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1. INLEDNING 

 

 

Svenska språket har en lång historia i Finland och det är Finlands andra nationalspråk. Det 

betyder exempelvis att varje person som studerar i det finska utbildningssystemet antingen 

på finska eller på svenska måste också studera finska eller svenska som det andra inhemska 

språket. (Rossi et al. 2017:19) Den obligatoriska undervisningen i svenska har väckt mycket 

diskussion i Finland sedan 1920-talet. Svenskans valfrihet har även diskuterats i riksdagen. 

(Geber 2010:13, 23–25, 31–33) Man har gjort till och med flera medborgarinitiativ för att 

upphäva beslutet om den obligatoriska skolsvenskan i Finland. Man vädjar exempelvis till 

minskning av svenskspråkiga medborgare i Finland. (Rossi et al. 2017:19) 

 

I den här forskningen fokuseras på lärarnas åsikter och upplevelser om förnyelsen att 

svenskan började undervisas redan i sjätte klass. Den här förnyelsen träddes i kraft 1.8.2016 

av statsrådets förordning. Detta betyder att en tredjedel av grundläggande utbildningens 

svensklektioner förflyttades sig från högstadiet till lågstadiet. (Rossi et al. 2017:19) I denna 

avhandling använder jag begreppen förnyelsen eller tidigareläggningen när det gäller 

förflyttning av årsveckotimmar från högstadiet till lågstadiet. Två av sex årsveckotimmar 

undervisas numera på lågstadiet och fyra på högstadiet. Detta varierar mellan skolorna. 

Oftast är det ämneslärare som undervisar svenska i sjätte klass men även klasslärare som har 

utexaminerats som magister i pedagogiska vetenskaper kan undervisa svenska på lågstadiet. 

Det varierar mellan utbildningsstadier vem som kan undervisa svenska i skolan. Om en 

klasslärare till exempel vill undervisa svenska på högstadiet måste hen [klasslärare] ingå 60 

studiepoäng svenska i sin examen. Man kan få ämneslärarbehörighet också genom 

yrkeslärarutbildning och även språkbadslärare kan undervisa svenska om hen har behörighet 

genom sin utbildning. (Rossi et al. 2017:19) 

 

Många kan undervisa svenska på lågstadiet med olika utbildningsbakgrunder vilket jag anser 

vara intressant och lite komplicerat. Enligt min mening spelar det en stor roll i 

språkundervisning om den undervisande läraren har goda kunskaper i det undervisandet 

ämnet eller om den är en lärare som inte har utbildad inom ämnet. När det gäller 

undervisning av svenska är det också viktigt att en lärare är motiverad för att undervisa 

språket. Då kan hen också motivera sina elever. Svenskan har en utmanande position i 

Finland och det är viktigt att läraren kan och orkar inspirera elever mot en positiv 
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språkinlärning. Jag anser att det är relevant för eleverna att få en stark grund för sina 

språkkunskaper redan i början av studierna. Förnyelsen träddes snabbt i kraft och det kändes 

som att klasslärare blev svensklärare över en natt. I denna avhandling koncentrerar jag mig 

till utbildningar som ämneslärare samt klasslärare får på svenskan som undervisningsämne 

genom universitetsutbildning (Se 2.2). 

 

I framtiden kommer jag att jobba som språklärare och jag har även tänkt på att skaffa mig 

klasslärarbehörighet. Tanken har förstärkts efter svenskan började undervisas på lågstadiet. 

Det var lätt för mig att välja ämnet till denna avhandling. Jag anser att temat är aktuellt och 

det finns mycket diskussion kring ämnet. Under min arbetserfarenhet som språklärare har 

jag hört många olika tankar gällande ämnet vilket har varit intressant. Lärare har säkert en 

mer omfattande uppfattning om förnyelsen nu när de har haft flera års erfarenhet av det.  

 

I denna avhandling presenterar jag först syfte, material och metod (Se 1.1.; 1.2. & 1.3.). 

Avhandlingens teoretiska bakgrund består av fyra huvuddelar: svenskan i Finland, svenska 

i det finska utbildningssystemet idag, utbildning och andra tidigare undersökningar. I den 

första delen koncentrerar jag mig till rötterna som svenskan har i Finland. Jag presenterar 

också begreppet tvångssvenska. Den andra delen av teoridelen behandlar läroplanen. Jag 

fokuserar på läroplanen som fungerar som grund till den allmänbildande utbildningen i 

grundskolan i Finland. Av läroplanen har jag koncentrerat mig speciellt på det andra 

inhemska språkets innehåll och mål. Jag definierar också begreppen språklig medvetenhet 

och språkfostran. I utbildningsdelen presenterar jag både klasslärares och ämneslärares 

utbildning i svenska som undervisningsämne och pedagogiska studier. Jag avslutar denna 

del genom att jämföra klasslärarutbildning och ämneslärarutbildning i svenska språket. I 

slutet av teoretiska bakgrund koncentrerar jag mig till några tidigare undersökningar som 

gjorts om likadana ämnen som den här avhandlingen (Se 2.1; 2.2; 2.3 & 2.4). 

 

I kapitel 4 Analys och resultat behandlar jag enkätsvaren som jag har fått till frågeformuläret. 

Jag behandlar varje fråga separat och använder flera exempel för att skapa klarhet i resultat 

som jag har fått. I det sista kapitlet sammanfattar jag hela avhandlingen och diskuterar ämnet 

enligt mina egna åsikter. Jag analyserar också möjligheter till vidare undersökningar: 

avhandlingens ämne är aktuellt och har möjligheter för att studeras mera. Som bilaga står 

frågeformuläret som lärare har svarat på (Se kapitel 3 & 4). 
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1.1. Syfte 

 

Syftet med denna pro gradu-avhandling är att redogöra för hur klasslärare och ämneslärare i 

svenska språket förhåller sig till tidigareläggning av undervisning i svenska på lågstadiet. 

Jag kommer också att fokusera mig på utbildning som klasslärare samt ämneslärare får till 

att undervisa i svenska. Ämnet intresserar mig väldigt mycket eftersom det verkar variera 

mellan olika skolor om undervisning i svenska på sjätte klass är på klasslärares eller 

ämneslärares ansvar. Själv anser jag att utbildningen man får i undervisningsämnet har en 

stor roll till exempel i kvalitet av undervisning. På grund av att svenskan börjar numera redan 

på lågstadiet och att förnyelsen är ganska ny i vårt samhälle vill jag även studera om denna 

tidigareläggning av undervisningen har bidragit till olika åldersklassers attityder och 

kunnighet i svenskan. Mina tre forskningsfrågor är följande: 

 

1. Vad anser ämneslärare och klasslärare om svenska språkets undervisning på 

lågstadiet och hurdana erfarenheter har de? 

2. Hurdan utbildning får blivande svensklärare och hur skiljer sig utbildning i svenska 

mellan klasslärare och ämneslärare? 

3. Hur tidigareläggningen har påverkat elevers attityder till och kunskaper i svenska 

språket? 

 

 

1.2. Material  

 

Som material använder jag enkätsvaren som jag har samlat in under hösten 2021. Materialet 

samlades in med hjälp av en enkät. Frågeformuläret var i elektronisk form och bestod av 16 

frågor (Se bilagan). Frågorna var både flervals- och öppna frågor. Informanterna svarade på 

frågorna på finska. I denna avhandling har jag översatt svaren till svenska. Jag skickade 

enkäten via e-post till 12 skolor i Finland. Sedan skickade skolornas rektorer enkäten vidare 

till ämneslärare och klasslärare. Genom e-posten fick jag inte tillräckligt svar: bara en liten 

del av informanterna svarade på enkäten via e-posten som rektorerna hade skickat vidare till 

lärare. Därför var jag tvungen att komma på något annat. Jag kontaktade föreningen 

Svensklärarna i Finland. De delade min enkät på deras Facebook-sidor. Med hjälp av den 

där publiceringen fick jag de mest svaren som kom till enkäten. Jag kontaktade också 

föreningen Suomen luokanopettajat ry men jag fick inga svar genom den. 
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Sammanlagt fick jag 35 svar på frågeformuläret. Mest svarade ämneslärare på min enkät. 

Det här berodde på att jag kunde dela mitt inlägg på Facebooksidan Svensklärarna i Finland.  

Bara en klasslärare svarade på min enkät vilket betyder att jag inte har kunnat jämföra åsikter 

mellan klass- och ämneslärare. I stället för det har jag kunnat samla in ett ganska omfattande 

material av svar som ändå består av olika lärares åsikter. I mitt material finns det även lärare 

som har utbildat sig både till klass- och ämneslärare. 

 

 

1.3. Metod 

 

Min avhandling baserar sig på innehållsanalys. I denna metod analyseras texter. Texterna 

kan vara i olika former: intervjuer, böcker eller exempelvis diskussioner. Man beskriver det 

material som undersöks och anknyter beskrivningarna till andra forskningsresultat och till 

ett bredare sammanhang av ämnet som undersöks. (Tuomi & Sarajärvi 2002:105) Texter 

som jag analyserar i denna avhandling är informanternas svar på frågeformuläret. Således 

kan jag konstatera att denna avhandling är dels en kvalitativ undersökning eftersom jag 

beskriver informanternas svar i ord. Å andra sidan innehåller avhandlingen också drag av en 

kvantitativ forskningsmetod. Det betyder att jag har analyserat en del av svaren kvantitativt, 

numeriskt. (Tuomi & Sarajärvi 2002:107–108) Dessa har jag åskådliggjort i form av tabeller 

och figurer. Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder utesluter inte varandra utan de 

kan användas parallellt (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009:5–6). 

 

Jag samlade in materialet med hjälp av en enkät. I dagens språkanvändning menar man med 

begreppet enkät de frågor som informanterna svarar på (Trost 2007:9). Jag valde att använda 

enkätmetoden eftersom den är ett lätt och snabbt sätt att få en bred uppfattning om någon 

sak. 

 

Enkäten börjar med tre flervalsfrågor där informanterna svarar på frågorna om kön, ålder 

och utbildning. Den andra frågan, som är en öppen fråga, gäller var informanterna har avlagt 

sin examen. Den tredje och fjärde frågan behandlar informanterna som lärare. Fråga nummer 

5 är en flervalsfråga om informanternas arbetserfarenhet som lärare och den sjätte frågan är 

en öppen fråga vartill informanterna skriver åldersgrupper som de har undervisat i. De två 

nästa frågorna behandlar själva förnyelsen. Fråga nummer 7 är både flervals- och öppen 

fråga. I denna fråga har informanterna först valt det mest passande alternativet om 
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förnyelsen. Sedan har de begrundat svaret så bra som möjligt i en öppen fråga. Samma sak 

gäller i fråga nummer 8. 

 

Frågorna 9 och 10 behandlar informanternas egen utbildning och är öppna frågor. Frågorna 

12 och 13 är bara för ämneslärare. Där ska de fundera på förnyelsens inverkan på elevers 

kunnighet. Den fjortonde frågan handlar om elevers attityder. Den är en flervalsfråga där 

informanterna också kan begrunda sitt svar. En likadan fråga är fråga nummer 15 där jag har 

frågat informanternas erfarenheter om undervisning av svenska på lågstadiet. Den sista och 

sextonde frågan gäller olika delar av språkundervisning. Informanterna har först svarat på 

en flervalsfråga om någon del av språkundervisning betonas mera på lågstadiet än någon 

annan. Sedan har de haft en möjlighet att också begrunda sitt svar. 
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2. TEORI 

 

 

I det här kapitlet redogör jag först för denna avhandlings teoretiska bakgrund. Jag börjar 

genom att berätta om svenska språkets position i Finland förr och nu och tar en djupare syn 

på begreppet tvångssvenska som jag redan tog fram i inledningen. Sedan fortsätter jag med 

svenskans roll i det finska utbildningssystemet idag. Jag tar en närmare syn på B1-läroplan 

i svenska som det andra inhemska språket i årskurserna 7–9 och 6 eftersom läroplanen är ett 

instruerande redskap i skolan där både undervisning och uppfostran spelar en stor roll. 

Grunder för läroplanen innehåller skolans alla läroämnen och till exempel hur mycket man 

ska lära sig ett visst läroämne eller hur många årsveckotimmar finns det i alla läroämnen 

(Toivonen 2005:131). Efter det koncentrerar jag mig på både klasslärares och ämneslärares 

utbildning i svenska som undervisningsämne i skolan. Till slut skriver jag om fyra tidigare 

undersökningar som gjorts om likadana ämnen som den här avhandlingen. 

 

 

2.1. Svenska språkets ställning i Finland 

 

Officiellt finns det två nationalspråk i Finland: finska och svenska. Det betyder att man kan 

använda båda språken i alla samhällets områden. Båda språkens ställning är stark och 

tryggad. (Harmanen & Oker-Blom u.å.) Men var finns svenskans rötter i Finland? 

 

Sedan ca år 1100 till år 1809 var Finland en del av Sverige och ändå till år 1902 var Finlands 

administrativa språk svenska. Även om Finland var under Rysslands makt på 1800-talet var 

svenska det administrativa språket i landet. Under seklet ökade finskans användning och så 

småningom fick det ställning som ett dominerande språk. Speciellt utvecklade skriftspråket 

under 1800-talet. År 1841 blev finskan ett valfritt ämne i pojkskolor men år 1856 blev 

språket ett läroämne i läroverken. Det första läroverket började i Jyväskylä år 1868. Slutligen 

blev finskan ett skolspråk vid sidan av svenskan till läroverken och gymnasier år 1865 då 

man utfärdade en förordning om saken. (Harmanen & Oker Blom u.å.) Svenskan började 

undervisas som ett obligatoriskt läroämne år 1872 (Geber 2012:63).  I slutet av 1800-talet 

ville man förbättra finskans ställning som majoritetens egna språk. År 1902 blev finskan ett 

officiellt språk i landet. Efter det har man kunnat använda både finskan och svenskan som 

officiella språk i Finland. (Harmanen & Oker Blom u.å.) 
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Till finska skolor blev det andra inhemska språket obligatoriskt först med grundskolan på 

1970-talet. Det betydde att finskspråkiga elever behövde läsa svenska och svenskspråkiga 

folk behövde läsa finska. Med detta ville man stöda Finlands tvåspråkighet. Man ville att 

båda nationalspråken hade en stark ställning i utbildningen och generellt i samhället. 

(Harmanen & Oker Blom u.å.) Svenska språkets förvarande som det andra inhemska språket 

i skolan hade begrundats exempelvis med landets tvåspråkighet och nordiskt samarbete 

(Geber 2010:65). 

 

Språklagen som ställdes år 1922 definierar finska och svenska som likställda nationalspråk 

vilket betyder att man sedan då har kunnat exempelvis få betjäning på båda språken när man 

uträttade ärenden med myndigheter. År 1995 bekräftades nationalspråkens ställning i reform 

av grundlag. År 2004 trädde i kraft en ny språklag som blev godkänd i riksdagen. (Harmanen 

& Oker Blom u.å.) Den nya språklagens mening var att trygga rättigheter av de två 

nationalspråkens förverkligande i praktiken. I grundlagen står att individen ska få uträtta sina 

ärenden hos myndigheter på båda nationella språken. Enligt den nya språklagen måste 

myndigheterna ta hand om att dessa språkliga rättigheter uppfylls utan att individen behöver 

vädja till dem. (Justitieministerium 2003) Att använda finska eller svenska i Finland beror 

inte på medborgarskapet utan man får betjäning på båda språken som en utländsk eller 

inhemsk medborgare (Sajavaara 2004:291). 

 

Suomalaisuuden liitto (2010) skriver om engelskans ställning i Finland. Engelska är många 

språkområdes de facto, alltså det andra språket. Engelska har en position som lingua franca 

när det gäller exempelvis industri, medier eller militäriskt samarbete. Var fjärde land 

använder engelska som det enda eller andra officiella språket och vart fjärde invånare i 

jordklotet pratar språket minst rimligt bra. Engelska är också ett av de administrativa språken 

i Europeiska unionen. I Finland är engelska ett viktigt språk när det gäller informering om 

saker speciellt i områden där invandring är vanligt. Det har hänt en samhällelig förändring 

vilket har förändrat finskans och svenskans ställning i Finland. (Suomalaisuuden liitto 

2010:112) Engelskan syns i vardagen: i ungas och vuxnas språk. Man använder till exempel 

många lånord, som feedback eller smoothie, i ett vardagligt tal. I skolan skriver elever ibland 

ord som de inte vet på sitt modersmål på engelska. En lärare ska uppmuntra elever för att 

använda modersmålet på alla sätt som i tal och skrift. (Gustafsson 2019) Jag anser att detta 

gäller i all språkundervisning. Eleverna ska lära sig att modigt använda språket som ska 

inläras. 
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Suomalaisuuden liitto (2010) anser att lagstiftning deklarerar om språkpolitik och statens 

officiella språk är redskap i maktutövning. Språkundervisning har en betydande roll i 

språkpolitiken eftersom man kan förmedla värden och tankesätt som staten vill genom språk 

i skolan. Språket hör till mänskliga rättigheter. Svenskan har en exceptionell ställning som 

minoritetsspråk i Finland eftersom det är ett obligatoriskt ämne i skolan. (Suomalaisuuden 

liitto 2010:113) 

 

Under tider har många sett svenskan som ett tvång i finska skolor. Man har även ansett att 

genom att göra svenskan till ett valfritt skolämne skulle till exempel attityderna mot 

svenskan bli bättre. Man använder begreppet tvångssvenska om den obligatoriska 

undervisningen av svenska språket i Finland. (Geber 2010:35) Begreppet kommer 

fortfarande fram i olika medier och ämnet diskuteras regelbundet (Björk 2010:18). 

 

  

2.2. Svenska i det finska utbildningssystemet idag 

 

Finland är ett välfärdssamhälle vilket betyder att exempelvis utbildning spelar en stor roll. 

När det gäller utbildningens innehåll i Finland står läroplaner i centrum. Varje skola har 

också en egen läroplan där beskrivs läsårets arbetstid, läroböcker och till exempel skolans 

och hemmets plan för samarbete. (Toivonen 2005:131) 

 

I detta avsnitt koncentrerar jag mig på läroplanen som fungerar som grund till den 

allmänbildande utbildningen i grundskolan i Finland (Opetushallitus 2014:9). Jag fokuserar 

mig på innehåll och mål som läroplanen deklarerar om det andra inhemska språket svenska. 

Jag börjar genom att generellt berätta om språkstudier i grundskolan samt berättar generellt 

om svenskan som det andra inhemska språket och som läroämne i den finska grundskolan. 

Sedan koncentrerar jag mig på årskurser 7–9 och fortsätter med den sjätte årskursen. 

 

I det finska utbildningssystemet ska en elev lära sig minst en lärokurs i ett långt språk och 

en lärokurs i ett medellångt språk. Ett av dessa språk ska vara det andra inhemska språket, 

svenska eller finska, och det andra ska vara något främmande språk eller samiska. Det finns 

också valfria lärokurser i olika språk. I den nuvarande läroplanen i grundskolan finns det tre 

olika möjligheter för att lära sig svenska: A-läroplan, B1-läroplan och modersmålsinriktad 

lärokurs i svenska. (Opetushallitus 2014:324–325) I den här avhandlingen koncentrerar jag 

mig på B1-läroplanen som är den vanligaste läroplanen i svenska i de finska skolorna. 
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Överhuvudtaget är språk med i alla verksamheter i skolan och det är en del av lärares 

redskap. Genom språk utvecklas också färdigheter i vars och ens tänkande. Olika kulturer, 

språk och dess talare leds att uppskattas i skolan. När man lär sig om olika strukturer och 

utökar sitt ordförråd går exempelvis sina kommunikationsfärdigheter framåt. (Opetushallitus 

2014:325) 

 

Som läroämne har svenskan som det andra inhemska språket olika uppgifter. Undervisning 

i det andra inhemska språket är en del av språkfostran. Den är med i ledning till språklig 

medvetenhet (Se 2.2.1). Meningen är att man som lärare ökar elevers intresse för den 

omgivande världens språkliga och kulturella mångfald. Elever ska lära sig att modligt 

använda språket också på sin fritid. Viktigt är att lärare uppmuntrar elever att exempelvis 

söka information om det språk som ska inläras. Undervisningen ska vara mångsidig och 

varierande genom att använda olika pedagogiska arbetsstilar under lektioner. Man ska förena 

också andra språk med detta språk som undervisas. Genom att lära sig svenska i grundskolan 

ger man möjligheten för elever att kommunicera runt om i Norden. (Opetushallitus 

2014:325) 

 

 

2.2.1. Begreppen språklig medvetenhet och språkfostran 

 

Som jag tidigare konstaterade är undervisning i det andra inhemska språket inledning till 

språklig medvetenhet (Se 2.1). I detta avsnitt berättar jag närmare begreppets definition 

eftersom det har en betydande roll i språkundervisning och överhuvudtaget i skolan. 

 

Samhället är heterogent och förändras kulturellt. Skolan är en lärande gemenskap och en del 

av samhället där globala och lokala överläppar varandra. Det betyder att exempelvis olika 

religioner, språk och identiteter har ett samband mellan varandra. Gemenskapen värderar sitt 

lands nationalspråk och kulturarv. Alla ska ha rätten till sitt eget språk och sin egen kultur. I 

skolan syns olika språk varje dag och i vardagen ska de ses som naturliga och ansedda. 

Skolan borde vara en språklig medveten gemenskap där språk har en betydande roll i 

inlärning. Man diskuterar om attityder som man har till olika språk eller språkgemenskap. 

Det betonas att språk har en stor roll i samhället: exempelvis när det gäller interaktion och 

bildning av identitet. En språkmedveten lärare eller alla andra vuxna som jobbar i skolan är 

språkliga förebilder. Varje lärare är också en språklärare inom sitt eget läroämne: alla 
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läroämnen har sitt eget språk. (Opetushallitus 2014:28) En lärare leder språkinlärning och -

kunnighet i sitt eget läroämne (Krogager Andersen & Ruohotie-Lyhty 2019). 

  

Som begrepp kan språklig medvetenhet vara oklar för lärare. Hur syns den i skolans vardag 

och hur kan man i praktiken stöda att den blir förverkligad? Man diskuterar mycket om 

begreppet som utveckling av språkinlärning och utveckling av språkundervisning. Krogager 

Andersen och Ruohotie Lyhty beskriver begreppet i sin artikel som verksamhet i 

klassrummet. I beskrivningen har de [Krogager Andersen & Ruohotie Lyhty] använt 

Schmidts (1995) och van Liers (2004) syner på begreppet. (Krogager Andersen & Ruohotie-

Lyhty 2019) Dessa presenteras nedan.  

 

I sin definition av begreppet har Krogager Andersen & Ruohotie-Lyhty tillägnat sig 

Schmidts tanke på betydelsen av medveten varseblivning och van Liers syn på språklig 

kreativitet och medveten analysering av språklig medvetenhet. Krogager Andersen och 

Ruohotie-Lyhty har skilt sig fem dimensioner i begreppet. De här dimensionerna är 

beaktande av språket, kreativitet av språket, metaspråklig information, metaspråkligt 

funderande och inställningar som riktas mot språkgemenskaper. (Krogager Andersen & 

Ruohotie-Lyhty 2019) 

 

På tal om att beakta språket talar Krogager Andersen och Ruohotie-Lyhty om situationen 

där lärare eller inlärare riktar uppmärksamheten exempelvis på språklig form i stället för 

kommunikation. En sådan situation kan vara till exempel när eleven frågar lärare att berätta 

något som hen inte själv förstår. Kreativitet av språket gäller språkanvändarens egna spel 

med språket. Då glömmer man regler och gränser som normalt finns i något språk. Det kan 

vara en situation där man byter en bokstav i något ord och ordets betydelse förändrar sig. 

Information om språk gäller däremot metaspråklig information. Den innehåller också regler 

som finns i språkanvändning som exempelvis grammatiska regler i skolan. Metaspråkligt 

funderande betyder däremot språkanvändares aktiva fundering på språket som slutligen 

stödjer språkanvändarens medvetenhet om språket. Den sista dimensionen innehåller 

människors inställningar till språk eller språkgemenskaper. Genom att behandla dem 

exempelvis i skolan hjälper det människorna att förstå dess betydelse för gemenskap och 

individer. Allt som allt konstaterar Krogager Andersen och Ruohotie Lyhty att språklig 

medvetenhet inte bara utvecklas i skolan utan också på fritiden när man kommunicerar i 

olika situationer med olika människor. (Krogager Andersen & Ruohotie-Lyhty 2019) 



 

13 

 

Språkkunskap är en livslång process som börjar i tidig barndom och utvecklas hemma, i 

skolan och på fritiden. Denna process kallas för mångspråkig kompetens och den består av 

olika kunskaper som individen har exempelvis i modersmålet, dialekter och andra 

främmande språk. Skolan ska ordna situationer där eleven får öva sina språkkunskaper i 

olika situationer så att elevens multilitteracitet och språklig medvetenhet (Se 2.2.1.) 

utvecklas. Med hjälp av kunskaper i olika språk får elever stöd till olika läroämnen och i allt 

lärande. Detta betyder att språkfostran förutsätter alla läroämnes samarbete. (Opetushallitus 

2014:324) Den [språkfostran] synliggör förenande saker som gäller i alla språkläroämnen i 

skolan. Språkfostrans bredare uppgift är att identifiera och göra skolans didaktiska åtgärder 

och fostrande uppgifter synliga (Mustaparta 2015:4). Ett av de största problemen i 

språkfostran verkar ändå vara hur den blir förverkligad i skolans verklighet. (Mustaparta, 

Nissilä & Harmanen 2015:11). 

 

 

2.2.3. B1-läroplan i svenska som det andra inhemska språket i årskurserna 7–9 

 

När elever kommer från lågstadiet till högstadiet är meningen att fördjupa det som de redan 

har lärt sig om olika läroämnen. Samtidigt ska man utveckla elevers språkliga 

slutledningsförmåga och främja deras kunskaper i språkinlärning. Elevers förstående i 

kulturell mångfald blir djupare genom att fundera på olika företeelse i språkgemenskaper. 

(Opetushallitus 2014:333) 

 

Det finns nio mål för undervisning av svenska i årskurserna 7–9 i grundskolan. Dessa mål 

delas in i fem innehåll som anknyter till målen. För det nästa behandlar jag varje innehåll 

och dess mål separat. (Opetushallitus 2014:333–334) 

 

Första innehållet, Kulturell mångfald och språkmedvetenhet, innehåller de två första målen. 

Det första målet, M1, är att man leder eleven att bli bekant med den nordiska språkmiljön 

och värden som förenar de nordiska länderna med varandra. (Opetushallitus 2014:333) 

Eleven ska lära sig om den finlandssvenska och nordiska språkmiljön samt lära känna 

nordiska kulturer och livsformer (Opetushallitus 2020:104). I mål nummer två, M2, gäller 

det ledning av elever att märka stadgeenligheter som finns i det svenska språket. Eleven ska 

fatta hur man uttrycker samma saker i andra språk samt lära sig att använda lingvistiska 



 

14 

 

begrepp som stödjer sitt lärande. (Opetushallitus 2014:333) Det är således frågan om 

språklig slutledning (Opetushallitus 2020:105). 

 

Det andra innehållet heter Färdigheter för språkstudier. Till detta innehåll hör två nästa mål, 

M3 och M4. M3 betyder att man uppmuntrar elever att försätta egna mål i språket och att 

mångsidigt utnyttja olika sätt att lära sig språk. Målet innehåller också att eleven själv och 

tillsammans med lärare värderar sitt lärande. Man ska uppmuntra elever till positiv 

interaktion där viktigast är att man blir förstådd. I M4 handlar det om sporrande av elever att 

använda språket i och utanför skolan: i sitt eget liv. (Opetushallitus 2014:333) 

 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera är det tredje innehållet i läroplanen. De 

tre följande målen, M5, M6 och M7, hör till detta innehåll. M5 innehåller möjligheter som 

man ska ordna för elever för att de får öva muntlig och skriftlig kommunikation genom att 

utnyttja olika informationskanaler. (Opetushallitus 2014:333) Det betyder att elever ska lära 

sig att behandla i olika kommunikationssituationer (Opetushallitus 2020:107). Det sjätte 

målet är att man som lärare ska stöda eleven i användning av språkliga 

kommunikationsstrategier. M7 behandlar artigt språkbruk: elever ska lära sig att använda 

och känna artiga uttryck i svenskan. (Opetushallitus 2014:334) 

 

Det fjärde innehållet, Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter, innehåller bara ett 

mål, M8. Målet gäller olika texter. Eleven ska lära sig att tolka både talade och skrivna texter 

som är lämpliga för hens åldersnivå och som intresserar sig själv. Det femte innehållet heter 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter. I detta innehåll ingår lärares ordnade 

möjligheter att öva talande och skrivande om olika ämnen. Här spelar uttal och det viktigaste 

innehållet i texten en stor roll. (Opetushallitus 2014:335) Eleven lär sig att uttrycka sig själv 

genom att använda väsentliga ord och strukturer som finns i svenska språket (Opetushallitus 

2020:109–110) 

 

 

2.2.4. B1-läroplan i svenska som det andra inhemska språket i årskurs 6 

 

I årskurserna 3–6 ska en elev lära sig minst två andra språk vid sidan av modersmålet. Ett av 

dessa språk ska vara A1-språk och det andra B1-språk. Det är också möjligt att eleven tar 

valfria språk som A2-språk. I läroplanen finns det tre innehåll som tillsammans inkluderar 
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nio mål i undervisning av B1-svenska för 3–6 -klassister. (Opetushallitus 2014:205) I detta 

avsnitt presenterar jag alla innehåll med sina mål. 

 

Till det första innehållet, Kulturell mångfald och språkmedvetenhet, tillhör de två första 

målen; M1 och M2. M1 handlar om elevens egen uppfattning om olika språks inbördes 

relation. En lärare ska hjälpa eleven med sin [elevens] uppfattning för att strukturera alla 

språk som hen kan. I det andra målet gäller det sammanförande av svenskans och finskans 

ställning som nationalspråk samt svenskas inverkan på finskan. (Opetushallitus 2014:205) 

 

De två nästa målen, M3 och M4, ingår i innehåll två. Innehållet heter Färdigheter för 

språkstudier. Det tredje målet betyder att man leder eleven för att öva sina kommunikativa 

kunskaper i en tolerant omgivning. Här utnyttjar man teknologi. Eleven ska också lära sig 

att ta ansvar för sina studier och själv värdera sitt kunnande. Det sjätte målet behandlar att 

eleven ser kunnigheten i svenskan som en viktig del av livslångt lärande. Läraren ska 

uppmuntra elever att utnyttja och hitta svenskspråkiga inlärningsmiljöer också utanför 

skolan. (Opetushallitus 2014:205) 

 

Det tredje innehållet, Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera, inkluderar målen 

fem, sex och sju; M5, M6 och M7. Det femte målet betyder att man leder elever att öva olika 

kommunikationssituationer speciellt i muntlig kommunikation. Mål nummer 6 gäller 

uppmuntring av elever för att använda mångsidiga sätt för att bli förstådd och exempelvis att 

våga be om repetition. I mål sju är det frågan om att leda eleven att öva olika artiga uttryck. 

(Opetushallitus 2014:205) 

 

I de två sista innehållen, Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter och Växande 

språkkunskap, förmåga att producera texter, ingår de sista målen; M8 och M9. Mål nummer 

8 ingår i innehåll fyra och meningen är att eleven lär sig med hjälp av uppmuntran att 

använda situationen som hjälpmedel för att förstå tal och skriven text. Sista målet ingår i 

innehåll fem. I målet ska man bjuda flera tillfällen för elever för att kunna öva kortfattade 

skrivande och talande i svenska. (Opetushallitus 2014:205) 
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2.3. Utbildning 

 

År 1978 och 1979 träddes i kraft en författning om lärarbehörighet. Enligt författningen ska 

en kompetent lärare ha utbildat sig till magister och ha således utfört den högre 

högskoleexamen. Klasslärare och ämneslärare har olika utbildningar. En klasslärare studerar 

pedagogik som huvudämne medan en ämneslärare studerar något annat akademiskt ämne 

som huvudämne och utför pedagogiska studier som förutsätts i utbildningen. 

(Undervisningsministeriet 2007:15) Det har diskuterats mycket om en klasslärare är 

kompetent att undervisa svenska på lågstadiet eller inte. Till exempel utförde Nationella 

centret för utvärdering en värdering om ämnet under åren 2016–2017 (Rossi et al. 2017:3). 

I detta avsnitt fokuserar jag mig på utbildningar som både ämneslärare och klasslärare får 

till svenska språket. Jag behandlar också pedagogiska studier och auskultering som båda 

lärargrupperna måste utföra under sina studier. Jag börjar med klasslärarutbildning och 

fortsätter sedan med ämneslärarutbildning. Till slut gör jag en kort jämförelse mellan 

kompetens som båda utbildningarna ger. 

 

 

2.3.1. Klasslärares utbildning i svenska som undervisningsämne och pedagogiska studier 

 

För att kunna jobba som en kompetens klasslärare och undervisa sin egen klass under 

årskurserna 1–6 ska man utföra klasslärarutbildning. Utbildningen består av två delar: 

kandidatutbildningen, därav man blir pedagogie kandidat, och magisterutbildningen därav 

man blir magister pedagogie. Kandidatutbildningen består av 180 studiepoäng som lämnar 

120 studiepoäng till magisterutbildningen. Sammanlagt får man 300 studiepoäng. (Rossi et 

al. 2017:105) En klasslärarstuderande studerar pedagogik som huvudämne. Hen ska utföra 

60 studiepoäng lärares pedagogiska studier och cirka 60 studiepoäng grundläggande 

branschövergripande studier i det undervisande läroämnet. De studerande utför också 

biämnesstudier och studier i språk och kommunikation. Klasslärarstudierna innehåller också 

flera auskulteringsperioder. (Rossi et al. 2017:105) 

 

Genom att utbreda sina biämnesstudier kan en klasslärarstuderande skaffa kompetens att 

jobba som ämneslärare i vissa läroämnen. Det betyder att studerande måste utföra grund- 

och ämnesstudier i något av grundläggande undervisningens läroämne med 60 studiepoäng. 

Genom denna kompetens kan man undervisa detta läroämne som man har studerat i årskurser 
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1–6 på lågstadiet samt i årskurser 7–9 på högstadiet. Det här gäller också tvärtom i 

ämneslärarutbildning: en kompetent ämneslärare kan utbilda sig till klasslärare genom att 

läsa branschövergripande studier som biämne eller genom att utföra magisterstudier i 

klasslärarutbildning vid pedagogiska fakulteten. (Rossi et al. 2017:105) 

 

En klasslärare är i princip duglig att undervisa svenska på lågstadiet. Utbildningen som man 

som klasslärare får till svenskan är ändå något som diskuteras mycket. I en forskning av 

Nationella centret för utbildningsvärdering har man utforskat saker som hänger ihop med 

det här ämnet. Där har man intervjuat klasslärarstuderande och ämneslärarstuderande 

gällande ämnet. (Rossi et al. 2017:51, 106) 

 

Av alla svar som informanterna givit utvärderar bara 15 procent att de har en utmärkt eller 

berömligt kunnande i svenska språket. Majoriteten (33 procent) anser att de har ett 

tillfredsställande kunnande. Enligt 58 procent av klasslärarinformanterna får studerande stöd 

till sin svenskkunnighet bara en aning. En betydande del av informanterna (39 procent) anser 

att utbildningen inte alls har stött deras utveckling i svenska språket. I svaren kommer det 

fram att det ofta är bara den enda obligatoriska svenskkursen som man utför under sina 

studier. De som ser kursen som nyttig anser att kursen repeterar det som man har lärt sig på 

gymnasiet och ökar ordförrådet i sin egen bransch. Studerandena kommer till kursen med 

olika bakgrunder. En del av studerandena kan ha skrivit svenskan i studentskrivningar men 

det finns ändå mera studerandena som inte har skrivit svenskan i gymnasiet och som kommer 

till universitet med en svag kunnighet i svenskan. Olika universitet kan exempelvis ordna 

preparandkursen i svenska för de som inte har tillräckligt bra utgångsnivå till kursen. Det är 

också möjligt att välja svenskan till biämne och utföra biämnesstudier. (Rossi et al. 

2017:106–108) 

 

Eftersom det finns så lite obligatorisk svenska för klasslärare glömmer de snabbt allt som de 

har lärt sig. Det här hänger ihop med språkanvändning: om man inte behöver använda 

språket glömmer man lätt allt. Flera informanter anser också att den obligatoriska kursen 

inte ger tillräckligt bra förutsättningar för att kunna undervisa svenska på lågstadiet. Kurser 

som skulle behandla undervisning av svenska verkar inte direkt finnas på olika universitet. 

I branschövergripande studier lär man sig didaktiska färdigheter som kan nyttjas i 

svenskundervisning. Dessa studier ger ändå enligt informanterna bara svaga eller 

tillfredsställande förutsättningar för själva svenskundervisningen. 69 procent av 
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informanterna anser också att deras lärarstudier inte innehåller kurser där man behandlar 

undervisning av främmande språk. Klasslärarutbildningen koncentrerar sig till kännedom av 

språkpedagogik. (Rossi et al. 2017:108–112) 

 

Även om en stor del av klasslärarinformanterna anser att de inte får tillräckligt bra utbildning 

till svenskundervisning anser 58 procent att de har ett tillräckligt bra kunnande för att kunna 

undervisa svenska på lågstadiet. Informanterna motiverar sina svar exempelvis med 

lågstadiesvenskans låga anspråksnivå. Många anser också att det inte blir så svårt att 

undervisa språket om man först repeterar. (Rossi et al. 2017:113) 

 

Det verkar vara så att klasslärarstuderandena är mest nöjda med mängden av 

auskulteringslektioner. Mest gör de samarbete med klasslärare under sin auskultering och en 

aning med en ämneslärare. Det här beror på universitet. På tal om svenskundervisning under 

klasslärares auskultering verkar det också variera mellan universitet. Enligt en enkät som 

utfördes år 2016 var det möjligt för studerandena som kom från universitet som svarade på 

enkäten att öva också undervisning i svenska språket. Innan det, hade mest de som hade 

svenska som biämne undervisat svenska på lågstadiet under sin auskultering. 80 procent av 

klasslärarstuderandena som deltog i undersökningen anser att man borde ha möjligheten att 

undervisa svenska under auskultering.  (Rossi et al. 2017:114–117) 

 

 

2.3.2. Ämneslärares utbildning i svenska som undervisningsämne och pedagogiska studier 

 

Ett sätt att få kompetens för att jobba som svenska språkets ämneslärare är att man studerar 

svenska som huvudämne vid något universitet och utexaminerar som filosofie magister. 

Utbildningen innehåller grundstudier, ämnesstudier och fördjupande studier. Man ska också 

utföra en obligatorisk språkpraktik i alla universitet förutom ett. De här studierna utför man 

exempelvis vid humanistiska fakulteten. Ämneslärares utbildning innehåller också lärarens 

pedagogiska studier och auskultering som man utför vid pedagogiska fakulteten. 

Tillsammans innehåller utbildningen från 300 till 330 studiepoäng. Till utbildningen hör 

kandidatexamen och magisterexamen. Genom utbildningen kan man jobba som svenska 

språkets ämneslärare i alla utbildningsstadier. Numera kan man utföra utbildningen i Finland 

på följande universitet: Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Tammerfors 

universitet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet och Östra Finlands universitet. En person 
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som har utfört minst 60 studiepoäng biämnesstudier i svenska språket, lärares pedagogiska 

studier och 120 studiepoäng i något annat undervisande ämne kan också undervisa svenska 

i alla utbildningsstadier. (Rossi et al. 2017:49, 58) 

 

Enligt forskningen av Nationella centret för utbildningsvärdering är svenskans viktigaste 

mål som läroämne studerandenas flytande språkkunskap både muntligt och skriftligt. Viktigt 

är också att en studerande blir kapabel till att använda språket i utmanade och yrkesmässiga 

situationer. Kännedom av de nordiska språken, kulturerna och samhällena såsom 

vetenskapliga kunskaper ses också som något betydande i utbildningen. Mål som finns i 

läroämnet utarbetas genom kollegiala konversationer av undervisningspersonal. Läroplanen 

vid olika universitet görs om cirka vart tredje år. Därför har utveckling av enstaka kurser en 

ganska betydande roll när det gäller fortgående utveckling av utbildningen. (Rossi et al. 

2017:51–52) 

 

I svenska språkets läroämne varierar kursutbudet mellan universitet. Kurser som gäller 

språkundervisning är vanligen valfria ämnes- eller fördjupande studier. För blivande lärare 

skulle det vara viktigt att de får uppleva och prova och lära sig om olika undervisnings- och 

inlärningssätt såsom om informations- och kommunikationsteknik redan i läroämnets 

grundutbildning. Till detta strävar man i läroämnets utbildning.  (Rossi et al. 2017:54–55) 

 

Resultat i forskningen av Nationella centret för utbildningsvärdering innehåller ämneslärares 

tankar om pedagogiska studier. Sådana informanter som utbildar sig till ämneslärare i 

svenska språket anser att de mest betydelsefulla sakerna i ämneslärares pedagogiska studier 

är par- och gruppuppgifter, nätbaserad undervisning och informations- och 

kommunikationsteknik. De här sakerna har haft en positiv inverkan på deras arbete som 

ämneslärare. En stor del av studerandena anser ändå att ämneslärares pedagogiska studier 

borde innehålla mera praktik och mindre teori. Det finns inte något klart samband mellan 

auskultering och teorin som man lär sig under pedagogiska studier. (Rossi et al. 2017:71) 

 

Innan en studerande i svenska språkets huvudämne kan börja sin auskultering ska hen ha 

utfört ett visst antal språkstudier. Med det här säkrar man att studerandena har tillräckligt bra 

språkkunskaper innan de börjar undervisa det undervisande språket. Till exempel måste en 

studerande ha utfört minst 60 studiepoäng i det undervisande huvudämnet innan hen kan 

börja sin auskultering vid Uleåborgs universitet. Eftersom studerandena kommer till 
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auskultering med olika bakgrunder har man önskat att den obligatoriska språkpraktiken 

skulle utföras innan man börjar auskultering. (Rossi et al. 2017:78) 

 

Auskultering består av tre olika praktiker: grundläggande praktik, fördjupande praktik och 

avslutande praktik. Tillsammans får man studiepoäng mellan 17 och 22 beroende av 

universitetet. Mängden av lektioner som man håller under auskultering varierar också mellan 

universitet. En stor del av informanterna (39 procent) anser att det nödvändigtvis inte finns 

tillräckligt med lektioner som man själv håller i auskultering. 22 procent har även svarat att 

mängden av lektioner inte alls räcker. Det finns ändå 33 procent som anser att det finns 

tillräckligt med lektioner. Andra saker som informanterna har önskat mera eller mindre till 

auskultering är likadana som studerandena har när det gäller ämneslärares pedagogiska 

studier: mera praktik och mindre teori. Lärarpraktikanter önskar mera information om 

skolans verksamhet i praktiken och exempelvis om samarbete mellan skola och hem. (Rossi 

et al. 2017:76–77) 

 

Eftersom min avhandling fokuserar både på lågstadiet och högstadiet vill jag också ta fram 

synpunkten om auskultering av ämneslärarstuderande på lågstadiet. Det verkar variera 

mellan universitet om ämneslärare får hålla lektioner på lågstadiet. I forskningen av 

Nationella centret för utbildningsvärdering ansåg cirka hälften av informanterna (49 procent) 

att de inte alls fick undervisa på lågstadiet. Även 75 procent av informanterna hade svarat 

att de nästan aldrig fick följa lektioner på lågstadiet. Orsaken till bristen av 

lågstadieundervisning i auskultering av ämneslärare har motiverat exempelvis med det att 

det inte finns skillnader mellan undervisning av sjätte- och sjundeklassister. 

Lärarpraktikanter gör mest sitt samarbete med ämneslärare och andra praktikanter i det 

undervisande ämnet. De kommunicerar inte så mycket med klasslärare eller 

klasslärarstuderande. (Rossi et al. 2017:79–80) 

 

Samarbete mellan ämneslärarutbildning och klasslärarutbildning ses som ett exempel på 

utveckling av auskultering. Andra utvecklingsmöjligheter är att man ökar samarbete mellan 

lärarutbildning och skolan där man utför auskultering. Att börja auskultering i senare period 

av studierna ses också som en utvecklingsidé för auskultering. Det som skulle vara en 

betydande faktor är att man kunde auskultera också i det undervisande biämnet. Den största 

faktorn till utveckling av auskultering är ännu mera lektioner som man får hålla under 

praktiken. (Rossi et al. 2017:80–81) 
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Vilka färdigheter ger ämneslärarutbildning i svenska språket till undervisning av svenska 

språket på lågstadiet? I ämneslärarutbildningen koncentrerar man sig en aning på 

undervisning av främmande språk eller det andra inhemska språket svenska på lågstadiet. 

Informanterna anser dock mest att ämneslärarutbildning i svenska språket ger alla 

färdigheter för studerandena att undervisa på lågstadiet. Det här har informanterna begrundat 

till exempel med att undervisning på sjätte klass inte avviker mycket från undervisning på 

sjunde klass. Huvudämnesstuderandena i svenska språket anser mest att man inte alls eller 

bara lite har koncentrerat sig på lågstadieundervisning i pedagogiska studierna. (Rossi et al. 

2017:85) Allt som allt kan jag konstatera att ämneslärarutbildning ger ett tillräckligt bra 

kunnande att undervisa språket också på lågstadiet. I pedagogiska studier borde man dock 

koncentrera sig mera på undervisning på lågstadiet. 

 

 

2.3.3. Jämförelse mellan klasslärarutbildning och ämneslärarutbildning i svenska språket 

 

I detta avsnitt presenterar jag kort de största skillnaderna som kommer fram mellan 

klasslärares utbildning i svenska språket och ämneslärares utbildning i svenska språket. Jag 

lyfter fram de saker som jag har presenterat i avsnitten 2.3.1 och 2.3.2. 

 

Nästan hälften av klasslärarstuderandena anser att deras kunnighet i svenskan är bara 

tillfredsställande eller måttlig. Studerandena känner inte att de får tillräckligt stöd med sina 

svensksstudier och den enda obligatoriska kursen i svenska räcker inte för att kunna 

underhålla och utveckla språkkunskapen så att den skulle räcka i klassrummet. Kurser som 

behandlar svenskundervisning finns inte i klasslärarutbildning. Det finns skillnader mellan 

det om klasslärare får hålla också svensklektioner under sin auskultering. En majoritet anser 

ändå att det skulle vara nyttigt att kunna undervisa svenska under auskultering. Ändå tycker 

den största delen av informanterna att de kunde undervisa svenska på lågstadiet eftersom 

språket inte är så utmanade på denna nivå. (Rossi et al. 2017:127) 

 

Svenska språkets huvudämnesstudier innehåller grundstudier, ämnesstudier och fördjupande 

studier. Man ska också utföra en obligatorisk språkpraktik. Ämneslärares utbildning 

innehåller lärarens pedagogiska studier och auskultering som man utför vid pedagogiska 

fakulteten (Se 2.3.1). I svenska språkets läroämne finns det skillnader i kurser mellan olika 

universitet. Det ordnas kurser som behandlar inlärning och undervisning av språk men ändå 
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önskar studerandena som riktar sig till lärare mera. I ämneslärares pedagogiska studier 

fokuserar man inte mycket på undervisning på lågstadiet. Man anser ändå att 

ämneslärarutbildning i svenska språket ger tillräckligt bra kunskaper för att kunna undervisa 

på lågstadiet. Nästan hälften av de ämneslärare som har svarat på forskningen anser att 

utbildningen inte ger tillräckligt bra färdigheter. Ämneslärare önskar mera lektioner under 

auskultering på lågstadiet. Tillsammans varierar mängden av lektionerna under auskultering 

mellan universitet. Över hälften av studerandena önskar att ha mera undervisningslektioner 

under auskultering. Ämneslärarstuderande kommer till auskultering med olika bakgrunder 

vilket betyder att det finns skillnader mellan deras kunnigheter i svenska. Det finns ändå 

krav som gäller språkkunskapen för att kunna börja sin auskultering. (Rossi et al. 2017:88–

89) 

 

Allt som allt kan jag konstatera att ämneslärare får en bredare utbildning i svenska språket 

som undervisningsämne än klasslärare. Ämneslärare fokuserar sig till språket och dess andra 

delområden som en språklärare ska kunna under hela sina studier. Klasslärare kan ha haft 

bara en obligatorisk svenskkurs med en dålig språkbakgrund under sina studier. Enligt min 

mening kan det inte räcka för att få undervisa i ämnet. Situationen är en annan om klasslärare 

exempelvis har utfört biämnesstudier eller andra studier i svenska vilket gör hen kompetent 

att undervisa läroämnet. 
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2.4. Andra tidigare undersökningar 

 

Ämnet i min avhandling är aktuellt. Jag har läst och hört mycket diskussion om ämnet och 

det väcker många olika känslor. Förnyelsen om svenskas tidigareläggning har undersökts 

men jag anser att den behöver utforskas mera. I detta avsnitt föreställer jag fyra tidigare 

forskningar som hänger ihop med min avhandling. 

 

Hanaholmens Svenska nu-nätverk och SUKOL (Språklärarförbundet) beställde en 

undersökning som skulle behandla elevers kunskaper i svenska i olika kommuner efter 

tidigareläggningen med den nuvarande delning av årsveckotimmar. Tero Kurki (2021:1) har 

utfört undersökningen Ruotsin kielen oppimistulokset tuntijako- ja varhentamisuudistuksen 

jälkeen. Undersökningen utfördes under hösten 2021 genom att intervjua 196 

högstadielärare och 60 gymnasielärare som jobbar i Finland. Intervjuerna utfördes via en 

enkätstudie och telefonintervjuer. Svar som man har fått till undersökningen har analyserats 

både via kvantitativ analys och innehållsanalys. 

 

Resultat som Kurki i sin undersökning har fått visar högstadielärares och gymnasielärares 

syner på hur bra tidigareläggningen och den nya delningen av årsveckotimmar har lyckats. 

99 procent av alla högstadielärare som har svarat på forskningen anser att förnyelsen är 

misslyckad. Det lämnar kvar en procent av forskningens informanter som anser att 

förnyelsen är lyckad. Nästan alla högstadielärare har svarat att man inte har uppnått mål som 

var meningen att nås efter tidigareläggningen. Högstadielärare har motiverat sina svar på 

följande sätt: det finns inte tillräckligt med tid för att uppnå alla mål som den nya läroplanen 

kräver. Tidsbristen syns också i elevers motivation och attityder. När man har så få 

årsveckotimmar på högstadiet hinner elever inte lära sig tillräckligt. Det påverkar direkt till 

motivation och attityder som borde ha förbättrats efter förnyelsen. Många informanter 

ängslar sig också om elevers kunnighet i fortsatta studier med den nuvarande delningen av 

årsveckotimmar. Det blir långa pauser i svenskan och man måste alltid börja om. Knappa 

årsveckotimmar på högstadiet påverkar också elevers kunnighet för att exempelvis skriva 

texter eftersom man inte hinner tillexempel gå igenom tillräckligt ordförråd. En del av 

informanterna framhäver ändå lärares inverkan; om man har en kompetent lärare redan från 

början av svenskstudier kan det påverka positivt elevers attityder och motivation. Det är ändå 

inte alltid så utan exempelvis en klasslärare som inte har någon utbildning till svenskan kan 
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undervisa svenska på lågstadiet. Eleverna kommer med olika bakgrunder till högstadiet 

vilket orsakar höga nivåskillnader. (Kurki 2021:13–16) 

 

Alla gymnasielärarna i undersökningen anser att förnyelsen är misslyckad. 57 procent av 

gymnasielärare som har svarat på undersökningen anser att kunnigheten i svenskan har blivit 

mycket sämre efter förnyelsen. 36 procent av gymnasielärarna tycker att kunnigheten har 

blivit lite sämre och sju procent anser att kunnigheten inte har förändrats från förutvarande. 

Ingen av gymnasielärarna tycker att kunnigheten har blivit bättre efter förnyelsen. Orsaker 

som gymnasielärare berättar är dels samma som högstadielärare hade. En stor faktor är färre 

årsveckotimmar på högstadiet. Långa pauser i svenskstudier på högstadiet har också nämnts 

av gymnasielärarna. Lärarens inverkan på lågstadiet kommer också fram i gymnasielärares 

svar. Gymnasielärare anser också att det blir bråttom med gymnasiestudier när man i början 

behöver börja om. (Kurki 2021:17–19) 

 

Det som syns både i högstadielärares svar och gymnasielärares svar är att själva 

tidigareläggningen inte är något problem. Den är en bra sak i princip med problemet är att 

två årsveckotimmar förflyttades från högstadiet till lågstadiet. Det blev inte mera 

årsveckotimmar i svenskan utan de minskades från högstadiet. (Kurki 2021:15;19) 

 

Jonna Pasanen har i sin pro gradu-avhandling Luokanopettajakoulutus alakoulun ruotsin 

opetukseen valmistajana utvärderat hur klasslärarutbildning förbereder klasslärarstuderande 

för undervisning av svenska på lågstadiet. Den första forskningsfrågan behandlar om 

utbildningen bjuder möjligheter för studerande som skulle vilja rikta sig till 

svenskundervisning på lågstadiet. Majoriteten av de studerandena som har svarat anser att 

deras branschövergripande studier inte innehåller kurser som gäller svenskundervisning. Det 

varierar mellan universitet om det finns någon kurs som behandlar undervisning av svenska 

språket. Utbildningsanordnare och studerande verkar ändå ha olika åsikter om vilka kurser 

som behandlar svenskundervisning och vilka inte. En del av utbildningsanordnarna ansåg 

exempelvis att alla kurser som behandlar undervisning förbereder också för 

svenskundervisning. En del av utbildningsordnare ger studeranden möjligheten att undervisa 

svenska på lågstadiet under auskultering men här finns också en kontrovers mellan 

utbildningsordnare och studerande eftersom majoriteten av studerandena anser att de inte 

har möjligheten att undervisa svenska under sin auskultering. (Pasanen 2017: 113–114, 121) 
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Pasanens andra forskningsfråga gäller utbildningens färdigheter för att undervisa svenska på 

lågstadiet. Hälften av de utbildningsordnare som deltagit i forskningen anser att krav mellan 

klasslärares och ämneslärares yrkeskunnighet inte skiljer sig från varandra. Den andra 

hälften anser att yrkeskunnigheten skiljer sig i ämneskompetens som är starkare på 

ämneslärare när det gäller svenskan. Majoriteten av studerandena anser att språkkunskapen 

har en betydande roll i språkundervisning. En stor del av studerandena utvärderar sin 

språkkunskap i svenska som tillfredsställande eller måttlig. 58 procent anser ändå att deras 

språkkunskaper räcker i lågstadienivå. I svaren kommer det också fram att 

klasslärarstuderande motiveras inte tillräckligt för undervisning av svenska. De får inte 

tillräckligt stöd för språkutveckling under sina studier. (Pasanen 2017:115–116, 122–123, 

125) 

 

Boman och Riikonen (2020) har undersökt ämnet i sin pro gradu-avhandling 

ENKÄTUNDERSÖKNING ANGÅENDE TIDIGARELÄGGNING AV 

SVENSKUNDERVISNING – UR LÄRARNAS PERSPEKTIV. I avhandlingen undersöktes 

lärares åsikter om förnyelsen och deras syn på behörigheten att undervisa svenska på 

lågstadiet. Boman och Riikonen undersökte även skillnader mellan olika sätt att undervisa 

på lågstadiet när det gäller olika lärargrupper. Resultaten, som också gäller i denna 

avhandling, visade att nästan alla klasslärarinformanter hade bara utfört en obligatorisk 

svenskkurs på universitet. Denna kurs fungerade som deras behörighet att undervisa i 

svenska. Skillnaderna mellan klasslärares och ämneslärares utbildningar i svenska språket 

är stora och påverkar ämneskompetens. Lärares åsikter om tidigareläggningen var 

varierande. Ämneslärare verkade ha blandade åsikter om förnyelsen medan klasslärare och 

andra lärare förhöll sig positivt på ämnet. Ämneslärares blandade åsikter berodde mest på 

att årsveckotimmar inte ökade utan bara förflyttades från högstadiet till lågstadiet. Åsikter 

om vem borde undervisa svenska på lågstadiet varierade mellan lärare: ämneslärare ansåg 

att det borde vara ämneslärare medan klasslärare och andra lärare såg möjligheten för andra 

lärare i ett mer positivt ljus. (Boman & Riikonen 2020:51–52; 55–56). 

 

Elina Haavisto (2019:2, 37–38) har i sin pro gradu-avhandling Kuudesluokkalaisten 

suhtautuminen ruotsin kieleen undersökt sjätteklassisters inställningar till svenskan. I sin 

undersökning har hon åtskilt sex summavariabler. De här summavariablernas medeltal 

berättar hur starkt de är i kontakt med sjätteklassisters inställningar till svenskan. Medeltal 

visar hur starkt dessa summavariabler hänger ihop med inställningar till svenskan. 
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Summavariablerna som Haavisto har åtskilt är lärare, förnuftsskäl, föräldrarnas positiva 

inställning, atmosfär, entusiasm och intresset för att använda svenska. 

 

Det högsta medeltalet av alla summavariabler har lärare. Det betyder att lärare har fått mest 

positiva svar gällande svenskinlärning. Lärare har således en stor roll när det gäller 

inställningar till svenskan. (Haavisto 2019:38) Jag anser att lärare med sin egen attityd kan 

påverka mycket. När en lärare är motiverad syns det också i elevers attityder. Efter 

summavariabeln lärare kommer förnuftsskäl, föräldrarnas positiva inställningar, atmosfär 

och entusiasm. Som sista summavariabeln står intresset för att använda svenska vilket 

betyder att sjätteklassister i forskningen inte är intresserade av att använda svenska på tal om 

svenskinlärning (Haavisto 2019:38). 
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3. ANALYS OCH RESULTAT 

 

 

I detta kapitel analyserar jag svaren av ämneslärare och en klasslärare i frågeformuläret. 

Sammanlagt har jag fått 35 svar till enkäten. Majoriteten av informanterna består av 

ämneslärare eller av lärare som är både klass- och ämneslärare. Bara en klasslärare har svarat 

på enkätformuläret. Jag har delat enkätfrågorna på följande sätt: 

 

1. Kön, ålder och utbildning av informanterna 

2. Informanternas arbetserfarenhet som lärare 

3. Svenska på lågstadiet 

4. Elevers kunnighet 

 

 

3.1. Kön, ålder och utbildning av informanter 

 

I detta avsnitt redogör jag för informanternas kön, årsdelning och utbildning med hjälp av 

svar som informanterna har gett i frågeformuläret. I frågorna som gäller kön och ålder har 

informanterna fått välja mellan olika flervalsalternativ. (Se 3.1.1 & 3.1.2). Frågorna som 

gäller informanters lärarutbildning gäller om de är klass- eller ämneslärare, universitet därav 

de har tagit ut sin examen och skillnader mellan utbildningar på olika universitet gällande 

utbildning i svenska (Se 3.1.3). 

 

 

3.1.1. Informanternas kön 

 

Av informanterna är 86 procent kvinnor medan medan 11 procent är män. Tre procent av 

informanterna har svarat att höra till någon annan kön (Se tabell 1 nedan). 

 

Tabell 1. Antal av olika kön 

 

Kön Kvinna Man Någon annan 

Antal 30 4 1 
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3.1.2. Ålder av informanterna 

 

Informanterna som har svarat på enkätformuläret är minst 26 år gamla. 17 procent av 

informanterna hör till åldersgruppen mellan 26 och 35. 31 procent av informanter med sex 

svar hör till åldersgrupp 26–35. Största delen av informanterna hör till åldersgruppen mellan 

36 och 45 (49 procent). Det gör nästan hälften av alla informanter och innehåller tillsammans 

17 svar. Bara tre procent med ett svar hör till åldersgrupp som är äldre än 55 år (Se tabell 2 

nedan). 

 

Även om nästan hälften av informanterna hör till en viss åldersgrupp har jag ändå fått 

erfarenheter från en ganska stor åldersgrupp. Jag anser att det kan ge mer omfattande resultat 

i den här forskningen. 

 

Tabell 2. Åldersfördelning mellan informanter. 

 

Ålder 20–25 26–35 36–45 46–55 Äldre 

Antal 0 6 11 17 1 

 

 

3.1.3. Utbildning av informanter 

 

En stor del av informanter med 86 procent och 30 svar består av ämneslärare.  Jag anser att 

det här berättar om ämneslärares attityder till ämnet. Temat verkar vara viktigt för 

ämneslärare. Det som gör den här forskningen problematisk är knapphet av svar från 

klasslärare. 11 procent av informanter med fyra svar är både klass- och ämneslärare till sin 

utbildning (Se tabell 3a nedan). 

 

Tabell 3a. Informanters utbildning. 

 

Utbildning Klasslärare Ämneslärare Både klass- och 

ämneslärare 

Antal 1 30 4 
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I tabell 3b och tabell 3c nedan kommer det fram högskolor därav informanterna har blivit 

färdiga med sina studier gällande lärarutbildning. De här universiteten är Helsingfors 

universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Tammerfors universitet, Uleåborg 

universitet, Vasa universitet, Åbo universitet och Östra Finlands universitet. En informant 

har inte svarat på frågan och en annan informant har inte skrivit högskolan därav hen har 

blivit färdig med sina studier. 

 

Tabell 3b. Högskolor därav informanterna har blivit färdiga med sina studier. 

 

 

Tabell 3c. Högskolor därav informanterna har blivit färdiga med sina studier. 

 

 

I frågeformuläret har jag också frågat hurdan utbildning informanterna har fått till svenskan 

av det universitet de har blivit färdiga med sina lärarutbildningar. Informanterna har fritt fått 

berätta exempelvis om undervisningens kvalitet vid universitet, utbildningens mångsidighet, 

kursernas nyttighet och hur många studiepoäng eller studieveckor de har genomfört i 

svenskan. I informanternas svar kommer det fram att kvalitet av undervisning vid olika 

universitet varierar. En del av informanterna anser att undervisningen är bra eller ganska bra 

och en annan del anser att den inte är bra. Några informanter skriver att grundstudier samt 

ämnesstudier är mångsidigare än fördjupade studier (Se exempel 1–3 nedan). 

 

Exempel 1 

Enligt min åsikt var kvalitet av svenskundervisningen […] hög. Ordförrådet 

ökade när man läste mycket litteratur. Det fanns mycket uttalsövningar och 

grammatikundervisningen var också högklassig. 

 

Universitet 

 

Helsingfors 

 

Jyväskylä  

 

Lappland 

 

Tammerfors 

Antal 2 5 1 6 

 

Universitet 

 

Uleåborg 

 

Vasa 

 

Åbo 

 

 

Östra Finland 

Antal 4 2 3 7 
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Exempel 2 

[…] Grund- och ämnesstudier var mångsidiga och bra. Fördjupade studie 

innehöll bara boktentamina och ökade inte kunnandet i verkligheten.  

 

Exempel 3 

Kvalitet av undervisningen varierade men som helhet var jag nöjd och jag 

fick tillräckligt information och kunnande för att arbeta som lärare. 

 

Det som betonas i svaren är universitetsutbildningens teoretiska aspekter. I språkstudien 

fokuserar man mycket på språkvetenskaper och inte på själva pedagogiken som är viktigt i 

lärares arbete. Även om utbildningen annars är bra saknas den praktiska aspekter: man lär 

sig saker som man inte möjligen behöver när man undervisar till exempel i grundskolan. 

Många tycker att man lär sig bäst genom att arbeta. Exempelvis finns det bara en höstperiod 

och en vårtermin i hela fem års utbildning då man genomför pedagogiska studier och 

auskulterar i normalskolan i ämneslärares utbildning (Se exempel 4–7 nedan). 

 

Exempel 4 

[…] Jag anser att undervisningen var bra och högklassig men till kurser 

skulle jag ha önskat mera betoning om språkundervisning. 

 

Exempel 5 

[…] Om man tänker på lärares arbete är kursernas innehåll långt borta från 

nivån som jag undervisar i skolan. Av pedagogiska [studier] har jag fått 

tillräckligt bra grund men då hade jag redan över 10 års erfarenhet om att 

arbeta med barn och ungdomar. Om jag inte hade haft den skulle jag kanske 

ha längtat efter mera kontaktundervisning. 

 

Exempel 6 

Kurserna var ganska teoriinriktade men nyttiga när det gäller bra 

språkkompetens. 
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Exempel 7 

[---] alltid kan man fundera om universitets språkundervisning och 

exempelvis material man undervisar i grundskolan är för långt borta från 

varandra. 

 

Informanterna har också svarat på frågan: Hurdan borde utbildningen vara? Borde man ha 

något mer eller mindre? Svaren delar sig till de som tycker att utbildningen är tillräckligt 

bra och till de som anser att man borde ha något mera. Två saker som betonas i svar där 

informanten anser att man borde ha något mera är språkpraktikens längd och knapphet eller 

innehåll av pedagogiska studier och lärarpraktiken (Se exempel 8–11 nedan). 

 

Exempel 8 

Jag skulle inte förändra innehåll i utbildningen. 

 

Exempel 9 

Utbildningen borde innehålla minst ett halvt års uppehåll med studier i 

Sverige. 

 

Exempel 10 

Mera verklighet om det blivande arbetet som lärare. Man skulle alltså ha 

mera praktik fast man får erfarenhet sedan på jobbet. 

 

Exempel 11 

Mera uppgifter som gäller lärares arbete (hemmets och skolans samarbete, 

stöddokuments ifyllning, planering av prov för elever som har särskilt stöd, 

görande av prov osv. Obligatorisk orientering i arbetslivet redan under 

studietiden i olika skolor. 

 

Många informanter skriver också att lärarutbildningen borde innehålla mera 

specialpedagogik. Där kunde man lära sig något till exempel om inlärningssvårigheter innan 

man börjar jobba i verkligheten (Se exempel 12 nedan). 
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Exempel 12 

[…] Vid sidan av pedagogisk fakultet skulle jag ha längtat mera efter 

verkligheten speciellt till specialpedagogik och inlärningssvårigheter eller 

handling med utmanade elever. 

 

 

3.2. Informanters arbetserfarenhet som lärare 

 

Informanterna har svarat på följande frågor: Hur länge har du jobbat som lärare? och Vilka 

årskurser har du undervisat? I detta avsnitt redogör jag svaren som informanterna givit till 

de här frågorna. I första frågan har informanterna valt från olika svarsalternativ. I den andra 

frågan har de själva skrivit de klasser som de har undervisat i. 

 

I tabell 4 nedan kommer det fram hur länge informanterna har jobbat som lärare. Svaren i 

enkäten syns som år. 12 procent med fyra svar har jobbat 0–5 år som lärare. 14 procent med 

fem svar har jobbat 6–10 år som lärare. En stor del av informanterna har jobbat mera än tio 

år som lärare. Den här delen består av 26 informanter och blir 74 procent av alla som har 

svarat på enkäten. På grund av att en så stor del av informanterna redan har en lång erfarenhet 

som lärare kan jag anta att de också har erfarenheter om förnyelsen som den här 

undersökningen behandlar. 

 

Tabell 4. Informanternas lärararbetserfarenhet som år. 

 

Arbetserfarenhet 0–5 år 6–10 år Mera än 10 år 

Antal 4 5 26 

 

 

Informanterna har undervisat i olika årskurser. 25 av alla informanter har undervisat på 

lågstadiet på något sätt. Det betyder att de nödvändigtvis inte har undervisat svenska på 

lågstadiet utan något annat läroämne. Bara 10 av alla som har svarat har inte alls undervisat 

på lågstadiet utan i årskurser 7–9 i grundskolan eller i gymnasiet. En informant har bara 

undervisat på årskurser 7–9. Många informanter har undervisat på flera årskurser exempelvis 
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från lågstadiet till gymnasiet. Det finns fyra informanter som bara har undervisat i gymnasiet. 

En informant undervisar numera på universitet och en har lärt i vuxenutbildning. 

 

 

3.3. Svenska på lågstadiet 

 

I detta avsnitt analyserar jag svar som jag fått gällande svenskans tidigareläggning till 

lågstadiet. Jag börjar genom att berätta informanternas åsikter om vem borde undervisa 

svenska på lågstadiet. Är det ämneslärare, klasslärare eller möjligen båda? Sedan fortsätter 

jag med informanternas egna åsikter och erfarenheter om förnyelsen och om att undervisa 

svenska på lågstadiet. I slutet av detta avsnitt tar jag fram informanternas upplevelser om 

förnyelsen har haft någon inverkan på elevers kunnighet eller motivation i svenskan. 

 

 

3.3.1. Vem borde undervisa svenska på lågstadiet? 

 

94 procent av informanterna med 33 svar anser att ämneslärare är den som borde undervisa 

svenska på lågstadiet. Ingen av informanterna anser att det är klasslärare som ska undervisa 

svenska på lågstadiet. Till det här kan ändå påverka knapphet av svar från klasslärare i den 

här undersökningen. Sex procent av informanterna med två svar anser att båda klass- och 

ämneslärare är lika bra alternativ för att undervisa svenska på lågstadiet (Se tabell 5 nedan). 

Jag har frågat informanternas motiveringar för deras svar. Jag presenterar några av de här 

motiveringarna som exempel. 

 

Tabell 5. Vem borde undervisa svenska på lågstadiet? 

 

Vem? Ämneslärare Klasslärare Båda är bra 

alternativ 

Antal 33 0 2 

 

 

Ett motiv för det att ämneslärare ska undervisa svenska på lågstadiet är deras 

ämneskompetens. Enligt ett stort antal av informanterna har ämneslärare den bästa 

kunnigheten i detta läroämne som man undervisar. En utbildad lärare i svenska språket kan 
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inte bara språket med dess strukturer eller uttal, utan vet till exempel också om kulturella 

aspekter. Hen har studerat språket flera år och har fått en omfattande uppfattning om det 

undervisande ämnet. Det som också framhävs är ämneslärares erfarenheter av undervisning 

i främmande språk överhuvudtaget. Ämneslärare sägs vara en expert i sitt eget ämne. Hen 

har också kunnigheten att motivera elever för en ivrig studerande och har således också 

inverkan på elevers motivation (Se exempel 13–16 nedan). Jag behandlar förnyelsens 

inverkan på elevers motivation i svenska språket senare i denna avhandling (Se 3.3.4). 

 

Exempel 13 

Ämneslärare kan undervisningsämnet tillräckligt bra, kan undervisa det rätta 

uttalet och de rätta sakerna i början. 

 

Exempel 14 

Ämneslärare har tillräckligt bred kännedom i språk och kultur för att 

språkkunskapen ökar på tillräckligt bred grund. 

 

Exempel 15 

Ämneslärare har en tillräcklig språkkunskap och erfarenheter om att undervisa 

främmande språk. 

 

Exempel 16 

Från läroämnet och dess krävande pedagogik har hen [ämneslärare] den bästa 

kompetensen. Ämneslärare är entusiastisk för språket, följer aktivt Sveriges 

aktualitet och skapar så autentiskt material till undervisning genom till 

exempel musik, idrott [eller] kungligheter. Väldigt viktigt är också ett bra uttal! 

 

Några informanter uttrycker sitt bekymmer för klasslärares kunnighet i svenska språket och 

berättar erfarenheter när klasslärare inte har kunnat undervisa rätt i svenska språket. I 

exemplen fem och sex nedan finns några av informanternas åsikter. 

 

Exempel 17 

En lärare ska kunna språket och kultur tillräckligt bra för att framgångsrikt 

undervisa på lågstadiet. I en skola där jag undervisar ett annat språk har jag 

ofta tittat exempelvis på läxor som man har skrivit på fel sätt. 



 

35 

 

Exempel 18 

Hen har på riktigt läroämnets know-how och kunnande. Klasslärare kan ha 

gått bara en obligatorisk kurs på universitet. I undervisning av språk är det 

viktigt att lärare kan det hen undervisar. 

 

Ämneskompetens har följaktligen en betydande roll i informanternas syn på att vem borde 

undervisa svenska på lågstadiet. Utbildning har ett direkt samband till det här. Informanterna 

jämför klasslärares och ämneslärares utbildning till det undervisande ämnet. De anser att 

klasslärare har den mest fördjupade utbildningen för att undervisa svenska. En klasslärare 

kan exempelvis ha studerat bara en obligatorisk kurs under sina studier och har således 

möjligen inte tillräckligt med kunnighet för att kunna undervisa svenska så djupt som 

ämneslärare kunde. En del anser att den som undervisar svenska borde åtminstone ha 

studerat ämnesstudier i det undervisade ämnet (Se exempel 19–22 nedan). Jag kommer att 

behandla utbildningens roll närmare i avsnitt 3.4. 

 

Exempel 19 

De har utbildat sig till svenska språkets experter i flera år. 

 

Exempel 20 

Ämneslärare är expert på sitt eget läroämne. Om det är klasslärare som 

undervisar språket utan kompletteringsstudier utsträcker didaktiska dragläder 

och ämneskompetens inte sig till samma nivå. 

 

Exempel 21 

[…] klasslärare kan ha gått bara en obligatorisk kurs på universitet […]. 

 

Exempel 22 

Kompetent för att undervisa språket. Klasslärare behärskar inte språket så 

djupt som de borde när det gäller inlärning. I bästa fall har klasslärare bara 

utfört den obligatoriska universitetssvenskan vilket är svårt att genomföras 

för många klasslärarstuderande på universitet. 

 

De två informanter som har svarat att båda ämneslärare samt klasslärare är lika bra alternativ 

för att undervisa svenska på lågstadiet motiverar sina svar på följande sätt: 



 

36 

 

Exempel 23 

Formell kompetens är inte en garanti för en bra lärare. 

 

Exempel 24 

Språklärare har ofta en starkare kunnande i substansnivå. För klasslärare kan 

gruppen vara bekantare också i andra ämnens undervisning. 

 

Ingen förnekar att ämneslärare har det omfångsrikaste kunnigheten i själva ämnet. I exempel 

23 framläggs begreppet en bra lärare. Vem är en bra lärare? Jag anser att det inte finns någon 

viss förklaring till det. I Helsingfors universitets webbsidor diskuteras ämnet i en artikel Vad 

gör en lärare bra? (2018). I artikeln berättar universitetslektor Liisa Peltonen ”att det inte 

finns någon hemlig metod för att bli en bra lärare och att inte bara en egenskap gör en lärare 

utmärkt” (Helsingfors universitet 2018). Därför har informanten rätt i den saken att 

kunnighet nödvändigtvis inte betyder att en lärare är bra. Alla lärare har sitt eget sätt att 

undervisa. Jag anser att det finns så många olika sätt att vara en bra lärare som det finns 

lärare i världen. I exempel 24 ovan skriver informanten att en klasslärare kan känna sin klass 

bättre än en ämneslärare när hen undervisar klassen i många andra läroämnen. Denna har 

ändå inte någon stor inverkan på en lärares kunnighet i svenskan anser jag. 

 

Allt som allt kan det sammanfattas att en stor del av informanterna anser att det är 

ämneslärare som ska undervisa svenska på lågstadiet. Huvudorsaken till det här är 

ämneskompetens som ämneslärare har i det undervisande ämnet. Informanterna bekymrar 

sig också över klasslärares kunnighet i svenska. Ett par av informanterna anser ändå att både 

ämneslärare och klasslärare är lika bra alternativ för att undervisa svenska på lågstadiet. 

 

 

3.3.2. Informanternas åsikter om förnyelsen 

 

I frågeformuläret har jag frågat informanternas åsikter om förnyelsen. 20 procent av 

informanterna ser förnyelsen som en bra sak. 77 procent har svarat att de inte ser förnyelsen 

som en bra sak. Tre procent har således svarat att förnyelsen inte spelar en stor roll för dem 

(Se figur 1 nedan). 
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Figur 1: Informanternas åsikter om förnyelsen 

 

Det som kommer fram både i svar som står för och emot är att själva tidigareläggningen inte 

är problemet i situationen. Det som är problemet är att två årsveckotimmar från högstadiet 

flyttades sig till lågstadiet. Det kom inte mera årsveckotimmar utan numera finns det färre 

årsveckotimmar på högstadiet. Exempelvis kan det betyda att det bara finns en timme 

svenska i veckan på högstadiet. Det blir långa pauser mellan lektioner vilket orsakar bråttom. 

Om man även återkallar den enda lektionen i veckan när det blir något annat program i 

skolan, kan det betyda att det blir många veckors paus i svenskan. Då måste man alltid börja 

om när elever inte kommer ihåg någonting (Se exempel 25–28 nedan). 

 

Exempel 25 

Förnyelsen är annars bra men timmarna borde ha ökat än flyttat. Nu lider 

svenskinlärning av ett för litet antal timmarna och elever blir tvungna att 

fortsätta till andra stadiet med för låga kunskaper i svenska språket. 

 

Exempel 26 

Tidigareläggningen var en bra sak men antal timmarna på högstadiet borde ha 

bevarat som förut. 

20 %

77 %

3 %

Hur ser du förnyelsen?

Förnyelsen är en bra sak Förnyelsen är en dålig sak Det spelar inte någon roll för mig
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Exempel 27 

Förändringen borde ha genomfört på det sättet att timmarna på lågstadiet hade 

blivit som ett tillägg till det förra. Nu med en timme per vecka på två 

klassgrader (t.ex. i vår skola en timme i sjunde och åttonde klassen) kan det 

inte läras eller studeras förståndigt. Ibland blir det så att den enda lektionen 

uteblir från schemat på grund av olika specialdagar osv. Då har det ibland varit 

till och med tre veckors paus även om det borde vara en timme per vecka. 

 

Exempel 28 

På sjunde och nionde klass är det svenska en timme per vecka. Det är bråttom 

hela tiden och det finns inte tid för repetition. Varje vecka börjar man liksom 

från ”början”. 

 

Den själva förnyelsen ses som en bra sak. Informanterna som har svarat att de ser förnyelsen 

som en bra sak har också motiverat sina svar exempelvis med elevernas motivation och 

attityder. Dessa kommer jag att behandla senare i avsnitt 3.3.3. En informant har också svarat 

att det kan vara lättare att lära sig något nytt i en bekant omgivning. 

 

Ämneslärare som undervisar på högstadiet har nödvändigtvis inte undervisat sina elever på 

lågstadiet. Elever kommer till högstadiet med olika bakgrunder i svenskan. Det är möjligt 

att det är klasslärare som har undervisat svenska för en del av elever eller sedan kan det ha 

varit en ämneslärare som har undervisat svenska. Nivåskillnader blir större vilket syns senast 

i gymnasium (Se exempel 29–31 nedan). 

 

Exempel 29 

[…] Dåligt, eftersom undervisningsnivån varierar avsevärt beroende på det om 

en ämneslärare eller klasslärare verkar som lärare. 

 

Exempel 30 

Eftersom undervisningsnivån på lågstadiet varierar finns det nivåskillnader på 

högstadiet där man inte kan gå vidare. 

 

Exempel 31 

Som gymnasielärare måste jag år för år konstatera att nivån sänker. 
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Majoriteten av informanterna ser förnyelsen som en dålig sak. En stor faktor till detta är 

saken som redan nämndes i avhandlingen: att det inte kom mera årsveckotimmar till 

högstadiet. När svenskan började på sjunde klass kunde man enligt vissa informanter gå 

framåt snabbare än numera. En sjätteklassist kan inte tillägna sig information på samma sätt 

som en sjundeklassist. Det som påverkar det här är periodsystem som finns på högstadiet 

(Se exempel 32 & 33 nedan). Jag kan ändå konstatera att det finns skillnader mellan skolor 

när det gäller periodsystem. Enligt mina egna erfarenheter kan skolorna dela undervisningen 

på olika sätt. Jag har exempelvis varit elev i en skola där läroämnen hade delats jämnt på 

hela läsåret. Å andra sidan har jag jobbat som lärare i skolorna där man har använt 

periodsystem. Det betyder exempelvis att hela läsåret har avdelats i fem perioder. Då kan 

läroämnen variera mellan perioder. Då har man inte alla läroämnen i varje period. 

 

Nuförtiden finns det så lite lektioner på högstadiet att det blir svårt att utveckla och 

underhålla språkkunskaper. En del av informanterna anser också att man inte tänkte på 

förnyelsens inverkan innan förnyelsen träddes i kraft. Man frågade inte att vad lärare tycker 

om saken. Förnyelsen har också påverkat minskning av ämneslärares jobb när klasslärare 

möjligen får de årsveckotimmar som tidigare fanns på högstadiet. Det här kan påverka också 

lärares jobbmotivation (Se exempel 34 & 35 nedan). 

 

Exempel 32 

Sjunde klass var en bra tid att börja ett nytt språk. Dessutom finns det mindre 

grupper, effektivare lektioner och man kan gå snabbare vidare på grund av 

periodsystem. 

 

Exempel 33 

På högstadiet finns det för lite timmar för att underhålla och utveckla 

språkkunskapen.  

 

Exempel 34 

En sjätteklassist kan inte tillägna sig saker på samma sätt som en 

sjundeklassist. 
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Exempel 35 

[---] Förnyelsen gjordes utan att fråga lärare och tänka på följder (till exempel 

minskning av ämneslärares timmar). Enligt min upplevelse kommer man från 

lågstadiet med riktigt olika kunskaper till svensklektioner på sjunde klass. Det 

ökar inte någons motivation […].  

 

Allt som allt kan jag konstatera att en stor del av informanterna anser att det inte var en bra 

förnyelse när två årsveckotimmar flyttades sig från högstadiet till lågstadiet eftersom det 

finns så få svenska lektioner på högstadiet. Det blir svårt att utveckla och underhålla 

språkkunskaper. Till det här kan påverka att en majoritet av informanterna består av 

ämneslärare. Informanterna anser att själva tidigareläggningen inte är någon dålig sak. Det 

som påverkar negativa attityder till förnyelsen är nivåskillnader som kommer fram när elever 

flyttar från lågstadiet till högstadiet. Nivåskillnaderna syns även i gymnasiet. Eleverna 

kommer från olika bakgrunder och kan ha haft olika slags lärare. Å andra sidan kan eleverna 

ha bättre motivation till svenskan i sjätte klass än vad de har i sjunde klass. Det kan också 

kännas lättare att lära sig när eleverna får studera med bekanta i en bekant omgivning. 

 

 

3.3.3. Informanternas upplevelser om att undervisa svenska på lågstadiet  

 

I detta avsnitt behandlar jag frågorna: Hurdana upplevelser har du som lärare om att 

undervisa svenska på lågstadiet? och Betonar man något kompetensområde inom 

språkinlärning när man undervisar på lågstadiet?. 

 

Svarsalternativen i den första frågan syns i figur 2 nedan. Det fanns sex svarsalternativ och 

fyra av dem fick svar. Svarsalternativ som man inte svarade på var Det [att undervisa 

svenska på lågstadiet] är onödigt och irriterande och Ett ämne bland andra. Fyra andra 

svarsalternativ fick svar och de kommer jag att behandla nästa. Det mest populära svaret var 

att svenskan på lågstadiet är en naturlig del av lärarskap och undervisning. Svarsalternativet 

fick 19 svar vilket betyder över hälften av informanterna (56 procent). 32 procent med 11 

svar har inte undervisat svenska på lågstadiet vilket betyder att de bara har erfarenheter på 

högstadiet eller i högre utbildningsstadier. 
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En av informanterna har svarat att hen är osäker om sin språkkunskap i svenskan. 

Svenskundervisningen är inte naturlig för hen. Som en blivande lärare i svenska anser jag 

att det inte borde vara så. En lärare måste vara säker på det hen undervisar. I 

språkundervisning är det också viktigt att elever hör språket som undervisas. Om läraren är 

osäker på det som hen säger är det möjligt att elever inte hör så mycket svenska som de 

kanske kunde. 

 

Nio procent tillsammans med tre svar har svarat att de har några andra upplevelser om att 

undervisa svenska på lågstadiet. För vissa lärare är det numera så att de inte mera orkar 

motivera elever för svenska språket. I det här hänvisar man antagligen till svenska språkets 

tvång (Se 2.1.). Naturligtvis är det fint att lära elever som är motiverade och ivriga. En 

informant hänvisar också till att hen har mera kunskaper i svenskan än vad man behöver på 

lågstadiet eftersom man undervisar bara grunder av svenskan på lågstadiet (Se exempel 36 

nedan). 

 

 

 

Figur 2: Informanternas upplevelser om att undervisa svenska på lågstadiet 

56 %

3 %0 %0 %

32 %

9 %

Informanternas upplevelser om att 
undervisa svenska på lågstadiet

En naturlig del av lärarskap och undervisning Inte naturligt. Osäker om språkkunskapen.

Det är onödigt och irriterande Ett ämne bland andra

Jag har inte undervisat svenska i lågstadiet Några andra upplevelser. Hurdana?
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Exempel 36 

Jag tyckte om nya och ivriga språkinlärare men å andra sidan upplevde jag 

också att mina egna språkkunskaper gick till spillo när jag undervisade bara 

grundsvenska. Därför överflyttade jag tillbaka till att undervisa i högskolan. 

 

I frågeformuläret frågade jag om något kompetensområde inom språkundervisning betonas 

på lågstadiet (Se figur 3 nedan). 32 procent av informanter anser att muntlig kommunikation 

betonas. Fyra procent anser att det är språkliga strukturer som betonas i undervisning. 56 

procent av informanter tycker ändå att man jämlikt fokuserar sig på alla kompetensområden 

inom språkinlärning. Åtta procent har svarat att det är något annat som betonas i 

språkundervisning på lågstadiet som exempelvis kultur och olika spel. Kompetensområden 

som inte fick svar var hörförståelse och skriftlig kunnighet. 

 

 

 

 Figur 3: Vilket kompetensområde betonas i svenskundervisning på lågstadiet? 

 

 

32 %

4 %
0 %0 %56 %

8 %

Vilket kompetensområde betonas i 
svenskundervisning på lågstadiet?

Muntlig kommunikation Strukturer

Hörförståelse Skriftlig kunnighet

Alla kompetensområden är likvärda Något annat. Vad?
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3.4. Elevers kunnighet och attityder 

 

Som jag redan har konstaterat finns det åsikter om förnyelsens inverkan på elevers kunskaper 

och attityder i svenskan. I detta avsnitt koncentrerar jag mig först på attityder generellt samt 

på informanternas svar om förnyelsens inverkan på elevers attityder i svenskan. Sedan 

fortsätter jag med informanternas svar om elevers kunnighet i svenskan efter förnyelsen. I 

den här frågan fokuserar jag på ämneslärare eftersom de har sett båda versionerna av 

svenskan i grundskolan. Det är intressant att få veta om det finns skillnader i kunnighet av 

svenskan om man exempelvis jämför elever som började svenska på sjunde klass med elever 

som började på sjätte klass. Jag har också frågat om det finns skillnader i kunnigheten efter 

hela grundskolan. 

 

 

3.4.1. Elevers attityder i svenskan 

 

Eagly och Chaiken definierar attityd som en psykologisk tendens. Attityder uttrycks av 

bedömning av entiteter med en viss gynna och missgynna. (Chaiken & Eagly 1998:269) 

Attityder är inte lätta att förändras. En individ tänker ofta att sina attityder är rätta och då 

finns det inte plats för andra attityder. Det tar tid att förändra attityder. (Ojanen 2019) 

 

I frågeformuläret har jag frågat om förnyelsen har haft positiv inverkan på elevers attityder 

mot svenskan. Svaren har fördelat sig ganska mycket. 31 procent anser att förnyelsen har 

haft positiva inverkan på elevers attityder. Däremot anser 20 procent att situationen är 

tvärtom: förnyelsen har haft negativa inverkan på elevers attityder i svenska språket. Nästan 

hälften av informanter (49 procent) anser ändå att förnyelsen inte har haft någon inverkan 

på attityder kring elever (Se figur 4 nedan). 

 

11 av informanterna har svarat att förnyelsen har haft positiva inverkan på elevers attityder. 

Många anser att det här hänger ihop med ålder: sjätte klassister orkar bli entusiasmerade av 

ett nytt språk. De vill delta i olika aktiviteter. Informanterna skriver också att sjätteklassister 

pratar inte mycket om tvångssvenska. Attityden är inte negativ. På högstadiet finns det så 

lite svenska att det ses som en nedgående faktor i motivation av svenskan (Se exempel 37–

39 nedan). 
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Exempel 37 

Ytterst få tjatar fortfarande om ”tvångssvenskan” […] 

 

Exempel 38 

Det är relativt lätt att inspirera sexorna att lära. På lågstadiet kastar man sig 

lättare in i lite lustigare funktionella undervisningspass, vilket främjar mångas 

inlärning.   

 

Exempel 39 

I sjätte klass är många ivriga men i sjuan minskar entusiasmen och är som lägst 

i åttan.  På högstadiet sänker minimiantalet timmar nivån på kunnandet och 

därmed motivationen. 

 

Sju informanter har svarat att förnyelsen har haft negativa inverkan på elevers attityder mot 

svenskan. De här svaren har motiverat exempelvis med språkets svårighet. Språket kan börja 

kännas svårt om man inte blir tillräckligt utsatt för det. Om elever inte gör hemläxor och 

övar hemma börjar språket kännas ännu svårare. Det är också viktigt att läraren är motiverad 

om det som undervisas (Se exempel 40 & 41 nedan). Om en elev alltid har sett svenskan 

som något motbjudande tar det tid att förändra denna attityd. Det är möjligen därför nästan 

hälften av informanterna anser att förnyelsen inte har haft någon stor roll gällande elevers 

attityder till svenska språket. 

 

Exempel 40 

Svenskan kan ha varit ett obehagligt ämne både för lärare som elever. Man 

förhöll sig inte nödvändigtvis med tillräckligt stort allvar till studier i svenska.  

Det har varit onödigt ont. 

 

Exempel 41 

Ett litet antal timmar gör att svenskan börjar kännas svår när man inte använder 

språket i mer än 45 minuter per vecka. Många gör inte hemläxor eller övar inte 

alls hemma. När språket börjar bli besvärligt börjar man också avsky det. 
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Allt som allt kan jag konstatera att förnyelsen inte har haft stora inverkan på elevers attityder 

till svenskan när det gäller den här avhandlingen. 31 procent anser att förnyelsen har haft 

positiva inverkan på attityder på grund av att sjätte klassister till exempel orkar bli 

entusiasmerad av ett nytt språk. 20 procent tycker att förnyelsen har haft negativa inverkan 

på grund av till exempel få årsveckotimmar på högstadiet. 

 

 

 

Figur 4: Har förnyelsen haft positiv inverkan på elevers attityder mot svenskan? 

 

 

3.4.2. Elevers kunnighet i svenskan 
 

I detta avsnitt ska jag koncentrera mig på informanternas åsikter om elevers kunnighet i 

svenskan efter förnyelsen. Jag har också specificerat två frågor bara för ämneslärare där jag 

frågar om det finns skillnader i kunnigheten när man jämför tiden innan förnyelsen med tiden 

efter förnyelsen. I de här frågorna har jag tagit i beaktande hur kunnigheten var innan 

förnyelsen efter sjunde klass i jämförelse med kunnigheten nu efter förnyelsen och efter 

sjätte klass. Sedan har jag frågat ämneslärare om det finns skillnader i kunnigheten efter hela 

grundskolan om man jämför tiden innan förnyelsen och efter förnyelsen. 

 

31 %

20 %

49 %

HAR FÖRNYELSEN HAFT POSITIVA INVERKAN PÅ 
ELEVERS ATTITYDER MOT SVENSKAN?

Ja. Hurdana? Tvärtom, negativa. Hurdana? Förnyelsen har inte haft inverkan på elevers attityder mot svenskan.
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I frågeformuläret har jag först bett att informanterna skulle fundera på förnyelsens inverkan 

på elevers kunnighet i svenskan generellt. De här svaren fördelar sig i svar där inverkan ses 

negativt och i svar där inverkan ses positivt. En stor del av informanterna anser att inverkan 

syns negativt i kunnigheten. I de här svaren kommer det exempelvis fram att en stor del av 

tiden i svensklektioner på högstadiet går till det att man repeterar saker som eleverna borde 

ha lärt sig på lågstadiet. Problemet kommer fram när det inte finns tillräckligt med lektioner 

att göra detta eftersom två årsveckotimmar som numera finns på lågstadiet inte mera finns 

på högstadiet. Eleverna borde ha lärt sig vissa saker redan på lågstadiet. När det finns så lite 

lektioner per vecka på högstadiet kan det bli långa pauser. Då glömmer eleverna mycket och 

man måste igen börja om när man fortsätter med svenskan. Det finns inte tillräckligt med 

lektioner för att upprätthålla språkkunskapen. Studier står inte nödvändigtvis i linjen med 

läroplanen. I läroplanen finns höga förväntningar som kan vara svåra att genomföras om det 

inte finns tillräckligt med tid. Några informanter skriver även att problemet med kunnigheten 

kommer också fram i gymnasiet när studerande inte kan saker som de borde ha lärt sig i 

grundskolan (Se exempel 42–44 nedan). 

 

Exempel 42 

Försvagat det. Undervisningen i svenska är mycket splittrad och man 

glömmer språket emellanåt. Tiden räcker inte till för repetition, när man 

enligt undervisningsplanen måste driva målen framåt. 

 

Exempel 43 

Nivån på nya gymnasister har rasat. På gymnasiet måste man verkligen börja 

med grunderna.  

 

Exempel 44 

På högstadiet, där man inte har några extra timmar det vill säga att man har 

minst fyra timmar i veckan, är det klart att det finns utmaningar i både elevers 

motivation som kunnande. Det kan finnas perioder, då man inte har någon 

svenskundervisning och under ett par månader glömmer man mycket. I värsta 

fall kan pausen till exempel vara fyra, nästan fem månader, om sommaren 

kommer emellan och man inte har svenska i den första perioden. Det finns inte 

tillräckligt med tid och kunskaperna förblir blygsamma. Dock finns det alltid 

undantag, men nivån har klart försvagats efter förnyelsen. 
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I svaren där inverkan ses som positivt kommer det fram några olika aspekter. Till följd av 

förnyelsen anser en del av informanterna att det inte finns så stort motstånd mot svenskan. 

Förnyelsen har ökat språkkunskapen och sjätteklassister är entusiastiska och fördomsfria 

mot språket. Respons som kommer från elever har varit positiv anser en informant. (Se 

exempel 45–46 nedan). 

 

Exempel 45 

Jag anser, att undervisningen har ökat språkkunskaperna och jag tror att det 

inte längre finns något sådant traditionellt motstånd mot svenskan som det 

tidigare fanns. 

 

Exempel 46 

På basis av respons från eleverna tycker man redan i sjätte klass att studier i 

svenska är roligt och eleverna förhåller sig i huvudsak fördomsfritt och ivrigt 

till det. En bekant grupp stöder inlärning. 

 

Ämneslärare har svarat på två frågor. Först har jag bett att ämneslärare skulle jämföra elevers 

kunnighet innan förnyelsen, efter sjunde klass, till tiden efter förnyelsen efter sjätte klass. I 

svaren kommer det fram att det finns skillnader mellan kunnigheter. Efter förnyelsen har det 

kommit fram situationer att vissa saker inte har undervisat för alla på lågstadiet. Alla borde 

ändå ha gått igenom samma saker, som också står i läroplanen. Detta försenar studier på 

högstadiet. Många informanter säger att lektioner på högstadiet var effektivare innan 

förnyelsen än nu. En del av informanterna hänvisar också till lärares roll: kunnigheten kan 

vara sämre om det inte är ämneslärare som har undervisat svenska både på högstadiet och 

lågstadiet (Se exempel 47 & 48 nedan). Många av dessa åsikter är förmodanden eftersom 

alla informanterna inte har undervisat på lågstadiet. Det finns också informanterna som inte 

har jobbat som lärare så länge att de kunde säga något om saken (Se exempel 49 nedan). I 

informanternas svar kommer också läroböckers roll fram. Många informanter säger att 

läroböcker har underlättats. 

 

Exempel 47 

Det finns större kunskapsskillnader hos eleverna, vilket försvårar 

framskridandet på högstadiet – framförallt när det finns så få timmar. 
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Exempel 48 

Som jag skrev tidigare, kommer man med mycket stora kunskapsskillnader 

från sexan till högstadiet. Andra har lärt sig färgerna och andra även böjning 

av substantiv, men man förväntar sig samma saker av alla. Tidigare var 

kunskaperna efter 7:e klass även hos de svaga bättre än hos hos elever som fick 

8 som vitsord. 

 

Exempel 49 

Jag har inte undervisat på högstadiet, men jag antar att grundvokabulären 

samt kunskaperna i grammatik är svagare (om läraren är klasslärare). 

 

En del av informanterna anser att det inte finns stora skillnader mellan elever innan och efter 

förnyelsen. Det finns alltid skillnader mellan elever och exempelvis mellan deras motivation. 

En del av elever är motiverade och vill lära sig mycket. De gör allt att de skulle lära sig så 

bra som möjligt. Det finns alltid också elever som antingen kan eller vill inte lära sig. Så 

brukar det vara i alla läroämnen och därför anser vissa informanter att den här aspekten inte 

spelar någon stor roll gällande förnyelsen. Det finns också informanterna som tycker att 

elever numera kan bättre efter förnyelsen än vad elever innan förnyelsen kunde. De 

motiverar dessa svar med en bra attityd: inte mera framhävs tvångssvenskan (Se exempel 

50–52). 

 

Exempel 50 

Jag har bara erfarenhet från två skolor, men jag ser i själva verket ingen 

skillnad i kunnandet. Då i slutet av 7:e klass och nu i slutet av 6:e klass kan 

vissa allt som de har lärt sig, vissa svagt därför att de inte ha lärt det och andra 

där emellan, Så här är det i alla ämnen. […] 

 

Exempel 51 

De kan bättre och majoriteten har en bra attityd (och inte den där 

”tvångssvenska”[attityden]. 
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Exempel 52 

Många kan i det skedet, efter det första året lika bra som innan förnyelsen. 

Problemen börjat synas i 8:e och 9:e klass, när man bara har en timme i veckan! 

Dock får de 6:e klassare som ännu inte mogna att studera ett annat främmande 

språk i sexan stora luckor i kunskaperna redan under det första året det vill säga 

i sexan. När man inte bygger en grund, faller man snabbt bort i sjuan. 

 

Sista frågan om elevers kunnighet gäller hela grundskolan. I frågeformuläret har jag frågat 

ämneslärare om det finns skillnader mellan kunnigheten efter hela grundskolan om man 

jämför tiden innan förnyelsen till tiden efter förnyelsen. Majoriteten av informanter anser att 

kunnigheten efter hela grundskolan är sämre nu än vad den var innan förnyelsen. I den här 

frågan kommer det igen fram kunnigheten i gymnasiet som brukar också vara sämre år efter 

år. Det verkar också finnas skillnader mellan kommuner: i vissa kommuner har 

årsveckotimmar delats bättre än i andra kommuner (Se exempel 53–55 nedan). 

 

Exempel 53 

Detta beror säkert på ort. Vår skola har en idealisk situation och vi har 2 

timmars undervisning i veckan för 6–9 klassare och på så vis hinner vi gå 

igenom grunderna bra.  

 

Exempel 54 

Jag tycker att kunskapsnivån har sjunkit. Man har varit tvungen att underlätta 

på bedömningen för annars måste man ge alldeles för många underkända 

vitsord. Det verkar också som att kunskapsgapet har växt mellan de 

framgångsrika och svaga. 

 

Exempel 55 

Verkligen mycket sämre och det här budskapet kommer också från lärare i 

andra stadiet. 

 

En del av informanterna anmärker ändå att en dålig kunnighet beror nödvändigtvis inte på 

det att svenskan börjar i sjätte klass. Det som påverkar mera är att det inte finns mera svenska 

på högstadiet på grund av att två årsveckotimmar bara förflyttades till lågstadiet (Se exempel 

56 nedan). 
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Exempel 56 

Jag kan inte specificera skillnader då årskurserna är så olika. Om 

språkkunskaperna är sämre nu så beror det inte på, att studier i svenska 

startades i sexan, utan för att man har för lite undervisning på högstadiet. 

 

Allt som allt kan man konstatera att resultat i denna avhandling mest är negativa gällande 

förnyelsens inverkan på elevers kunnighet i svenskan. Generellt anser nästan hälften av 

informanterna (49 procent) att förnyelsen inte har haft någon stor inverkan på elevers 

kunnighet. Det största problemet i kunnigheten verkar vara knapphet av lektioner på 

högstadiet. Det blir långa pauser då eleverna hinner glömma allt. Det finns stora skillnader 

mellan kunnigheter när eleverna kommer från sjätte klass till sjunde klass. Detta försvårar 

studier på högstadiet. Studerandena kommer också med sämre kunnigheten till gymnasiet. 

Det finns ändå informanterna som anser att elever numera kan bättre efter förnyelsen än vad 

elever innan förnyelsen kunde. Här spelar motivation och attityder en stor roll. Enligt 

informanterna som jobbar som ämneslärare finns det också skillnader mellan kunnigheter 

efter hela grundskolan när man jämför kunnigheten innan förnyelsen med kunnigheten efter 

förnyelsen. Problemet är ändå inte att svenskan börjar redan på lågstadiet utan att det inte 

finns tillräckligt med årsveckotimmar på högstadiet 
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4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

 

Syftet med denna avhandling var att redogöra för hur klasslärare och ämneslärare i svenska 

språket förhåller sig till tidigareläggning av undervisning i svenska på lågstadiet. Jag har 

också fokuserat mig på klasslärarutbildning och ämneslärarutbildning. Mina 

forskningsfrågor var följande: 

 

1. Vad anser ämneslärare och klasslärare om svenska språkets undervisning på 

lågstadiet och hurdana erfarenheter har de? 

2. Hurdan utbildning får blivande svensklärare och hur skiljer sig utbildning i svenska 

mellan klasslärare och ämneslärare? 

3. Hur tidigareläggningen har påverkat elevers attityder till och kunskaper i svenska 

språket? 

 

Materialet samlades in under hösten 2021 med hjälp av en enkät. Frågeformuläret var i 

elektronisk form och bestod av 16 frågor (se bilagan). Frågorna var både flervals- och öppna 

frågor. Jag skickade enkäten via e-post till 12 skolor i Finland. Sedan skickade skolornas 

rektorer enkäten vidare till ämneslärare och klasslärare. Jag kontaktade även föreningen 

Svensklärarna i Finland. De delade min enkät på deras Facebook-sidor.  Sammanlagt fick 

jag 35 svar på frågeformuläret. Majoriteten av informanterna bestod av ämneslärare eller 

lärare som är både klass- och ämneslärare. Bara en klasslärare svarade på frågeformuläret 

(Se 1.2.). Avhandlingen baserade sig på innehållsanalys. Texter som jag analyserade i denna 

avhandling var informanternas svar på frågeformuläret. Således kan jag konstatera att denna 

avhandling var dels en kvalitativ undersökning eftersom jag beskriver informanternas svar i 

ord. Å andra sidan innehåller avhandlingen också drag av en kvantitativ forskningsmetod. 

Dessa har jag åskådliggjort i form av tabeller och figurer (Se 1.3.). 

 

I kapitlet Teori diskuterade jag först svenska språkets ställning i Finland och tog ett historiskt 

perspektiv på ämnet. Jag definierade också begreppet tvångssvenska. Sedan fortsatte jag med 

det finska utbildningssystemet i dagens Finland när det gäller svenska språket. I detta avsnitt 

fokuserade jag mig speciellt på läroplanen och tog en närmare syn på begreppen språklig 

medvetenhet och språkfostran. Därefter berättade jag om ämneslärares och klasslärares 

utbildning i svenska som undervisningsämne. Till sist presenterade jag fyra tidigare 
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forskningar som hade gjorts om liknande ämnen som denna avhandling (Se kapitel 2). I 

kapitel 3 Analys och resultat analyserade jag de enkätsvare som jag fick till frågeformuläret 

(Se kapitel 3). I följande avsnitt diskuterar jag resultaten jag fick vid analysering av 

frågeformuläret. Jag drar också slutsatser att hur undersökningen lyckades och diskuterar 

möjligheter till vidare forskning. 

 

 

4.1. Resultat 

 

I början av frågeformuläret gav informanterna generell information om sig själva. Efter det 

frågade jag om informanternas utbildningsbakgrund och bakgrund som lärare. 26 av alla 35 

informanter har jobbat mera än 10 år som lärare (Se 3.2.). Det betyder att majoriteten har 

jobbat som lärare både innan och efter tidigareläggningen av svenska till lågstadiet. På grund 

av att en stor del av informanterna har en lång erfarenhet som lärare anser jag att 

undersökningen ger en ganska omfattande uppfattning om förnyelsen.  

 

Efter den generella informationen frågade jag om förnyelsen. Först fick informanterna 

berätta sina åsikter om tidigareläggningen. Resultaten visade att majoriteten (77 procent) såg 

förnyelsen som en dålig sak. Huvudproblemet var inte själva tidigareläggningen utan den 

sågs i sig själv som en bra sak. Problemet var att två årsveckotimmar från högstadiet flyttades 

till lågstadiet. Numera finns det färre årsveckotimmar på högstadiet än innan förnyelsen. 

Informanterna berättade att det hela tiden är bråttom när lektionerna på högstadiet inte 

räcker. I resultaten kom det också fram hur eleverna numera kommer med olika 

bakgrunderna till högstadiet. Deras kunskaper varierar vilket ökar tidsbristen och behovet 

av repetition under lektionerna på högstadiet (Se 3.3.2.). Frågeformulärets fråga ”Vem borde 

undervisa svenska på lågstadiet?” anknyter också till detta. En betydande majoritet av 

informanterna med 33 svar ansåg att det är ämneslärare som ska undervisa svenska på 

lågstadiet. Svaren förklarades med ämneslärares ämneskompetens och utbildningsbakgrund. 

Två informanter svarade att både ämnes- och klasslärare är lika bra alternativ för att 

undervisa svenska på lågstadiet (Se 3.3.1.). Jag anser att dessa svar påverkades starkt av att 

informanterna till största delen var ämneslärare. Dessa svar som presenteras ovan gav mig 

svar på den första forskningsfrågan. 
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På den tredje forskningsfrågan fick jag svar genom enkätsfrågorna där informanterna bads 

att begrunda förnyelsens inverkan på elevers kunnighet i svenskan och attityder till svenskan. 

På tal om attityder ansåg hälften av informanterna att förnyelsen inte har haft någon stor 

inverkan på elevers attityder till svenskan. Resultaten visade att elevers ålder spelar en stor 

roll när det gäller elevers positiva eller negativa attityder mot svenskan. Lärarens roll kom 

också många gånger fram i informanternas svar (Se 3.4.1.). I frågorna som gällde elevers 

kunnighet i svenskan kom det fram att elevers kunnighet i svenska hade blivit sämre efter 

förnyelsen. Resultaten visade att lågstadiets lärare har en betydande roll i detta. Det som 

också kom fram i svaren var tidsbristen på högstadiet. Det var ändå ca hälften av 

informanterna som tyckte att förnyelsen inte hade haft en betydande inverkan på 

kunnigheten (Se 3.4.2.). 

 

Två frågor som presenterades bara för ämneslärare jämförde deras erfarenheter om elevers 

kunnighet innan förnyelsen, efter sjunde klass, till tiden efter förnyelsen efter sjätte klass. 

Resultaten visade att det finns skillnader mellan kunnigheten. Informanterna svarade 

exempelvis att till detta påverkar elevernas olika bakgrunderna, som till exempel olika lärare, 

efter lågstadiet. Den andra frågan som svarades bara av ämneslärare gällde elevers kunnighet 

efter hela grundskolan. Informanterna jämförde kunnigheten innan och efter förnyelsen. I 

resultaten kom det fram att majoriteten anser att kunnigheten är sämre efter förnyelsen. Här 

framhävde gymnasielärare att den dåliga kunnigheten också syns i gymnasiet (Se 3.4.2.). Jag 

anser att speciellt ämneslärare som har svarat på frågeformuläret säkert har en ganska bred 

syn på elevers kunnighet. Förnyelsen har utförts redan så länge att vissa lärare har hunnit 

undervisa ”genom” förnyelsen och kunnat jämföra kunnigheten med tidigare erfarenheter. 

 

Själva undervisningen på lågstadiet var inte något problem för informanterna. Det kom fram 

att över hälften av informanterna med 56 procent ansåg att den var en naturlig del av deras 

lärarskap och undervisning. Å andra sidan kom det fram att ämneslärare kan känna att deras 

språkkunskaper går till spillo när man bara undervisar språkets grunder på lågstadiet. 

Betydande var också att 32 procent med 11 svar hade inte alls undervisat svenska på 

lågstadiet. Bara en informant såg undervisningen inte naturlig och var osäker på sina 

språkkunskaper (Se 3.3.3.). Gällande svenska språkets undervisning på lågstadiet frågade 

jag också om något kompetensområde inom språkundervisning betonas på lågstadiet. 

Resultaten visade att alla kompetensområden är likvärda i stora avseenden. Om något 

kompetensområde måste lyftas fram av svaren är det muntlig kommunikation. Detta 
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svarsalternativ valdes av 32 procent av informanterna. Språkliga strukturer svarades också 

av några informanter. Sakerna som också nämndes i svaren var kultur och olika spel (Se 

3.3.3.). 

 

Till den andra forskningsfrågan fick jag svar genom enkätsfrågorna 9 och 10. I den nionde 

frågan bad jag informanterna att berätta om hurdan utbildning de har fått i svenska vid den 

högskola där de har tagit ut sin examen. Resultaten visade att undervisningens kvalitet 

varierar mellan universitet. I några svar kom det fram att utbildningens grundstudier och 

ämnesstudier är mångsidigare än fördjupade studier. Det som betonades starkt i svaren var 

universitetsutbildningens teoretiska aspekter. Resultaten visade att utbildningen saknar av 

praktiska aspekter eftersom man fokuserar mycket på språkvetenskaper i den och inte på 

själva pedagogiken som är viktig i lärares arbete. Det kom fram att många informanter har 

lärt sig mest om lärararbete efter att de har börjat jobba. I den tionde enkätsfrågan svarade 

informanterna på frågan: ”Hurdan borde utbildningen vara? Borde man ha något mer eller 

mindre?”. I svaren ansåg informanterna delvis att man inte borde förändra utbildningen på 

något sätt. Å andra sidan tyckte den andra delen exempelvis att språkpraktiken i ett 

svenskspråkigt område borde vara längre och studierna borde innehålla mera praktik om 

lärararbete (Se 3.1.3). Eftersom bara en klasslärare svarade på frågeformuläret kunde jag 

inte jämföra utbildningar mot bakgrund av dessa forskningsresultat. Tidigare 

undersökningar och utvärderingar visar ändå de största skillnaderna mellan klasslärar- och 

ämneslärarutbildning i svenskan (Se avsnitt 2.3 & 2.4). 

 

Resultaten som jag fick kan inte generaliseras på grund av att informantgruppen bestod av 

bara 35 lärare. Det som också påverkar resultaten är att informanterna bestod mest av 

ämneslärare. Om mera klasslärare hade svarat på frågeformuläret skulle resultaten möjligen 

se annorlunda ut. Då kunde jag ha jämfört ämneslärares och klasslärares svar på mina 

forskningsfrågor. Å andra sidan anser jag att denna avhandlings teoretiska bakgrund stödjer 

resultaten som jag fick. Tero Kurki (2021) utförde en undersökning där han studerade elevers 

kunskaper i svenskan i olika kommuner efter tidigareläggningen med den nuvarande delning 

av årsveckotimmar. 99 procent av högstadielärare och 100 procent av gymnasielärare som 

hade svarat på undersökningen ansåg att förnyelsen är misslyckad. Orsakerna var likadana 

som kom fram i denna avhandlings resultat (Se 2.4. & 3.4.). 
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Bomans och Riikonens (2020) resultat i sin pro gradu-avhandling 

ENKÄTUNDERSÖKNING ANGÅENDE TIDIGARELÄGGNING AV 

SVENSKUNDERVISNING – UR LÄRARNAS PERSPEKTIV stöder också resultat som jag i 

denna avhandling har fått. Resultaten i Bomans och Riikonens avhandling visade att nästan 

alla klasslärarinformanter hade bara utfört en obligatorisk svenskkurs på universitet som 

också fungerade som deras behörighet att undervisa i svenska. Ämneslärare hade blandade 

åsikter om förnyelsen eftersom årsveckotimmar inte ökade utan bara förflyttades. 

Klasslärare och andra lärare förhöll sig mer positivt på ämnet. Åsikter om vem borde 

undervisa svenska på lågstadiet varierade mellan lärare: ämneslärare ansåg att det borde vara 

ämneslärare medan klasslärare och andra lärare såg möjligheten för andra lärare i ett mer 

positivt ljus (Se 2.3.). 

 

Jonna Pasanen (2017) utvärderade i sin pro gradu-avhandling hur klasslärarutbildning 

förbereder klasslärarstuderande för undervisning av svenska på lågstadiet. I resultaten kom 

det exempelvis fram att klasslärarutbildningen inte erbjuder tillräckligt stöd i svenska språket 

för klasslärarstuderande vilket påverkar exempelvis direkt på språkkunskapen. Skillnaderna 

mellan klasslärarutbildning och ämneslärarutbildning i svenska språket är betydande vilket 

kommer också fram i denna avhandling (Se 2.3.; 2.4. & 3.1.). Kursutbudet varierar mellan 

universitet. Kurser som gäller språkundervisning är vanligen valfria ämnes- eller 

fördjupande studier (Se 2.3.2.). Min egen syn på saken som ämneslärarstuderande är att det 

inte finns tillräckligt med kurser som gäller språkundervisning. Kurser som man utför vid 

något universitet ger ett brett och akademiskt kunnande i själva undervisningsämnet vilket 

naturligtvis är viktigt när man jobbar som lärare. Man lär sig också mycket exempelvis om 

kulturer, språkhistoria och dialekter. Det borde ändå finnas mera kurser där man skulle lära 

sig att undervisa språk. Sådana kurser skulle vara nyttiga för ämneslärare och jag är säker på 

att många skulle vilja delta i kurserna.  

 

Samma sak som jag diskuterar ovan gäller i pedagogiska studier som man måste utföra för 

att bli ämneslärare. Jag skulle säga att det numera finns ett betydande gap mellan den skolan 

där man utför auskultering och universitet. Jag har lärt mig allt om vardagen i skolan i 

auskultering och när jag har jobbat som lärare i olika skolor. Utbildningen som ämneslärare 

får genom pedagogiska studier fokuserar mycket på lärararbetets teoretiska bakgrund. Man 

lär sig mycket om viktiga saker, som till exempel om läroplanen men det känns som att man 
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behandlar samma saker på alla kurser. Situationen kan variera mellan olika universitet men 

problemet syns också i avhandlingens enkätsvar. 

 

 

4.2. Slutsatser och vidare forskning 

 

Enligt min åsikt lyckades jag få svar på mina tre forskningsfrågor. Avhandlingen ger aktuell 

information om inverkan på svenskans tidigareläggning till lågstadiet och ger lärare 

möjligheten att bli hörda om saken. Jag är säker på att avhandlingen intresserar många 

eftersom tidigareläggningens inverkan regelbundet väcker diskussion speciellt kring lärare. 

Jag anser att tidigareläggningens inverkan har bara börjat synas när de första eleverna som 

började plugga svenska på sjätte klass numera är på utbildning i andra stadiet. Inverkan syns 

numera både i grundskolan och på gymnasiet. 

 

Enkäten fungerade bra som forskningsmetod i denna avhandling. Med hjälp av att den stod 

i elektronisk form kunde jag lätt skicka den vidare. Jag blev överraskad av hur svårt det var 

att få svar. Även om jag skickade enkäten till många skolor fick jag inte många svar. Sociala 

medier visade lyckligtvis sin styrka och jag fick tillräckligt med svar genom att dela enkäten 

på föreningens Svensklärarna i Finland Facebook-sidor. 

 

Från första början var meningen att jämföra ämneslärares och klasslärares svar i 

frågeformuläret. Det som blev problemet var att klasslärare inte svarade på enkäten. Jag var 

tvungen att byta undersökningens principer och jag valde att inte identifiera informanterna 

på något sätt. Jag vet inte varför klasslärare inte svarade på enkäten. Kanske fick de inte alls 

länken till frågeformuläret eller sedan rör ämnet inte dem så mycket som ämneslärare. 

Lärarna som svarade på enkäten verkade ändå på allvar vara intresserade om ämnet och hade 

använt tid att svara på frågeformuläret. De hade motiverat sina svar ordentligt vilket 

underlättade mitt arbete när jag analyserade svaren. 

 

Detta tema kan forskas vidare. Det skulle vara givande att få höra klasslärares syn på ämnet. 

Man kunde forska deras åsikter om tidigareläggningen och jämföra dem till ämneslärares 

åsikter. Genom att intervjua lärare skulle man också få bredare resultat gällande ämnet. Man 

kunde även undersöka närmare olika årskursers lärares syn på tidigareläggningen och dess 

inverkan. Jag anser att exempelvis både grundskolelärare och gymnasielärare skulle ha 
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viktiga åsikter om ämnet som kunde utnyttjas i framtiden. I den finländska lärarutbildningen 

framhävs att utbildningen baserar sig på undersökning (Undervisningsministeriet 2007:37). 

Jag tycker att klasslärares utbildning till svenska språket måste undersökas mera för att 

kunna säga att den baserar sig på detta framhävande. Man kunde undersöka att vad borde 

utökas till klasslärarutbildningen för att göra klasslärare mer kompetenta och säkrare när det 

gäller svenskundervisning på lågstadiet. Allt som allt kan jag konstatera att ämnet är aktuellt 

och kan undersökas vidare. Jag anser att nya syner på ämnet kommer fram i framtiden. 

 

Svenska språkets tidigareläggning till lågstadiet hände snabbt. Som det i denna avhandling 

har kommit fram känner många lärare att de inte blev hörda innan förnyelsen hade trätt i 

kraft och flera anser att följderna av förnyelsen inte hade tänkts tillräckligt på förhand. Idag 

är lärare de som ser förnyelsens inverkan i vardagen. Den här avhandlingen återspeglar 

lärares åsikter om tidigareläggningen. Själva tidigareläggningen ses som en bra sak men den 

borde ha genomförts på ett annat sätt. Mot bakgrund av dessa forskningsresultat verkar det 

som om förnyelsen inte var lyckad och har däremot fungerat emot sitt ursprungliga syfte. 

Förhoppningsvis kommer svenskundervisningen att utvecklas i en mer konstruktiv riktning 

i framtiden och framtida reformer inom undervisningen kommer att ge ny inspiration till 

både elever och lärare och därmed stödja lärandet. 
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