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Sammandrag 

Syftet med min studie är att undersöka några finskspråkiga elevers inställning till den 

obligatoriska svenskundervisningen i den finska skolan. Jag vill också försöka förstå 

bakgrunden till varför de har de attityder de har och vad som påverkar deras attityder. Min 

studie bygger delvis vidare på en studie av Milla Koivisto från 2009. De slutsatser hon fick var 

att de ungdomar hon intervjuade hade generellt positiva attityder till svenskan. Jag har 

genomfört kvalitativa intervjuer och skickat ut en enkät till åtta finskspråkiga elever i en 

gymnasieskola i Finland. Resultaten visar att eleverna har positiva attityder till svenskan. 

Majoriteten av dem ställer sig positiva till svenskans status som obligatoriskt skolämne och alla 

hade studerat svenska även om ämnet vore valfritt. Den elev som börjat studera språket tidigast 

var mest positiv till svenskan. Trots en hårdnande mediedebatt där frågan om svenskans 

obligatorium varit starkt ifrågasatt är studiens slutsats att ungdomarnas attityder till 

skolsvenskan inte förändrats mycket på de tio år som förflutit sedan Koivisto genomförde sin 

undersökning. 

 

 

Nyckelord: Den obligatoriska skolsvenskan, svenskundervisning i Finland, attityder 
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1 Inledning 

Det svenska språkets ställning i Finland är en fråga som är under ständig debatt och som med 

jämna mellanrum blossar upp på nytt. Finland är officiellt tvåspråkigt. Svenskan är ett 

obligatoriskt ämne i skolan och man har rätt till samhällsservice på sitt modersmål, oavsett om 

det är finska eller svenska. I de senaste riksdagsvalen har partiet Sannfinländarna fått ett stort 

stöd. Partiet vill bl.a. avskaffa den obligatoriska svenskundervisningen och i den offentliga 

debatten kallas svenskämnet ibland lite nedsättande för pakkoruotsi d.v.s. ”tvångssvenska”. 

 År 2013 samlades 50 000 namnunderskrifter in om att avskaffa "tvångssvenskan". Finlands 

riksdag röstade dock ned förslaget (Sundell 2015:6). En stor undersökning om finskspråkigas 

attityder till svenskan och svenskundervisningen från år 2017 visade att attityderna inte hade 

förändrats i någon betydande grad trots att motsättningar och fientlighet präglat den offentliga 

debatten. Det fanns dock ”oroväckande drag” och forskarna föreslog att man i synnerhet borde 

följa upp hur ungas attityder utvecklas (Pitkänen & Westinen 2017:3). 

I denna uppsats vill jag granska hur ungdomars attityder till det svenska språket har 

förändrats under de senaste tio åren. Min uppsats bygger på en studie gjord av Koivisto 2009, 

där de finskspråkiga eleverna uppvisade generellt positiva attityder till svenskan. Har 

gymnasieelevers attityder till svenskan förändrats under de senaste tio åren och vad är det i så 

fall som påverkat dem? 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med min undersökning är att undersöka några finskspråkiga elevers inställning till den 

obligatoriska svenskundervisningen i den finska skolan. Jag vill också försöka förstå 

bakgrunden till varför de har de attityder de har. Är eleverna positivt eller negativt inställda till 

svenskundervisningen och vad påverkar deras attityder?  

Mina forskningsfrågor är: 

Vad har de finskspråkiga eleverna för attityder till att svenskundervisningen är obligatorisk? 

Vad har de för attityder till den svenskspråkiga befolkningen i Finland? 

Vad har elevernas omgivning för attityder till svenskan och hur påverkar det dem? 

Hur inverkar ålder för studiestart och självuppskattad färdighetsgrad på elevernas attityder till 

svenskan? 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras information om det tvåspråkiga Finland, skolsystemet i Finland, 

det finska uttrycket pakkoruotsi (tvångssvenska), samt svenskundervisningen i Finland. 

2.1 Det tvåspråkiga Finland 

Finland är, som tidigare nämnt, officiellt tvåspråkigt. I Finland finns svenskspråkiga 

dagstidningar, radio och TV-kanaler (Svenska Finlands folkting 2010:26). Det finns både 

svensk- och finskspråkiga skolor, högskolor och universitet. Man har också rätt till 

samhällsservice på sitt modersmål, oavsett om det är finska eller svenska (Lindell 2016:7). 

Svenskans närvaro i Finland kan spåras ända till vikingatiden eftersom en del lånord i det 

finska språket kom från svenskan redan under förkristen tid. Finland var länge en del av det 

svenska riket, men det var inte frågan om någon erövring eftersom det på denna tid inte fanns 

någon finsk stat att erövra. Under den svenska tiden grundades många finska städer och från 

och med 1300-talet deltog de finska städerna i svenska kungaval. Svenskan var 

administrationens språk, även om ämbetsmännen ofta behärskade ”hjälplig finska” (Svenska 

Finlands folkting 2010:17–18). Under den ryska tiden på 1800-talet beslutade tsaren Alexander 

I att bevara svenskan som officiellt språk i det autonoma storfurstendömet (Svenska Finlands 

folkting 2010:17–18). Språklagen från år 2004 preciserar grundlagen och röstades igenom av 

en i närmast enhällig riksdag (Svenska Finlands folkting 2010:20) Det innebär bl.a. att de finska 

medborgarna bl.a. har rätt att få service på sitt modersmål.  

Under 1900- och 2000-talet har dock andelen svenskspråkiga i Finland minskat kraftigt. År 

2018 fanns det 288 400 svenskspråkiga i Finland. De utgör ca 5,2 % av den totala befolkningen 

där de finskspråkiga utgör 87,6 %  (Statistikcentralen 2018). Den svenskspråkiga befolkningen 

i Finland benämns ofta som ”finlandssvenskar” och är framförallt bosatta vid kustområdena i 

Österbotten, Åboland, Nyland och på Åland, även om det finns grupper av finlandssvenskar 

som bor på enspråkigt finska orter (Svenska Finlands folkting 2010:17). I Finland finns totalt 

311 kommuner, varav 33 är tvåspråkiga och 16 enspråkigt svenska (Kommunförbundet 2017). 

Cirka hälften av Finlands alla svenskspråkiga bor i kommuner med finskspråkig majoritet.  

De svenskspråkiga har historiskt haft en stark ställning i Finland, såväl socialt som kulturellt 

och svenska var länge administrationens språk i Finland (Svenska Finlands folkting 2010:19). 

Därför har de svenskspråkiga i Finland en något annorlunda ställning än vad språkliga 

minoriteter i andra europeiska länder ofta har. Den svenskspråkiga befolkningen har också varit 
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politiskt representerad, främst genom Svenska Folkpartiet, som varit ett inflytelserikt parti i 

förhållande till sin storlek, och som drivit framför allt språkfrågor. Tvåspråkigheten är djupt 

rotad i det finska samhället och år 2017 var det två tredjedelar av finländarna som ansåg 

svenskan vara en betydande del av det finska samhället och kulturen (Pitkänen & Westinen 

2017:4). Man har länge beaktat språkminoritetens behov. Sett i ett världsperspektiv har 

språkkonflikterna bedömts vara mindre i Finland än i de flesta andra länder (Lindell 2013:23). 

Under 2000-talet har dock frågan om Finlands tvåspråkighet åter blossat upp på nytt. En del 

av de svenskspråkiga är oroade över bristen på service på svenska, medan en del finskspråkiga 

hävdar att servicen på svenska är en oproportionerligt stor börda för samhället (Lindell 2016). 

Bevarandet av svenskan som obligatoriskt skolämne har den senaste tiden debatterats flitigt. 

Det politiska partiet Sannfinländarna som bland annat driver frågan om att slopa den 

obligatoriska svenskundervisningen kom in i riksdagen 2015. Samtidigt kommer rapporter som 

pekar på att många finlandssvenskar någon gång känt sig hotade då de använt det svenska 

språket i offentliga miljöer, t.ex. på tunnelbanan (Furubacke, Richnau & Söderström 2016). 

2.2 Skolsystemet i Finland 

Det finländska skolsystemet utgörs av en nioårig grundskola. Man börjar årskurs 1 det år man 

fyller sju och avslutar årskurs 9 det år man fyller sexton år. Efter grundskolan väljer eleverna 

antingen att gå gymnasiet eller en s.k. yrkesskola. Det går även att kombinera bägge två. Fler 

flickor än pojkar väljer gymnasiestudier. Bland pojkarna är däremot yrkesskola det populäraste 

valet. Vid slutet av skoltiden avlägger gymnasieeleverna en studentexamen där de testas i vilken 

mån de nått upp till de resultat som förväntas av dem utifrån läroplanens mål. Hela grundskolan 

och gymnasiet kan läsas på något av de officiella språken. Innan år 2005 var det obligatoriskt 

att avlägga examen i det andra inhemska språket men sedan vårterminen 2005 är det bara 

modersmålsprovet som är obligatoriskt för alla elever. De flesta gymnasie- och 

yrkesskolestuderanden går en treårig utbildning. Därefter kan man gå vidare till universitet eller 

yrkeshögskola (Juurakko-Paavola & Palviainen 2011:10–15). 

2.3 Pakkoruotsi – ”tvångssvenska” 

Skolämnet svenska har de senaste åren debatterats flitigt i media. Ordet pakkoruotsi som på 

svenska betyder ”tvångssvenska” lanserades i slutet av 1980-talet och slog igenom då den 

obligatoriska skolsvenskan debatterades i den finländska riskdagen år 1990. Termen pakollinen 

ruotsi (obligatorisk svenska) blev snart pakkoruotsi (tvångssvenska) i debatten. Ordet slog 
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igenom bland politiker och i folkmun och media hakade snabbt på. Den obligatoriska svenskan 

blev, direkt översatt, ”tvångssvenska”, främst bland dem som var motståndare till den 

obligatoriska skolsvenskan (Sundell 2015:18). Man hävdade att den obligatoriska 

svenskundervisningen bland annat stjäl tid från andra ämnen (Sundell 2015:11). 

2.4 Svenskundervisningen i Finland 

År 1968 beslutades att svenskan skulle vara ett obligatoriskt skolämne för alla finska elever 

(Svenska Finlands folkting 2010:23). Nioårig grundskola blev obligatorisk och alla finländska 

barn skulle lära sig minst två främmande språk varav det ena skulle vara ”det andra inhemska 

språket”. Reformen genomfördes gradvis under åren 1970-1977 och innebar i praktiken att alla 

finskspråkiga barn skulle läsa svenska och alla svenskspråkiga barn skulle läsa finska 

(Juurakko-Paavola & Palviainen 2011:10–11). Det första främmande språket eleverna studerar 

kallas A1-språk och det börjar de studera senast i årskurs 3. Det andra obligatoriska främmande 

språket kallas B1-språk och det börjar eleverna studera senast i årskurs 6. I grundskolan kan 

också eleverna välja till två frivilliga språkkurser, A2-lärokursen samt B2-lärokursen. Dessa 

inleds oftast i årskurs 5 eller 6 respektive årskurs 8. Kommunerna bestämmer när språkstudierna 

inleds och vilka språk som studeras. De svenskspråkiga eleverna börjar vanligtvis läsa finska 

från och med årskurs 3 och de finskspråkiga läsa svenska från årskurs 6 (Svenska Finlands 

folkting 2010:23). I vissa kommuner kan finska barn börja med att läsa svenska redan i årskurs 

3 eller 5, men oftast är det beroende av att ett tillräckligt stort antal elever anmäler intresse. De 

allra flesta finskspråkiga barn börjar studera engelska som det första främmande språket 

(Juurakko-Paavola & Palviainen 2011:13). 

Kommunerna kan även erbjuda tidigarelagda språkstudier vilket innebär undervisning i 

främmande språk redan från årskurs 1 eller 2. I ungefär en femtedel av Finlands kommuner 

inleddes språkstudier redan i årskurs 1 år 2017. Samtidigt som antalet elever som inledde tidiga 

språkstudier ökade då de nya läroplanerna togs i bruk år 2016 har det nyligen även gjorts försök 

med att erbjuda 2 200 elever i årskurs fem och sex att stå över den obligatoriska undervisningen 

i ”det andra inhemska språket” (Utbildningsstyrelsen 2018). Samtliga universitet och högskolor 

i Finland ställde sig negativa till försöket (Fredriksson 2018) och endast fem finska kommuner 

bestämde sig för att delta i försöket (Björklund 2018). Dock fick man i dessa fem kommuner 

inte ihop tillräckligt många intresserade elever vilket gjorde att projektet aldrig drogs igång 

(Karvala 2019). 



8 
 

3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt ges information om attitydbegreppet och attityder till det svenska i Finland. 

Först presenteras allmän attitydforskning, sedan finskspråkigas attityder till det svenska i 

Finland. Det följs av ungas attityder till svenskan, finskspråkigas inställningar till 

finlandssvenskar, ungas attityder till finlandssvenskar, forskning om inställningar till den 

obligatoriska svenskundervisningen och till sist hur föräldrars utbildning påverkar ungas 

attityder till svenskan. 

3.1 Allmänt om attitydforskning 

Attityd är något Einarsson 2004 definierar som ”en benägenhet att agera gillande eller ogillande 

gentemot en viss företeelse” (Einarsson 2004:203). Man kan t.ex. ha olika attityder gentemot 

en enskild person, en grupp eller ett språk. I fallet språk är det dock ibland svårt att skilja på 

vad som är en attityd mot själva språket och vad som är en attityd gentemot språkbrukarna 

(Einarsson 2004:204). Denna uppsats syfte är att undersöka finskspråkiga elevers attityder till 

skolsvenskan, men i detta ingår även deras attityder till den svenskspråkiga befolkningen i 

Finland, alltså de som talar svenska.  

Attityder kan beskrivas som bestående av tre komponenter: en kognitiv, en affektiv och en 

konativ (Mattfolk 2011:37). Om attitydobjektet t.ex. är ”att lära sig finska” utgör den kognitiva 

delen av en persons attityd uppfattningen om nyttan med att kunna finska och t.ex. vilken 

ansträngning man tror det skulle vara att lära sig språket. Den affektiva delen innehåller 

människans känslomässiga inställning till, i det här exemplifierade fallet, finska. Det kan 

exempelvis vara om man anser språket vara vackert eller om finsk kultur på något sätt tilltalar 

en. Den konativa komponenten kallas ibland även beteendemässig och skulle i detta fall 

innebära en persons beredskap och villighet att lära sig finska (Mattfolk 2011:37). 

Attityder kan hjälpa oss att kategorisera och förenkla vår omvärld och även att bli socialt 

accepterade (Einarsson 2004:204–205). Amerikansk forskning har visat att människan 

utvecklar olika attityder i stor utsträckning redan i barndomen. Primärt är det föräldrarnas 

attityder till saker och ting som adapteras. Senare i livet tillkommer även t.ex. kompisar, lärare 

och massmedia som påverkansfaktorer till hur vi formar våra attityder (Einarsson 2004:205) 

Attityder kan även bottna i privata erfarenheter. Har man en gång haft en nära relation med 

någon som talar t.ex. en specifik dialekt är chansen stor att man har en positiv bild av andra 

personer som talar samma dialekt (Einarsson 2004:208). Ofta har majoritetsspråket ett högt s.k. 
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”prestigevärde”. Det hör samman med omgivningens attityder till det. Minoritetsgrupper 

övertar ofta majoritetsgruppens prestigevärderingar (Einarsson 2004:55). 

3.2 Attityder till det svenska i Finland 

Lagom till firandet av Finlands 100-åriga självständighet 2017 genomförde Wille Pitkänen och 

Jussi Westinen en undersökning om finländarnas attityder till svenskan och de svenskspråkigas 

ställning i Finland. Undersökningen baserades på enkätsvar från 3153 finländare i åldern 18–

79 år med finska som modersmål bosatta i hela landet och representativa för Finlands vuxna 

befolkning. Rapporten visade att de finskspråkiga ansåg att relationerna mellan de båda 

språkgrupperna (svenska och finska) var goda. Endast 5 % ansåg relationerna vara dåliga. Två 

tredjedelar av finländarna ansåg också svenskan vara en fast del av det finländska samhället 

och den finländska kulturen. En majoritet (69 %) stödde också samhällsservice på svenska. 

Dock ansåg hela 48 % att det läggs för mycket resurser på att upprätthålla denna service. 

(Pitkänen & Westinen 2017:4). Hälften av de finskspråkiga var också emot den obligatoriska 

svenskundervisningen. (Pitkänen & Westinen 2017:20). Det fanns dock ett stort intresse för att 

umgås med svenskspråkiga. Hela 69 %  uppgav att de skulle vilja kunna svenska bättre 

(Pitkänen & Westinen 2017:44). Man var positiv till tvåspråkiga skolor. Undersökningen visade 

också att de som behärskade det svenska språket bra och hade kontakt med svenskspråkiga hade 

mer positiva attityder till språket, medan de med sämre språkkunskaper och färre kontakter med 

svenskspråkiga hade mer negativa attityder (Pitkänen & Westinen 2017:4). Ju bättre de 

tillfrågade ansåg sig kunna svenska, desto mer positiv attityd hade man till språket (Pitkänen & 

Westinen 2017:14). Av de tillfrågade finländarna var det 62 %  som ansåg det svenska språket 

vara en väsentlig del av det finländska samhället. Denna siffra hade dock sjunkit på tio år, då 

värdet i tidigare undersökningar legat på ca 75 %  (Pitkänen & Westinen 2017:13). 

Undersökningen visade också på skillnader i attityder till svenskan beroende på 

svarspersonernas ålder. Betydligt färre personer under 30 år ansåg svenskan vara en viktig del 

av det finländska samhället än vad personer i pensionsåldern gjorde. Ju äldre respondenten var, 

desto mer positiv var man till svenskan. Pitkänen &Westinen (2017) menar att de ”äldre 

generationerna har socialiserats till att svenskan är en viktig del av Finland, medan frågan inte 

är lika självklar för de yngre generationerna”. Författarna menar vidare att det faktum att det 

blev valfritt att skriva svenska i studentexamen 2015 kan ha påverkat de ungas attityder. 

Kvinnornas inställningar till svenskan var också i regel mer positiv än männens. Även 

utbildning och yrkesställning påverkade. Personer i ledande ställning i arbetslivet samt 

högutbildade tenderade att värdera svenskan högre än personer med kortare utbildning 
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(Pitkänen & Westinen 2017:14) Av dem som studerat vid universitet var 65 %  positiva till 

samhällsservice på svenska, även om man behärskar finska. Bland de som gått yrkesskola var 

stödet endast 39 %  (Pitkänen & Westinen 2017:17). En liten majoritet (52 %) motsatte sig 

svenskan som obligatoriskt skolämne. Samma procentuella andel av de tillfrågade motsatte sig 

också kravet på att tjänstemän ska behärska svenska (Pitkänen & Westinen 2017:20). 

Jämfört med siffror från år 2008 hade finländarnas inställningar till svenskan dock 

förändrats. År 2008 ansåg 80 %  att politiker borde behärska både svenska och finska. Efter 

detta minskade andelen gradvis. År 2008 ansåg två tredjedelar av den finländska befolkningen 

att det är rätt att det krävs intyg över svenskkunskaper för att få en statlig tjänst, medan det 2017 

bara var hälften av de tillfrågade som instämde i påståendet (Pitkänen & Westinen 2017:21). 

Bland unga påverkades attityderna mer av kön än av utbildning. Kvinnor som genomgått 

yrkesskola var mer positiva till svenskan än män med minst gymnasieutbildning. Endast 26 %  

av männen med minst gymnasieutbildning stödde den obligatoriska svenskundervisningen. 

Mindre än hälften av de finländska eleverna skrev år 2017 svenska i studentexamensproven och 

bara en fjärdedel var män (Pitkänen & Westinen 2017:21-22). Pitkänen & Westinen menar 

vidare att den ökade digitaliseringen verkar ha gynnat ungdomars engelskkunskaper, men 

samtidigt ”förlamat intresset för andra språk” (Pitkänen & Westinen, 2017:44). 

Av deltagarna i studien var det 70 %  som uppgav att de skulle vilja kunna svenska bättre. 

Det gällde också omkring hälften av dem som inte ansåg sig ha nytta av svenskan i sitt liv. Dock 

upplevde många att man hade dålig möjlighet att lära sig svenska och liten kontakt med 

svenskspråkiga (Pitkänen & Westinen:25). 

3.3 Ungas attityder till det svenska i Finland 

Det finns ett antal studier som specifikt riktat in sig på attityder till svenskan hos unga. Milla 

Koivisto undersökte 2009 några finländska gymnasisters attityder till svenskan. Sex av sju 

elever var positivt eller ”neutralt” inställda till den obligatoriska svenskundervisningen. Endast 

en av de undersökta eleverna ställde sig negativ (Koivisto 2009:28–29). Även denna 

undersökning visade att de som uppgav sig ha lättast för språket också var mest positivt inställda 

till det (Kovivisto 2009:28–32). Två av eleverna studerade t.o.m. hellre svenska än engelska 

(Koivisto 2009:29). De som börjat studera svenska tidigt var också ofta positiva till ämnet 

(Koivisto 2009:32–33). De flesta elever som deltog i studien hade någon kontakt med Sverige 

eller det svenska språket, genom fritidsaktiviteter, tidningar, tv, släktingar eller kompisar 

(Koivisto 2009:34–35) Eleverna beskrev svenskan som viktig i och med den gemensamma 

historien och att Finland tidigare varit ”under svenskt styre”. De var även positiva eftersom det 
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finns svenskspråkiga i Finland. Eleverna verkade dock tendera att överskatta andelen 

svenskspråkiga i landet. De gissade på 10-20 % (Koivisto 2009:35–36). Koivisto intervjuade 

sju elever, sex flickor och en pojke. Pojken var den som ställde sig mest negativ till svenskan 

som obligatoriskt skolämne. Han uppgav att han inte heller hade några svenskspråkiga 

kontakter och tyckte sig därmed inte heller ha behov av att kunna svenska (Koivisto 2009:41–

42). Det bör dock tilläggas att ingen av eleverna var negativt inställd till att man har möjlighet 

att lära sig svenska i den finska skolan (Koivisto 2009:47). 

Maria Green-Vänttinen, Christina Korkman och Hanna Lehti-Eklund undersökte 2010 

svenskan i de finska gymnasieskolorna. Man intervjuade såväl lärare som elever. De flesta 

elever (82 %) uppgav att de aldrig använde svenskan utanför skolan. Eleverna med högst betyg 

var också de som använde svenskan mest. Även om kritiska röster fanns angav hälften av de 

undersökta eleverna att de tyckte om svenskan, ca 11 % hade en mer negativ inställning, medan 

resten ställde sig ”neutrala”. De flesta elever tyckte också att språket var ”lätt” att lära sig. 

Motivationen till att lära sig svenska var bland de undersökta eleverna hög eftersom de ansåg 

det vara ett ”viktigt språk att kunna”. Många tog avstånd från termen pakkoruotsi och de trodde 

sig även kunna röna fördelar på arbetsmarknaden om de lärde sig svenska (Green-Vänttinen, 

Korkman, Lehti-Eklund 2010:55–56). 

År 2011 presenterades rapporten Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen 

(Juurakko-Paavola & Palviainen 2011). Rapporten utredde finländska elevers inställningar till 

och kunskaper i svenskämnet. Man undersökte högstadieelever i årskurs 9, yrkesskoleelever 

samt universitetsstudenter. Även lärare intervjuades. Dessvärre fanns dock inga gymnasieelever 

representerade i undersökningen. Rapporten visade att det i högstadiet var relativt många elever 

som inte nådde upp till kunskapskraven för svenskämnet. Flickorna klarade sig i regel bättre än 

pojkarna. Pojkarna skattade inte heller själva sina egna kunskaper särskilt högt. En femtedel av 

pojkarna var så svaga i ämnet att det, enligt lärarna, var svårt att värdera deras kunskaper. De 

svaga eleverna var också generellt svaga även i andra ämnen (Tuokko 2011:30–31). 

Motivationen var också låg hos särskilt pojkarna. Flickorna ansåg dock att man kunde ha nytta 

av ämnet (Tuokko 2011:36). De flesta yrkesskoleelever var inte motiverade till att läsa svenska 

och hade inte valt det om ämnet vore valfritt. De trodde sig inte heller behöva svenskan i 

arbetslivet i någon större utsträckning. I likhet med högstadieeleverna var kvinnorna mer 

motiverade till att läsa svenska än männen. Elevernas lärare ansåg att de flesta elevers 

svenskkunskaper inte skulle motsvara arbetslivets behov (Kantelinen 2011:49–53). Två 

tredjedelar av eleverna uppgav att de inte trodde att deras svenskkunskaper nådde en tillräcklig 

nivå för vidare yrkesstudier (Kantelinen 2011:59). De som var mest motiverade till att läsa 
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svenska var universitetsstudenterna. Cirka 70 %  av de tillfrågade eleverna uppgav att de hade 

läst svenska i skolan även om ämnet vore valfritt. (Jauhojärvi-Koskelo & Palviainen 2011:90). 

Marina Andersson undersökte i sin kandidatuppsats 2013 finskspråkiga elevers inställning 

till att läsa svenska. Hon skickade ut elevenkäter och genomförde kompletterande intervjuer 

med elevernas lärare. Hennes undersökning visade att en minoritet av eleverna kände sig 

motiverade till att läsa svenska, 43 %  av A-språkseleverna och 30 %  av B-språkseleverna 

(Andersson 2013:13). Dock var det endast 4 %  av eleverna som inte trodde sig ha någon nytta 

alls av att kunna svenska (Andersson 2013:18). En klar majoritet ansåg det vara ”viktigt” eller 

”mycket viktigt” att kunna språket (Andersson 2013:19). De som tyckte språket var svårt att 

lära sig hade oftast en mer negativ inställning till ämnet (Andersson 2013:14) och det var också 

dessa elever som enligt lärarna var svårast att motivera (Andersson 2013:17). Lärarna hävdade 

också att det som skrivs om ”tvångssvenskan” i massmedia påverkar elevernas attityd gentemot 

svenskämnet (Andersson 2013:21).  De flesta av de undersökta eleverna hade, precis som 

eleverna i Milla Koivistos studie, kontakt med svenskspråkiga. En del hade svenskspråkiga 

släktingar. Andra mötte svenskan då man utövade sin hobby. Trots detta upplevde de sig ha 

liten användning av svenskan. En elev angav att hon trodde att alla som pratar svenska ändå 

också kan prata finska (Andersson 2013:18). Elevernas främsta motivation till att lära sig 

svenska var att man trodde sig ha nytta av det då man söker jobb (Andersson 2013:16). De 

elever som hade siktet inställt på att studera vidare hade också en mer positiv attityd till 

svenskämnet (Andersson 2013:25). De trodde dock att de som bor i östra Finland skulle ha mer 

nytta av att lära sig ryska istället (Andersson 2013:19). 

Maija Varpula undersökte i sin kandidatavhandling 2018 finska elevers attityder till 

riskssvenskt och finlandssvenskt uttal. Flickorna i hennes studie var generellt mer positiva till 

svenskan och tyckte sig kunna se en nytta med att kunna svenska (Varpula 2018:18). Även om 

Varpulas studie framförallt inriktade sig på uttal av det svenska språket lämnade många elever 

kommentarer i det fria kommentarsfältet i hennes enkät. Hälften av kommentarerna innehöll 

den populära frasen ”pakkoruotsi pois” som betyder ”bort med tvångssvenskan”, vilket kan 

tolkas som att många finska elever i underökningen hade en negativ syn på svenskan som 

obligatorisk (Varpula 2018:21). 

3.4 Inställning till finlandssvenskar 

Frågan om de finlandssvenska som mer välbeställda är något som ofta dyker upp då man 

diskuterar spänningar mellan språkgrupperna i Finland. Man kan anta att en negativ inställning 

till de som talar svenska också skulle kunna påverka attityderna till det svenska språket och 
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vikten av att lära sig det. I objektiva mätningar som reglerar t.ex. hälsa, utbildningsnivå, 

sysselsättning och hållbara relationer hamnar finlandssvenskar ofta högt, vilket skulle kunna 

bidra till en stereotyp bild av dem som en enhetligt välbeställd grupp. De tenderar att anses som 

framgångsrika och sociala och mer ”lyckligt lottade” än den övriga befolkningen (Pikänen & 

Westinen 2017:29). Så mycket som 47 %  anser att de svenskspråkiga vill isolera sig från de 

finskspråkiga. Det är en siffra som legat ganska konstant jämfört med tidigare decennier 

(Pikänen & Westinen 2017: 30). Samma andel tycker också att ”De svenskspråkiga i vårt land 

anser att de är bättre än de finskspråkiga” (Pitkänen & Westinen 2017:31). Finlandssvenska 

elever är de gymnasieelever som klarar studierna bäst och även de som säkrast slutför sin 

utbildning utan att hoppa av i förtid (Utbildningsstyrelsen 2018). 

Nurmela 2010 citerar Roos 1994 som undersökt skillnaden mellan finska och 

finlandssvenska män och deras beskrivningar av sig själva. De finlandssvenska kännetecknades 

av en frisk självkänsla, ett positivt tänkande och att de litar på varandra. De finska 

kännetecknades däremot av en svag självkänsla, ensamhet, problematiska relationer, 

avundsjuka och agg (Nurmela 2010:11). Nurmela hänvisar vidare till Hyyppä 2000, som kom 

fram till att finlandssvenskar i Vasa kustområde i genomsnitt lever längre än finskspråkiga. 

Dock var deras ekonomiska rikedomar inte större än de finskspråkiga landsmännens 

genomsnittsnivå (Nurmela 2010:13). Nurmela 2010 hänvisar även vidare till en studie av 

Lehtonen 2000 som kommit fram till att finlandssvenskar tänker mer på kollektivet än 

finskspråkiga som är mer fokuserade på att själva lyckas. Finlandssvenskar har en annorlunda 

”vi-anda”. Andra människors betydelse för dem själva framhävs ofta i finlandssvenskars 

berättelser. Enligt Hyyppä 2005 har finlandssvenskar mer positiva attityder och engagerar sig 

mer i föreningsliv än finnar (Nurmela 2010:10). 

3.5 Ungas attityder till finlandssvenskar 

Det finns även studier som specifikt inriktar sig på attityden hos unga. Eleverna i Milla 

Koivistos studie från år 2009 hade generellt en positiv attityd till finlandssvenskar även om 

några elever nämnde att de fått en lite arrogant bild av dem (Koivisto 2009:27). Maiju Nurmela 

undersökte 2010 några svenskstuderande finska universitetsstudenters inställning till 

finlandssvenskar. De verkade ha positiva uppfattningar generellt, även om det förekom enstaka 

ord med negativ klang om dem som ”mallig” och ”divig” (Nurmela 2010:19). Det var också 

fler som ansåg att finlandssvenskars beteende skiljer sig från finnars än tvärtom (Nurmela 

2010:25). Ca 20 %  av de intervjuade instämde i påståendet att finlandssvenskar anser sig vara 

”bättre” än finnar (Nurmela 2010:22). De intervjuade studenterna trodde själva att den negativa 



14 
 

inställningen mot finlandssvenskar skulle kunna grunda sig i avundsjuka. De menade att 

finlandssvenskarna har fördelar på arbetsmarknaden eftersom de är tvåspråkiga (Nurmela 

2010:23). 

Eleverna i Marina Anderssons studie från år 2013 resonerade att det finns en stereotyp om 

svenskspråkiga som ett ”bättre” folk med mera pengar. Eleverna poängterade dock att de trodde 

att den stereotypa bilden berodde på avundsjuka och att de själva inte upplevde någon större 

skillnad mellan dem och svenskspråkiga (Andersson 2013:21). 

3.6 Inställning till den obligatoriska svenskundervisningen 

I december 2014 genomförde Åbo Akademi en enkätundersökning som visade att tre 

fjärdedelar av Finlands befolkning ansåg att svenskan borde vara ett frivilligt ämne i den finska 

skolan (Sundell 2015:6). Enkäten visade på vissa motsättningar, samtidigt ansåg två tredjedelar 

av finländarna det svenska språket vara en viktig del av det finländska samhället och det fanns 

även ett starkt stöd för Finlands två nationalspråk i enlighet med grundlagen (Sundell 2015:6). 

Intresset bland finska elever att läsa svenska har på senare år gått ned. Samtidigt visar 

undersökningar även att intresset för att läsa andra språk minskat drastiskt. Det gäller såväl 

tyska som franska. Sundell för fram en potentiell förklaring att det skulle kunna bero på 

engelskans kraftiga framfart och att den ökade valfriheten i skolan kan ha medfört att eleverna 

väljer andra ämnen framför ”jobbiga språk” (Sundell 2015:9–10). 

Sundell 2015 summerar samhällsdebatten i Finland och presenterar flera olika argument för 

och emot en obligatorisk svenskundervisning. Till svenskans fördel nämns nyttan med att kunna 

språket i arbetslivet, inte minst i tvåspråkiga regioner. Särskilt nyttig är svenskan i serviceyrken 

och i kommunens tjänst. Svenskan används också flitigt i nordiska kontakter. Norge har länge 

haft en brist på arbetskraft och för svenskan talar också det faktum att svenskkunniga finländare 

haft lättare att få jobb även i Norge. (Sundell 2015:7–8). Undersökningar visar att flerspråkiga 

regioner internationellt varit ekonomiskt framgångsrika. Spanska Katalonien och norditalienska 

Sydtyrolen är exempel som kan stå vid sidan av finska Österbotten eller Viborgtrakten innan 

kriget (Sundell 2015:18–19). Sundell menar vidare att det svenska språket på ett mer tydligt 

sätt gör Finland till en del av Norden (Sundell 2015:20).  

Sundell (2015) presenterar även argument som talar emot en obligatorisk 

svenskundervisning och poängterar att alla finländare sannolikt inte kommer att behöva svenska 

för att man i helt finskspråkiga delar av landet sällan eller aldrig stöter på någon svenskspråkig. 

I de östra delarna av landet kan ryskan istället vara mer användbar, särskilt som det råder stor 

brist på ryskkunniga i Finland (Sundell 2015:8). Dessutom är de flesta ungdomar i de nordiska 
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länderna goda engelsktalare, vilket möjliggör kommunikation på engelska. En fördel med det 

är att kommunikationen då försiggår på ett språk där ingen har, eller upplever sig ha, ett 

språkligt handikapp. Sundell menar att det finns en ”klar jämlikhetsdimension i detta” (Sundell 

2015:17). 

Många motståndare hävdar också att det faktum att svenskundervisningen är obligatorisk 

riskerar att skapa ett ”psykologiskt motstånd” och att ”tvångssvenskan” bidrar till att minska 

intresset till att lära sig svenska (Sundell 2015:12). År 2013 presenterade 

Studentexamensnämnden en rapport som visade att en majoritet av de finländska eleverna, 

närmare 70 %, inte uppnådde den eftersträvade nivån i svenska. I engelska var nivån under 30 

% (Sundell 2015:12). En del hävdar att om svenskan skulle bli frivillig skulle de 

språkintresserade studera med en större iver medan de som inte är lika intresserade skulle 

”befrias från oket” (Sundell 2015:13). Det finns också de som menar att en stor anledning till 

att skolsvenskan är obligatorisk har med den gemensamma historien med Sverige att göra och 

att Finland ännu inte frigjort sig från ”historiens barlast”. Man tenderar att se Sverige som en 

”tidigare ockupationsmakt” (Sundell 2015:20). 

2010 presenterade Finlands näringsliv EK en utbildnings- och arbetskraftspolitisk 

linjedragning om språkbehovet i det finska näringslivet. Man konstaterade då att det andra 

inhemska språket borde vara frivilligt i grundutbildningen, men justerade detta 2013 till att åter 

anse att båda de inhemska språken bör vara obligatoriska. Sedan undersökningar visat att 

språkkunskaperna gått ned anser man nu istället att språkinlärning borde börja så tidigt som 

möjligt, att antalet frivilliga språk ska utökas och att man i arbetslivet borde förutsätta bättre 

kunskaper i svenska än vad man gör idag (Sundell 2015:8). 

3.7 Föräldrars utbildning 

Den forskning som gjorts gällande bakomliggande orsaker till elevers attityder till svenskan är 

samstämmig i att man menar att föräldrarnas inställning påverkar sina barns inställning (jfr t.ex. 

Green-Vänttinen, Korkman & Lehti-Eklund 2010:56 och Andersson 2013:21). Sundell 2015 

menar att välutbildade föräldrar sannolikt kan motivera sina barn bättre till att göra språkval 

som de sedan kan ha nytta av i arbetslivet (Sundell 2015:19). 

Milla Koivistos undersökning från 2009 visade att mammorna till de intervjuade eleverna 

var de som, enligt eleverna, hade mest positiva attityder till svenskan. Dock var det bara en av 

de tre elever som var mest positiva till svenskan som hade universitetsutbildade föräldrar 

(Koivisto 2009:42-43). 
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Att kvinnor värderar svenskan högre än män bekräftas även av Pitkänen & Westinen 2017. 

Personer i ledande ställning, högre tjänstemän och högutbildade värderade generellt svenskan 

högre än vad personer som genomgått yrkesskola och arbetare gjorde (Pitkänen & Westinen 

2017:14). 

4 Metod och material 

Jag har valt att genomföra min undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer och en enkät. 

Jag vill undersöka elevernas attityder till den obligatoriska svenskundervisningen och även 

försöka lista ut bakomliggande orsaker till varför de tycker som de gör. Jag har genomfört en 

s.k. ”respondentundersökning”, vilket betyder att det är intervjupersonernas egna tankar som är 

de primära studieobjekten (Esaiasson m.fl. 2012:228). Frågorna är öppna, med möjlighet till att 

ställa följdfrågor. Intervjufrågorna finns bifogade i slutet av denna uppsats som bilaga 1. Mitt 

informanturval är dock mycket litet. Jag har intervjuat åtta elever. Det lilla antalet informanter 

gör det dock svårt att dra några stora generella slutsatser om vad ungdomar i Finland tycker om 

svenskan. Min undersökning berättar snarare vad just de ungdomar jag intervjuat tycker. 
Jag delade även ut en enkät som eleverna fick fylla i innan intervjutillfället. Enkäter är ett 

tidseffektivt sätt att samla in mycket information snabbt (Norrby & Nilsson 2015:39) och 

lämpar sig bra för s.k. ”slutna frågor” d.v.s. frågor som inte har så många möjliga svarsalternativ 

(Schleef 2014:45). Enkäten finns bifogad som bilaga 2 i denna uppsats. Syftet med enkäten var 

framför allt att spara intervjutid. I enkäten fick eleverna bl.a. fylla i bakgrundsinformation om 

sig själva samt vilka språk de studerat. De fick även värdera på en skala 1–5 hur de skattar sina 

egna kunskaper i att höra, läsa, lyssna på och tala svenska, samt hur gärna de studerar svenska 

och andra språk. Att be någon värdera något utifrån en skala är vanligt då man undersöker 

någons attityd till någonting (Norrby & Nilsson 2015:39). 

Min undersökning bygger, som jag tidigare påtalat, delvis vidare på en uppsats skriven av 

Milla Koivisto 2009 och jag har delvis använt samma intervjufrågor som hon hade. Även de 

frågor jag inkluderade i enkäten var hämtade från hennes undersökning. Eleverna hade också i 

hennes undersökning fått skatta sina egna kunskaper i svenska och hur gärna man studerar 

svenska på en skala från 1–5. För att lättare kunna jämföra mina elevers svar med hennes elevers 

valde jag samma skala. En nackdel med ett udda antal skalnummer är att man kan lämna ett 

neutralt svarsalternativ. Å andra sidan riskerar man med ett jämnt antal nummer tvinga någon 

att ta ställning till något man egentligen inte har någon åsikt om (Schleef 2014:46). Jag vill 

poängtera att jag i uppsatsen även refererar till andra källor som bedrivit liknande forskning, 
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men med andra frågor. Esaiasson m.fl. 2012 påpekar att återanvändning av någon annans frågor 

inte är osjälvständigt utan snarare vittnar om ”en mogen insikt om att forskning bör vara 

kumulativ” (Esaiasson m.fl. 2012:242). Samma författare betonar också vikten av att testa 

frågorna innan de ställs till respondenterna. En fördel för min del är att de ”återanvända” 

frågorna redan testats med gott resultat. Dock kan naturligtvis svaren variera beroende på vem 

som ställer frågorna. En fördel med intervjumetoden är att den gör det möjligt att ställa 

följdfrågor. En nackdel är dock att det vid samtalsintervjuer alltid finns en viss risk att de 

intervjuade anpassar sina svar efter ”vad som förväntas av dem” (Esaiasson m.fl. s. 235). 

Givetvis är detta också en risk då man lämnat ut enkäter (Schleef 2014:45). Som intervjuare 

tror jag att det är viktigt att vara medveten om detta. 

Intervjuerna genomfördes i ett klassrum på skolan eleverna går på. De intervjuades enskilt 

och deras svar spelades in för att senare kunna transkriberas och bearbetas i efterhand. Vid 

intervjutillfället tog jag också emot enkäten med kompletterande frågor som eleverna fyllt i 

innan intervjutillfället och kunde därför kontrollera att t.ex. alla enkätfrågor var besvarade och 

att ingen ruta lämnats tom, vilket annars kan vara en risk då man samlar information med hjälp 

av enkäter (Schleef 2014:53). Elevernas svensklärare hjälpte mig med att distribuera enkäten 

till eleverna och min handledare hjälpte mig att översätta frågorna till finska. Enkäten finns 

bifogad i denna uppsats som bilaga 2. 

4.1 Informanturval 

Jag har intervjuat elever i en finsk stad med en svenskspråkig minoritet. Det innebär att alla 

elever åtminstone har chansen att komma i kontakt med svenskspråkiga finländare och det 

svenska språket. Jag har medvetet valt att inte undersöka elever i en stad med svenskspråkig 

majoritet eller elever i en stad där det nästan saknas svenskspråkiga eftersom jag ville att staden 

i möjligaste mån skulle spegla Finland som helhet i fråga om det procentuella antalet 

svenskspråkiga. Då undersökningens omfattning är liten och tiden begränsad har jag varit 

hänvisad att välja de elever som hade tid att ställa upp på en intervju. 

Jag började med att kontakta rektorn för ett svenskspråkigt gymnasium i den aktuella staden. 

På det viset kunde jag berätta om min undersökning på svenska och få tips om såväl skolchef 

som rektorer vid finskspråkiga gymnasieskolor. Jag fick av skolchefen både tillstånd att 

genomföra undersökningen och kontakt med en svensklärare vid en finskspråkig skola som 

lovade att hjälpa till med att hitta elever att intervjua. Svenskläraren informerade i sin klass om 

min studie och frågade efter frivilliga elever. Han bad även sin svensklärarkollega vid samma 

skola att göra samma sak. Undersökningen bygger alltså på de elever som själva valt att ställa 
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upp på att bli intervjuade. Det innebär att det givetvis skulle kunna vara så att det är de elever 

med starkast åsikter ”för” eller ”emot” den obligatoriska svenskundersökningen som varit de 

som varit mest villiga att delta i undersökningen. 

En svaghet med materialinsamlingen kan vara att jag som uppsatsens författare inte 

behärskar det finska språket. Jag har alltså varit hänvisad till att genomföra intervjuerna på 

svenska eller engelska. För att respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt fick de 

välja vilket språk de ville genomföra intervjuerna på. Min finskkunniga handledare hjälpte mig 

att översätta frågorna till finska och eleverna fick frågorna utskrivna på finska vid 

intervjutillfället. De har dock varit tvungna att svara på svenska eller engelska. Även om jag 

spelade in intervjuerna skulle jag inte haft möjlighet att ställa följdfrågor om intervjuerna 

genomförts på finska. Det hade också varit ett mycket tidskrävande och kanske även dyrt arbete 

att få elevernas svar översatta till svenska. Även om min generella uppfattning är att finska 

ungdomar är mycket duktiga på engelska kan man dock anta att de flesta skulle kunnat uttrycka 

sig mest obegränsat på sitt modersmål. Deltagandet i intervjuerna har, som tidigare påtalats, 

också varit frivilligt och man skulle också kunna anta att urvalet av respondenter begränsas 

något av att de som känner sig tillräckligt bekväma med att prata engelska och svenska är de 

som ställer upp på att delta i undersökningen. Eftersom inlärningen av språk ofta underlättas av 

att man redan kan ett annat språk skulle man kunna anta att de elever som är duktiga på engelska 

också är duktiga på svenska. Dock skulle man i motsats till detta kunna tänka att de elever som 

är duktiga på engelska valt att prioritera engelskan före svenskan och därav kanske känner sig 

mer osäkra på svenska.  

Jag vill underlätta för eventuell kommande forskning som intresserar sig för könsskillnader 

att använda sig av mina resultat. Elevernas namn är fingerade, men de speglar kön. De flickor 

som deltog i studien har fått nya flicknamn och pojkarna nya pojknamn. Jag har valt namn som 

är vanliga för finländare födda i början av 2000-talet. Tidigare forskning har visat att flickor är 

mer positiva till svenskan än pojkar (Jauhojärvi-Koskelo & Palviainen 2011: 90).  

Intervjuerna genomfördes till största delen på engelska och jag har översatt de delar jag valt 

att citera till svenska. Då jag infogat citat har jag citerat dem både på engelska och översatt till 

svenska. Om eleverna sagt något på svenska återges detta i oförändrad form. 

4.2 Presentation av informanter 

Aino är född 2001 och går i årskurs 3 på gymnasiet. Hon har studerat svenska sedan hon var 

13. Hennes första främmande språk var tyska som hon började studera när hon var 8 år gammal 

och engelska började hon studera när hon var 9 år. 
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Aurora är född 2001 och går i årskurs 2 på gymnasiet. Hon började studera engelska i årskurs 

3, svenska i årskurs 7, tyska i årskurs 8 samt spanska under det första gymnasieåret. Hon har 

även bott ett år i USA. 

Emilia är född 2001 och går i årskurs 2 på gymnasiet. Hon började studera engelska i årskurs 

3 och svenska i årskurs 7. 

Juhani är född 2002 och går i årskurs 2 på gymnasiet. Han har studerat svenska sedan årskurs 

7, engelska sedan årskurs 3 och tyska sedan årskurs 1 i gymnasiet. 

Maria är född 2002 och går i årskurs 2 på gymnasiet. Hon började studera engelska i årskurs 1 

och svenska i årskurs 4. Maria är alltså den av eleverna som har börjat studera svenska tidigast. 

Matias är född 2001 och går i årskurs 3 på gymnasiet. Han började studera engelska i årskurs 

1, franska i årskurs 4, svenska i årskurs 7 och spanska i gymnasiet. 

Olivia är född 2002 och går i årskurs 2 på gymnasiet. Hon började studera engelska som första 

främmande språk i årskurs 3, tyska i årskurs 4 och svenska i årskurs 7. 

Sofia är född 2002 och går i årskurs 2 på gymnasiet. Hon började studera engelska i årskurs 4 

och svenska i årskurs 7. Franska och spanska började hon studera i årskurs 1 i gymnasiet. 

5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat utifrån de intervjuer jag genomfört samt de 

enkäter jag skickat ut. Först presenteras elevernas allmänna attityder till svenska, inställning till 

finlandssvenskar, svenskan som skolämne, undervisning i svenska, kontakter med det svenska 

samt varför man studerar svenska i Finland. Detta följs av omgivningens attityder till svenska, 

hur ålder och språkundervisning inverkar på deras attityder samt vad eleverna har för 

framtidsplaner. 

5.1 Allmänna attityder till svenska 

Alla mina informanter har en positiv eller minst ”neutral” inställning till det svenska språket. 

De flesta tror att de hade valt att studera språket även om det vore valfritt. Matias är lite osäker, 

men är ändå klart positiv till svenskans obligatorium. Han nämner att han har en mer positiv 
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inställning till språket nu än vad han hade när han var yngre. Han tycker det är roligare nu när 

han kan lite mer. I början var det svårt.  

Jag ställer frågan ”Varför läser du svenska?”. Eleverna ger inte helt tydliga svar. Kanske är 

frågan lite svår att tolka, men några menar att svenskan behövs för att man ska komma in på 

olika utbildningar och att man även kan behöva svenska i arbetslivet. Aurora säger att man 

förstås kan ha användning av det om man flyttar till Sverige. Hon har funderat lite på att kanske 

göra det någon dag eftersom hon gillar Sverige. Hon erkänner dock att hon förmodligen skulle 

prata engelska med svenskarna som det är nu. Maria är den av informanterna som är mest 

positiv till svenskan. Hon berättar att hon brukar segla med familjen till Sverige och Åland 

nästan varje år och nämner upprepade gånger att hon ”älskar” Sverige. Hon är också den enda 

av informanterna som genomför intervjun helt på svenska. Hon studerar svenska ”för att hon 

tycker om det”. På frågan om svenskans status som ”det andra officiella språket” får jag inte 

väldigt tydliga svar. Många av eleverna funderar dock en stund innan de svarar på frågan om 

Finlands tvåspråkighet. De tycks inte ha så starka åsikter om det. Några tycker att det är bra.  

Jag vet inte. Jag gillar att det är ett officiellt språk, men jag har nog ingen egentlig åsikt. Jag vet inte. Det 

är ok - Sofia 

I don't know. I like it that it is an official language. I don’t really have an opinion. I don't know. It's okay - 

Sofia 

Jag tror att jag vill behålla det som det andra officiella språket. Vi har en gemensam historia och det 

finns fortfarande finlandssvenskar i Finland - Juhani 

I think I'd like to keep it as the second language in Finland. Cause there is the history and still 

finlandssvensk people are living here. - Juhani 

Ingen av eleverna uppgav att de skulle vilja ta bort svenskans status som ”officiellt språk” eller 

vilja byta ut svenskan mot något annat språk. 

5.2 Inställning till finlandssvenskar 

Informanterna har också en positiv bild eller neutral bild av den svensktalande befolkningen i 

Finland. Många definierar en finlandssvensk som ”någon som talar svenska hemma” eller 

någon som har ”föräldrar som talar svenska”. Matias nämner att några av dem kanske inte talar 

finska så bra. Hans grannar var finlandssvenskar, men de lärde sig tala bättre finska av att umgås 

med hans familj. Han nämner också att de ibland kan ha en lite annorlunda kultur. Sofia 

erkänner att det finns en stereotyp om finlandssvenskar som säger att de är like ”rikare” och 

”vackrare”. Det är inte alltid sant, men kanske ibland säger hon och skrattar. Även Aino nämner 

stereotypen om dem som ”rika”. Sedan tycker hon också att de kanske är lite gladare än 

finländare normalt är. Hon säger att stereotypen kanske delvis är sann eftersom 
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finlandssvenskarna har egna universitet dit folk donerar pengar och att man som student kan få 

stipendium. Hon tycker också att det svenska språket låter lite gladare än det finska. Olivia 

beskriver dem som ”a whole country in a way” och berättar att de har sina egna festivaler och 

även kan bete sig lite annorlunda i vissa situationer. Hon beskriver dem som mer ”open minded” 

och mer ”enade”. Att ”alla känner alla” eftersom de är en minoritet. Emilia nämner stereotypen 

om dem som rika, även om hon själv tycker att de är ”precis som alla andra människor”. 

Det är en typisk stereotyp att folk som pratar svenska är rika. Typ ”Oh du är finlandssvensk. Du är rik! - 

Emilia 

It is a typical stereotype that people who speaks Swedish are rich. Like ”Oh, you're finlandssvensk. 

You're rich” - Emilia 

Aurora håller med om att det inte är någon större skillnad mellan dem och andra. Hon har dock 

hört andra säga att de tycker de kan vara ”arroganta”. 

Även om informanterna är samstämmiga i att finlandssvenskarna är en minoritet som är få 

till antalet uppskattar hälften av informanterna att de svenskspråkiga i Finland är fler än vad de 

egentligen är. Tre av informanterna gissar på 10 %. Den som gissar högst tror 13 %. Resten 

gissar på 5 %. Ingen verkar dock riktigt säker på hur stor den finlandssvenska befolkningen i 

Finland egentligen är. 

Informanterna verkar dock ganska samstämmiga i att de tror att de flesta finlandssvenskar 

bor i västra Finland. Aino berättar att det finns många i Esbo utanför Helsingfors, men hon 

säger samtidigt att hon tror att det är så långt österut man kan åka för att hitta finlandssvenskar. 

Maria och Juhani nämner Vasa. Sofia tror att det kanske finns finlandssvenskar i alla finska 

städer som har ett svenskt namn också. 

5.3 Svenskan som skolämne 

Eleverna har innan intervjun blivit tilldelade en enkät att fylla i. Formuläret innehåller lite 

bakgrundsfrågor där de får fylla i information om sig själva, men de får även gradera i en skala 

ett till fem, där fem är bäst, hur gärna de studerar svenska och andra språk de studerar och hur 

bra de själva upplever sig vara på att läsa, skriva och lyssna på svenska. På frågan hur gärna 

man studerar svenska ger eleverna i regel höga betyg. Ingen sätter dock svenskan före 

engelskan. Maria ger svenskan en ”femma”, men ger även engelskan en femma. Dock säger 

hon att svenskan är hennes favoritämne. Även Juhani ger både svenskan och engelskan en 

femma. Ingen elev har kryssat i ett ”sämre betyg” än en trea. När jag ber eleverna se tillbaka på 

hur det var att börja studera svenska minns tre av dem det som svårt eller åtminstone ”delvis 

svårt”. Både Aurora och Aino nämner att de studerat tyska innan och att de var hjälpta av det 
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när de skulle börja studera svenska. Aino gillade inte att studera tyska och blev därför glad när 

hon upptäckte att svenskan var ”som tyska fast lättare”. Aurora tycker även att svenskan är 

lättare än engelskan. Hon tycker att svenskan även har lättare grammatik än engelskan. Matias 

tyckte, som tidigare nämnt, inte om att börja studera svenska men ändrade åsikt när han börjat 

lära sig lite mer. Maria, som är den som både är mest positiv till svenskan och som också började 

studera svenska tidigast, i årskurs fyra, verkar ha haft en ganska neutral inställning till att börja 

studera svenska. 

Det var bara en sak jag behövde att göra – Maria 

Sofias styvmor har svenska släktingar, så hon hade hört en del svenska i hemmet innan hon 

började studera språket. Det väckte hennes intresse. 

Engelskan är annars det språk som eleverna studerar helst. Aino, Olivia, Juhani, Matias och 

Maria ger språket en femma, d.v.s. ”högsta betyg”. Ingen ger engelskan sämre betyg än en fyra. 

Sofias favoritspråk är spanska. Det är det enda språk hon ger en ”femma” när hon får kryssa i 

hur gärna hon studerar olika språk. 

På frågan ”hur bra du är på svenska” får eleverna själva uppskatta i en skala 1–5 hur bra de 

tycker att de behärskar att prata svenska, att skriva på svenska, att läsa en svensk text, och att 

lyssna på svenska. Det tycks vara olika vad eleverna anser sig vara bäst på. Ingen har kryssat i 

”en femma” på något av svarsalternativen. Som högst når eleverna, enligt dem själva, en fyra 

och de två elever som uppskattat sig vara bäst på svenska har i snitt givit sig själva betyget 3,75. 

Maria, som genomför intervjun helt på svenska och som inte heller verkar ha några som helst 

problem med att uttrycka sig på svenska eller att förstå mina frågor ger sig själv snittbetyget 3 

i den femgradiga skalan. En av eleverna har givit sig själv snittbetyget 1,5 och säger också 

under intervjun att hen är dålig på svenska. Aurora har varit ett år i USA som utbytesstudent 

och tycker att hon tappade mycket av det svenska språket då. 

5.4 Undervisning i svenska 

Eleverna är samstämmiga i att de anser att läraren spelar stor roll för vad man tycker om 

svenskämnet. Det finns två svensklärare på skolan där mina informanter går, och eleverna tycks 

vara nöjda med sin svenskundervisning. Det är ingen som nämner att den är missnöjd. Även 

om några elever stundtals tyckt det varit svårt att studera svenska, har ingen sagt att det var 

jobbigt på grund av läraren.   

Jag gillar XX. Läraren gör mig verkligen motiverad - Juhani 

I enjoy XX. The teacher can really keep me motivated - Juhani 
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Läraren är viktig. Det hjälper verkligen om läraren är peppande och gör att svenskan blir rolig - Aino 

The teacher is important. If the teacher is encouraging, make Swedish seem fun, it really helps - Aino 

På frågan om eleverna tycker att det är bra att svenskan är obligatorisk svarar alla utom två att 

det är bra. Den elev som själv uppskattat sig ha svagast kunskaper (1,5 i snitt) är positiv till 

svenskans obligatorium, dock utan att lämna någon vidare förklaring till varför. Maria tycker 

att det är bra att svenskan är obligatorisk och nämner både finlandssvenskarna och den 

gemensamma historien med Sverige som argument. Även Olivia tar upp historien som 

argument för svenskans obligatorium. Aino och Juhani nämner också den gemensamma 

historien som argument, men även att man då lättare förstår sina nordiska grannar. Aino framför 

att man t.ex. kan få jobb i Stockholm. Många av eleverna nämner att de vet att en del andra är 

negativa till svenskans obligatorium. Aino tror att det är för att vissa inte tar svenskstudierna 

seriöst och att deras negativa inställning till ämnet gör att de inte lär sig. Aurora tycker att det 

vore bra om svenskan vore valfri, men understryker samtidigt att hon tycker att det är viktigt 

att man lär sig andra språk, vid sidan om engelskan. 

När någonting är obligatoriskt, inte valbart, förlorar vissa sin motivation. De bara hatar skolan. Men det 

är å andra sidan bra att lära sig nya språk. Så det är väldigt komplicerat. Jag tror att det kunde vara bra 

om det fanns fler valmöjligheter. Att man t.ex. måste läsa ett främmande språk, men att det kunde vara 

svenska eller spanska eller något sånt. Men jag tror att det är viktigt att alla studerar något språk 

åtminstone, förutom engelska. – Aurora 

When something is demanded, not optional, some people just lose their motivation. Just hate the school. 

But then it's also good to learn new languages. So it's very complicated. I think there maybe could be 

more options like you have to study a foreign language but it could be like Swedish or Spanish or 

something like that. But I think it's very necessary that everyone studies some language at least, besides 

English - Aurora 

Sofia är lite inne på samma spår: 

Jag tycker det borde vara valfritt eftersom det är så många människor som hatar språk och inte vill 

studera det - Sofia 

I think it should be voluntary like there are so many people who hates language and don't want to study it 

– Sofia 

Matias ställer sig positiv till obligatoriet. Dock tror han inte att han själv skulle ha börjat att 

studera svenska om det inte vore obligatoriskt. Han nämner att han fått en mer positiv syn på 

svenskämnet sedan han lärt sig mer och inte längre uppfattar ämnet som lika svårt. Maria är 

positiv till svenskans obligatorium: 

Jag tycker att det är jättebra för att vi har många finlandssvenska människor här och vi har varit i vår 

historia en part of Sverige. Så det är bara en sak vi måste göra tycker jag – Maria 

Generellt uppfattar jag dock inte eleverna som starkt positiva eller negativa. De är på det hela 

taget ganska diplomatiska och har stor förståelse för att det finns människor som kanske inte 

tycker som dem. De positiva svarar ofta ”It’s ok” eller ”It’s fine” på frågan om svenskan bör 
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vara obligatorisk. De som tycker att det vore valfritt påpekar samtidigt att det är viktigt att lära 

sig språk.  

5.5 Kontakter med det svenska  

De flesta av mina informanter har någon form av kontakt med Sverige eller svenskspråkiga. 

Olivia dansade när hon var yngre och berättar att det där var mest finlandssvenskar. Hon nämner 

också att hon ibland lyssnar på svenska artister som t.ex. Veronica Maggio och Lisa Nilsson. 

Det finns en ort som ligger ca en mil från platsen där mina informanter bor som har 

svenskspråkig majoritet. Aino nämner att hon känner några som spelar handboll i den orten och 

de lär sig ofta svenska bättre. Juhani har ett par finlandssvenska vänner och ibland brukar han 

fråga dem om hjälp då han övar på svenska. Ingen av informanterna talar annars svenska med 

finlandssvenskar. Inte ens Maria som älskar svenska. 

Dom pratar aldrig svenska med dom som inte är finlandssvenskar. – Maria 

På samma fråga svarar Aino: 

Mest typ finska, för många av dem är verkligen bra på finska. Så de föredrar det. Men om jag måste så 

använder jag engelska. Jag tror jag typ skulle kunna prata svenska med dom, kanske. Jag förstår ju vad 

de säger men ibland tycker jag det är svårt att svara på svenska. - Aino 

Mostly like Finnish, because most of them are really good at Finnish. So they like prefer that. But if I 

have to, I use English. But if I have to. Nowadays. I think I'll be able to speak like in Swedish with them, 

you know, maybe. Well I understand what they say to me but its sometimes hard to come up with 

Swedish answers so. - Aino 

Alla mina informanter har varit i Sverige. Olivia åker dit varje år eftersom hon har en svensk 

kusin. Hon säger att hon vill tala mera svenska med honom men att det oftast blir en mix av 

engelska och finska eftersom kusinen kan lite finska. Emilia berättar att hon varit i Sverige tre 

gånger i år. Hon tycker mycket om Stockholm. Maria brukar segla varje år med sin familj till 

Åland och Stockholm. Hon är den enda som säger att hon alltid pratar svenska när hon är där. 

Juhani deltar i ett musikprojekt tillsammans med andra nordiska ungdomar. De bildar band och 

spelar musik tillsammans. Nyligen var de i Esbo utanför Helsingfors och han berättar att han 

då talade lite svenska, men att det blev en mix av svenska och engelska. Han berättar också att 

han snart ska till Lund med samma musikprojekt. 

5.6 Varför studerar man svenska i Finland? 

En fråga jag har med i min undersökning är ”Varför studerar man svenska i Finland?”. De 

vanligaste svaren är att det är av historiska orsaker samt att man gör det på grund av den 
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gemensamma historien med Sverige. Aurora, Juhani och Aino nämner att det också är på grund 

av att man har en svensktalande befolkning i Finland. Aurora menar att det är viktigt att man 

åtminstone förstår vad finlandssvenskarna säger och att känna till den delen av den finländska 

kulturen. Juhani menar att det är viktigt att behålla svenskan i Finland. Aino poängterar att det 

fortfarande finns människor i Finland som inte kan finska, särskilt i vissa områden i Finland. 

Hon erkänner att det kanske inte är ett måste att kunna svenska i östra Finland, men där hon 

bor, i västra Finland, är det viktigt. Hon berättar också att det är väldigt viktigt att behärska 

svenska i vissa jobb, t.ex. om man jobbar på ett postkontor. Matias och Olivia är mer korta och 

koncisa i sina svar varför man studerar svenska i Finland och svarar båda: ”För att vi måste”. 

Men båda lägger också till att anledningen till det är att det är det andra nationella språket i 

landet. Maria håller med om att det är något man måste göra, men hon poängterar samtidigt att 

många faktiskt tycker om att studera svenska. 

5.7 Omgivningens attityder 

En del av informanterna nämnde under intervjuns gång att en del av deras kompisar inte tyckte 

så mycket om att studera svenska. Jag frågar eleverna vad deras familj och vänner tycker om 

svenskan. Enligt eleverna är deras föräldrar generellt positiva. Sofia säger att hennes föräldrar 

är ”kind of neutral about it”. Hon nämner dock att hennes mamma är duktig på svenska. Dock 

är hennes pappa ”kind of bad”. Han är dock inte negativ till svenskan. Aurora har aldrig 

någonsin hört sin pappa prata svenska, men säger att båda föräldrarna är positiva. Hennes 

mamma började studera svenska redan i årskurs 2 och är duktig på det. Emilia säger att hennes 

föräldrar är positiva till svenskan men att de är ”varken bra eller dåliga” på det. De använder 

det sällan. Olivia berättar att hennes faster är svensk och att hennes föräldrar pratar en del 

svenska. Ibland övar hon svenska tillsammans med dem. Hon säger dock att de inte är ”proffs”, 

men de gillar att öva. Båda föräldrarna har studerat svenska vid universitetet. Matias föräldrar 

har svenskspråkiga vänner de pratar svenska med. Särskilt hans mamma är duktig på språket. 

Även Juhanis föräldrar kan svenska och de tycker att det är bra att man lär sig språket i skolan. 

Ainos mamma har bott i Stockholm i flera år och kan därför bra svenska och hennes pappa har 

använt språket i jobbet och tar ofta chansen att försöka prata svenska. Även Marias mamma har 

bott i Sverige. Hon berättar att hennes mamma ”älskar” svenska och att hennes pappa också är 

positiv. 

Bara Aino berättar att de flesta av hennes vänner har negativa attityder till språket. Hon 

berättar att hon ofta är den enda som kan språket och kommer någon och frågar något på svenska 
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kallar de alltid på henne för att få hjälp. Aino väljer att genomföra intervjun på engelska, men 

hon berättar att hon nog skulle tala svenska eller ”easy Swedish” om hon t.ex. var i en butik. 

Hon berättar också att hennes bror tidigare ”sucked at it”, men att han blev bättre när han 

började göra militärtjänstgöringen och träffade svensktalande. Aino själv har målet att bli riktigt 

bra på svenska. Juhani berättar att några av hans vänner inte tycker att det är viktigt att lära sig 

svenska. Matias berättar också att han har vänner som tycker att det är ”stupid” att man måste 

lära sig svenska. Han säger att de som tycker så inte är så bra på svenska. Hans syskon är dock 

positiva. Aurora tror att de flesta av hennes vänner gillar svenska och hon berättar om en kompis 

som verkligen älskar det 

Jag har en kompis som älskar Sverige och svenska och hon vet att hon vill flytta till Sverige någon gång. 

Hon använder det med mig och hon har ett väldigt bra uttal, typ det riktiga uttalet, så jag blir imponerad 

när jag hör henne hon pratar svenska - Aurora 

I have one friend who loves Sweden and Swedish and she knows she wants to move to Sweden at some 

point so. She uses it with me and she has a very good Swedish accent, like the real accent. So I'm like 

impressed when she speaks Swedish” – Aurora 

Sofia är väldigt neutral. Hon berättar att hon aldrig pratar om vad man tycker om svenska med 

vänner eller syskon. Hon tror dock inte att någon hatar det. Det är liksom något man måste göra 

bara. Maria säger att hennes vänner tycker att svenskan är ”ok” och erkänner också att hon nog 

är mer positiv än sina vänner. Även hennes syskon gillar svenska. 

Olivia har läst både kort och lång svenskkurs. Hon började med den långa, men kände att 

det blev lite stressigt så hon gick över till den korta kursen. Hon har märkt att de som läser lång 

svenska har en mer positiv inställning till språket än de som läser kort svenska. Hon berättar 

dock att de flesta av hennes vänner är positiva och att de ibland ”på skämt” börjar att prata 

svenska med varandra för att öva. 

Aino och Maria är eniga om att de tror att omgivningens attityder till språket inte spelar så 

stor roll för vad de tycker. Båda upplever sig som mer positiva än deras kompisar. Aino tror 

dock att hon kan ha blivit påverkad av sina föräldrar som är väldigt positiva till språket. Juhani 

tror bara att hans vänner påverkar honom positivt. De med negativ attityd bryr han sig inte lika 

mycket om. Om någon av hans vänner är positiv eller om han umgås med någon som är 

finlandssvensk kan han bli ännu mer motiverad. Aurora poängterar att hon alltid gör som hon 

vill och att omgivningens attityder inte spelar så stor roll. Olivia, Emilia och Sofia är dock eniga 

i att omgivningens attityder påverkar. Olivia menar att det alltid finns någonstans i bakhuvudet 

vad kompisarna tycker. Både Sofia och Emilia är eniga i att det kan växla lite vad de tycker om 

svenskan beroende av vad de kompisar man för tillfället är med tycker. 
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Alla informanter har hört ordet pakkoruotsi. Olivia berättar att hon hört det i skolan och att 

speciellt killar använder ordet. De är de som inte har något intresse i att studera svenska som 

använder det. Hon tycker ordet har en speciell ton som berättar att man inte vill studera det, så 

hon använder det inte. Men hon säger samtidigt att hon förstår dem som använder ordet 

eftersom de är tvingade att läsa svenska. Emilia har hört det både på nyheterna och i skolan. 

Även hon säger att hon förstår de som använder ordet. Hon tycker det är lite hårt att man måste 

kunna både engelska och svenska för att få ett jobb. Aurora har hört politiker använda ordet när 

man diskuterar den obligatoriska svenskan. Men hon tycker å andra sidan att det är bra att man 

diskuterar det ”because it’s just a very big thing”. Matias hör det alltid när man pratar om den 

obligatoriska svenskan. Men han tycker inte att ordet är så negativt som vissa andra gör, säger 

han. Han säger dock att han inte använder ordet själv. Sofia har hört ordet både i skolan och på 

sociala medier. Hon tror att det mest är folk som inte är så bra på språk och som inte vill studera 

det som använder det. Hon säger att hon på ett sätt kan förstå det, men menar att det är viktigt 

att studera svenska, åtminstone lite, eftersom det är ett officiellt språk. Hade det inte varit det 

hade det inte spelat någon roll, säger hon. Juhani har hört ordet i skolan när folk klagar över 

den obligatoriska skolsvenskan. Han tycker att termen är negativ, även fast han erkänner att 

man ju faktiskt är tvingad att läsa svenska i Finland. Aino berättar att hon hört ordet av någon 

från Sannfinländarna. Hon berättar också att många unga gillar det partiet. Hon hörde det när 

hon gick på konstskola. Hon säger att det har ett negativt stigma, men att ordet samtidigt är 

väldigt ärligt. Hon tycker dock att de unga i Sannfinländarna är ”like crazy”. Intressant är att 

Maria som ”älskar svenskan” är den som inte tycker att pakkoruotsi är ett särskilt negativt 

begrepp, utan svarar att hon hört ordet ”för vi har pakkoruotsi här”. Hon menar att hon själv 

använt ordet och ser det inte som negativt att man gör det. 

5.8 Ålder och språkundervisning 

Gällande frågan om vilken ålder informanterna tycker är en bra ålder att börja studera svenska 

är eleverna väldigt eniga. Alla svarar att en bra ålder att börja sina svenskstudier skulle vara då 

man är 10–11 år gammal. Maria är den enda av mina informanter som börjat studera svenska i 

årskurs 4. Hon är, som tidigare nämnt, även den enda av informanterna som genomför intervjun 

helt på svenska och också den som har svenskan som favoritämne. Hon är nöjd med att ha börjat 

studera svenska redan i årskurs 4. Olivia började studera svenska när hon var 13, men hon var 

inte så nöjd med läraren hon hade då. Därför tycker hon att hon i princip bara studerat svenska 

i ett år. Hon hade velat börja när hon var tio om hon fick välja på nytt. Hon tycker det är en bra 

ålder eftersom man börjar studera engelska när man är nio. Hon har även kompisar som studerat 
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svenska sedan de var sju år gamla och pratar det nästan flytande. Emilia berättar att hon hade 

kunnat välja att studera svenska från och med årskurs 4 men att det av någon anledning inte 

blev så att hon gjorde det. Hon började i årskurs 7 och tycker det var för sent eftersom hon 

började studera ytterligare ett språk i årskurs 8. Aurora ville börja studera svenska redan i 

årskurs 4, men de fick inte ihop en tillräckligt stor grupp på hennes skola så hon fick vänta till 

årskurs 7. Matias började i sjuan och tyckte det var för sent. Särskilt som vissa inte fortsätter 

skolan efter årskurs 9 och därmed bara får möjlighet att läsa språket i tre år. Sofia föreslår att 

det vore bra att börja läsa svenska kanske ett år eller två efter att man börjat läsa engelska. Hon 

har nyligen hållit ett föredrag om pakkoruotsi där hon även föreläste om att man inte lär sig 

rikssvenskt uttal på svensklektionerna i Finland. Hon menar att man skulle bli bättre förstådd i 

Norden om man inte pratar ”finlandssvenska”. Aino menar att det vore bra att starta med 

grunderna i svenska tidigare så att man kommer in i språket och inte känner sig lika ”tvingad” 

att läsa det när man börjar i årskurs 7. Hon tycker att 13 är en dålig ålder eftersom det är svårt 

att ”tvinga” någon att göra något då. Det funkar inte, menar hon. 

5.9 Framtidsplaner 

De flesta av mina informanter har ganska klart för sig vad de vill göra efter gymnasiet. Olivia 

vill studera medicin. Kanske utomlands: hon nämner Baltikum, de skandinaviska länderna eller 

Tyskland som alternativ. Hon har studerat tyska sedan hon var tio år. Emilia vill bli tandläkare, 

men hon säger att hon måste bli bättre på svenska för att kunna bli det. Hon var utbytesstudent 

i Ohio förra året och glömde då mycket av svenskan eftersom hon aldrig hörde svenska där. 

Hon berättar att hennes mamma gärna vill att hon söker något sommarjobb i Sverige så att hon 

kan bli bättre på svenska. Aurora är inte säker vad hon vill göra efter gymnasiet. Kanske vill 

hon studera samhällskunskap eller något med språk. Ekonomi och historia gillar hon också. 

Kanske studerar hon allting, lite av varje. Sofia vill studera psykologi och se vart det leder 

henne. Maria vill studera vidare. Hon vet inte riktigt vad hon vill studera, men kanske vill hon 

studera i Uppsala. Juhani vill helst bli musiker. Blir han inte det vill han studera någonting där 

han kan utnyttja sin talang för matematik. Kanske fysik. Eller historia. Aino vill studera 

ekonomi. Hon vill studera i Helsingfors och kommer söka till både svenskspråkiga och 

finskspråkiga universitet, därför lägger hon just nu mycket tid och kraft på svenskstudierna. 

Hon har redan gjort ett svensktest hon lyckades bra med. Hon fick högsta betyg. Matias är den 

enda som svarar att han inte vet vad han vill göra efter gymnasiet. 
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6 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultaten i relation till forskningsfrågorna. Jag ville veta hurdana 

attityder de finskspråkiga eleverna har till den obligatoriska svenskundervisningen och den 

svensktalande befolkningen i Finland. Jag ville också veta hurdana attityder människor i 

elevernas omgivning har och hur de inverkar på dem. Slutligen ville jag också ta reda på om 

andra faktorer, som startålder för svenskinlärningen och självuppskattad färdighetsgrad, spelar 

in i attityderna. Resultatet sätts i förhållande till Koivistos studie från 2009. Sist i kapitlet följer 

en avslutande sammanfattning och förslag till vidare forskning. 

6.1 Elevernas attityder till den obligatoriska 

svenskundervisningen 

Man kan utifrån mina resultat konstatera att jag intervjuat elever med en generellt ganska positiv 

syn på den obligatoriska svenskundervisningen. De resultat jag får fram är därav generellt ”mer 

positiva” än de resultat mycket av den tidigare forskningen presenterat, och som jag refererat 

till i denna uppsats. Jag valde att besöka en gymnasieskola. Tidigare forskning bekräftar att 

gymnasieskoleelever generellt har en mer positiv inställning till svenskämnet än vad 

yrkesskoleelever har (Tuokko 2011:36). En annan aspekt som inverkar på mina resultat är att 

skolan jag besökte visade sig vara en högpresterande skola, vilket kan synas i elevernas allmänt 

positiva attityder till svenskan som skolämne.  

Tidigare forskning har visat att pojkar är mindre motiverade till att läsa svenska än flickor 

(Pitkänen & Westinen 2011:21–22). I min studie deltog två pojkar och sex flickor. Båda 

pojkarna ställde sig positiva till svenskundervisningen som obligatorisk. De som istället tyckte 

att den borde vara valfri var två av flickorna. De som tyckte att svenskundervisningen borde 

vara valfri hade dock positiva attityder till svenskan som helhet och betonade samtidigt vikten 

av att lära sig språk. De hade också själva läst svenska även om det vore valfritt. De tror sig 

kunna ha användning av språket i framtida jobb och även behöva det för att komma in på 

universitets- och högskoleutbildningar.  

6.2 Attityder till den svenskspråkiga befolkningen 

Eleverna har positiva attityder till finlandssvenskar. Några av dem erkänner dock att det finns 

en stereotyp om dem som ”rika” och ”framgångsrika”. En del av eleverna tar avstånd från 

stereotypen, men några erkänner också den som åtminstone ”delvis sann”. Jag har i uppsatsen 



30 
 

refererat till forskning som kommit fram till att finlandssvenskar lever längre och även att det 

finns stereotyper om dem. Mina informanter bekräftar här mycket av den tidigare forskning 

som gjorts, som också kommit fram till att denna stereotyp finns (Nurmela 2010:11–13). 

Eleverna tycks generellt överskatta antalet svenskspråkiga i Finland. Några informanter ger 

en någorlunda korrekt siffra när de ska uppskatta hur många de är (ca 5 %), men ingen 

underskattar antalet. De flesta informanter har kompisar som är finlandssvenska, men inte alla. 

Ingen av dem talar svenska med finlandssvenskar. Aino nämner att det finns svenskspråkiga 

universitet, och syftar förmodligen på Åbo Akademi och den svenska handelshögskolan i 

Helsingfors. Det ska dock tilläggas att även finskspråkiga elever är välkomna att söka dit, även 

om all undervisning ges på svenska. 

6.3 Omgivningens inverkan på elevernas attityder till svenskan 

Dessa elever är, precis som alla andra finländska ungdomar, omgivna av ett medielandskap och 

en debatt som på senare år hårdnat då man talar om den obligatoriska skolsvenskan. Alla känner 

till uttrycket pakkoruotsi. De tycks dock behålla sin motivation ändå. Några elever berättar att 

de har kompisar som är negativa till skolsvenskan. Några av eleverna berättar att de ibland kan 

påverkas av dem. Aino tycker att det är kul att hennes kompisar som inte tycker om svenska så 

mycket frågar henne om hjälp och Juhani berättar att det bara är de med positiva attityder som 

påverkar honom.  

Även om ingen är direkt negativ upplever jag Aino och Maria som mest positiva. Båda 

flickorna tycks också ha de mest positiva föräldrarna, vilket kanske påverkat dem. Även Juhani 

är väldigt positiv. Det ska dock tilläggas att ingen av eleverna verkar ha en förälder som är klart 

negativ till svenskan.  

6.4 Effekten av ålder vid studiestart och självuppskattad 

färdighetsgrad 

Av de elever jag intervjuade började sju av dem att läsa svenska i årskurs 7. En elev började 

läsa svenska redan i årskurs 4 och det var bara hon som genomförde intervjun helt på svenska. 

Hon var samtidigt den jag uppfattade som allra mest positiv till svenskämnet. Det faktum att 

hon fick möjlighet att börja läsa språket redan i fjärde klass har kanske påverkat hennes syn på 

språket också. Det är hennes favoritämne och hon uttrycker sig bra på svenska. Förmodligen är 

det lättare att tycka om någonting när man lär sig mer och inte upplever det man ska lära sig 

som lika svårt. Olivia som läst både A- och B-svenska berättar att de som läser den längre 
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svenskkursen (A-svenska) är mer motiverade än de som läser en kortare kurs (B-svenska). 

Matias berättar också att han tidigare varit negativ till svenskan, men att han fått en annan 

uppfattning när han lärt sig mer. 

6.5 Har attityderna till svenskans ändrats under de senaste tio 

åren? 

Milla Koivisto intervjuade sju finska gymnasieelever år 2009, tio år innan jag gjorde min 

undersökning. Min undersökning baserades delvis på hennes forskningsfrågor. Jag ville se om 

finska ungdomars attityder till svenskan ändrats något på tio år. Resultatet visade sig dock vara 

väldigt lika. De intervjuade eleverna hade en generellt positiv inställning till svenskan, såväl i 

min som i Koivistos studie.  

Eleverna i min studie var samstämmiga med flickorna i Koivistos studie. Pojken Koivisto 

intervjuade tyckte inte att det var viktigt att lära sig svenska. Pojkarna i min studie var dock 

positiva. En av dem tillhörde de tre mest positiva som jag intervjuade. Resultaten i min studie 

går alltså emot Koivistos och även annan tidigare forskning som visat att pojkar är mindre 

motiverade att läsa svenska än flickor (Pitkänen & Westinen 2011:21–22). Materialet i min 

studie var dock litet varför detta resultat får tolkas med försiktighet. 

Eleverna i båda studierna hade positiva attityder till finlandssvenskar, även om några elever 

i Koivistos studie upplevt några finlandssvenskar som ”arroganta”. Några elever i min studie 

nämnde att det finns en stereotyp om finlandssvenskar som ”lyckade” och ”rika”. En del tog 

avstånd från stereotypen, andra erkände den som ”delvis sann”. 

Majoriteten av eleverna i båda studierna ställde sig positiva till svenskans obligatorium. En 

elev i Koivistos och två i min studie tyckte svenskundervisningen borde vara valfri. Det 

vanligaste svaret på frågan varför man studerar svenska i Finland var i både min och Koivistos 

studie att det är det ”andra officiella språket” och på grund av den gemensamma historien med 

Sverige. Eleverna i båda studierna uppskattade också sina svenskkunskaper ganska lika då de 

själva fick uppskatta sina färdigheter i att tala, lyssna, läsa och skriva på svenska. Den elev som 

skattat sig högst i min studie gav sig själv i snitt 3,75 i en femgradig skala. I Koivistos studie 

gav den elev som skattade sina egna kunskaper i svenska högst en fyra i snitt. Den elev i min 

studie som skattat sina kunskaper lägst gav sig själv i snitt 1,5 i den femgradiga skalan. Eleven 

var dock positiv till svenskan. Lägre självuppskattad färdighetsgrad hänger alltså inte 

nödvändigtvis ihop med en mer negativ attityd. Samtidigt hade Matias attityd till svenskan, som 

tidigare nämnts, ändrats från negativ till positiv när han lärt sig mer. 
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Varken eleverna i min eller Koivistos studie trodde att omgivningen påverkade deras 

attityder till svenskan särskilt mycket. I båda studierna fanns det elever som uppgav sig ha 

kompisar med negativa attityder till svenskan.  

Eleverna i Koivistos studie började generellt studera svenska tidigare än vad eleverna i min 

studie gjorde. Tre av eleverna i hennes studie började i årskurs fem. Det var dock inte så att de 

som börjat studera språket tidigast hade de mest positiva attityderna till språket. I min 

undersökning var det bara en person som börjat studera svenska i mellanstadiet (årskurs 4), och 

hon var samtidigt den som uppgav att ämnet var hennes favoritämne. Samtliga elever i min 

studie tyckte att det vore bra att inleda sina svenskstudier då man är ungefär 10 år gammal. 

Liknande resultat visade Koivistos studie. 

6.6 Avslutande tankar och förslag till vidare forskning 

I denna uppsats undersöker jag några gymnasieelevers attityder till den obligatoriska 

skolsvenskan. Attityderna visade sig vara positiva och jämför man mina resultat med Koivisto 

2009 syns inga större skillnader i utvecklingen av ungdomars attityder under de tio år som 

förflutit sedan hennes undersökning publicerades. Eleverna visade heller inga negativa attityder 

till den svensktalande befolkningen i Finland och de flesta ställde sig också positiva till 

svenskans obligatorium.  

Innan jag intervjuade eleverna och tog kontakt med skolchefen i kommunen hade jag ingen 

som helst aning om vilka gymnasieskolor som fanns. Jag valde alltså inte aktivt vilken skola 

jag skulle besöka, utan lät skolchefen vidarebefordra mig till en skola där det fanns en 

svensklärare som kunde hjälpa mig att få fram elever till min intervju. När jag kom fram till 

den aktuella skolan stod det ganska snart klart att det var en skola med högpresterande elever, 

där elever med generellt goda studieresultat studerar, vilket också svenskläraren som hjälpte 

mig med intervjuerna bekräftade. Man kan därav anta att dessa elever kanske är mer positivt 

inställda även till svenskan, då de flesta verkade uppskatta att gå i skolan. Kanske var det 

slumpen som gjorde att jag blev skickad till denna skola, men visst finns det en ”risk” att 

skolchefen önskade visa upp ”det bästa han hade” och valde en skola med goda studieresultat. 

Man får inte heller komma ifrån att jag som intervjuare, som tidigare nämnts, kan ha haft 

viss påverkan på elevernas svar. Eleverna visste att jag var på skolan i egenskap av ”forskare” 

och svensklärare. De visste också att deras svensklärare, som betygsätter dem, hjälpt mig med 

att genomföra intervjuerna på så vis att han gjort ett schema och ordnat en plats för intervjuerna 

till mig. De finns alltid en risk att eleverna inte vill tala allt för negativt om svenskämnet inför 

mig som svensk och svensklärare och kanske också inför sin egen svensklärare. Min 
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uppfattning har dock varit att de svarat ärligt på mina frågor. Tyvärr gjorde tidsbristen att jag 

bara fick 15 minuter med varje elev. Det kan ha bidragit till det faktum att de flesta elever valde 

att genomföra intervjuerna på engelska. Min uppfattning var att det gick snabbare då eleverna 

fick svara på engelska. Jag kunde dock ställa mina frågor på svenska och upplevde att de flesta, 

om än inte alla, förstod mig. I dessa fall bytte jag till engelska. Inga av eleverna uppvisade några 

problem att förstå engelska, men man bör dock ha i åtanke att ingen av eleverna genomförde 

intervjuerna på sitt modersmål då man tolkar resultaten. 

Ett överraskande resultat är att alla elever önskat börja läsa svenska tidigare och de var också 

samstämmiga i att det vore önskvärt att börja studera språket i 10-årsåldern. Den enda eleven 

som genomförde intervjun helt på svenska var också den enda i min undersökning som börjat 

studera svenska i 10-årsåldern. De andra eleverna började i årskurs 7. Man kan fråga sig om 

12–13-årsåldern är en bra ålder att börja studera ett språk man kanske inte känner sig så 

motiverad att studera, då språkets introduktion riskerar att komma samtidigt som puberteten 

och de eventuella revolter som hör åldern till. Dessutom hinner de elever som inte läser vidare 

efter grundskolans slut bara läsa språket i tre år.  

Ett uppslag till vidare forskning skulle kunna vara att fokusera mer på hur ålder vid 

studiestarten påverkar motivationen och attityderna till skolsvenskan. Det skulle dock behövas 

ett större antal informanter från fler skolor än de jag hade i min studie för att kunna dra några 

generella slutsatser. Det hade också varit intressant att besöka en yrkesskola i samma stad i 

Finland och jämföra dessa elevers syn på svenskämnet med gymnasieelevernas. Omfattning 

och tidsram för detta examensarbete tillät dock inte detta. Det vore dock ett ytterligare uppslag 

till vidare forskning. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

1. Svenskan som skolämne 

1.1 What was it like to start studying Swedish? 

Hur var det att börja studera svenska?   

Millaista oli aloittaa ruotsin opiskelu? 

 

1.2 What do you think of Swedish as a school subject? Why? 

Vad tycker du om svenska som skolämne? Varför?  

Mitä mieltä olet ruotsista lukuaineena? Miksi? 

 

1.3 How interesting is it to study Swedish in your opinion? scale 1-5 (3 is 
neutral) 

Hur intressant är det att studera svenska enligt dig? skala 1-5 (5=mycket intressant, 
4=ganska intressant, 3= någorlunda intressant/vet inte, 2= mindre intressant, 1= inte 
alls intressant)  

Varför då?  

Miten kiinnostavaa ruotsin opiskelu on mielestäsi? 

 

1.4 What do you think about Swedish teaching in your school / other schools 
you attended? Why? 

Vad tycker du om svenskundervisningen i din skola /andra skolor du gått på? Varför?  

Mitä mieltä olet ruotsin opetuksesta koulussasi/aiemmissa kouluissasi? 

 

1.5 Have you had the same teacher in Swedish in high school / previous 
schools or different? 

Har du haft en och samma lärare i svenska i gymnasiet/tidigare skolor eller olika?  

Onko sinulla ollut sama vai useita ruotsinopettajia?  

1.6 Do you read any voluntary courses in Swedish? 
 

Läser du några frivilliga kurser i svenska?  
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Luetko vapaaehtoisia ruotsinkursseja? 

Do you read / listen to something in Swedish during your spare time? 

1.7 Do you read / listen to something in Swedish during your spare time? 
 

Läser/Lyssnar du något på svenska under din fritid?  

Luetko/kuunteletko ruotsia myös vapaa-ajallasi? 

 

1.8 Do you speak / use any language other than Finnish in your spare time / out 
of school? Which? Where? 
 

Pratar/använder du några andra språk än finska i din fritid/utanför skolan? Vilka? 
Var?  

Puhutko/käytätkö muita kieliä kuin suomea vapaa-ajallasi/koulun ulkopuolella? Mitä 
kieliä? Missä? 

 

2. Svenskan i Finland  

2.1 Why do you study Swedish in Finland? 

Varför studerar man svenska i Finland?   

Miksi Suomessa opiskellaan ruotsia? 

 

2.2 Why do you read swedish? 

Varför läser du svenska?  

Miksi sinä opiskelet ruotsia? 

 

2.3 Who is, in your opinion, a person that is finlandssvensk? 

Vem är enligt dig finlandssvensk?  

Kuka on mielestäsi suomenruotsalainen? 

 

2.4 How many are they? 

Hur många är de?  

Miten monta heitä on? 
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2.5 Where in Finland do they live? 
 

Var i Finland bor de?  

Missä he asuvat (Suomessa)? 

 

2.6 Have you had contact with Swedish-speakers? Where? Which contact? 

Har du haft kontakt med svenskspråkiga? Var? Vilken kontakt?  

Oletko ollut yhteydessä ruotsinkielisiin? Missä? Millä lailla? 

 

2.7 For example, do you travel to Sweden, Åland, Swedish-speaking places? 

Reser du t.ex. till Sverige, Åland, svenskspråkiga orter?  

Matkustatko esimerkiksi Ruotsiin, Ahvenanmaalle, tai muille ruotsinkielisille alueille? 

 

2.8 What is your general opinion about Finnish Swedes? 

Vad är din allmänna uppfattning om finlandssvenskar?  

Mitä mieltä olet suomenruotsalaisista? 

2.9 What is your general opinion about Sweden and Swedes? 
Vad är din allmänna uppfattning om Sverige och svenskar?  

Mitä mieltä olet Ruotsista ja ruotsalaisista? 

 

2.10 Today it is compulsory for Finnish speakers to read Swedish in school. 
What do you think about it? Why? 

Idag är det obligatoriskt för finsktalande att läsa svenska i skolan. Vad tycker du om 
det? Varför?  

Ruotsinkielen opiskelu on nyt pakollista suomenkielisille. Mitä mieltä olet tästä? 
Miksi? 

 

2.11 Would you read Swedish if it were completely optional? 

Skulle du läsa svenska om det vore helt valfritt?  

Opiskelisitko ruotsia jos se olisi valinnanvaraista? 

2.12 It is also compulsory for Swedish-speakers in Finland to read Finnish. 
What do you think about it? Why? 
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Det är även obligatoriskt för svenskspråkiga i Finland att läsa finska. Vad tycker du 
om det? Varför? 

Ruotsinkielisille on myös pakollista opiskella suomea Suomessa. Mitä mieltä olet 
tästä? Miksi?  

 

2.13 If you could choose again, would you start reading Swedish earlier / later? 
Why? 
 

Om du kunde välja på nytt, skulle du börja läsa svenska tidigare/senare? Varför?  

Jos saisit valita nyt, aloittaisitko ruotsin opiskelun aikaisemmin/myöhemmin? Miksi? 

 

2.14 Should all students study a common language for some period of time? 
What / Who? Why? 

Ska alla elever studera ett gemensamt språk under någon period? Vilket/Vilka? 
Varför?  

 

2.15 When is a good age to start studying (this / these) languages? Why 
 

När är en bra ålder att börja studera (detta/dessa) språk? Varför?  

Mikä on hyvä ikä aloittaa tämän kielen/näiden kielten opiskelu? Miksi?  

2.16 What do you think of Finland's bilingualism? 
Vad tycker du om Finlands tvåspråkighet?  
Mitä mieltä olet Suomen kaksikielisyydestä? 

2.17 Do you want to keep Swedish as the second official language in Finland? 
Or should you choose some other language (s)? Which? 
 

Vill du behålla svenska som det andra officiella språket i Finland? Eller ska man välja 
något annat/några andra språk? Vilket?  

Haluatko pitää ruotsin Suomen toisena virallisena kielenä? Vai pitäisikö valita joku 
toinen kieli? Mikä? 

2.18 Have you heard of "pakkoruotsi"? Where and when was it? What do you 
think of that word? 
 

Har du hört talas om ”tvångssvenska”? Var och när var det? Vad tycker du om det 
ordet?  
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Oletko kuullut ”pakkoruotsista”? Milloin ja missä kuulit siitä? Mitä mieltä olet tästä 
sanasta? 

3. Bakgrund & attityder   

3.1 What do your parents think of Swedish? 

Vad tycker dina föräldrar om svenska?  

Mitä mieltä vanhempasi ovat ruotsista? 

3.2 What do your friends / siblings think of Swedish? 
 

Vad tycker dina kompisar/syskon om svenska?  

Mitä mieltä ystäväsi/sisaruksesi ovat ruotsista? 

 

3.3 Do you think your surroundings' attitudes affect your attitudes regarding 
Swedish? 
 

Tror du din omgivnings attityder påverkar dina attityder gällande svenska?  

Luuletko, että asuinympäristösi vaikuttaa mielipiteisiisi ruotsista? 

 

3.4 What is your general attitude to the Swedish language? scale 1-5 (3 is 
neutral) 

Vad är din allmänna attityd till det svenska språket? skala 1-5 (5=mycket positiv, 
4=ganska positiv, 3= varken mycket positiv eller mycket negativ/vet inte, 2= mer 
negativ, 1= negativ)  

Millainen asenne sinulla on ruotsia kohtaan? Asteikolla 1 – 5 (5=hyvin positiivinen, 4 
= aika positiivinen, 3 = ei positiivinen eikä negatiivinen, 2 = aika negatiivinen, 1 = 
negatiivinen) 

4. Framtidsplaner 

4.1 Do you think it is important to study / be able to speak languages, or give 
preference to other subjects 
 

Tycker du det är viktigt att studera/kunna språk, eller prioriterar du hellre andra 
ämnen?  

Onko kielten opiskelu/osaaminen mielestäsi tärkeää, vai pidätkö muita aineita 
tärkeämpinä? 

 

4.2 Will you write Swedish in a final exams/ ylioppilaskokeen? 
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Ska du skriva svenska i studentexamen?  

Kirjoitatko ruotsin ylioppilaskokeen? 

4.3 What are your plans after high school? Work, study, etc. 
 

Vad har du för planer efter gymnasiet? Jobba, studera etc.?  

Mitä lukionjälkeisiä suunnitelmia sinulla on? 

 

4.4 Can you imagine living / studying / working abroad in the future? Where? 
Sweden? 
 

Kan du tänka dig att bo/studera/jobba utomlands i framtiden? Var? Sverige?  

Voitko kuvitella asuvasi/opiskelevasi/työskenteleväsi ulkomailla tulevaisuudessa? 
Missä? Ruotsissa? 
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Bilaga 2 Intervjuformulär 

Följande frågor lämnas till eleven innan intervjutillfället. Eleverna kan svara på svenska eller engelska 

(eller båda, om de vill) 

1. Bakgrund:   

1.1 Vilket år är du född? Minä vuonna olet syntynyt? 

 

1.2 Vilken årskurs i gymnasiet går du på? Millä lukion luokalla olet? 

 

1.3 Har du bott någon annanstans än i regionen du nu bor i? Var? Oletko asunut muualla kuin 

nykyisellä asuinpaikkakunnallasi? Missä? 

 

1.4 Vad har dina föräldrar för utbildning/yrke? Mitä vanhempasi ovat koulutukseltaan/mitä tekevät 

työkseen? 

 

1.5 Kan dina föräldrar andra språk? Vilka? Mitä kieliä vanhempasi osaavat/puhuvat? 

 

  

2. Språk 

2.1 Vilka språk studerar/har du studerat? Mitä kieliä sinä opiskelet/olet opiskellut? 

 

2.2 När har du börjat dem/vilken nivå?  Milloin aloitit niiden opiskelun? 

 

2.3 Hur gärna studerar du dem? Kuinka mielelläsi opiskelet/opiskelit näitä kieliä? 

Skala 1-5. Ringa in det alternativ du tycker passar bäst (5=mycket gärna, 4= ganska gärna, 3=lite 

gärna, 2= mindre gärna, 1=inte alls) (om du vill kan du rangordna språken efter hur mycket du tycker 

om dem).  

Ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto asteikolla 5 – 1 (5 = opiskelen/opiskelin kieltä hyvin mielelläni, 

1 = en yhtään mielelläni opiskellut kieltä). 

Engelska Englanti 

1 2  3  4  5 
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Svenska Ruotsi 

1 2  3  4  5 

Annat språk Toinen kieli ____________ 

1 2  3  4  5 

Annat språk Toinen kieli _____________ 

1 2  3  4  5 

 

2.4 Hur tycker du att du behärskar svenska? Ringa in det alternativ du tycker passar bäst (5=mycket 

bra, 4= ganska bra, 3= någorlunda bra, 2= mindre bra, 1=inte alls)  

Miten hyvin osaat/hallitset mielestäsi ruotsia? Ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto asteikolla 5 – 1 

(5=todella hyvin, 1=en yhtään) 

Att prata svenska Puhua ruotsia 

1  2  3  4  5 

Att skriva på svenska Kirjoittaa ruotsiksi 

1  2  3  4  5 

Att läsa en svensk text Lukea ruotsinkielistä tekstiä 

1  2  3  4  5 

Att lyssna Kuunnella ruotsia 

1  2  3  4  5 

 

 

 


