ansåg också att förberedd muntlig presentation, lärarens hand-

ledning och hemuppgifter vara motiverande och främjande arbetssätt. Självständigt arbete under 

lektionen var minst motiverande. 

 

Informanterna frågades hur de olika arbetssätten främjar deras svenskinlärning. Nästan alla 

informanter konstaterade att texterna bidrar till att skaffa sig ett bättre ordförråd och lära sig 

strukturer. Texterna ansågs också vara till nytta i grammatikinlärning, se exemplen 21 och 22.  

 

Ex 21. ”Opin uusia sanoja, ja rakenteita kieliopissa.” (1) 

(Jag lär mig nya ord, och strukturer i grammatik.) 

 

Ex 22. ”Auttaa erityisesti lauserakenteiden hahmottamisessa ja siinä, että käytän oikeaa 

sanaa oikeassa kontekstissa.” (16) 

(Texterna hjälper mig att förstå meningsbyggnader och att använda passande ord i olika 

kontexter.) 

 

Informanterna ansåg skriftliga uppgifter vara nyttiga eftersom man kan tillämpa de grammatiska 

kunskaper och det ordförråd som man studerat under kursen som exemplen 23–25 visar.  

 

Ex. 23. ”Joutuu hyödyntämään oppimaansa. Vaatii paljon ajatustyötä ja oikeasti 

opettavat.” (21) 

(Man måste utnyttja det som man lärt sig. Det krävs mycket tankearbete och man verkligen 

lär sig av skriftliga uppgifter.) 

 

Ex. 24. ”Kirjoitustehtävissä pohdin erityisesti kielioppia ja että käyttämäni sanat sopivat 

kontekstiin.” (17) 

(I skriftliga uppgifter funderar jag speciellt på grammatik och att ord som jag använder 

passar in i kontexten.) 

 

Ex. 25. ”Tehtävät auttavat muotoilemaan omia lauseita ja ilmaisemaan ajatuksia.” (7) 

(Skriftliga uppgifter hjälper att forma egna meningar och uttrycka sina tankar.) 
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Muntlig framställning ansågs vara till nytta på flera olika sätt enligt informanterna. Genom att hålla 

muntlig presentation blev informanterna både säkrare i sitt uppträdande och modigare i att använda 

svenskan som exemplen 26 och 27 visar. Informanterna ansåg den muntliga framställningen hjälpa 

en att kunna göra sig förstådd av andra, se exemplen 28 och 29. 

 

Ex. 26. ”Voittaa esiintymispelon.” (6) 

(Muntlig presentation hjälpte mig att vinna rampfeber.) 

 

Ex. 27. ”Esitys antaa myös rohkeutta ruotsin puhumiseen.” (17) 

(Presentationen ger mod att tala svenska.) 

 

Ex. 28. ”Haastaa yksinkertaistamaan ja selkeyttämään kieltä.” (4)  

(Muntlig presentation utmanar mig att förenkla och förtydliga mitt uttryck.) 

  

Ex. 29. ”Siten, miten kertoa asiat mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla.” (16) 

(Hur kan man berätta sakerna på ett förståeligt sätt.) 

 

Enligt informanterna lärde man sig att lyssna på andra kursdeltagare med hjälp av diskussioner. Som 

exemplen 30–33 antyder ansågs diskussioner även vara ett uppmuntrande och utvecklande sätt att 

använda svenska. I diskussioner kunde man använda det som man lärt sig av svenskan och använda 

sådana ord och uttryck man kan.  

 

Ex. 30. ”Develop discussion skills, techniques and way of interacting.” (3) 

(Utvecklar dikussionsförmåga, -teknik och växelverkan.) 

 

Ex. 31. “Opin puhumaan ja kuuntelemaan muita.” (1)  

(Jag lär mig att tala svenska och lyssna på andra.) 

Ex. 32. ”Rohkaisevat käyttämään ruotsin kieltä.” (10) 

(Diskussioner uppmuntrar en att använda svenska.) 

Ex. 33. ”Auttaa hakemaan helppoja keinoja ilmaista jokin asia parille. Ei tarvitse keksiä 

hienoja sanoja.” (15) 

(Diskussion hjälper en att använda enkla sätt att uttrycka sig. Man behöver inte komma på 

fina ord.) 

 

Flera informanter ansåg att de lär sig hörförståelse genom videoklipp och filmer. Videoklipp och 

filmer är också bra sätt att lära sig uttal och ordförråd enligt informanterna. Se exemplen 34–36. 

 

Ex. 34. ”Kuulee ruotsia, joka on hyvä, sillä omaan puheeseen voi ottaa mallia.” (23) 

(Man hör svenska och kan utnyttja det som exempel i sitt eget uttal.)  

Ex. 35. ”Opin kuuntelemaan nopeaa ja murteista kieltä.” (1)  

(Jag lär mig att lyssna på svenska som talas i snabb takt och på dialekt.) 
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Ex. 36. ”Ymmärrän kieltä paremmin ja opin uusia sanoja. Filmeistä ja myös kirjoista oppii 

sanastoa, jota puhutussa kielessä käytetään.” (8) 

(Jag förstår svenska bättre och lär mig nya ord. Av filmer och böcker lär man sig ordförråd 

som används i talspråket.) 

 

Övriga sätt som ansågs vara effektiva i inlärning av svenska var exempelvis nyhetsartiklar, ordprov 

och att läsa högt som exemplen 37–39 visar. 

 

Ex. 37. ” [---] esim. uutisartikkeleiden lukeminen on kätevä tapa oppia sanastoa.” (7) 

(Att läsa nyheter är ett behändigt sätt att lära sig ord.) 

Ex. 38. ”Sanakokeet lisäävät sanavarastoni määrää.” (18) 

(Ordproven förbättrar mitt ordförråd.) 

Ex. 39. ”Tekstin ääneen lukeminen: lausuminen.” (22) 

(Att läsa texten högt bidrar till bättre uttal.) 

 

 

Sammandrag 

 

Informanterna ansåg att par- och grupparbete och diskussioner under lektionerna är de mest 

motiverande och främjande arbetssätt under kursen. I diskussionsövningar kunde man lära sig att 

lyssna på andra och använda ordförråd som man lärt av svenskan. Muntlig presentation ansågs vara 

ett ganska motiverande arbetssätt eftersom den bidrog till att man blev självsäkrare i sina uttryck och 

sitt uppträdande på svenska enligt informanterna. Med hjälp av kurstexterna kunde man lära sig nya 

ord och grammatik. Informanterna ansåg att man kunde ha nytta av den grammatik och de ord man 

lärt sig under kursen i skriftliga uppgifter. Videoklipp och filmer konstaterades vara nyttiga av 

informanterna eftersom man kunde lära sig hörförståelse, uttal och nya ord. Informanterna nämnde 

även läsning och ordprov som bra sätt att bredda sitt ordförråd. 

 

 

6.3 Förväntningar på kursen i svenska 

 

De 23 informanterna frågades hur de olika delområdena i den aktuella kursen motsvarade deras 

förväntningar. Nästan alla informanter var av den åsikten att kursinnehållet var bra och motsvarade 

deras förväntningar. 
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Ex. 40. ”Kurssin sisältö vastasi odotuksiani, juttelimme paljon.” (1) 

(Kursinnehållet motsvarade mina förväntningar, vi diskuterade mycket.) 

Ex. 41. ”Vastasi täysin odotuksiani.” (14) 

(Kursen motsvarade helt mina förväntningar.) 

 

Två informanter hade förväntat sig ett mer krävande kursinnehåll. Den ena ansåg att det dock var 

positivt att kursinnehållet inte var så krävande medan den andra ansåg att innehållet borde ha varit 

mer krävande, se exemplen 42–43. 

 

Ex. 42. ”Odotin vaativampaa sisältöä, mikä toisaalta helpotus ja vastaa omaa tasoa” (7) 

(Jag förväntade mig ett mer krävande innehåll. Å andra sidan var det en lättnad att 

innehållet  motsvarade min egen nivå.) 

Ex. 43. ”Odotin, että kurssi olisi ollut haastavampi. Kappaleet voisivat käsitellä vaikeampia 

juridisia aiheita. Olen pettynyt, että kielioppia hiotaan.” (15) 

(Jag förväntade att kursen skulle ha varit mer utmanande. Texterna kunde behandla svårare 

juridiska ämnen. Jag är besviken på att grammatik slipas.) 

 

Nästan alla informanter uppgav att kursmaterialet motsvarade deras förväntningar. De var nöjda med 

materialet och ansåg att det fanns tillräckligt med material.  

 

Ex. 44. ”Positiivinen yllätys, ettei materiaalia ollut liikaa, vaan keskustelut olivat 

suurimmassa osassa.” (8) 

(Det var en positiv överraskning att det inte fanns för mycket material utan diskussionerna 

spelade den största rollen.) 

Ex. 45. ”Materiaalia oli puhekurssille sopiva määrä.” (11) 

(En passande mängd av material till en pratkurs.) 

Ex. 46. ”Todella hyvä materiaalipaketti. Selkeä ja monipuolinen.” (12) 

(Ett mycket bra materialpaket som var tydligt och mångsidigt.) 

Ex. 47. ”Tuki oppimista hyvin. Riittävästi tehtäviä.” (6) 

(Materialet stödde inlärning bra och det innehöll tillräckligt med övningar.) 

 

Endast två av de 23 informanterna tyckte att materialet inte motsvarade deras förväntningar. De skulle 

ha velat ha mera material eller tyckte att innehållet av materialet inte uppfyllde deras förväntningar 

som exemplen 48 och 49 visar.  

 

Ex. 48. ”Materiaalia ei ollut kirjallisena hyvin kovin paljon, joten sanasto ei karttunut niin  

paljon.” (4) 

(Det fanns inte så mycket skriftligt material och därför kunde jag inte öka ordförrådet.) 
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Ex. 49. ”Huonot esseetehtävät, kielioppitehtävät ja materiaali voisi olla parempaa ja 

tehokkaampaa.” (9) 

(Dåliga essäuppgifter, grammatikövningarna och materialet kunde vara bättre och 

effektivare.) 

 

De undervisningsmetoder som användes under de två kurserna motsvarade nästan alla informanters 

förväntningar som exemplen 50 och 51 visar. En informant uppgav att undervisningen inte 

motsvarade förväntningarna, se exempel 52.  

 

Ex.50. ”Koin ne hyvin soveltuviksi suullisen kielen oppimisen kannalta.” (2) 

(Jag tycker att undervisningsmetoderna var lämpliga i inlärning av muntliga färdigheter.) 

Ex. 51. ”Antoivat tilaa ryhmäkeskusteluille, mikä johti kiinnostaviin keskusteluihin.” (4) 

(Undervisningsmetoderna gav utrymme till gruppdiskussioner vilket ledde till intressanta 

diskussioner.) 

Ex. 52. ”Ei aivan niin asiantuntevaa opettamista kuin voisi olla.” (23) 

(Undervisningen var inte så sakkunnig som den kunde vara.) 

 

Som exemplen 53–55 antyder konstaterade största delen av informanterna att de arbetssätt som 

användes under kursen motsvarade deras förväntningar och var lämpliga under kursen.  

 

Ex. 53. ”Group discussion were what I expected.” (3) 

(Gruppdiskussioner var det som jag förväntade mig) 

 

Ex. 54. ”Ovat olleet odotuksieni mukaisia. Itsenäistä sekä parityöskentelyä sekä 

ryhmätöitä.” (13) 

(Arbetssätten har varit sådana som jag förväntade mig.  Vi har haft självständigt- och 

pararbete samt grupparbete.) 

 

Ex. 55. ”Työtavat olivat monipuolisia ja niihin uskalsi hyvin lähteä mukaan ja yrittää 

parhaansa.” (5) 

(Arbetssätten var mångsidiga och man vågade engagera sig i dem och försöka göra sitt 

bästa.) 

 

Några informanter uppgav att deras förväntningar på arbetssätt inte uppfylldes helt. 

 

Ex. 56. ”Odotin ehkä vähän enemmän vaihtelevia työtapoja.” (8) 

(Jag förväntade mig kanske mer varierande arbetssätt.) 

Ex. 57. ”Vastasivat odotuksiani muuten, mutta ajattelin meidän tekevän myös tehtäviä.” (1) 

(Arbetssätten motsvarade mina förväntningar men jag trodde att vi också skulle göra 

övningar.) 

 

 



41 

 

 

Frågan gällande förväntningar på lärarens feedback besvarades på olika sätt av informanterna. En 

större del av informanterna besvarade frågan genom att berätta hurdan feedback de fick från läraren. 

 

Ex. 58. ”Palaute keskittyi olennaiseen. Korjattiin suurimpia virheitä.” (4) 

(Feedback koncentrerade sig på det väsentligaste. Läraren korrigerade de största felen.) 

Ex. 59. ”Esitelmissä kattavaa palautetta. Myös kehitettävää.” (10) 

(Vid presentationer får man omfattande feedback på innehållet och hur man kan utveckla sig 

själv.) 

 

Några informanter besvarade frågan om lärarens feedback genom att berätta om de är nöjda med den 

feedback som de fått från läraren. Å andra sidan besvarade informanterna  om de fått feedback alls. 

 

Ex. 60. ”En ole vielä saanut palautetta.” (15) 

(Jag har inte fått feedback än.) 

Ex. 61. ”Opettajan palautetta on ollut vähemmän kuin odotin.” (13) 

(Det har varit mindre av feedback från läraren än jag förväntade mig.) 

Ex. 62. ”Joskus olisi ollut hyvä, että palautetta olisi annettu siinä kohdassa, kun virhe 

tapahtui, ei sen jälkeen.” (5) 

(Ibland skulle det ha varit bra om man hade fått feedback omedelbart vid den aktuella 

tidpunkten då man gjorde fel, och inte i efterhand.) 

 

Svar på frågan om förväntningarna på att studera självständigt var varierande. Somliga informanter 

ansåg att de kunde ha arbetat och studerat mera på ett självständigt sätt på sin egen tid. Å andra sidan 

ansåg några informanter att det inte var så mycket självständigt arbete som de hade förväntat sig. 

 

Ex. 63. ”Tätä olisi voinut olla enemmänkin, esim. radio-ohjelmien kuuntelu.” (7) 

(Jag kunde ha jobbat självständigt även mer, till exempel genom att lyssna på 

radioprogram.) 

Ex. 64. ”Oletin, että itsenäistä opiskelua olisi ollut enemmän.” (5) 

(Jag trodde att vi skulle ha haft mera självständigt arbete.) 

Ex. 65. ”Ei ollut niin paljon kuin kuvittelin.” (1) 

(Vi hade inte så mycket självständigt arbete.) 

 

Flera informanter ansåg att de hade mycket självständigt arbete på kursen, se exempel 66 och 67. 

Några informanter tyckte att den aktuella kursen inte innehöll självständigt arbete, se exempel 68.  
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Ex. 66. ”Aikaa vievää mutta auttaa saamaan hyödyn irti tunneista.” (20) 

(Att arbeta självständigt är tidskrävande men hjälper mig att få nytta av lektionerna.) 

Ex. 67. ”Kurssi työllistää, paljon itsenäistä tehtävää kotona.” (22) 

(Kursen sysselsätter och det finns mycket självständigt arbete man ska göra hemma.) 

Ex. 68. ”Kurssi sisälsi hyvin vähän itsenäistä opiskelua.” (11) 

(Kursen innehöll verkligen litet av självständigt arbete.) 

 

Frågan om förväntningarna på att utnyttja övningsmöjligheter i svenskan utanför lektionerna 

besvarades på två sätt. En del av informanterna angav vilka möjligheter de hade utnyttjat, som 

exemplen 69, 70 och 71 visar. Å andra sidan fanns det också de som inte hade utnyttjat eller behövt 

övningsmöjligheter heller på sin egen tid, se exemplen 72 och 73. 

 

Ex. 69. ”The course gave the confidence I needed to talk Swedish also in real life 

situations.” (3) 

(Kursen gav mig självsäkerhet som jag behövde när jag talade svenska i verkliga 

situationer.) 

Ex. 70. ”Ruotsinkielisten ohjelmien seuraaminen ja uutisten lukeminen.” (6) 

(Jag följde svenskspråkiga program och läste nyheter på svenska.) 

Ex. 71. ”Vapaa-ajalla lueskelen ruotsinkielisiä kirjoja.”  (17) 

(På fritiden läser jag svenskspråkiga böcker.) 

Ex.72. ”En ole hyödyntänyt eikä ollut odotuksia.” (13) 

(Jag har inte utnyttjat möjligheterna och jag har inte heller haft några förväntningar.) 

Ex. 73. ”Ei ollut, ei tarvetta.” (10) 

(Jag hade inga förväntningar, inget behov.) 

  

En informant ansåg att det inte finns så många möjligheter till att använda språket utanför lektionerna 

som följande exempel visar. 

 

Ex.74. ”Ellei internetiä lasketa, mahdollisuuksia ei ole kovin paljoa.” (12) 

(Om internet inte räknas med, finns det inte så många möjligheter.) 

 

 

Sammandrag 

 

Till största delen motsvarade kursen informanternas förväntningar. Nästan alla informanter ansåg att 

innehåll, material, undervisningsmetoder och arbetssätt var sådana som de hade förväntat sig. 

Somliga informanter utpekade brister på kursinnehållets krav, kursmaterialets mängd och kvalitet, 
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lärarens undervisningssätt och arbetssättens variation. Frågan gällande förväntningarna på lärarens 

feedback besvarades på olika sätt. Å ena sidan angav informanterna hurdan feedback de fått eller om 

de fått någon feedback från läraren. Å andra sidan angav informanterna om de var nöjda med den 

feedback de fått. Huvudsakligen uppfylldes informanternas förväntningar på lärarens feedback men 

somliga ansåg att de inte fått tillräckligt med feedback eller vid aktuell tidpunkt. Frågan om 

förväntningarna på självständigt arbete tudelade informanternas svar. Somliga informanter ansåg att 

de inte hade mycket självständigt arbete medan en större del informanter angav att de hade mycket 

självständigt arbete utanför lektionerna. Frågan om förväntningarna på att öva svenskkunskaper 

utanför lektionerna visar att  informanterna hade  både utnyttjat och avstått av olika orsaker från 

övningsmöjligheter utanför lektionerna.  

 

 

6.4 Argument för olika orsaker att upprätthålla kunskaper i svenska i fortsättningen 

 

De 23 informanterna frågades  vilka skäl uppmuntrar dem att upprätthålla deras kunskaper i svenska 

i fortsättningen. Informanterna besvarade en öppen fråga om de skäl som är uppmuntrande för att 

upprätthålla språkkunskaperna i svenska. Olika svar samt antal av de olika svaren kan ses i tabell 3. 

 

 

Tabell 3. Informanternas argument för upprätthållandet av svenskan i fortsättningen 

 

Arbetsliv  Släkt och familj samt 

resor och kultur 

Intresse för svenskan och 

språk   

Bildning 

19 12 10 4 

 

I tabell 3 har informanternas svar indelats i fyra grupper. Största delen av informanterna angav att de 

kommer att upprätthålla sina kunskaper i svenska i fortsättningen eftersom de anser att de behöver 

svenska i arbetslivet, se exemplen 75 och 76.  

 

Ex. 75. ”Haluan pystyä kommunikoimaan auttavasti työelämässä.” (1) 

(Jag vill kommunicera på svenska i arbetslivet.) 

Ex. 76. ”Lähinnä minua motivoi ammatilliset syyt.” (16) 

(Närmast är jag motiverad av yrkesmässiga skäl.) 

 



44 

 

 

Den näst största gruppen utgörs av de svar där informanterna konstaterade att de har familj och släkt 

i någon av de nordiska länderna eller att de vill använda svenska i nordiska sammanhang, till exempel 

på resor (exemplen 77–79) . En informant berättade att man förstår svensk kultur bättre när man kan 

svenska, och därför upprätthåller informanten sina kunskaper i svenska i fortsättningen. 

 

Ex. 77.  ”Tätini asuu Tanskassa ja haluan puhua ruotsia siellä vieraillessani.” (5) 

(Min moster  bor i Danmark och jag vill tala svenska på mina  besök hos henne.) 

Ex. 78. ”Better understanding of foreign cultures/realities. (3) 

(Man förstår olika kulturer bättre.) 

Ex. 79. ” [---] ja siitä on käytännön hyötyä esim. matkustellessa Ruotsissa ja Norjassa. (12) 

(… och jag har konkret nytta av svenskan till exempel då jag reser i Sverige och  Norge.) 

 

Nästan hälften av informanterna berättade att de tycker om svenskan och/eller har intresse för den 

och därför vill de upprätthålla sina kunskaper i svenska även i fortsättningen. I denna grupp finns 

också svar där informanterna berättade om sitt intresse för att studera svenska och/eller andra språk 

(exemplen 80 och 81). 

 

Ex. 80. ”[---] pidän ruotsin kielestä ja sen puhumisesta myös.” (11) 

(Jag tycker om svenska språket och också om att tala det.) 

Ex. 81. ”Pidän myös todella paljon ruotsin kielestä ja muutenkin kielten opiskelusta.” (8) 

(Jag tycker verkligen mycket om svenska och också om att studera olika språk.) 

 

Den minsta gruppen utgörs av sådana svar (exemplen 82–84) där informanter uppgav att svenska 

språket hör till allmänbildning och är en del av finskheten. Enligt en informant skulle det kännas 

tråkigt om man studerade svenska utan att få nytta av språket i fortsättningen.  

 

Ex. 82. ”Pidän ruotsin kieltä luonnollisena osana suomalaisuutta.” (6) 

(Jag tycker att svenska språket är en naturlig del av finskhet.) 

Ex. 83. ”Olen myös alkanut ajatella, että ruotsin taito on osa sivistystä.” (7) 

(Jag har också börjat fundera att kunskaper i svenska är en del av bildning.) 

Ex. 84. ”Lisäksi minusta on ikävää ajatella, että useiden vuosien ja tuntien opiskelu valuisi 

hukkaan.” (17) 

(Dessutom tycker jag att det skulle vara tråkigt om flera års och flera timmars arbete skulle 

rinna ut i sanden.) 
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6.5 Argument för olika sätt att upprätthålla kunskaper i svenska i fortsättningen 

 

De 23 informanterna ombads att berätta om de sätt som de tänker använda för att upprätthålla 

kunskaperna i svenska i fortsättningen. Merparten av dem berättade att de tänker läsa antingen 

nyheter, tidningar eller böcker på svenska eller titta på svenskspråkiga tv-serier och filmer i 

fortsättningen. Ytterligare nio informanter angav att de tänker tala svenska då det är möjligt. 

 

Ex. 85. ”Aion katsoa sarjoja ja pyrkiä keskustelemaan muiden kanssa.” (1) 

(Jag tänker titta på tv-serier och diskutera med andra på svenska) 

 

Ex. 86. ”Saatan lukea myös ruotsinkielisiä uutisia ja ehdottomasti katson ruotsalaisia 

ohjelmia paljon enemmän (ilman suomennoksia). ” (21) 

(Förmodligen läser jag också svenskspråkiga nyheter och tittar absolut på svenska program 

mycket mera (utan finsk textning).) 

Ex. 87. ”Puhumalla sitä aina kuin mahdollista.” (11) 

(Jag talar svenska alltid då det är möjligt.) 

 

Tre informanter angav att de kunde studera eller arbeta i en svenskspråkig miljö för att upprätthålla 

sina kunskaper i svenska, se exempel 88. Ytterligare två av de 23 informanterna berättade att de tänker 

studera svenska i fortsättningen som exempel 89 visar. 

 

Ex. 88. ”Olen pohtinut lähtemistä vaihtoon tai töihin ruotsinkieliseen maahan.” (17) 

(Jag har funderat på att gå på utbyte eller att arbeta i ett svenskspråkigt land.) 

Ex. 89. ”Possible further studies [---], courses in Sweden.” (3) 

(Möjligen studerar jag svenska vidare [---] jag ska ha kurser i Sverige.) 

 

Två av de 23 informanterna angav att de kommer att använda svenskan i sitt arbete för att upprätthålla 

språkkunskaperna i svenskan som följande exempel visar. 

Ex. 90. ”Työssäni tulen käyttämään sitä enemmän.” (8) 

(Jag kommer att använda svenska mera i mitt arbete.) 

 

 

Sammandrag 

 

En större del av de 23 informanterna tänker upprätthålla sina kunskaper i svenska i fortsättningen 

genom att läsa svenskspråkiga nyheter, tidningar och böcker samt att  titta på svenskspråkiga tv-

program och filmer. En mindre del av informanterna angav att de kunde studera eller arbeta i en 
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svenskspråkig miljö eller att de kommer att använda språket i sitt arbete för att upprätthålla 

kunskaperna i svenska. Några informanter berättade att de tänker studera svenska även i framtiden. 

 

 

6.6 Informanternas bedömning av sig själva som inlärare av svenska 

 

Informanterna gjorde en egen bedömning av sig själva som inlärare av svenska genom att välja ett av 

tre alternativ i frågeformulären. Resultaten visas i tabell 4. 

 

Tabell 4. Informanternas åsikter om sin inlärning av svenska 

 

Egen bedömning av inlärning av svenska n = 23 

Jag måste kämpa hårt.  7 

Jag måste kämpa ganska mycket. 9 

Att studera svenska är lätt för mig. 7 

 

Som tabell 4 visar ansåg sju av de 23 informanterna att de måste kämpa hårt i sina studier i svenska 

medan sju informanter tyckte att det är lätt för dem att studera svenska. Dessutom ansåg nio 

informanter att de måste kämpa ganska mycket i sina studier i svenska. Det mest typiska svaret var 

att informanten måste förkovra sig ganska mycket  i svenska.  

 

 

6.7 Informanternas uppfattning om svårighetsgraden i svenskaspråkets delområden 

 

Informanterna ombads att bedöma sin behärskning av olika delområden i svenskan på skalan där  

1 = lättast och 5 = svårast. Siffrorna i kolumnerna visar antalet angivna svar. Tabell 5  på nästa sida 

visar att tal och grammatik i svenskan ansågs vara de svåraste delområdena av informanterna. De 

delområden i svenskan som ansågs som svårast av informanterna är behärskning av språkets 

strukturer och att producera språket muntligt. Informanterna uppgav att textförståelse är det lättaste 

delområdet i språket. Skrivning och hörförståelse orsakade inte större problem men ser ut att höra till 

de medelsvåra delområdena enligt informanterna. 
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Tabell 5. Svårighetsgraden i svenska språkets delområden 

 

Språkets delområde Lättast 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Svårast 

5 

Grammatik 1 4 4 5 9 

Skrivning 1 5 11 6 0 

Textförståelse 14 5 4 0 0 

Tal 3 1 5 4 10 

Hörförståelse 3 7 4 7 1 

 

 

6.8. Vidare behov av undervisning och handledning i svenska   

 

Informanterna ombads att berätta om de behöver mera undervisning och/eller handledning i något 

visst kunskapsområde i svenskan. Merparten, det vill säga 15 informanter angav att de behöver mera 

undervisning och/eller handledning i svenskan medan resten av informanterna behövde dem inte. De 

som behövde mera undervisning och/eller handledning i svenskan ombads ytterligare att precisera 

dessa områden. 

 

Grammatik och skriftlig framställning var enligt åtta informanter det relevantaste området  där de 

behöver mer undervisning och/eller handledning, se exemplen 91 och 92. Ytterligare sjuinformanter 

angav att de behöver undervisning och/eller handledning i muntlig framställning och/eller i uttal 

som exempel 93 visar. 

 

Ex. 91. ”Kielioppi ja kirjoittaminen.” (19) 

(Grammatik och skrivning.) 

Ex. 92. ”Tekstin tuottaminen ja kielioppi.” (22) 

(Jag behöver undervisning i att skapa text och i grammatik.) 

Ex. 93. ”Pronounciation and speaking skills.” (3) 

(Jag behöver undervisning i uttal och muntlig framställning.) 

 

Några informanter berättade också varför de ville ha mera undervisning och/eller handledning i 

muntlig framställning som exemplen 94 och 95 antyder. 

 

Ex. 94. ”Tarvitsisin paljon lisää rohkeutta puhua ruotsia.” (18) 

(Jag skulle behöva mycket mera mod att tala svenska.) 
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Ex. 95. ”Suullinen tuottaminen on itselleni hankalinta, koska siinä tulee hallita kaikki kielen 

ja viestinnän osa-alueet yhtä aikaa.” (13) 

(Muntlig framställning är besvärligast för mig eftersom man samtidigt ska kunna behärska 

alla delområden av språket och i kommunikationen.) 

 

Dessutom angav två informanter att de behöver undervisning och/handledning i ordförråd och 

hörförståelse som exemplen  96 och 97 visar. Ytterligare behövde en informant  undervisning i 

språkets alla delområden oberoende av lärarens goda handledning, se exempel 98. 

Ex. 96. ”Kertausta kieliopissa ja lisää sanaston opettelua.” (1) 

(Jag behöver repetition av grammatik och mera övningar i ordförråd.) 

Ex. 97. ”Kuullun ymmärtämisessä.” (6) 

(Jag behöver i hörförståelseövningar.) 

Ex. 98. ”Tunneilla saa hyvin ohjausta. Omat taidot vaativat kuitenkin harjoitusta vielä joka 

osa-alueella.” (20) 

(Man får bra handledning på lektionerna. Mina egna kunskaper kräver ytterligare övning i 

språkets alla  delområden.) 

 

 

Sammandrag 

 

Informanternas svar visar att speciellt grammatik, skrivning och muntlig framställning framkallar 

vidare behov av handledning och/eller undervisning i  svenska. Somliga informanter angav ytterligare 

att de har behov av att förkovra sina kunskaper i enstaka delområden i svenska. 

 

 

6.9 Egna sätt att utnyttja övningsmöjligheter i svenska utanför studieperioderna 

 

Informanterna ombads att berätta om olika möjligheter till att öva svenska utanför 

svenskundervisningen vid universitetet. Svaren som informanterna angav kan indelas i fyra grupper.  

De två största grupperna utgörs dels av svaren där informanterna berättade att de använder olika  

diskussionsmöjligheter på svenska och dels av svar där informanterna använder eller kommer att 

använda svenska i arbetet. Informanterna angav olika möjligheter till att använda svenska i 

diskussioner som exemplen 99 och 100 visar. 
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Ex. 99. ”Voin osallistua café linguaan. [---] ehdottaa, että keskustelemme ruotsiksi 

ystävieni kanssa, tavata vaihtareita (...)” (1) 

(Jag kan delta i café lingua. [---] jag kan föreslå till mina vänner att vi diskuterar på svenska, 

jag kan träffa utbytesstuderande (…)”) 

Ex. 100. ”Minulla on muutamia suomenruotsalaisia tuttavia joiden kanssa keskustella.” (7) 

(Jag har några finlandssvenska bekanta som jag kan diskutera med.) 

 

Enligt exemplen 101 och 102 utnyttjar några informanter möjligheten att använda svenska i arbetet. 

 

Ex. 101. ”Voin hyödyntää sitä asiakkaiden kanssa.” (11) 

(Jag kan utnyttja övningsmöjligheterna i svenska genom att tala språket med kunderna.)  

Ex. 102. ”[---] sekä työelämässä puhua sitä aina, kun mahdollisuus on siihen.” (18) 

([---] och tala svenska i arbetslivet alltid då jag har möjlighet till det.) 

 

Olika medier och internet angavs också som sätt att utnyttja övningsmöjligheter i svenska utanför 

universitetet. Med hjälp av olika medier kan man exempelvis följa svenskspråkiga nyheter, träffa sina 

vänner i sociala medier eller delta i en nätkurs i svenska, se exemplen 103 – 105. 

 

Ex. 103. ”Arkielämässä aika vähän, mutta lukemalla uutisia tai esim. kuuntelemalla radiota 

autossa jne.” (22) 

(Det finns inte så många övningsmöjligheter i vardagslivet, men jag kan läsa nyheterna på 

svenska eller till exempel lyssna på svenskspråkig radio i bilen.) 

Ex. 104. ”Kirjoittamalla ruotsiksi ruotsalaisille FB-kavereille.” (21) 

(Jag kan skriva på svenska till mina svenska Facebook-vänner.) 

Ex. 105. ”[---] erilaiset nettikurssit.” (13) 

(Jag kan studera svenska på någon nätkurs.) 

 

Ytterligare två informanter angav att de kan öva svenska genom att resa till Sverige eller delta i  

studentutbyte där som exempel 106 visar. Kurser och självständiga studier i svenska utnyttjas av  tre 

informanter, se exemplen 106–107 . 

 

Ex. 106. ”Kansalaisopistojen tms. ruotsin kurssit, vaihto-oppilaaksi hakeutuminen 

Ruotsiin.” (13)  

(Jag kan utnyttja kurserna i svenska vid medborgarinstitutet eller dylikt, ansöka mig till 

studentutbyte till Sverige.) 

Ex. 107. ”[---] matkustamalla Ruotsiin.” (15) 

([---] en övningsmöjlighet för mig är att resa till Sverige.) 
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Sammandrag 

 

Informanterna angav flera möjligheter till att öva svenska utanför svenskundervisningen  vid 

universitetet. Möjligheterna till diskussion på svenska och möjligheten att använda svenska i arbetet 

angavs som de främsta övningsmöjligheterna av informanterna. Flera informanter ansåg att 

användning av medier och internet på flera sätt är en bra övningsmöjlighet i svenska. En mindre del 

av informanterna angav att de kan utnyttja möjligheten att delta i klassrumsundervisning i svenska 

eller att resa till Sverige. 

 

 

6.10 Språkkunskaper efter slutförd kurs i valfri och frivillig svenska 

 

Informanterna ombads att bedöma hurdana svenskkunskaper de hade i slutet av den aktuella 

svenskkursen. Varje informant bedömde sina kunskaper i språket enligt de fyra delområden som 

nämns i Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen (2003:4 [www]). 

 

Tabell 6. Informanternas behärskning av svenska språkets fyra olika delområden 

 

 God 

 förmåga 

Nöjaktig 

 förmåga 

Hjälplig 

förmåga 

Svag 

 förmåga 

Att förstå  talat språk 13 10 0 0 

Att tala 7 11 4 1 

Att förstå skriven text 15 8 0 0 

Att skriva 9 10 4 0 

 

Tabell 6 visar att de flesta informanter tyckte sig ha god förmåga att förstå både talat språk och skriven 

text. Merparten av informanterna bedömde sina kunskaper i tal, skrift och hörförståelse som 

nöjaktiga. Flera ansåg sig dock ha god förmåga i tal och/eller i skrift.  Några informanter bedömde 

sin förmåga att tala och att skriva som hjälplig. En informant ansåg sig ha svag förmåga att tala.  

 

I undersökningen ingick även en fråga där informanterna frågades om kommunikativa syften för deras 

språkbehov med hjälp av 11 påståenden. Dessutom kunde informanterna berätta fritt om sina övriga 

kommunikativa syften. Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen [www] har använts som 

källa till alternativen i frågeformulären.  
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Tabell 7 nedan visar att förmågan att förstå talad svenska var det främsta kommunikativa syftet för 

alla. De två näst främsta syftena för informanternas språkbehov var att göra upp planer och få saker 

gjorda samt att uttrycka sig enligt sociala normer och vedertagen praxis. Att kunna begära och ge 

upplysningar och att uttrycka sin egen inställning  och åsikt var också viktiga syften för 

informanternas språkbehov. Dessutom uppgav merparten av informanterna att de behöver svenska 

för att klara sig på svenska i olika svenskspråkiga sammanhang, det vill säga i diskussioner om 

allmänna saker och om saker som sammanhänger med informanternas  studieområde. Flera 

informanter ansåg att syftet för deras språkbehov var att kunna använda uttryck som får 

kommunikationen att fungera. 

 

Tabell 7. Kommunikativa syften för informanternas språkbehov 

 

Kommunikativt syfte Antal svar 

Jag förstår talad svenska. 22 

Jag kan göra upp planer och får saker gjorda på svenska. 18 

Jag kan uttrycka mig enligt sociala normer och vedertagen praxis på svenska. 18 

Jag kan begära och ge upplysningar på svenska. 17 

Jag kan uttrycka min egen inställning och åsikt på svenska. 17 

Jag klarar mig på svenska i Sverige, i svenskspråkiga områden och i nordiska länder. 16 

Jag kan diskutera med en svenskspråkig person om allmänna saker. 15 

Jag kan diskutera sakerna i mitt eget studieområde på svenska. 15 

Jag kan använda svenska uttryck som får kommunikationen att fungera. 14 

Jag kan uttrycka mina känslor och inställningar på svenska. 12 

Jag klarar mig på svenska under min studietid. 6 

 

Som tabell 7 visar hade informanterna minst behov av att kunna uttrycka sina känslor och åsikter på 

svenska och att klara sig på svenska under studietiden. Två informanter angav ytterligare övriga 

kommunikativa syften som var att kunna forska semantiska skillnader mellan finska och svenska och 

att kunna klara av alla universitetskurser i svenska.  
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6.11 Uppfattningar om blivande arbetslivsområde  

 

De 23 informanterna frågades vilket arbetslivsområde de tänker söka sig till eller vilka arbets-

uppgifter de tänker fortsätta i efter den avlagda examen. Svaren som informanterna angav har indelats 

i tre grupper. Merparten, med andra ord 14 av informanterna berättade att de tänker arbeta i uppgifter 

som förutsätter juridisk sakkunskap, se exemplen 108–110. En av dessa 14 informanter tillade också 

att diplomatyrke är möjligt som exempel 110 visar. 

 

Ex. 108. ” Mahdollisesti tuomioistuinharjoitteluun käräjä-/hallinto-oikeuteen. Poliisin 

päällystötehtävät myös mahdollisia.” (21)  

(Möjligtvis ska jag praktisera inom domstol i tingsrätt eller i förvaltningsdomstol. 

Arbetsuppgifterna inom polisbefäl är också  möjliga.)  

 

Ex. 109. ”Lakialalle, mahdollisesti asianajotoimistossa. ” (2) 

(Jag tänker söka mig till juridisk bransch och kanske ska jag arbeta på någon advokatbyrå.) 

Ex. 110. ”Haluaisin töihin julkiselle sektorille esimerkiksi tuomioistuinlaitokseen. Olen 

myös harkinnut diplomaattista uraa.”  (17) 

(Jag skulle vilja arbeta inom den offentliga sektorn till exempel i domstolsväsendet. Jag har 

också funderat på diplomatkarriär.) 

 

Den näststörsta gruppen utgörs av informanter som tänker arbeta på samhälleligt område, inom 

handel eller inom turism efter avlagd examen, se exemplen 111–113. Informanterna preciserade inte 

vilka arbetsuppgifter de tänker arbeta i. Dessutom angav informanterna även flera exempel på möjliga 

kommande arbeten och arbetsområden som exemplen 111–113 visar.  

 

Ex. 111. ”Kaupallinen ala kiinnostaa, matkailu ja johtaminen.” (1) 

(Jag är intresserad av handel, turism och ledarskap.) 

Ex. 112. ”Matkailualalle, haluan työskennellä kansainvälisessä työssä.” (5) 

(Jag tänker söka mig till turismbranschen och skulle vilja ha ett internationellt arbete.) 

Ex. 113. ”Kunnan johtotehtäviin, ehkä viestinnän pariin.” (11) 

(Jag tänker söka mig till kommunala ledningsuppgifter och kanske skulle jag vilja arbeta 

med kommunikation.) 

 

Den tredje gruppen utgörs av fyra informanter av vilka två berättade att de inte visste vilket 

arbetsområde de tänker välja. De övriga två  informanterna angav att de tänker arbeta med 

kommunikation eller inom forskning, se exemplen 114–116. Som exempel 116 visar har man nytta 

av att kunna termer  i sin egen bransch. 
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Ex. 114. ”Translating, interpreting.” (3) 

(Jag tänker söka mig till översättnings- och tolkningsuppgifter.) 

Ex. 115. ”Tutkijana.” (4) 

(Jag tänker arbeta som forskare.) 

Ex. 116. ”En tiedä vielä, mutta uskon oman alan oikeudellisten termien ymmärtämisestä/ 

osaamisesta olevan hyötyä (=suomi kaksikielinen).” (20) 

( Jag vet inte än men jag tror att jag har nytta av att förstå och kunna juridikens terminologi 

på svenska. Finland är tvåspråkigt.) 

 

 

Sammandrag 

 

Största delen av informanterna angav att de vet vilket arbetsområde de tänker söka sig till efter 

utbildningen. Över hälften av informanterna avsåg att arbeta inom juridik. Sammanlagt sju 

informanter tänker söka sig till samhälleligt område, till kommunikation eller forskning. Bara två 

informanter var osäkra på om sitt blivande arbetsområde eller sina arbetsuppgifter. 

 

 

6.12 Uppfattningar om behovet av svenskan i arbetslivet 

 

Informanterna ombads att bedöma sina behov av svenskan i sina arbetsområden. Sammanlagt 21 

informanter berättade att svenskan behövs i deras arbetsområden. 

 

En del informanter ansåg att det är viktigt att kunna svenska eftersom Finland är ett tvåspråkigt land. 

Behoven av svenskkunskaperna i landets olika delar är inte likartade enligt informanterna som 

exemplen 117–118 visar. En informant tyckte ytterligare att svenskkunskaper är viktiga för 

samarbetet mellan Finland och Sverige, se exempel 119. 

 

Ex. 117. ”Itä-Suomessa vähäinen. Etelä- ja Länsi-Suomessa tarve suurempi.” (6) 

(I östra Finland har man inte ett så stort behov av svenskan. I södra och västra Finland finns 

det ett större behov.) 

 

Ex. 118. ”Varsinkin Helsingin alueella kielitaito on tärkeä tai vähintäänkin etu.” (12) 

(Det är det viktigt eller minst en fördel att kunna svenska i synnerhet i Helsingforstrakten.) 
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Ex. 119. ” Todella tärkeää, sillä Suomi on kaksikielinen maa ja yhteistyötä Ruotsin kanssa 

on.” (23) 

(Svenska är verkligen viktig eftersom Finland är ett tvåspråkigt land och vi har samarbete 

med Sverige.) 

 

Många informanter berättade att man behöver svenskkunskaper då man arbetar inom den offentliga 

sektorn eller inom juridik, se exemplen 120 och 121. Dessutom jämförde en informant viktigheten 

mellan kunskaperna i svenska och engelska som exempel 122 visar. 

 

Ex. 120. ”Valtion tehtävissä vähintään tyydyttävä ruotsin kielen osaaminen on 

välttämätöntä.” (18) 

(Det är nödvändigt att kunna svenska minst nöjaktigt när man jobbar hos staten.) 

 

Ex. 121. ”Ruotsin kieltä tarvitaan alalla ja erityisesti työpaikalleni tulee välillä 

ruotsinkielisiä toimeksiantoja, jolloin on hyvä osata juridista sanastoa.”  (13) 

(Svenska behövs inom juridik. Vi får sysslomannaavtal på  svenska och då det är bra att 

kunna juridiskt ordförråd på svenska.) 

Ex. 122. ” Englanti on selvästi tärkein kieli, mutta myös hyvästä ruotsin osaamisesta on 

mielestäni hyötyä. Erityisesti julkisella puolella ruotsista voi olla jopa englantia enemmän 

hyötyä.” (16) 

(Engelska är klart det viktigaste språket. Jag tycker att man har nytta av att kunna svenska 

bra. Speciellt inom den offentliga sektorn kan man ha mer nytta av svenskan än av 

engelskan.) 

 

Som exempel 123 visar, tyckte några informanter att det är bra att kunna svenska oberoende av vilket 

område man arbetar på. Informanterna berättade också om sina egna erfarenheter av svenskans 

viktighet och konstaterade att det är bra att ha språkkunskaper i svenska, se exemplen 124 och 125. 

 

Ex. 123. ” Näkisin, että perustaidot ruotsissa on hyvä olla alalla kuin alalla.” (11) 

(Jag anser att det är bra att ha grundkunskaper i svenska på varje arbetsområde.) 

Ex. 124. ”Olen jo törmännyt siihen, että sujuvasta ruotsista olisi hyötyä jo kohteliaisuuden 

tähden.” (7) 

(Jag har redan varit med i en situation där jag skulle ha haft nytta av flytande svenska enbart 

för artighetens skull.) 

Ex. 125. ”Aina on tarvetta ruotsin kielen osaajille. ” (20) 

(Det finns alltid behov av dem som kan svenska.) 

 

En informant ansåg att det är viktigt att kunna språk om man vill arbeta som diplomat och att 

kundbetjäning inom den offentliga sektorn ska kunna ges på svenska, se exempel 126. 
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Ex. 126. ” Diplomaattisella uralla kansainvälisyys on keskeistä, joten myös 

mahdollisimman laaja kielitaito on hyväksi. Julkisella sektorilla palveluja pitää pystyä 

tarjoamaan myös ruotsiksi.” (17) 

(Att vara internationell i en diplomatkarriär är centralt och därför är det fördelaktigt att ha 

breda språkkunskaper. Den offentliga sektorn ska kunna erbjuda tjänster även på svenska.) 

 

Två informanter konstaterade att det inte finns behov av svenskan på deras arbetsområden. Den ena 

informanten berättade att man borde kunna språket fullständigt för att kunna betjäna kunden som 

exempel 127 visar.  

Ex. 127. ” Ei tarvetta, ellei hallitse kieltä täydellisesti, asiakkaan oikeusturva kärsii, jos 

lähtee sen kustannuksella ’harjoittelemaan’ ruotsia.” (10) 

(Jag har inget behov av svenskan om jag inte behärskar språket fullständigt. Kundens 

rättssäkerhet lider om jag börjar ”öva” svenska på kundens bekostnad.) 

 

Sammandrag 

 

Nästan alla, det vill säga 21 informanter konstaterade att svenskan behövs på deras arbetsområden. 

Behovet av svenskan är större i vissa delar i Finland enligt informanterna. De flesta informanter 

berättade  att de kommer att arbeta inom juridik samt inom den offentliga sektorn där det finns behov 

av svenskan. Två informanter ansåg att man inte behöver svenska på deras arbetsområde. 

 

 

6.13 Uppfattningar om nyttan av svenskkunskaperna i övriga sammanhang 

 

Informanterna ombads att berätta om övriga möjliga sammanhang där de anser sig ha nytta av sina 

svenskkunskaper.  Svaren har indelats i två huvudgrupper. Å ena sidan konstaterade 18 informanter 

att de har nytta av svenskkunskaper på olika slags resor samt i kontakter med släktingar i Norden, se 

exemplen 128–131. 

 

Ex. 128. ”Matkustaessani Pohjoismaihin, sukuloidessani.” (1) 

(Jag har nytta av svenskkunskaper då jag reser i de nordiska länderna och på besök hos 

släktingarna.) 

 

Ex. 129. ”Kun vierailee Ruotsissa, osaa paitsi ilmaista asiansa ruotsiksi, ymmärtää myös, 

mitä muut puhuvat ja mitä lehdissä puhutaan.” (18) 

(När man besöker Sverige har man nytta av sina svenskkunskaper då man vill göra sig 

förstådd på svenska och förstår också vad andra talar och vad det står i tidningen.) 
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Ex. 130. ”Ulkomailla vapaa-ajalla ja työmatkoilla olisi mukava olla yhteinen kieli, jos 

tapaa ruotsalaisia.” (7) 

(Det skulle vara trevligt att ha ett gemensamt språk med svenskar då man är på en fritidsresa 

eller på en arbetsresa utomlands.) 

Ex. 131. ”Ruotsalaisten sukulaisten kanssa keskustellessa. Myös harrastuksissa, etenkin 

raviharrastuksessa (Ruotsissa välillä hevosia startissa) ja koiranäyttely/ -jalostusasioissa 

(paljon yhteistyötä ruotaslaisten kanssa) [---]” (21) 

(Jag har nytta av svenskan då jag diskuterar med svenska släktingar. Att kunna svenska är 

även nyttigt i mina hobbyer speciellt i travsport eftersom mina hästar emellanåt startar i 

Sverige. I samband med hundutställningar och hundavel har jag mycket samarbete med 

svenskar.) 

 

Å andra sidan angav 10 informanter att de har nytta av sina svenskkunskaper vid användning av olika 

medier och vid informationssökning som exemplen 132–134 visar. 

 

Ex. 132. ”Matkailu, viihde ja ehkä oma-aloitteinen informaation etsiminen kiinnostavista 

aiheista, joista ei löydy tietoa suomeksi.” (4) 

(Jag använder svenska på resor, i underhållning och kanske vid informationssökning av 

intressanta ämnen som saknar information på finska.) 

Ex. 133. ”Ruotsinkielisten kavereiden sosiaalisessa mediassa olevien päivitysten 

ymmärtäminen.” (14) 

(Jag behöver svenska då jag vill förstå uppdateringar av mina svenskspråkiga kamrater i 

sociala medier.) 

Ex. 134. ”[---] Tykkään lisäksi monista sarjoista, joita on kiva katsoa joskus ilman 

tekstitystä.” (11) 

([---] Dessutom tycker jag om många tv-serier som är trevliga att titta på utan textning.) 

 

Ytterligare konstaterade fyra informanter sig ha nytta av svenskkunskaperna i kommunikation på 

svenska, se exemplen 135 och 136.  

 

Ex. 135. ”Tavoitteeni ruotsin opiskelussa on se, että pystyn kommunikoimaan kielellä 

arkisissa tilanteissa ja ymmärtäisin kuulemaani radiosta ja tv:stä.” (6) 

(Mitt mål för att svenskstudier är att jag kan kommunicera på språket i vardagliga 

situationer och förstår det jag hör på radio och tv.) 

Ex. 136. ”[---] On myös arvokasta, jos pystyy seuraamaan Ruotsin yhteiskunnallista 

keskustelua.” (7) 

(Det är ytterligare värdefullt om man kan följa samhällsdiskussionen i Sverige.) 

 

En informant tillade att man inte har nytta av svenskkunskaperna i Finland som exempel 136 visar.  
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Ex. 137. ”Matkustaessa. Oikeastaan olen sitä mieltä, että Suomessa pärjää suomen kielellä. 

Ruotsi on vain kiva lisäosaaminen. ” (10) 

(Jag behöver kunna svenska då jag reser. Egentligen är jag av den åsikten att man klarar sig 

på finska i Finland. Att kunna svenska är bara ett trevligt tillägg.) 

 

 

 

Sammandrag 

 

En större del av informanterna ansåg sig ha nytta av svenskkunskaperna på resor och i 

kommunikation. Enligt informanterna är det nyttigt att kunna svenska på resor i Norden samt då man 

vill göra sig förstådd och delta i diskussion på svenska. Dessutom angav informanterna att man har 

nytta av svenskan då man följer olika medier.  
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7 RESULTAT 

 

I detta kapitel presenterar jag undersökningsresultaten. Presentationen av resultaten baserar sig på 

tematiseringen och klassificeringen av undersökningsmaterialet. I avsnitt 7.1 redogörs för 

informanternas egen bedömning av sig själva som inlärare av svenska och deras vidare behov av 

undervisning och handledning i språket. Avsnitt 7.2 handlar om de arbets- och undervisningssätt som 

bidrar till att studera svenska. I avsnitt 7.3 behandlas informanternas förväntningar och bedömningar 

av kursen. I avsnitt 7.4 redogörs för de sätt och grunder som informanterna angav för att  upprätthålla 

sina svenskkunskaper i fortsättningen.  Avsnitt 7.5 innehåller informanternas synpunkter på 

kommunikativa syften för deras framtida språkbehov.  

 

 

7.1 Informanter som inlärare av svenska och deras vidare behov av undervisning och handledning 

 

Det mest typiska svaret enligt informanternas egen bedömning av sig själva som inlärare av svenska 

var att man måste förkovra sig tämligen mycket i svenska. Antalet informanter som angav att de 

måste anstränga sig mycket i sina studier i svenska var detsamma som antalet de som tyckte att det 

inte är ansträngande att studera svenska.  

 

Enligt sin egen bedömning ansåg de flesta informanter sig vara mycket kapabla att förstå såväl talat 

språk som skriven text. Egna kunskaper i tal, skrift och hörförståelse bedömdes som nöjaktiga av 

merparten av informanterna. Somliga informanter ansåg sig ha hjälplig förmåga att tala och skriva på 

svenska. De delområden som inte vållade problem var att förstå talat språk, skriven text eller att skriva 

på svenska. Ingen informant bedömde sin förmåga att förstå talat språk eller att förstå skriven text 

som hjälplig eller svag. Ingen bedömde heller sin förmåga att skriva som svag. Sammanlagt fem 

informanter bedömde sin förmåga att tala som nöjaktig eller svag. 

 

En stor del av informanterna uppgav att svenska språkets svåraste delområden var muntlig 

framställning och grammatik. Hörförståelse och skrivning hörde enligt kursdeltagarna till de 

medelsvåra delområdena och textförståelse ansågs vara det lättaste delområdet i svenskan.  

 

Över hälften av informanterna konstaterade att de behöver mera undervisning och/eller handledning 

i svenskan. Flera av dessa informanter angav att grammatik och skriftlig framställning är de främsta 

områdena där de behöver undervisning och/eller handledning. Muntlig framställning framkallade 

också vidare behov av undervisning och/eller handledning av många informanter eftersom de ville 
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bli modigare i att producera sitt muntliga uttryck. Somliga informanter angav att de behöver utveckla 

sina kunskaper i enstaka delområden i språket, exempelvis i hörförståelse och i grammatik. 

 

Kantelinen drar likadana slutsatser i sin undersökning där grammatik enligt informanterna var det 

svåraste delområdet i svenskinlärning. Beträffande muntliga språkkunskaper som man behöver i 

vardagligt liv hade studerandena en positiv föreställning om sin språkbehärskning. (Kantelinen 1995: 

132–133) 

 

 

7.2 Motiverande och bidragande arbetssätt i inlärning av svenska 

 

Beträffande informanternas synpunkter på motiverande och bidragande arbetssätt i inlärning av 

svenska framgår det av resultaten att par- och grupparbete och diskussioner i grupp under lektionerna 

är de mest motiverande och främjande arbetssätten att studera svenska. 

 

Diskussioner ansågs vara ett bra sätt att lära sig att lyssna på andra. I diskussioner blev man 

uppmuntrad och säkrare att använda svenskan och man kunde öva diskussionskunskaper och 

kommunikation. Genom diskussioner lärde man sig att använda enkla uttryckssätt för att få sitt 

budskap hört. 

 

Muntlig presentation var också ett ganska motiverande arbetssätt av flera skäl enligt informanterna. 

Genom att hålla en muntlig presentation fick man träning i att våga uttrycka sig på svenska. 

Informanterna konstaterade att muntlig presentation förutsätter att presentatören uttrycker sig på ett 

tydligt och förståeligt sätt. Muntlig presentation hade hjälpt informanterna att känna sig säkrare i sitt 

uppträdande och att vara modigare att använda svenska. 

 

Texterna som användes på kurserna ansågs vara nyttiga eftersom deltagarna kunde lära sig grammatik 

och nya ord i korrekt kontext. Dessutom ansågs den grammatik och det ordförråd som man lärt sig 

under kursen vara till nytta i skriftliga uppgifter. Videoklipp och filmer ansågs vara ett bra sätt att 

lära sig hörförståelse, uttal och nya ord. Informanterna konstaterade att läsning och ordprov var 

effektiva metoder att lära sig nya ord. Som Tuomisto (1994a: 41) konstaterar, ska alla 

inlärningsformer tas i beaktande i vuxnas utbildning enligt teorin om livslångt lärande.  
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7.3 Förväntningar på och bedömningar av kursen i svenska 

 

Ett par informanter var inte nöjda med kursinnehållets krav och kursmaterialets mängd och kvalitet. 

En informant angav att hen hade förväntat sig ett mer krävande innehåll men att det var positivt att 

materialet inte var så krävande som hen hade förväntat sig. Några informanter kommenterade lärarens 

undervisningssätt och arbetssättens variation.  

 

Lärarens konstruktiva feedback uppfyllde informanternas förväntningar och de var nöjda med den. 

Några informanter ansåg att de inte hade fått feedback tillräckligt mycket eller vid aktuell tidpunkt.  

 

Förväntningarna på självständigt arbete utanför lektionerna tudelade informanternas svar. Å ena sidan 

angav informanterna att de inte hade självständigt arbete å andra sidan konstaterade informanterna 

att de hade mycket självständigt arbete. En informant konstaterade att även om självständigt arbete 

är tidskrävande bidrar det till att dra nytta av lektionerna. 

 

Informanternas svar på förväntningarna att öva svenska utanför lektionerna  var av olika slag. Somliga 

informanter hade utnyttjat övningsmöjligheter utanför lektionerna till exempel genom att läsa böcker 

och följa nyheter på svenska medan andra hade avstått från övningsmöjligheter. De som inte hade 

förväntningar att utnyttja övningsmöjligheterna utanför lektionerna ansåg att de inte heller behövde 

någon övning.  

 

Båda kurserna motsvarade till största delen informanternas förväntningar. Innehållet, materialet, 

undervisningsmetoderna och arbetssätten på kurserna var sådana  som informanterna hade förväntat 

sig. Undervisningsmetoderna och arbetssätten ansågs vara passande för inlärningen.  

 

 

7.4 Upprätthållande av svenskkunskaper i fortsättningen 

 

Informanterna angav flera sätt med vars hjälp de tänkte upprätthålla sina svenskkunskaper efter att 

ha blivit färdiga med utbildningen. En större del av informanterna tänkte upprätthålla sina 

svenskkunskaper genom att läsa nyheter, tidningar och böcker på svenska. Merparten av 

informanterna ansåg ytterligare att svenskspråkiga TV-program och filmer är viktiga medel för 

upprätthållandet av svenskkunskaper. Somliga informanter tänker studera eller arbeta i svenskspråkig 

miljö i fortsättningen och några andra tänker använda svenska i arbetet för att upprätthålla sina 

svenskkunskaper.  
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Nästan alla informanter angav att deras blivande arbetsliv är det främsta skälet för att upprätthålla 

svenskkunskaperna. Informanterna konstaterade att de kommer att behöva svenska i arbetet. Eftersom 

informanterna vill upprätthålla sina svenskkunskaper för arbetets skull kan det konstateras att dessa 

informanter är instrumentellt motiverade eftersom de kan dra praktisk nytta av sina svenskkunskaper 

(jfr Abrahamsson 2009:207). Informanternas behov av upprätthållande av svenskkunskaperna för 

arbetslivets skull kan bero på att de anser språkkunskaperna vara ett medel som medverkar deras 

framgång i arbetsmarknaden. Med hjälp av svenskkunskaper kan de uppnå högre positioner i 

arbetslivet och har möjligheter att välja till exempel mellan olika arbetsplatser vid arbetsansökning. 

 

Över hälften av informanterna konstaterade att upprätthållande av svenskkunskaperna behövs för att 

de kan kommunicera med släkt och familj samt på resor. Nästan hälften av informanterna ansåg att 

de upprätthåller sina svenskkunskaper i fortsättningen eftersom de är intresserade av språket och 

språkstudier. En mindre del ansåg att de vill upprätthålla sina svenskkunskaper eftersom språket hör 

till allmänbildning. Då det handlar om behov av svenskkunskaperna på fritiden kan det konstateras 

att informanterna har ett integrativt perspektiv (jfr Gustavsson 2000:48) på sina behov att upprätthålla 

sina svenskkunskaper i fortsättningen. Informanterna ser ut att ha en viss grad självstyrning (jfr 

Manninen & Heinonen 1998:4) då de är villiga att aktivt söka information, det vill säga att 

upprätthålla sina svenskkunskaper enligt principen om livslångt lärande.  

 

Informanterna kan konstateras vara medvetna om sina språkbehov. Som Gustavsson (2000:48) menar 

kan informanterna se samband med sin inlärning av svenska i olika åldrar och livsområden. 

Informanterna kan också konstateras vara kunniga att utnyttja de övningsmöjligheter som de möter 

och/eller behöver. Enligt Tuomisto (1994a:23) har individen ett inlärnings- och utvecklingsbehov då 

hen är kapabel att skapa sin egen inlärningskontext. Detta syns också i informanternas svar. De flesta 

informanterna tänker självstyrt och självkontrollerat använda informella kontexter (jfr Tuomisto 

1994a:23) för inlärning till exempel genom att läsa svenskspråkiga tidningar och utnyttja tillfällen att 

använda svenska i arbetet och på fritiden.  

 

 

7.5 Informanternas behov av svenskkunskaper efter utexaminering 

 

De flesta informanter kommer att arbeta inom juridik samt inom den offentliga sektorn där svenska 

behövs. Bara få informanter var osäkra på sitt arbetsområde. Flera informanter konstaterade att 

svenska behövs på olika arbetsområden i Finland.   
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Nästan alla informanter ansåg att svenska behövs på deras blivande arbetsområden. Samma slags 

resultat kommer fram också i Kantelinens undersökning. Hon drar den slutsatsen att det viktigaste 

behovet av svenskkunskaper är att man har nytta av språket i sitt blivande arbete. (Kantelinen 

1995:134–135) Kantelinen (1995:119) påpekar att instrumentell orientering reflekterar 

studerandenas vilja att uppnå sådana svenskkunskaper som de har praktisk nytta av i sina blivande 

arbeten. 

 

Informanterna angav även andra orsaker till sina språkbehov. En stor del av informanterna ansåg att 

de behöver svenskkunskaper och har nytta av dem på resor i Norden. De konstaterade också att det 

är nyttigt att kunna svenska  i kommunikativa svenska sammanhang då man vill diskutera på svenska 

och bli förstådd av andra. Ytterligare ansågs svenskan vara nyttig när man följer med olika medier. 

Kantelinen (1995:143) drar också liknande slutsatser av vad som gäller språkbehovet på fritiden: Man 

behöver svenskkunskaper på resor och med släkt och bekanta. 

 

Alla informanter var ense om att deras viktigaste språkbehov är att förstå talad svenska. Till viktiga 

kommunikativa mål hör även det att man kan göra upp planer och får saker och ärenden uträttade på 

svenska. Dessutom ansåg informanterna att det är av stor vikt att kunna uttrycka sig på svenska enligt 

sociala normer och traditionell praxis. De ansåg att det är nyttigt att man kan be om och ge 

upplysningar och berätta sin åsikt på svenska. Att klara sig i allmänna språksituationer på svenska i 

Norden och i svenskspråkiga områden samt att kunna diskutera sitt eget studieområde på svenska 

ansågs vara tämligen viktigt enligt merparten av informanterna. Att kunna uttrycka sina känslor och 

inställningar på svenska samt att klara sig på svenska under studietiden spelade en mindre roll för 

informanternas språkbehov. Det framgår av resultaten att informanterna har behov att anpassa sig till 

olika slags vardagliga sociala situationer på svenska. Informanterna vill i viss mån knyta kontakter 

till målspråkets talare och kunna agera självständigt på svenska i svenskspråkiga sammanhang 

Kantelinen drar liknande slutsatser i sin undersökning där informanternas integrativa orientation är 

kommunikationsbetonad. Informanterna vill kommunicera med svenskspråkiga människor och lära 

sig deras kultur men de visade inte någon större ambition att de skulle integreras till målspråkstalarna 

eller att bli lika dem. (Kantelinen 1995:119) 
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8 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

I detta kapitel redogör jag för forskningsresultaten med vars hjälp jag besvarar forskningsfrågorna 

som jag har presenterat i kapitel 1. I avsnitt 8.1 granskar jag kursdeltagarnas bakgrunder och i avsnitt 

8.2 presenterar jag en sammanställning över studerandenas förväntningar och bedömningar som 

gäller kursernas innehåll, arbetssätt och undervisning. I avsnitt 8.3 rapporterar jag en helhetsbild av 

studerandenas egen bedömning av sig själva som inlärare av svenska. I avsnitt 8.4 förklarar jag i 

huvuddrag studerandenas synpunkter på kommunikativa syften efter den slutförda examen. I avsnitt 

8.5 överväger jag frågor som gäller genomförandet av undersökningen och hur jag lyckats med det. I 

slutet av kapitlet presenterar jag ämnen som anknyter till föreliggande undersökning för fortsatt 

forskning. 

 

 

8.1 Kursdeltagarnas utbildningsbakgrunder 

 

Studerandena som deltog i studieperioden Syventävä oikeudellinen ruotsi – Avancerad kurs i juridisk 

svenska och Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat, Glädjeprat – kurs i muntlig svenska  hade 

ganska likartade utbildningsbakgrunder. De flesta studerande hade avlagt studentexamen innan de 

hade blivit antagna till Lapplands universitet. Några hade avlagt en högre högskoleexamen och 

somliga hade avlagt yrkesexamen men inte studentexamen. Vad studerandenas åldrar beträffar 

tillhörde merparten av studerandena till den åldersgrupp då man börjar studera examen efter andra 

stadiet. Jag tror att de studerande som var över 30 åriga höll på att studera sin andra examen efter 

andra stadiet. Kanske hade de märkt behov av uppdatering och ökande av sina kunskaper och 

färdigheter i sitt arbete och ville studera vidare. Ett annat skäl för vidare studier kunde vara viljan att 

byta yrke.  

 

Numera är det ganska vanligt att man börjar studera vidare i vuxen ålder eftersom man känner något 

slags behov av det. Man har märkt exempelvis i arbetslivet att man har bristande kunskaper att utföra 

sitt arbete eller att man behöver utveckla sig och vidga sina kunskaper för arbetets skull. Det finns 

också sådana vuxenstuderande som njuter av att studera och lära sig nytt utan att dra någon direkt 

nytta för något specifikt livsområde av studierna. Bland annat detta kommer fram i Europeiska 

unionens utbildningspolicy (Europeiska gemenskapernas kommission 2000:3 [www]) och Knowles 

(1980:43–44) teori om vuxnas inlärning där livslångt lärande betyder all inlärning som har ett viktigt 

syfte för individen. Enligt livslångt lärandes anda är det möjligt att man kan förbättra sina 
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kvalifikationer och  sin kunskap i alla livsområden under hela livets gång. I inlärningen kan individen 

tillfredsställa sina aktuella behov som kan tillämpas i livets olika områden.  

 

Båda svenskkurserna var frivilliga kurser och studerandena på kurserna hade redan slutfört den 

obligatoriska kursen i svenska som ingår i kandidatstudierna. Inför den frivilliga kursen bör 

studerandenas utgångsnivå i svenska motsvara färdighetsnivån B1. De frivilliga kurserna är avsedda 

för studerande som studerar sitt tredje år eller som redan är längre hunna med sina studier. Detta 

betyder att alla studerande på kurserna redan hade erfarenhet av svenskstudierna vid Lapplands 

universitet. Jag anser att studerandena på båda kurserna hade en ganska positiv attityd till 

kursdeltagandet. Som det framgår av analysen, konstaterade många studerande att kursen uppfyllde 

deras förväntningar till största delen.  Dessutom ansåg några att undervisningen i svenska är bra vid 

Lapplands universitet. Studerandenas tidigare positiva inlärningserfarenheter är sannolikt en faktor 

för deras positiva attityder till deltagandet i de frivilliga kurserna. Positiv attityd kan för sin del grunda 

sig på det att studerandena visste hurdan kurs de kommer att delta i gällande lärarens arbetsmetoder 

och -sätt. På grund av sina tidigare erfarenheter visste de hur kursen kommer att arrangeras. Positiv 

attityd till målspråket för sin del bidrar till hög motivation för språkinlärning och resulterar i bra 

inlärningsframgång. Abrahamsson (2009:2007) har kommit fram till samma slutledning.  

 

 

8.2 Kursdeltagarnas förväntningar på och bedömningar av kurserna 

 

Båda kurserna uppfyllde informanternas förväntningar till största delen. Informanterna var nöjda med 

kursinnehållet och materialen. Innehållet motsvarade nästan alla informanters förväntningar. Det 

framgår även av resultaten att kursinnehållet kunde ha varit mer utmanande med ämnen som skulle 

behandla substans men att grammatik tycktes spela en för stor roll. Ändå ska konstateras att kurserna 

hade ett mera krävande innehåll är den obligatoriska kursen i kandidatstudierna eftersom 

kursdeltagarna skulle uppnå nivån B2. Grammatik hör också till språkinlärning och kan inte 

utelämnas från undervisningen. Utan grammatik kan orden inte kopplas till varandra så att de blir 

vettiga meningar. 

 

Majoriteten av kursdeltagarna tyckte också om materialet och ansåg att det lämpade sig bra för 

kursen. De tyckte också att både innehållet och mängden av materialet var passande. Ett par 

informanter konstaterade att materialet inte helt motsvarade deras förväntan.  
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Undervisningsmetoderna och arbetssätten på kurserna motsvarade också informanternas 

förväntningar. Undervisningsmetoderna möjliggjorde diskussionerna i lektionen. Informanterna 

ansåg att de mest motiverande och främjande arbetssätten att studera svenska är par- och grupparbete 

och diskussioner i grupp. Diskussioner  uppmuntrade studerandena att kommunicera i grupp. I 

diskussioner kunde  man öva att uttrycka sig tydligt och förståeligt  samt lyssna på andra. Dessutom 

angav informanterna att videoklipp och filmer var bra sätt att lära sig hörförståelse men också uttal. 

Muntlig framställning ansågs också vara ett ganska motiverande arbetssätt av informanterna. Så som 

i diskussioner kunde man i muntlig framställning öva sitt uttryck men också förstärka sin 

uttrycksförmåga och sitt uppträdande. 

 

Informanterna tyckte om texterna i kursmaterialen eftersom man kunde lära sig grammatik och 

ordförråd i kontext. Den grammatik och de nya ord man hade lärt sig kunde man använda  sedan i 

skriftliga uppgifter. Även andra arbetssätt användes vid inlärning av nya ord. Arbetssätten på kurserna 

var varierande och lätta att engagera sig i. Informanterna konstaterade att de hade mycket 

självständigt arbete utanför lektionerna och att de  hade använt sig av olika möjligheter att öva svenska 

på sin egen tid.  

 

Jag anser att undervisningen på kurserna förstärkte studerandenas inre motivation eftersom den 

upplevdes innehållsrikt och tillräckligt utmanande av studerandena. Dessutom tog lärarna hänsyn till 

studerandenas inlärningsbehov med hjälp av mångsidigt och intressant läromaterial och varierande 

undervisningssätt samt sitt motiverande hållningssätt till studieämnet och till studerandena vilket 

också förstärker motivation hos studerandena. Allt detta kunde påverka studerandenas 

inlärningsmotivation positivt. Ropo (1991:13) och Kantelinen (1995:57) har kommit fram till samma 

slutledning. 

 

Merparten av studerandena kunde ta ansvar för sin egen inlärning genom att studera svenska på sin 

egen tid men de kunde också på eget initiativ utnyttja övriga övningsmöjligheter. Dessa studerande 

kan konstateras vara autonoma (jfr Koro 1994:28, 31, 41), det vill säga att de är medvetna om sina 

inlärningsbehov och kan ta ansvar för inlärningen. Men studerandena var också intresserade av 

språket och ville därför arbeta utanför lektionerna för att klara sig av kursen men även att kunna 

utnyttja av sina svenskkunskaper på egna intresseområden. Detta kom fram då informanterna 

berättade om olika möjligheter där de kunde använda språket.  

 

Några studerande berättade att de inte hade arbetat självständigt utanför lektionerna eller utnyttjat 

möjligheter att öva svenska utanför lektionerna. Detta kan bero på att studeranden inte har kunnat 
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skapa någon språkinlärningsstrategi med vars hjälp man kan lära sig på ett effektivare och bättre sätt. 

Detta hör ihop med inlärarens autonomi som utformas i samband med den formella inlärningen. 

Benson (1997:19) menar att inläraren ska själv bära ansvar för sin inlärning utan lärarens intervention 

i den tekniska dimensionen av autonomi. I den psykologiska dimensionen av autonomi kan inlärarens 

personliga kapaciteter stödjas eller försvagas i undervisningen (Benson 1997:19). Då den studerande 

bär ansvar för sin inlärning förstärks också den inre inlärningsmotivationen. Eftersom kurserna var 

frivilliga och valfria kan informanterna ha ställt sig lugnt till den kommande kursen  

 

Några studerande konstaterade att de inte hade fått tillräckligt med feedback av läraren och det kan 

ha lett till att studerandes kapacitet inte har fått någon förstärkning av läraren eller studiegruppen för 

att de skulle öva språket och övningsmöjligheterna till det på sin egen tid.  

 

De flesta studerande var nöjda med lärarens feedback under kursen. De kunde korrigera sina fel och 

lägga uppmärksamhet på det som de kunde förbättra och utveckla i inlärningen. Studerandena kunde 

dra nytta av lärarens handledning och med hjälp av den sökte ny kunskap och korrigerade möjliga fel 

eller oklarheter i sin  språkliga prestation. Hedin och Svenssons (2001:35–39) uppfattning om lärarens 

roll som handledare och inspiratör stöder mina resultat på den här punkten. 

 

Beträffande lärarens inverkan på informanternas studiemotivation är det svårt att dra klara slutsatser 

i denna undersökning. Däremot framgår det tydligt av Kantelinens (1995:158–159) undersökning att 

läraren och hens undervisningssätt är faktorer som påverkar studerandenas motivation.  

 

 

8.3 Kursdeltagarnas bedömning av sig själva som inlärare av svenska 

 

De flesta informanter ansåg att de måste arbeta hårt eller ganska hårt i svenskstudier. Några 

informanter konstaterade dock att det är lätt att studera svenska. Vid bedömning av sina 

svenskkunskaper uppgav de flesta studerande ha sig god förmåga att förstå både talat språk och 

skriven text. Jag anser att det dock är överraskande att studerandena bedömde sina kunskaper i 

hörförståelse som nöjaktiga även om de ansåg sig ha god förmåga att förstå talat språk. Detta  kan 

bero på att när man kommunicerar med andra kan man använda även andra sätt att uttrycka sig. Med 

hjälp av till exempel kroppsspråk är det lättare att få sitt budskap fram samt att man kan precisera 

sina uttryck vid behov. Hörförståelse i undervisningssituation är ett arbetssätt där det inte alltid är 

fråga om kommunikation i socialt sammanhang utan kommunikationen är enkelriktad; studeranden 
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väljer det svarsalternativ i testhäftet som bäst motsvarar det hen hört. Dessutom ansåg informanterna 

att hörförståelse är det medelsvåra delområdet i språket.  

 

Enligt informanternas egen bedömning hade de i genomsnitt nöjaktig förmåga i tal och hjälplig 

förmåga i skrift. Detta är jämförbart med resultatet av informanternas uppfattning om att muntlig 

framställning, grammatik och skrivning var de svåraste delområdena i svenskan. Merparten av 

studerandena ansåg att de behöver mera övning i och undervisning om grammatik, skriftlig 

framställning och muntlig framställning. Studerandena tycks vara medvetna om sina behov av 

inlärning av språkets olika delområden. Att studerandena nämnde ovanstående språkdelområden som 

svårast kan bero på att de blivit bedömda i både muntlig och skriftlig framställning på den 

obligatoriska svenskkursen vid universitetet varför de fäster uppmärksamhet vid dessa områden. 

 

 

8.4 Huvuddrag i kursdeltagarnas synpunkter på kommunikativa syften efter slutförd examen 

 

Efter den slutförda examen har studerandena behov och nytta av svenska såväl i arbetslivet som på 

fritiden. Jag anser att de har både integrativ och instrumentell motivation för inlärning av svenska. 

Exempelvis Abrahamssons (2009:207, 209) mall på integrativ och instrumentell motivation stöder 

mina resultat. 

 

För det första är studerandena tämligen säkra på att de kommer att behöva använda svenska i sitt 

blivande arbete. Detta beror på att de tänker arbeta inom juridik och inom den officiella sektorn där 

behovet av svenskkunskaper är givet. Man behöver kunna betjäna klienter på svenska och kanske gör 

man samarbete med kollegor i Svenskfinland eller i Sverige. Studerandena ansåg att det spelar en 

ganska viktig roll att man kan diskutera sitt studieområde, det vill säga det blivande arbetsområdet. 

Studerande kan konstateras vara instrumentellt motiverade eftersom de anser svenskkunskaperna vara 

ett medel med vars hjälp de klarar sig i arbetslivet. Man har kanske flera möjligheter till exempel att 

själv kunna välja den mest passande arbetsplatsen, ha en högre position i arbetslivet eller få högre 

lön.  

 

För det andra ansåg studerandena sig ha nytta av svenska i svenskspråkiga sammanhang på fritiden. 

Det framgår av resultaten att studerandena i viss mån har integrativ motivation för svenskinlärning 

eftersom de vill använda korrekt språk i sociala kontakter med svenskspråkiga. Studerandena ansåg 

att de behöver svenska i kommunikation med andra och vid följning av olika medier. Studerandenas 
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viktigaste språkbehov är att förstå talad svenska och att de kan uttrycka sig på ett artigt sätt i olika 

kommunikationssammanhang och få sina ärenden uträttade. Detta hör också ihop med integrativ 

motivation där man vill bli accepterad av målspråkstalarna.  

 

 

8.5 Genomförande av undersökningen och förslag om vidare forskning 

 

Vid planering av denna undersökning var min utgångspunkt frivillighet att delta i svenskstudier vid 

universitetet. De obligatoriska studierna i svenska har forskats mycket men jag ville få fram 

studerandes synpunkter på att delta i frivillig kurs i svenska. I bakgrunden hade jag också tanken om 

positiva attityder till språket vilket i sin tur kan leda till intresset för svenskan i olika skeden av livet. 

 

Undersökningens två målgrupper studerade svenska antingen på en valfri kurs eller en frivillig kurs 

vid Lapplands universitet. Målgrupperna var heterogena eftersom de bestod av studerande från olika 

studieområden som  representerade olika studiebakgrunder och var i olika åldrar. Frågeformuläret 

visade sig vara välfungerande med tanke på den information som behövdes för min undersökning.  

 

I jämförelse med de tongångar man allt emellanåt hör om svenska språkets betydelse och behov bland 

universitetsstuderande var en del av mina undersökningsresultat både glädjande och uppmuntrande. 

Det kom fram i undersökningsresultaten att ganska många informanter tänker upprätthålla sina 

svenskkunskaper efter universitetsstudierna för arbetslivets men också för fritidsintressens skull. 

Många informanter ansåg att de har nytta av svenskkunskaper på sina fritidsresor och när de träffar 

sin släkt. Informanterna verkade vara mycket medvetna om behovet av svenskkunskaper i arbetslivet. 

Merparten av informanterna är villiga att använda svenska i sitt arbete. Det framgår av 

undervisningsresultaten att de vill kunna använda svenska muntligt och skriftligt på ett artigt och 

vedertaget sätt. Informanterna ska arbeta på sådana arbetsområden där man har olika sociala kontakter 

med kunder. Det framgår av resultaten att man behöver svenska även i samarbete med svenska 

kollegor. Då man vill sköta sitt arbete bra vill man satsa på kommunikativa färdigheter. 

 

Vid informanternas egen bedömning kom det fram att man måste arbeta ganska hårt i svenskstudier. 

Informanterna påpekade styrkor och svagheter i sin inlärning av svenska. Att förstå talad och skriven 

svenska angavs som lättast i svenskstudier. De delområden där man själv måste producera tal och 

skrift ansågs vara ganska utmanande i inlärning av svenskan. Jag tror att självbedömning hjälper 

informanterna i deras vidare språkstudier men också i övriga studier att lägga märke till sina starka 
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sidor och brister där de behöver mer övning. Självbedömning förstärker inlärarens självkänsla vilket 

kan bidra till effektivare inlärning.  

 

Informanterna angav inte större brister på material, undervisningsmetoder och arbetssätt på kurserna. 

Detta kan bero på att de hade positiv attityd mot språket och dess inlärning. Eftersom par- och 

grupparbeten och gruppdiskussioner ansågs vara bidragande arbetssätt enligt informanterna är detta 

ett tecken på att man tycker om att lära sig med andra människor. Att ha social samverkan i 

inlärningen kan bidra till effektivare inlärning då man kan reflektera över sig själv med hjälp av 

gruppens medlemmar.  

 

Informanterna ansåg att lärarens feedback är viktig under kursen. Jag anser att det är essentiellt att 

läraren ger feedback i kursens olika skeden. Det påverkar studerandenas entusiasm och motivation i 

inlärning på kursen men också efter kursen. Då läraren ger utvecklande respons känner studeranden 

att hen har beaktats på ett individuellt sätt. Lärarens feedback kan ha en förstärkande effekt på 

studerandes egen bedömning och inlärning under kursen. Feedbacken kan inspirera studeranden till 

vidare studier i svenskan efter utexamineringen. Det som inte tydligt kom fram i denna undersökning 

var lärarens inverkan på motivation. Det har ändå undersökts tidigare hos yrkesskoleelever (jfr 

Kantelinen 1995:159–160). 

 

När informanterna ombads att ange möjligheter till utnyttjande av svenska utanför lektionerna kom 

det fram att några informanter inte kunde nämna några sammanhang där de skulle kunna använda 

sina svenskkunskaper. Det är märkvärdigt eftersom det finns massor av möjligheter till att använda 

sina språkkunskaper med hjälp av internet. Nuförtiden spenderar man mycket tid på internet där man 

till exempel kan kontakta vänner och bekanta, delta i diskussioner och titta på tv-program eller läsa 

nyheter. Att använda internet i inlärningssyfte kan vara ganska ensamt. Å andra sidan kan det vara 

fråga om några informanters attityd mot kursen och att deras inställning mot språket var lite negativ 

då de inte kunde berätta sammanhang och situationer där man utnyttjar sina svenskkunskaper. 

 

Digitalisering eller sociala medier spelar inte någon stor roll i undervisningen i kurserna. Därför 

kunde det ha varit viktigt att diskutera internet och dess möjligheter att öva och lära sig svenska 

utanför lektionerna. I frågeformulären kunde också ha frågats om användning av digitala verktyg och 

deras inverkan på inlärning. 
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Resultaten i denna undervisning kunde ha varit annorlunda om materialet hade samlats från ett större 

universitet. Jag förväntade mig mer kritiska svar gällande arbetssätt, undervisningsmetoder och 

materialet som används i kurserna.  

 

Enligt resultaten kan påstås att inlärning sker effektivt i par- och grupparbeten. Dessa arbetssätt kan 

konstateras vara motiverande. För vidare undersökning skulle det vara värt att undersöka hur stor 

andel av akademiska yrkesverksamma personer som autonomt och av sin egen vilja deltar i 

svenskundervisning för att upprätthålla sina svenskkunskaper för arbetslivets skull. I arbetslivet bör 

man uppdatera sina språkkunskaper eftersom det kontinuerligt sker förändringar och utveckling i 

arbetslivets olika delområden. Jag tror att man inte självständigt vill eller orkar skaffa de aktuella 

språkkunskaper som behövs i arbetslivet utan man vill studera dem i grupp. 

 

Ett annat undersökningsämne som kunde forskas närmare är studerandes egen roll i en svenskkurs 

gällande motivation i hela gruppen. Vad är studeranden villig att göra för att attityd och entusiasm 

hålls uppe under en svenskkurs? Hurdan inverkan har en enskild studerandes attityd på hela gruppens 

motivation? I allmän diskussion utpekas ofta brister på undervisningen om studeranden inte når de 

uppsatta målen till kursen eller om kursen inte uppfyller hens förväntningar. Därför skulle det vara 

viktigt att veta vad studeranden själv är villig att göra för att bidra till en bra kurs där alla trivs och 

når inlärningsresultat i bra anda.  

 

Studerandena är specialister i sina egna yrkesområden och har åsikter och kännedom om de 

färdigheter som behövs i svenska i yrkeslivet. Svensklärarna är nödvändigtvis inte specialister i olika 

yrkesområden och därför skulle det vara av stor vikt att undersöka vilka fördjupade kunskaper 

studerandena anser sig behöva för det blivande arbetslivet. I detta sammanhang kan man också 

undersöka hurdana innehåll och arbetssätt som borde användas under kursen då till exempel 

digitalisering spelar en stor roll i arbetslivet. Resultaten kan utnyttjas i planering av frivilliga och 

valfria kurser i svenska. 
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9 SAMMANFATTNING 

 

I denna undersökning ville jag lyfta fram faktorer som bidrar universitetsstuderandes motivation för 

att studera svenska i en valfri och/eller i en frivillig kurs vid universitetet. Jag var också intresserad 

av att veta i vilken utsträckning studerandena tänker upprätthålla sina svenskkunskaper efter 

studiehelheten i fråga.   

 

Jag använde kvalitativ innehållsanalys som undersökningsmetod. Utgångspunkten för den kvalitativa 

undersökningsmetoden är att beskriva det verkliga livet där händelserna påverkar varandra och 

relationerna mellan dem. Jag analyserade materialet genom att klassificera det enligt de synpunkter 

som aktualiserades i informanternas svar och enligt forskningsfrågorna. Jag hade en holistisk syn på 

materialet för att kunna hitta sakförhållanden i materialet. Med hjälp av analysen kunde jag ta reda 

på olika teman i materialet.  

 

Målgruppen bestod av 23 studerande med olika huvudämnen vid Lapplands universitet. 

Informanterna var både jurisstuderande som deltog i Syventävä oikeudellinen ruotsi – Avancerad kurs 

i juridisk svenska som är en valfri fördjupad kurs i svenska och studerande från olika fakulteter som 

deltog i Ruotsin suullisen viestinnän kurssi Glädjeprat, Glädjeprat – kurs i muntlig svenska  som är 

en frivillig kurs i svenska. Målgruppen var heterogen eftersom den bestod av manliga och kvinnliga 

studerande med olika huvudämnen, utbildningsbakgrunder och i olika åldrar.  

 

I undersökningen använde jag  andragogik och livslångt lärande som teoretisk bakgrund vilka lämpar 

sig väl för att beskriva fenomen i språkinlärning hos universitetsstuderande. Enligt andragogik iaktas 

den vuxna inlärarens erfarenheter och livssituation i undervisning och inlärning. Läraren fungerar 

som handledare som stöder inläraren att uppfylla hens inlärningsbehov. Andragogik eftersträver att 

inläraren är självstyrande och kan bära ansvaret för sin inlärning. Autonomi och självstyrd lärande 

hör i hop med livslångt lärande där syftet är att förbättra inlärarens kvalifikationer och kunskaper i 

alla livsområden och i varje livsskeden. 

 

Enligt undersökningsresultat hade informanterna en tämligen positiv attityd till kursdeltagandet i 

frivillig och valfri svenska. Informanterna tyckte att deras förväntningar på kursen uppfylldes till stor 

del. Informanterna var nöjda med kursinnehållet och materialen. Sociala arbetssätt som användes i 

kursen ansågs vara främjande i svenskinlärning av informanterna. Informanterna ansåg att par- och 

grupparbeten och gruppdiskussioner är motiverande arbetssätt i svenskstudier. De flesta informanter 

ansåg att de måste arbeta mycket eller ganska mycket i svenskstudier. Vid bedömning av sina 
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svenskkunskaper ansåg informanterna att de har god förmåga att förstå talat språk och skriven text. 

Informanterna ansåg att de har nöjaktig förmåga i tal och hjälplig förmåga i skrift. Informanterna 

angav att de behöver mer övning i grammatik, skriftlig framställning och muntlig framställning. 

   

Lärarens utvecklande respons under kursens gång ansågs ha en positiv inverkan på studerandes 

motivation och intresse för svenskinlärning under kursen men också efter utexamineringen. 

Informanterna ansåg att de har nytta av sina svenskkunskaper i det blivande arbetslivet och därför 

tänker de upprätthålla sina svenskkunskaper efter universitetsstudierna. En annan orsak till 

upprätthållande av svenskkunskaperna var fritid och resor. Det viktigaste språkbehovet hos 

informanterna var att förstå talad svenska,  att uttrycka sig artigt och att få sina ärenden uträttade.  

 

För vidare undersökning angav jag undersökningsämnen om motivation. För det första skulle det vara 

av stor vikt  att undersöka vilka kunskaper behövs i arbetslivet för att studerandes inlärningsbehov i 

frivilliga svenskkurser som motsvarar nivån B2 kan uppfyllas. Resultaten kunde användas till 

planering och genomförande av frivilliga kurser i svenska vid universitetet. För det andra skulle det 

vara viktigt att undersöka studerandes attityder mot svenska och på vilket sätt det påverkar hela 

studiegruppens motivation för språket och inlärning av det. Resultaten kunde användas till hjälp i 

undervisningen om studerandes motivation för svenskan är försvunnen. 

 

Med hänsyn till svenskkunskaperna i arbetslivet och på fritiden har frivilliga studiehelheter i svenska 

en betydande roll vid universitetet. Studerande har en positiv attityd mot  frivilliga kurser i svenska 

och själva språket och de anser sig ha nytta av svenskan i sina blivande arbeten och på sin fritid. En 

frivillig svenskkurs bidrar till studerandes motivation för upprätthållande av svenskkunskaper och   

en positiv attityd mot språket.  
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http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030424?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lag%20om%20de%20spr%C3%A5kkunskaper%20som%20kr%C3%A4vs%20av%20
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030424?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lag%20om%20de%20spr%C3%A5kkunskaper%20som%20kr%C3%A4vs%20av%20
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?OpinKohd=17041156&haettuOpas=-1
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kielikeskus
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opetushaku/haku.html?nimiTaiTunniste=Ruotsin%20kirjallinen
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opetushaku/haku.html?nimiTaiTunniste=Ruotsin%20valmentava%20kurssi
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opetushaku/haku.html?nimiTaiTunniste=Ruotsin%20valmentava%20kurssi
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?OpinKohd=9760246&haettuOpas=-1
https://www.oph.fi/download/119741_Toinen_kotimainen_kieli.pdf
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=spr%C3%A5klag#a423-2003
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=spr%C3%A5klag#a423-2003
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Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen 

481/2003. Hämtat från 

<http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030481?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika

%5D=Statsr%C3%A5dets%20f%C3%B6rordning%20om%20bed%C3%B6mning%20av%20kunsk

aper%20i%20finska%20och%20svenska%20inom%20statsf%C3%B6rvaltningen>. Hämtat 

18.9.2018. 

 

Statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004. Hämtat från 

<http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2004/20040794>. Hämtat 18.9.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030481?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Statsr%C3%A5dets%20f%C3%B6rordning%20om%20bed%C3%B6mning%20av%20kunskaper%20i%20finska%20och%20svenska%20inom%20statsf%C3%B6rvaltningen
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030481?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Statsr%C3%A5dets%20f%C3%B6rordning%20om%20bed%C3%B6mning%20av%20kunskaper%20i%20finska%20och%20svenska%20inom%20statsf%C3%B6rvaltningen
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030481?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Statsr%C3%A5dets%20f%C3%B6rordning%20om%20bed%C3%B6mning%20av%20kunskaper%20i%20finska%20och%20svenska%20inom%20statsf%C3%B6rvaltningen
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2004/20040794
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Bilaga 

 

Hyvä opiskelija 

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Lapin yliopiston tutkinto-opiskelijoiden motivaatiota ruotsin 

kieleen. Kysely on suunnattu opiskelijoille, jotka osallistuvat vapaavalintaiselle Syventävä 

oikeudellinen ruotsi – opintojaksolle ja/tai vapaaehtoiselle Glädjeprat – opinto-jaksolle. Hyödynnän 

tämän kyselytutkimuksen aineistoa pohjoismaisen filologian opinnäytetyössäni. Tutkimustuloksista 

ei voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tutkimusaineistoin käytössä ja säilytyksessä noudatetaan 

tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta. 

 

Vastaamisohjeet: 

 Kysymyksiin vastataan rastittamalla (X) kulloinkin tarvittava vaihtoehto.  

 Avovastauksissa vastaukset kirjoitetaan niille varatuille riveille.  

 Vastausta voi tarvittaessa jatkaa sivun kääntöpuolelle.  

 Selkeä käsiala edesauttaa vastausten käsittelyä. 

 

 

Vastaajan taustatiedot  

 

1. Sukupuoli         □  nainen          □ mies 

2. Ikä     □ 19–24     □ 25–30     □ 31–39     □ 40–49     □ 50– 

  

3. Aikaisempi koulutus. Mikä alla olevista tutkinnoista on viimeisin, jonka olet suorittanut  

    ennen kuin aloit opiskella Lapin yliopistossa?  

   □ A. Toisen asteen ammatillinen tutkinto. Mikä? ________________________________ 

   □ B. Lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa 

   □ C. Ylioppilastutkinto 

   □ D. Kaksoistutkinto (yo-tutkinto + ammatillinen tutkinto, mikä?___________________)  

   □ E. Joku muu tutkinto. Mikä?  _____________________________________________ 

 

4. Milloin aloitit tutkintoon johtavan opiskelusi Lapin yliopistossa?  Vuonna ____________. 
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Yliopistoa edeltäneet ruotsin opinnot 

 

5. Kuinka kauan on kulunut aikaa siitä, kun viimeksi opiskelit ruotsia ennen opintojasi 

    Lapin yliopistossa?  

   □ 1–2 vuotta    □ 3–5 vuotta    □ 6–10 vuotta    □ yli 10 vuotta 

 

6. Olen opiskellut ruotsia viimeksi 

   □ A. lukiossa 

   □ B. toisen asteen koulutuksessa 

   □ C. työnantajan järjestämässä koulutuksessa 

   □ D. omaehtoisesti, -esim. kansalaisopistossa 

   □ E. muualla. Missä? _______________________________________________. 

 

 

Motivaatio nyt meneillään olevalla opintojaksolla 

 

7. Kerro omin sanoin, miksi osallistut tälle kurssille. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Mitkä alla mainituista työmuodoista ja opetusmenetelmistä motivoivat ja edesauttavat  

    ruotsin oppimistasi? Rastita sopivat vaihtoehdot. 

 

  □ pari- ja ryhmätyöskentely 

  □ itsenäinen tuntityöskentely  

  □ kotitehtävät 

  □ suullinen esitys 

  □ osallistuminen keskusteluun 

  □ opettajan ohjaus tunnilla  

  □ muu, mikä? ____________________________________________________________ 
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9. Kerro lyhyesti, miten alla mainitut seikat edesauttavat ruotsin kielen oppimistasi. 

 

A. Tekstit ________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

B. Kirjoitustehtävät _________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

C. Suullinen esitys__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

D. Keskustelu_____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

E. Videoklipit, filmit________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

F. Muu, mikä?_____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Kerro lyhyesti, miten nyt suorittamasi ruotsin kurssi vastasi odotuksiasi kohdista A–G. 

 

A. Sisältö________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________ 
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B. Materiaali _____________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 

 

C. Opetusmenetelmät ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

D. Työtavat ______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

E. Opettajan palaute  _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

F. Itsenäinen opiskelu ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

G. Oppituntien ulkopuolella hyödyntämäni harjoittelumahdollisuudet 

 ________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

11. Kerro, mitkä henkilökohtaiset tai muut syyt kannustavat sinua ylläpitämään ruotsin kielen  

      taitoasi jatkossa.  

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 
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12. Kerro, millä tavoin pyrit ylläpitämään ruotsin kielen taitoasi jatkossa. ________________   

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

 

Millainen ruotsin oppija olet? 

 

13. Millaista ruotsin opiskelu sinulle on? 

    □ A. Ruotsin opiskelu vaatii paljon ponnisteluja. 

    □ B. Ruotsin opiskelu vaatii jonkin verran ponnisteluja. 

    □ C. Ruotsin opiskelu on minulle helppoa. 

 

14. Alla on mainittu 5 ruotsin kielen osa-aluetta. Arvioi niiden hallintaa ja osaamista omassa  

      kielenkäytössäsi numeroimalla ne siten, että 1 = helpoin … 5 = vaikein.  

      Merkitse järjestysnumero selvästi ruutuun. 

   □ kielioppi                         □ kirjoittaminen              □ kuullun ymmärtäminen  

      □ tekstin ymmärtäminen   □ suullinen tuottaminen 

 

 15. Tarvitsetko mielestäsi jossain ruotsin kielen oppimiseen liittyvässä asiassa lisää opetusta  

        ja/tai ohjausta? 

    □ Kyllä. Siirry kysymykseen 16.          □ En tarvitse. Siirry suoraan kysymykseen 17. 

 

 16. Missä asiassa/asioissa tarvitset lisää opetusta ja/tai ohjausta? 

       _______________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________ 
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17. Miten voit hyödyntää ruotsin kielen harjoittelumahdollisuuksia yliopiston järjestämien  

      ruotsin kielen opintojaksojen ulkopuolella? 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

Arvio omasta kielitaidostasi 

 

18. Millainen on kohdissa A–D mainittujen ruotsin kielen osa-alueiden taitosi tällä hetkellä? 

A. Kyky ymmärtää kirjoitettua ruotsia □ hyvä □ tyydyttävä □ välttävä □ heikko  

B. Kyky ymmärtää puhuttua ruotsia        □ hyvä □ tyydyttävä □ välttävä □ heikko 

C. Kyky puhua ruotsia         □ hyvä □ tyydyttävä □ välttävä □ heikko 

D. Kyky tuottaa tekstiä kirjallisesti □ hyvä □ tyydyttävä □ välttävä □ heikko 

      ruotsiksi. 

 

 

19. Mitkä alla mainituista kohdista ovat sinulle tärkeitä, kun arvioit ruotsin kielen tarvettasi?  

      Rastita kaikki itsellesi sopivat vaihtoehdot.  

 

Tarvitsen ruotsia, jotta 

□ tulen toimeen ruotsin kielellä opiskeluni aikana. 

□ tulen toimeen ruotsin kielellä Ruotsissa, ruotsinkielisillä alueilla tai Pohjoismaissa.  

□ pystyn keskustelemaan ruotsinkielisen henkilön kanssa yleisistä asioista. 

□ pystyn keskustelemaan ruotsiksi opiskelualaani liittyvistä asioista. 
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□ ymmärrän kuulemaani ruotsia. 

□ osaan antaa ja pyytää asiatietoja ruotsiksi. 

□ osaan ilmaista oman mielipiteeni ruotsiksi. 

□ osaan ilmaista tunteitani ja asenteitani ruotsiksi. 

□ osaan hoitaa asioita ruotsiksi (pyytää/tilata tarvitsemani, kysyä neuvoa, tarjota apua,   

       varottaa jne.) 

□ osaan noudattaa totuttuja sosiaalisia viestintäkäytänteitä (tervehtiä, puhutella, esitellä,  

       hyvästellä, pyytää anteeksi, esittää kohteliaisuuksia jne.) 

□ voin vaikuttaa viestintään (keskeyttää kohteliaasti, mennä mukaan keskusteluun, pyytää  

       tarkennusta, antaa palautetta jne.)  

□ osaan, mitä? _____________________________________________________________ 

 

 

Arvio ruotsin kielen tarpeesta ja sen hyödystä 

  

20. Mille työelämän alalle olet hakeutumassa tai missä työtehtävissä jatkat nykyisten  

      yliopisto-opintojesi päätyttyä?  

 

      ________________________________________________________________________ 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

 

21. Mikä on käsityksesi ruotsin kielen tarpeesta kyseisellä työelämän alalla?  

 

      ________________________________________________________________________ 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

      ________________________________________________________________________ 
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22. Missä muissa mahdollisissa tilanteissa ja yhteyksissä ruotsin kielen taidosta on itsellesi  

      käytännön hyötyä?  Olisi mielenkiintoista, jos antaisit muutaman esimerkin. 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

 

23. Lopuksi voit esittää kommenttisi tästä kyselytutkimuksesta, sen kysymyksistä ja  

      aihepiireistä. 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

      ________________________________________________________________________ 

 

     Kiitos vastauksistasi ja ajastasi! 

     

      Tiina Kiuru,  

      Yliopisto-opettaja 

       Lapin yliopisto 

       tiina.kiuru@ulapland.fi 

 


