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Sammandrag 
Syftet med min uppsats är att studera attityder till svenska språket i Finland. Jag har 

intervjuat sju finskspråkiga gymnasieelever i södra Finland. Syftet med intervjuerna är 

primärt kvalitativt. Jag har velat bilda mig en uppfattning om vilka faktorer som påverkar 

de intervjuades attityder och även försöka förstå varför man har de attityder man har och 

vari de bottnar. Jag har även velat se hur ålder vid studiestarten i svenska påverkar 

attityderna. Därför har jag valt att intervjua både dem som har börjat studera svenska i 

lågstadiet och dem som börjat sina studier i högstadiet.  

 Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar de intervjuades attityder. En 

faktor är kontakter med de svenskspråkiga och den vardagliga närvaron (eller frånvaron) 

av svenska språket. Undervisningens kvalitet och hurdan lärare man har i svenskämnet 

påverkar också. Även omgivningens attityder kan ha en viss påverkan. Bland mina 

informanter framstår den instrumentella funktionen som mest central i formandet av 

attityderna: informanterna läser svenska för att de tror sig ha nytta av det nu och i 

framtiden. Även den affektiva funktionen påverkar i vissa fall informanterna: en positiv 

attityd till svenska språket samt en stor vilja och motivation att lära sig det uttrycker en lust 

att känna tillhörighet till den andra gruppen (svenskspråkiga) utöver den egna 

(finskspråkiga). Flera informanter har åsikter om ålder vid studiestart i svenska och hur det 

kan påverka attityderna. Alla mina informanter har en positiv eller mer neutral attityd till 

svenska språket i sig och även de svenskspråkiga. Gällande åsikter om den obligatoriska 

undervisningen i svenska i Finland är åsikterna delade. 

 
Nyckelord: språkliga attityder, det andra inhemska språket, svenska, Finland  
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1  Inledning 

Som finskspråkig i Finland har jag ofta fått förklara och motivera för mina vänner och 

bekanta varför jag har valt att studera just det svenska språket. De flesta har lite svårt att 

förstå mitt språkintresse och val av studieinriktning. Som medborgare i Finland ska man 

lära sig både finska och svenska, det vill säga utöver modersmålet ska alla läsa det andra 

inhemska språket1 i grundskolan. När den största delen av Finland är enspråkigt blir 

hållningarna ofta negativa till obligatoriet att studera svenska. Ofta blir ämnet svenska 

kallat för ”tvångssvenska” bland många finska elever och även beslutsfattare och politiker. 

Det finns dock även de som anser att det är viktigt och nyttigt att lära sig svenska, men 

många tycker att det är onödigt på grund av den begränsade användningen.  

Vi har alla inställningar till och förväntningar på olika språk, dialekter och varianter av 

språk. Många tycker till exempel att det så kallade standardspråket är mer korrekt och 

acceptabelt än dialekt, eller att franskan låter fin och sofistikerad medan ryskan uppfattas 

som aggressiv och obegriplig. Själv har jag alltid varit intresserad av olika varieteter av 

språk och hur språket fungerar i ett samhälle. Jag vill alltid försöka förstå varför folk tycker 

det ena eller andra, och för att inse det vill man gärna sätta sig in i personens situation. 

Med vänner från Sverige, det svenskspråkiga Finland och den finskspråkiga majoriteten i 

Finland har jag ofta mött olika attityder och åsikter om den andra gruppen och deras språk, 

vilket gör att jag har blivit mer intresserad av att studera just detta ämne närmare. 

Dessutom är språkfrågor, speciellt gällande svenskan i Finland, fortfarande högst aktuella 

och ibland hetsigt debatterade. 

 

1.1  Syfte 
Syftet med min uppsats är att studera attityder till svenska språket i Finland. Med studien 

vill jag få större förståelse av varför och hur man bildar attityder till svenska språket i 

Finland. Jag har intervjuat ett urval av gymnasieelever om deras personliga erfarenheter 

och upplevelser av svenska språket och av att studera det i Finland. Jag vill studera 

attityder till svenska i stort, men det blir omöjligt att försöka undvika sammanhanget med 

skolan med hänsyn till mina informanter, eftersom det är en naturlig del i deras 

                                                 
1 Benämning det andra inhemska språket används officiellt i Finland för svenska respektive finska språket. 
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svenskinlärning. Jag kommer ändå inte att lägga någon större vikt vid den pedagogiska och 

kognitiva aspekten, det vill säga till exempel motivation och inlärning, även om dessa 

begrepp hänger tätt ihop med attityder. Tyngdpunkten i min studie är attityder till språket. 

Jag ska inte heller göra någon grundlig redovisning av hur svenskundervisning i de finska 

skolorna ser ut. Däremot är det naturligt att inställningen till svenska som skolämne är 

central eftersom jag intervjuar gymnasieelever. Jag kommer dock i beskrivningen av det 

svenska i Finland att ta upp undervisning i svenska som en del av lagstiftning och 

svenskans ställning i Finland. Jag vill också se om och hur ålder vid studiestarten i svenska 

påverkar attityder.  

 

1.2  Disposition 
Uppsatsen börjar med en sammanfattning varefter följer en smärre inledning till ämnesval 

samt en beskrivning av uppsatsens syfte. Sedan tar jag kort upp det svenska i Finland där 

jag beskriver det svenska språkets historia och nuvarande ställning som det andra inhemska 

språket i Finland. Detta anser jag är viktig bakgrundsinformation som ger större förståelse 

för svenskans speciella ställning i Finland.  

I det andra kapitlet beskriver jag först attitydforskning om språk generellt, och därefter 

presenterar jag närmare tidigare attitydforskning i Sverige och Finland. Genom den breda 

forskningsöversikten vill jag ge en djupare inblick i och förståelse för språkattityder och 

speciellt tidigare forskning kring attityder till svenska språket. Jag har tagit med både 

forskning i Sverige, som berättar mer generellt om språkattityder, och forskning i Finland 

som koncentrerar mest på svenska språket i Finland.   

 I det tredje kapitlet berättar jag om min metod och därefter om mitt materialval. 

Resultaten presenteras i kapitel fem, indelat i sex delområden. Sist tas en diskussion upp 

kring resultaten och uppsatsen avslutas med en kort avslutning och sammanfattning. 

 

1.3  Svenskan i Finland 
Det finns närmare 300 000 svenskspråkiga i Finland idag, mer exakt 289 951 år 2008, 

vilket utgör 5,4 % av hela befolkningen (Statistikcentralen 2008). Den svenskspråkiga 

befolkningen är bosatt mestadels i kustområden i västra och sydvästra Finland och på 
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Åland (Beijar m.fl. 2000:5). Finland är officiellt tvåspråkigt och finska och svenska är 

formellt likaställda i lagstiftningen, förutom på Åland där svenska är det enda officiella 

språket (a.a. 2000:5). På kommunal nivå kan en kommun vara enspråkigt finsk, enspråkigt 

svensk eller tvåspråkig. För att kommunen ska vara tvåspråkig ska minst åtta procent eller 

3 000 personer vara svenskspråkiga (a.a. 2000:42). Idag finns det 348 kommuner varav 53 

är tvåspråkiga eller svenskspråkiga (Lindroth 2009a). Andelen svenskspråkiga i några av 

de största städerna är följande: Helsingfors 6,2 %, Åbo 5,2 %, Vasa 24,8 % (Lindroth 

2009b), Tammerfors 0,5 % (Statistikcentralen 2008). 

 Rötterna till svenskan i Finland går långt tillbaka i historien. De första svenskspråkiga 

beräknas ha kommit till Finland under korstågstiden på 1100–1200-talet. På Åland tror 

man dock att skandinavisk bosättning har funnits redan på 500-talet (Beijar m.fl. 2000:7-

8). En av orsakerna till att svenska språket har bevarats som ett fullständigt språk, trots att 

dess talare utgör en minoritet, tros vara just svenska språkets långa historia i Finland (a.a.  

2000:10). Det nuvarande Finlands position som en del av det svenska riket fram till år 

1809 har också skapat en lång gemensam historia för länderna och för det svenska språket i 

Finland och Sverige. Under tiden som ett och samma rike var förvaltningens språk svenska 

och samhällseliten var svenskspråkig (a.a. 2000:10). Svenska språket var i många 

avseenden ett krav för att skaffa sig högre utbildning och status i samhället (Beijar m.fl. 

2000:10 f., Törnudd 1978:8). Majoriteten av de svenskspråkiga var dock vanliga bönder, 

fiskare och hantverkare (Beijar mf.l. 2000:10). Som högst har de svenskspråkiga utgjort  

18 % av Finlands befolkning (a.a. s. 10, 39). Även efter Finland blev ett ryskt 

storfurstendöme 1809 förblev svenska administrationens språk (a.a. 2000:11). 

Det var först 1863 som finskan blev jämställd med svenska språket i förvaltningen 

(Törnudd 1978:11). År 1886 lagstadgades finskan och svenskan som landets två officiella 

språk (Beijar m.fl. 2000:20). När Finland blev självständigt 1917 blev uppgiften att bevara 

och försvara svenskans ställning i det nya riket (Beijar m.fl. 2000:37). Finska medborgare 

har rätt att vid domstol och myndigheter använda sitt språk och i tvåspråkiga ämbetsdistrikt 

ska kommuner och anstalter ha sina protokoll och undervisningsspråk på båda språken 

(Svenska Finlands folkting 1984:11-12). Alla statliga tjänstemän ska ha en 

högskoleexamen och kunskaper i svenska är ett krav (Svenska Finlands folkting 1984:18).  
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 Idag har svenskan i Finland status som ett samhällsbärande språk, det vill säga 

svenskan används inom de väsentliga områdena i samhället: rättväsendet, politik, 

undervisning, arbetslivet, kulturlivet etc. (Tandefelt 2003:11). Det finns svenskspråkiga 

daghem, skolor, universitet, tv, radio, tidningar, teater, författare etc. (Beijar m.fl. 2000:54-

59). Svenskan används alltså inte endast i hemmet och med familjen (Tandefelt 2003:11). 

Men även en tendens åt det motsatta hållet kan hittas, åtminstone i någon grad. Törnudd 

skrev redan 1978 (s. 57) att ”svenska blir alltmera finlandssvenskarnas hemspråk och 

fritidsspråk, medan de i arbetet talar mest finska”.  Trots det menar Tandefelt (2003:11) att 

”det är förmodligen inte orimligt att påstå att det är just för att svenskan är ett komplett 

samhällsbärande språk som det innehar positionen som ett av landets nationalspråk”.  

 Finlandssvenskan kan sägas vara en regional varietet av svenskan där uttalet är det 

mest utvikande, medan skriftspråket är detsamma som i svenskan i Sverige (Beijar m.fl. 

2000:60). Det som utöver uttalet skiljer finlandssvenskan från rikssvenskan är det finska 

språkets påverkan, de så kallade finlandismerna. En person som är finsk medborgare och 

har svenska som modersmål (det vill säga uppger det som sitt modersmål i den officiella 

statistiken) kallas för finlandssvensk (Beijar m.fl. 2000:27, Törnudd 1978:65 ff.) till 

skillnad från finsk som har finska som sitt modersmål. Finländare är ett begrepp för 

landets samtliga invånare oavsett modersmålet. 

 Trots att Finland officiellt är tvåspråkigt är inte alla kompetenta i landets båda språk. 

Största delen av Finland är enspråkigt finsk och för många är svenska endast ett 

obligatoriskt ämne i skolan. Beijar (m.fl. 2000:63) skriver följande: 
 
Att Finland officiellt är ett tvåspråkigt land innebär inte att landets invånare är tvåspråkiga i 
någon större utsträckning.[- - -] Eftersom den svenskspråkiga befolkningen i huvudsak bor längs 
kusterna och den samiska i norr är en mycket stor del av Finland enspråkigt finskt. Detta innebär 
att tvåspråkighet kan vara en rätt okänd företeelse för många finskspråkiga finländare inne i 
landet. Det svenska språket betraktas då endast som ett obligatoriskt skolämne och något som 
talas av svenskar i Sverige. 

 

1.4  Undervisning i det andra inhemska språket 
Enligt lag är svenska och finska landets officiella språk och alla finländska medborgare ska 

lära sig det andra inhemska språket, det vill säga antingen svenska eller finska beroende på 

elevens modersmål (Finlex 1983 § 27). Undervisning i det andra inhemska språket blev 

obligatorisk genom grundskolereformen som infördes mellan åren 1972–77 (Beijar m.fl. 
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2000:35). De flesta börjar det första främmande språket, A1-språket, i tredje årskursen 

(Herberts & Landgärds 1992:3), även om allt fler börjar läsa främmande språk redan 

tidigare (Språklärarförbundet i Finland). I princip är A1-språket valbart men de flesta 

skolor erbjuder undervisning endast i ett språk (Herberts & Landgärds 1992:3). A2-språk 

börjar man oftast i femte årskursen och detta språk är valfritt (Språklärarförbundet i 

Finland). Har man börjat till exempel engelska som A-språk, ska man läsa svenska/finska 

som B-språk. A-språk börjar man alltså i lågstadiet och B-språk i högstadiet. B1-språk är 

ett obligatoriskt språk från och med sjunde årskursen, för de flesta vanligen svenska, 

medan B2-språk är ett valfritt språk som man börjar med under årskurs 7–9 

(Språklärarförbundet i Finland). År 1990 erbjöd 81,1 % av skolorna endast engelska som 

A-språk (Herberts & Landgärds 1992:3 f.). Svenska är möjligt att läsa som A-språk i de 

flesta tvåspråkiga kommuner (Herberts & Landgärds 1992:4), men majoriteten, 90,9 % år 

2007, väljer att läsa engelska (Språklärarförbundet i Finland). 

 Efter den nioåriga grundskolan väljer de flesta antingen att fortsätta i yrkesskolan eller 

gymnasiet. Den finska yrkesskolan går att jämföra med de yrkesförberedande 

gymnasielinjerna i Sverige och gymnasiet med de studieförberedande gymnasielinjerna. 

Båda är treåriga utbildningar, men till skillnad från den svenska gymnasieskolan har 

eleverna efter en avklarad yrkesskola en grundläggande yrkesexamen. Svenska är ett 

obligatoriskt ämne i både yrkesskolan och i gymnasiet. Det andra inhemska språket är inte 

obligatoriskt i studentexamen (gymnasiets slutexamen) sedan 2005. De flesta som går 

vidare till eftergymnasial utbildning väljer antingen en utbildning i en yrkeshögskola eller 

på universitet. Också här är det andra inhemska språket i viss utsträckning obligatoriskt. 

För att få en godkänd högskoleexamen måste man ha avklarat ett språktest i det andra 

nationella språket. 

 Som nämnt i slutet av kapitel 1.3 saknas ofta kontakter med svenska språket i mångas 

vardag och verklighet och svenska upplevs endast som ett obligatoriskt skolämne. Av 

förståeliga skäl har diskussion och debatter väckts kring frågan om just svenskämnets 

obligatorium. Många menar att de inte har någon större nytta eller behov av svenska i sin 

vardag. Andelen svenskspråkiga anses numera vara så liten att många vill se det mer som 

ett minoritetsspråk i landet. Kjell Herberts och Sofi Landgärds (1992) har studerat debatten 

om obligatorisk undervisning i svenska i 20 tidningar år 1990. Enligt de negativa 
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argumenten tar svenskan resurser från andra viktiga ämnen och språk (a.a. s. 18) och den 

svenskspråkiga minoriteten är ofta överrepresenterad med hänsyn till sin storlek och att 

studera ett språk som så få pratar anses demokratiskt ojämlikt (a.a. s. 25). De positivt 

inställda hävdar ofta att svenskan utgör en bro till andra språk (a.a. s. 23) och Norden (a.a. 

s. 35). Också de kulturella aspekterna är viktiga och finlandssvensk kultur och 

tvåspråkighet ses som centrala. De debattinlägg som är mot obligatorisk 

svenskundervisning är klart överrepresenterade i de studerade artiklarna (a.a. s. 61). De 

flesta tidningar har berört språkfrågan vilket visar sakens vikt i debatten gällande den 

obligatoriska undervisningen (a.a. s. 69). 

 

1.5  Frågeställningar 
I min studie vill jag studera attityder till svenska språket i Finland och få djupare förståelse 

för detta med hjälp av kvalitativa intervjuer. Jag har i min studie utgått från ett antal 

preliminära frågeställningar som jag försöker undersöka och få förståelse för genom mitt 

arbete. Första frågeställningen handlar om attityder till svenska språket generellt. Jag vill 

förstå vilka attityder informanterna har både till svenska språket i sig, till svenska som 

skolämne samt till den svenska kulturen och finlandssvenskarna.  

 Den andra frågeställningen handlar om faktorer som påverkar attityder till svenska 

språket. Jag vill försöka förstå vad attityderna bottnar i och vilka faktorer som påverkar 

informanternas attityder. Jag vet att det är svårt att dra några allmänna slutsatser baserat 

endast på mina intervjuer, men jag vill se om det finns något mönster som kan urskiljas. En 

aspekt av detta är svenskundervisning i den finska skolan. Det är ofta gynnsamt för 

skapandet av positiva upplevelser och attityder att ha positiv erfarenhet av lärare och 

undervisning i olika skolämnen. Hurdan lärare man har i svenska kan påverka mycket hur 

eleven upplever även själva språket. Speciellt om kontakter med svenska språket knyts för 

första gången i skolan kan påverkan (enligt vad jag tror) vara stor. 

 En annan aspekt utgörs av omgivningen och kontakter med svenskspråkiga, speciellt 

finlandssvenskar i det här fallet. Omgivningens attityder och kontakter till de 

svenskspråkiga kan vara en faktor som påverkar attitydernas formande. Eftersom svenska 

språket i Finland är ett litet språk och i stort sett används endast i vissa regioner, upplever 

många ofta det svenska språket som något onödigt och avlägset. Jag tror att ju mer 
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kontakter man har med det svenska språket, desto mer positivt förhållningssätt har man. 

Jag tror även att omgivningens attityder spelar roll eftersom värderingar, förhållningssätt 

och attityder ofta skapas mer eller mindre omedvetet redan i hemmet. Hur eleverna 

upplever vikten av att studera och kunna svenska kan också påverkas av föräldrarnas 

kunskaper i och attityder till detta. Här spelar även föräldrarnas utbildning roll, då det 

enligt flera studier ofta är så att akademiker och högskoleutbildade har en generellt bättre 

språkfärdighet vilket även kan påverka barnens språkattityder. 

Den tredje frågeställningen handlar om ålder vid studiestarten i svenska och hur det 

påverkar hurdana attityder man har. Enligt min preliminära uppfattning har de som börjat 

läsa svenska tidigare, det vill säga i lågstadiet, en mer positiv attityd än de som börjat 

studera svenska i högstadiet. Jag är medveten om att eleverna som har börjat läsa svenska i 

lågstadiet själv har kunnat välja det och därmed har de kanske redan då haft mer positiva 

attityder. Vad jag menar här är snarare att åldern när de flesta börjar läsa svenska (dvs. i 

sjunde årskurs) i sig kan ha en negativ påverkan på attityder gentemot svenska. 

 Den fjärde frågeställningen handlar om kön och attityder. Enligt mina upplevelser och 

erfarenhet har flickorna ofta mer positiva attityder än pojkar till både svenska språket och 

språk generellt. Jag har dock bara en pojke bland mina informanter och därför är det svårt 

att generalisera resultaten. 

 

2  Tidigare forskning 
I det här kapitlet tar jag först upp allmänt om språkattitydforskning, vartefter följer en 

närmare titt på attitydforskning i Sverige och Finland. Sedan beskriver jag också forskning 

om ålder och inlärning. 

 

2.1  Allmänt om attitydforskning 
Före 1960-talet var socialpsykologin det viktigaste fältet för forskning om attityder 

(Bijvoet 2007:113 f.). Inom språkvetenskapen fick attitydforskningen plats på 1960-talet. 

Fishbein & Ajzen (1975:6) beskriver attityder på följande sätt: ”a learned predisposition to 

respond in a consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given object”. 

Det vill säga att attityder speglas i sättet att svara, se och bemöta ett objekt på ett visst sätt. 
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Objektet kan vara en person, ett visst beteende, språkliga drag etc. Attitydbegreppet 

sammanblandas ofta med andra liknande begrepp som vanor, värderingar, stereotyper, 

fördomar och åsikter. Alla dessa begrepp står väldigt nära termen attityd men innebörden 

är lite olika (Bijvoet 2007:116). Man kan till exempel peka på att attityder kan vara både 

positiva och negativa (jämfört med fördomar som ofta är negativa), att attityder är mer 

känslomässiga (jämfört med främst kognitiva och verbaliserade åsikter) och att de inte är 

lika eftersträvade (som till exempel värderingar) (Bijvoet 2007:116). 

Attityder är någonting vi alla har, men det är inget medfött utan attityder lär vi oss 

(Bijvoet 2007:117). Den sociala omgivningen spelar en stor roll för hur vi uppfattar 

världen och formar våra åsikter och attityder. Den så kallade primära socialisationen börjar 

redan före skolstarten. Då är föräldrarnas roll viktig i förmedlingen av attityder. Barn kan 

uppfatta språkskillnader och bilda attityder till ett språk enligt flera studier redan vid tre års 

ålder (Day 1982:116, 118). Genom skolstarten och under den så kallade sekundära 

socialisationen blir skolkamrater och andra jämnåriga samt medias roll allt viktigare 

(Bijvoet 2007:117). 

Bijvoet (2007:118) indelar med hänvisning till Deprez & Persoons (1987) och 

Quasthoff (1987) attityder i  olika funktioner:  

-Den kognitiva funktionen: För att vi ska kunna förstå den komplexa tillvaron behöver 

den förenklas och struktureras genom generalisering och kategorisering. 

-Den affektiva funktionen: En del av identitetskonstruktionen, in- och utgrupp (vi–de). 

-Den ego-defensiva funktionen: Försvarsmekanism mot oönskade egenskaper hos 

individen, projicering av problem, syndabocken. 

-Den instrumentella funktionen: Individens egen position kan förbättras, till exempel ett 

visst språk/en viss språklig varietet ses som förmånligt att kunna/behärska (att få arbete 

etc.) 

Attityderna till språk är egentligen inte attityder till språket i sig utan till gruppen som 

talar det (Bijvoet 2007:120). Olika attityder kan berätta mycket om omgivningen, 

grupptillhörighet och maktrelationer i samhället. För Finlands del kan maktrelationer 

mellan det svenska och finska språket diskuteras trots deras jämlika ställning officiellt. 

Svenska används av en minoritet i landet och det påverkar dess status och relationer. Tove 

Skutnabb-Kangas tar upp rasism och minoritetsspråk i sin bok Minoritet, språk och rasism 
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(1986) och säger att osynliggörandet av minoriteternas språk är det mest effektiva medlet 

inom rasismen (1986: inledning, onumrerad). Men hon säger också att ”den enda minoritet 

i Norden som har lyckats göra sitt språk attraktivt som verktyg för majoriteten är - - de 

svenskspråkiga i Finland” (a.a. s. 128). Sett i ett större perspektiv kan också sägas att 

tvåspråkighet och flerspråkighet ses som normalt och naturligt i de flesta länder i världen 

(Asien, Afrika), där en person genomsnitt kan tre till fyra språk. Enspråkighet ses som 

norm endast i västvärlden (a.a. s. 45). Mycket av attitydforskningen har koncentrerat just i 

dialekter (dialekt-standardspråk), tvåspråkighet och sociolingvistik (etnolekt, slang etc.) 

(Bijvoet 2007:114). 

Ryan m.fl. skriver i boken Attitudes towards Language Variation (1982:1): ”typically, 

the dominant groups promote its patterns of language use as the model required for social 

advancement- -.” Ofta är alltså den varietet som den dominerande gruppen använder 

modellen för högre social acceptans i samhället. I hänvisning till Fishman menar Ryan 

m.fl. (1982:3) att ett språk som har normer accepterade av gruppen och där det finns ett 

”korrekt” sätt att använda det kan kallas för ett standardiserat språk. I vilken utsträckning 

språket används och i vilka sammanhang berättar däremot någonting om språkets vitalitet 

(Bijvoet 2007:121). Ju fler talare och domäner språket används i desto mer vitalt är det. 

Finlandssvenskan kan fortfarande ses som ett standardiserat och vitalt språk trots att dess 

vitalitet har sjunkit under de senaste årtionden. 

Språkattityder kan mätas på flera olika sätt. Ett sätt att göra det är genom en analys av 

språkanvändning och språkbehandling i samhället som utgår ifrån observationer och 

etnografiska studier där till exempel en viss varietet försöks kartläggas. De direkta sätten 

att mäta kan vara intervjuer och skriftliga enkäter. Det indirekta sättet utnyttjar ofta 

matched guise-tekniken där provpersoner lyssnar på olika språkvarieteter där de tror att 

talaren är olika personer (i verkligheten är de två-/flerspråkiga). Provpersoner ska värdera 

de olika varieteterna och dess talare baserat på vad de hört (Bijvoet 2007:122-128).  
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2.2  Attitydforskning till svenska i Sverige och Finland 
Svenska Finlands folkting2 har låtit utföra en attitydundersökning om det svenska i Finland 

vilken Erik Allardt har presenterat i boken Vårt land, vårt språk (1997). Det är en större 

intervjuundersökning där 967 personer i åldrarna 15 till 75 år har deltagit, därav är 201 

svenskspråkiga. Undersökningens huvudsakliga syfte är att studera ”den finskspråkiga 

befolkningens inställning till tvåspråkigheten, svenska språket och finlandssvenskheten” 

(Allardt 1997:15). Det är dock viktigt att komma ihåg att attityderna är föränderliga och 

som Allardt själv säger: ”undersökningen illustrerar attityderna just nu” (a.a. s. 16). Det 

överraskande är att så mycket som 50 % har någon kontakt med svenskspråkiga; 30 % har 

svenskspråkiga släktingar, 26 % svenskspråkiga vänner och 14 % svenskspråkiga 

arbetskamrater (a.a. s.18). Det finns dock säkert regionala skillnader och även 

sociokulturella skillnader här. Undersökningen visar att kvinnorna har en mer positiv 

hållning till svenska språket och till finlandssvenskarna än vad männen har (a.a. s. 25). 

Förvånansvärt många, 52 %, var helt eller delvis för en fortsatt svenskundervisning i 

grundskolan (a.a. s. 26). Många av informanterna anser att Finland har nytta av det svenska 

språket och tvåspråkigheten: 75 % anser att Finland har ekonomisk nytta av 

tvåspråkigheten och 68 % menar att det är av politisk nytta (a.a. s. 29). Trots att 

majoritetens inställning till Sverige är positiv, ser inte informanterna det som nödvändigt 

att använda svenska med svenskarna (a.a. s. 36). Trots detta ansåg 91 % det helt eller 

delvis viktigt att Finland hör till Norden och har en nordisk identitet (a.a. s. 37). 

Majoriteten svarade jakande på påståendet ”Det vore till skada om det svenska språket och 

den svenska kulturen skulle dö ut i Finland” (a.a. s. 39). Sammanfattningsvis visar 

undersökningen att en majoritet har en positiv inställning till det svenska språket och den 

svenska kulturen. Men Allardt (1997:29) skriver följande om de finskspråkigas inställning 

till det svenska språket: 
 
Även om en majoritet av finländarna mycket klart anser att svenska språket är viktigt, bottnar 
inställningen snarare i förnuftsskäl än i känslor. För en klar majoritet är svenskan känslomässigt 
ett språk bland andra. 
 

                                                 
2 Ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland, bl.a. bevakar och främjar den 
svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen. (http://www.folktinget.fi/sve/omfolktinget/) 
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Det finns dock en minoritet som har en negativ hållning till svenska språket, men enligt 

Allardt ”de synnerligen negativt inställda är relativt få” (a.a. s. 36). Allardt drar slutsatsen 

att det största hotet mot det svenska språket och den finlandssvenska kulturen i Finland är 

finlandssvenskarna själva. Han uppmanar de svenskspråkiga att ha ”större mod att använda 

sitt eget språk” (a.a. s. 42). 

Om attityder till svenska i Finland har bl.a. Heidi Myllyniemi (2002) skrivit i sin pro 

gradu-avhandling. Hon har gjort en enkätstudie bland finska gymnasie- och 

yrkesskolelever i Helsingfors. Myllyniemi har som utgångspunkt att jämföra attityderna 

med studien Vårt land, vårt språk (Allardt 1997) och enkätpåståendena är utvalda från den. 

Myllyniemi hade 157 informanter från sex olika skolor och både flickor och pojkar var 

relativt jämnt representerade. Studien visar att attityderna verkar vara mer positiva mot 

finlandssvenskar än mot svenska språket (Myllyniemi 2002:9). Flickorna i gymnasiet 

visade sig vara mer toleranta mot svenskan än flickorna i yrkesskolan (a.a. s. 83), och 

också gymnasiepojkarna är mer toleranta än pojkar i yrkesskolan (2002:84). Majoriteten av 

informanterna förhåller sig negativt till den obligatoriska svenskundervisningen: enligt de 

flesta elever är den ett tvång (a.a. s. 44). Generellt förhåller sig pojkarna lite mer negativa 

till kunskaper i svenska än flickorna och i stort sett är det endast gymnasieflickorna som 

stödjer obligatorisk svenskundervisning. Myllyniemi skriver: ”Om undervisningen i 

svenska skulle vara frivillig, skulle flickorna i båda skolenheterna och gymnasistpojkarna 

läsa svenska” (a.a. s. 80). Det som är förvånande enligt mig är att trots majoriteten är emot 

obligatorisk svenskundervisning skulle ändå många av dem läsa svenska. Jämfört med 

resultaten i Vårt land, vårt språk är undersökningens resultat väldigt lika men några 

skillnader finns också. Till påståendet ”Det vore till skada om svenska språket och kulturen 

skulle dö ut i Finland” svarade 54,8 % jakande i Myllyniemis studie medan i Vårt land, 

vårt språk var det betydligt flera, 73,0 %, som höll med påståendet. I Myllyniemis studie 

anser 60 % av eleverna att det inte behövs mer kunskaper i svenska, medan 53 % i Vårt 

land, vårt språk anser att det behövs (Myllyniemi 2002:86). Värt att lägga märke till är att 

andelen ”vet inte”-svar varierar mellan 2,2 % och 52,9 %, där de svåraste frågorna 

handlade om finlandssvenskarna (a.a. s. 86). Detta berättar kanske någonting om bristande 

kunskaper och/eller få kontakter med de svenskspråkiga. Resultaten är inte heller helt 
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jämförbara med dem i Vårt land, vårt språk eftersom informanter är flera i den sistnämnda 

studien och åldersfördelningen är större. 

 Jenni Piskonen (2006) har i sin pro gradu-avhandling studerat attityder till svenska 

språket, kulturen och språkstudier bland yrkesskolelever i södra Finland. Hon har 

genomfört en enkätundersökning där 145 informanter har deltagit. Hon har valt 

informanter från tre olika inriktningar: grupp 1 är från hotell- och restaurangbranschen, 

grupp 2 från social- och hälsovårdsbranschen och grupp 3 från tekniska branschen 

(Piskonen 2006:4). I Piskonens undersökning var majoriteten av de studerande villiga att 

lära sig svenska och de positiva svaren motiverades av nytta i både arbets- och privatlivet 

(a.a. s. 60). Det är dock något paradoxalt att trots de studerandes vilja att lära sig svenska 

skulle de inte välja att studera svenska om det vore frivilligt (a.a. s. 61). Detta menar 

Piskonen bero på att eleverna upplever själva svenska språket som svårt. På frågan om de 

egna kunskaperna i svenska svarar de flesta informanter att de bäst kan läsa svenska (bland 

alternativen: tala, skriva, läsa, förstå tal, vet inte). ”I social- och hälsovårdsbranschen 

svarar många också att de förstår talad svenska bäst”, skriver Piskonen (2006:61). Det är få 

informanter som säger att de gillar svenska; majoriteten tycker inte om det eller har en 

neutral inställning (a.a. s. 61). Det som mest påverkar informanternas attityd är enligt dem 

själva kunskaper i svenska språket (alternativ: egna kunskaper, kompisars opinion, min 

allmänna attityd, skolans lektioner, något annat). Därefter kommer inställningar till 

svenskar och svensk kultur samt skolans svenskundervisning. Informanterna anser inte att 

kompisars åsikter påverkar deras attityder (a.a. s. 61). I Piskonens studie hade 

informanterna fått fylla i enkäten både före och efter svenskkursen för att se om det fanns 

skillnader i attityder. Undersökningen visar dock inga stora förändringar gällande de  

studerandes attityder till det svenska i Finland (a.a. s. 80). På frågan om informanterna 

hellre skulle vilja studera något annat ger de exempel på språk som engelska, japanska, 

ryska, franska, italienska, tyska och spanska (a.a. s. 50). På frågan ”Kan du tänka dig att 

flytta till Sverige?” svarar 58,5 % i grupp 1 (hotell- och restaurangbranschen) och 43,5 % i 

grupp 2 (social- och hälsovårdsbranschen) jakande. I grupp 3 (tekniska branschen) svarar 

56,5 % nekande (a.a. s. 56 f.). Skillnader mellan grupperna ses även på frågan ”Tror du att 

du har nytta av svenska i ditt blivande yrke?” där 87,8 % i  grupp 1 och 78,3 % i grupp 2 
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svarar jakande, medan 62,7 % i grupp 3 svarar nekande vid frågan (a.a. s. 57 f.). Piskonen 

(2006:81) sammanfattar resultaten enligt följande: 
 
Studerandena kan alltså se svenskans betydelse för arbetet och många anser även att kursen i 
svenska i yrkesskolan kan hjälpa dem att kunna använda svenska i blivande yrket, men ändå vill 
de inte själva använda svenska språket utanför skolan.  
 

Även Finlands svenska tankesmedja, Magma, har i sin opinionsundersökning Svenskans 

ställning (2008) undersökt de finskspråkigas syn på det svenska i Finland. 

Undersökningen har genomförts i samarbete med Taloustutkimus3 och ”kan beskrivas som 

en direkt uppföljare till Folktingets ‘Ett land, två språk’ från år 1996”  (Finlands svenska 

tankesmedja, 2008:2). Frågorna är delvis samma som i Svenska Finlands folktings 

undersökning (Allardt 1997), delvis helt nya. Informanternas ålder varierar från 15 till 79 

år och 1012 personer från 96 olika orter har deltagit (s. 2). Till påståendet ”Jag tycker att 

det svenska språket är en väsentlig del av det finländska samhället” är 74 % helt eller 

delvis av samma åsikt (s. 3), 72 % håller helt eller delvis med att det vore skada om 

svenska språket och kulturen skulle dö ut i Finland och 50 % av informanterna i Magmas 

undersökning är för fortsatt obligatorisk undervisning i svenska (s. 3). De som är av en 

helt av annan åsikt beträffande föregående fråga är 27 % och delvis av en annan åsikt är  

21 % (s. 4). Det intressanta är att något fler yngre personer (15–34 år) är för obligatorisk 

undervisning i svenska jämfört resultat i samma fråga 1996 (Allardt 1997) (s. 4). Däremot 

är det något färre anhängare till obligatorisk svenskundervisning i den äldre generationen 

(35–79 år) jämfört med undersökningen 1996. En klar majoritet, 85 %, håller helt eller 

delvis med i påståendet ”De ledande politikerna i Finland borde behärska både finska och 

svenska” (s. 5). Det är något fler i den äldre generationen som instämmer i föregående 

påstående än i den yngre (s. 6). Vid frågan om vilket omdöme på skalan 4–10 

informanterna skulle ge till sina skriftliga samt muntliga svenskkunskaper visar sig att 

deras uppfattning är att kunskaperna är bristande. Medelvitsordet för de skriftliga 

kunskaperna är 5,98 och för de muntliga 6,08 (s. 8).  Forskaren Kjell Herberts 

sammanfattade kommentar är följande: ”bred acceptans för svenska språket, trots att det 

blir mindre viktigt” (s. 10). Herberts kommenterar också att de regionala skillnaderna är 

stora och att de som har svenskspråkiga vänner och/eller goda kunskaper i svenska har de 
                                                 
3 Marknadsundersökningsföretag  



 17

mest positiva inställningarna. Om man frågar finlandssvenskarna om språkklimatet idag 

skulle de enligt Herberts svara att det har blivit hårdare.  

Eero J. Laine (1995) har studerat språkattityder och studier i det andra nationella 

språket i två länder, Belgien och Finland, vilka har liknande språksituation. 

Undersökningens syfte är att se ‘SNL’ (Second National Language), lärandet i det andra 

nationella språket, i ett större internationellt perspektiv och se närmare på kunskaper, 

attityder och motivation (Laine 1995:9). Informanterna är mellan 15 och 18 år och har läst 

det andra nationella språket under i genomsnitt 5,9 år (a.a. s. 43). Laine (1995:13) 

beskriver faktorer som påverkar SNL- lärandet på följande vis: 
 
Some of the essential preconditions of second national language learning are of an affective 
nature, concerning perceived intergroup relations, images of the outgroup, and various other 
related attitudes. The influence of these language attitudes will be reflected in motivation to learn 
the outgroup´s language, and in learning outcomes. 
 

Attityder till gruppen vars språk man ska lära sig är en viktig faktor som påverkar 

främmande- och andraspråksinlärning (a.a. s. 27). Generellt kan man säga att flickor är 

bättre anpassade till skollärandet och därmed också till SNL-lärandet (a.a. s. 31). Laine 

(1995:31) skriver även att familjebakgrund och socioekonomisk status är viktiga gällande 

hur attityderna formas. Också studieframgång påverkar elevernas attityder och motivation 

för lärandet (a.a. s. 34). För att se SNL-lärandet i större perspektiv är det viktigt att se även 

på elevens generella skolframgång (a.a. s. 35). I studien står de finskspråkiga ut när det 

kommer till deras lågt uppskattade kunskaper i det andra nationella språket och deras låga 

vilja att lära sig svenska (a.a. s. 61). De tre andra grupperna visade en mångsidig 

motivation för att lära sig SNL (a.a. s. 97). De finskspråkiga informanternas allmänna 

attityder var däremot positiva till de svenskspråkiga och de ser väldigt få olikheter mellan 

de själva och de svenskspråkiga (a.a. s. 93). Det här visar alltså att de finskspråkigas 

attityder till den svenska gruppen inte verkade ha direkt koppling till deras motivation och 

vilja att lära svenska (a.a. s. 103). Intressant är att notera att för de informanter som hade 

minst kontakt med ’utgruppen’ liknade lärningsmotivationen i SNL deras allmänna 

skolmotivation, det vill säga motivationen i andra ämnen generellt (a.a. s. 121). Laine 

(1995:131) beskriver lärandet i det andra nationella språket som: ”- -as a rule, SNLs 

appeared as ´just another school subject´”. Som förklaring till de finskspråkiga 



 18

informanternas motstridiga resultat (låg motivation – positiv attityd) ger han 

minoritetsgruppens ringa storlek och han säger också att mer kontakt med 

minoritetsgruppen skulle öka kunskaperna om gruppen, deras språk och kultur (a.a. s. 

133). Men Laine skriver också att de flesta finskspråkiga lever flera hundra kilometer bort 

från den svenskspråkiga befolkningen (s. 133). I Laines studie ansåg sig även de flesta 

informanterna ha mer användning av engelska än det andra nationella språket (s. 133). 

Skolundervisning i SNL ansågs ointressant i båda länderna. Enligt Laine borde skolan lära 

ut mer vardagsnära språk och skaffa mera ’riktigt’ vardagsnära material från det 

omgivande samhället (1995:134). 

 Kyösti Julkunen (1998) har som en del i ett större nationell projekt studerat motivation 

för och faktorer som påverkar valet av främmande språk, i det här fallet A2-språk. Också 

här syns att motivationen för svenska språket är låg, förutom beträffande den samhälleliga 

motivationen (Julkunen 1998:4). Flickor är mer motiverade än pojkar (s. 4). Enligt 

Julkunen förstod eleverna inte riktigt svenska språkets betydelse vid frågan om språkens 

viktighet trots att det är det andra inhemska språket (s. 4). Faktorer som har påverkat valet 

av A2-språk är i följande ordning: föräldrar, kompisar, syskon och andra släktingar (a.a. s. 

5). Enligt Julkunens tidigare studie (1989) föll elevernas motivation med åldern (a.a. s. 25). 

Som de viktigaste anledningarna att studera främmande språk gavs resandet och 

kommunikation 55,2 %, jobb 28,2 % och framtid 18,2 %. Andra mindre faktorer var 

studier, liv, kultur, att det är roligt, att man vill kunna språket samt mångsidiga 

språkkunskaper (a.a. s. 58). De oftast nämnda faktorerna var instrumentella, dvs. har med 

nyttan av språkkunskaper att göra. Enligt Julkunen har eleverna ännu inte en realistisk 

uppfattning om varför man studerar olika språk (1998:59). De vanligaste 

informationskällorna gällande respektive språk, land och kultur är (följande ordning gäller 

svenska): skolböcker, tv/radio, hemmet, släktingar, resor, kompisar (a.a. s. 75).  

 En annan studie gällande språkattityder är Barbro Allardt Ljunggrens avhandling 

(2008) om Åland som språksamhälle. I studien har hon undersökt åländska ungdomarnas 

attityder till språk på lokal och allmän nivå. Intressant att nämna här är att de åländska 

ungdomarna visade sig ha mer positiva attityder till tvåspråkigheten på individuell nivå än 

på samhällelig nivå (a.a. s. 223). Också här trodde 96 % att engelskan skulle ha en viktig 

roll i deras liv (a.a. s. 220).  
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En svensk undersökning av språkattityder är Nygård 2002, framlagd som en bilaga till 

utredningen Mål i mun. Studien är mest koncentrerad det engelska språket, men även de 

nationella minoritetsspråken och generella språkattityder tas upp. På frågan vilka språk 

som alla elever borde läsa åtminstone någon period i skolan svarar de flesta engelska,  

98 %, sedan tyska, 42 % och därefter spanska, 21 % (Nygård 2002:16).  Majoriteten är 

positivt inställda till bevarandet av minoritetsspråken i Sverige, kvinnorna är något mer 

positiva än männen, 87 % av kvinnorna och 75 % av männen (a.a. s. 19). Akademiker och 

högskoleutbildade samt personer som inte bara har svenska som modersmål visar sig ha 

mer positiv hållning till flerspråkighet i Sverige (a.a. s. 21). 

Marie Andersson (1999) har studerat attityder till olika språk bland fyra grupper av 

talare i Sverige. Informanterna är bosatta i Sverige men har svenska, engelska, finska och 

persiska som modersmål. Det viktigaste hon kommit fram till är att språkattityder är 

dynamiska och förändras ”med all sannolikhet många gånger under en människas liv” (a.a. 

s. 28). Bostadsort- och land, vänner och bekanta, om man själv tillhör en minoritet 

respektive majoritet påverkar dessa attityder och inställningar kring språk.  

Ellen Bijvoet (1998) har skrivit sin avhandling om attityder hos sverigefinnar. Syftet 

med undersökningen är att beskriva hurdana attityder sverigefinnar har till olika varieteter i 

svenska och finska och hur det påverkar andraspråksinlärningen och språkidentiteten 

(1998:46). Resultaten visar en hög grad av integration i det svenska samhället och ett 

positivt förhållningssätt till den finska bakgrunden (1998:244). Intressant är dock att det 

finns en skillnad mellan attityder och ålder: de äldre sverigefinnarna visar sig ha mer 

likadana attityder med finnar än med svenskar i samma åldersgrupp. Ungdomarna är 

däremot mer lika svenska informanter än jämnåriga i Finland (1998:245). Det som är också 

intressant är att de enspråkigt finska informanterna har mer negativa attityder till 

standardsvenska än sverigefinnar eller svenskar (1998:61). 

  

2.3  Ålder och inlärning 
Lars Holmstrand (1979) har studerat effekter på resultaten i svenska och matematik av en 

tidig påbörjad undervisning i engelska. Enligt skeptiker skulle den tidigt påbörjade 

engelskundervisningen ha störande effekter på modersmålslärandet, men studien visar att 

hypotesen kan förkastas (Holmstrand 1979:44). Tvärtom verkade den tidigt påbörjade 



 20

undervisningen ha haft ”en lätt stimulerande effekt i fråga om prestationer i svenska och 

attityder" (a.a. s. i, 39, 43).  

 Walter B. Kolesnik (1963) har i boken Educational Psychology beskrivit de olika faser 

eleverna går genom under sin skoltid och utveckling. Kolesnik hävdar att barnen i åldrarna 

9 till 11, de som går på grundskolans lägre klasser, har en bred variation av intellektuella 

intressen som är både ´wider´ (bredare) än det varit för några år sedan och ´broader´ 

(öppnare) än det kommer att vara några år senare när intressena blir mer specialiserade 

(Kolesnik 1963:114). Högstadieelever, ungdomar mellan 12 och 14 år, beskriver han på 

följande vis (1963:118): 
 
Entrance into the junior high school often means leaving the familiar surroundings and some of 
one’s old friends of the elementary school and beginning a new life with new associates in a new 
environment. This transition occurs at a time when the individual is already experiencing social 
and emotional problems which stem from his difficulties in adjusting to his new body. 
Preoccupation with his own state of physical development and comparison of the self with others 
of the same age are major factors in contributing to the uneasiness of the young adolescent in his 
new school situation. 
 

Puberteten har slagit igenom och ofta innebär steget till högstadiet att möta en ny miljö 

med nya kompisar. Grupptrycket överväger föräldrarnas auktoritet och grupptillhörighet 

visas i tal, kläder, smak etc. (a.a. s. 118). Den ungas intressen är ‘narrower’ (smalare) och 

mer specifika än för några år sedan men några av barndomens intressen finns även kvar 

(a.a. s. 119). Kolesnik skriver att pojkar har en tendens att gilla ämnen som matematik, 

teknik/naturkunskap, historia och geografi medan flickor föredrar språk (modersmål, 

främmande språk), konst och hemkunskap (a.a. s. 120). Jag anser dock att man kan 

ifrågasätta om dagens ungdomar har samma tendens och om inte Kolesniks beskrivning är 

lite föråldrad. Högskoleungdomar är också mer kritiska mot skolan, dess förvaltning och 

lärare (a.a. s. 120). Ungdomar mellan 15 och 17 år lägger större vikt vid val av kompisar 

med likadana intressen, värderingar och attityder (än på till exempel geografisk närhet) 

(a.a. s. 126). Efter dessa beskrivningar säger Kolesnik i slutet att trots typiska kännetecken 

”no two children are exactly the alike” är två barn aldrig lika (1963:130).  
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2.4  Sammanfattning om tidigare forskning 

Man kan alltså se att det finns flera studier som handlar om språkattityder. De flesta 

studierna är kvantitativa och är mer koncentrerade på hurdana attityderna är, men man har 

inte gått så mycket in i ”djupet” och fokuserat på varför och hur attityderna har bildats. Det 

finns flera gemensamma drag i attitydforskningen i Finland och i Sverige. Att kvinnorna 

generellt har mer positiv inställning till olika språk är ett gemensamt resultat. Detta stärker 

mitt preliminära antagande att kön hänger samman med attityder. Också åsikten att 

engelska är viktigt verkar vara vanlig enligt flera studier. I mina intervjuer kommer jag att 

ta upp frågor om andra främmande språk då det är en naturlig del i undersökningen av 

attityder till svenska som skolämne. Enligt de tidigare studierna är attityder också 

någonting föränderligt som kan påverkas av flera faktorer så som bostadsort, vänner, 

bekanta och kontakter med olika språk. 

     Gällande svenskan i Finland uppskattas kunskaper i svenska lågt enligt flera studier. 

Detta kan förstås bero på flera faktorer som till exempel låg motivation, liten användning, 

språkliga skillnader och svårigheter jämfört med modersmålet. Däremot visar såväl vikten 

som viljan att lära sig engelska vara större i både finska och svenska studier. Detta kan 

enligt mig berätta någonting om hur man upplever det svenska språket i Finland, dess 

användning, behov och nytta. Studier visar trots det en generellt positiv attityd till svenska 

språket i sig och till finlandssvenskar, samt till Sverige. Men när det gäller den 

obligatoriska undervisningen i svenska finns det både de som är för och emot det. 

Resultaten i till exempel Piskonens och Julkunens studie vittnar om få kontakter med det 

svenska språket och små vardagliga behov att använda språket. Många känner sig osäkra 

med det svenska språket, vilket enligt mig kan bero just på en liten användning av det. I 

kapitel 1.5 beskrev jag mina frågeställningar om generella attityder till svenska språket i 

sig samt attityder till svenska som skolämne. Det är viktigt att lägga märke till att här är 

det två olika attityder och två olika synvinklar att se på svenska språket. 

 Sammanfattat kan man säga att ålder vid studiestarten kan påverka attityderna, vilket 

både Holmstrands och Kolesniks studier visat. Enligt Holmstrand kan man ställa sig 

kritisk till skolans inlärningsmiljö. Språk lärs nämligen bäst i den så kallade naturliga 

miljön där det är en naturlig del av kommunikationen med omgivningen, skriver 

Holmstrand. Puberteten är en viktig faktor som Kolesnik säger påverkar de ungas liv vid 
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start av högstadiet. Detta ger bekräftelse för relevansen av mina preliminära 

frågeställningar om ålder vid studiestarten och attityder. Även grupptrycket kan ha en stor 

påverkan i elevens attityder och inställningar i högstadiet vilket är av stor vikt gällande 

ålder och studiestart i svenska. Den allmänna tron att språk lärs bäst före puberteten gäller 

ofta bara accentfritt uttal, och hur det påverkar attityder är oklart. Enligt Kolesnik verkar 

dock lågstadieelever vara mer öppna att ta emot och mer intresserade av ny information 

jämfört med den inriktning mot snedare och mer specifika intressen som förefaller finnas 

senare i ungdomen.  

 De tidigare studierna inom attitydforskningen ger stöd för flera av mina preliminära 

frågeställningar. Attityder är ett komplext område och att studera dem är inte helt enkelt. 

Att klargöra vad attityderna grundar sig i kan vara svårt. Gällande svenskan i Finland är 

situationen med två nationella språk och dess respektive talare speciell och därför viktig 

att ta hänsyn till. Den speciella situationen kan förklara mycket hur de finskspråkiga 

upplever det svenska språket (och den obligatoriska undervisningen) och varför attityderna 

är som de är. Därför är det viktigt att förstå och känna till det svenska språkets rötter och 

situation i dagens Finland. I inledningen tog jag upp svenskans historiska och ställning i 

nutida Finland. Att sedan kunna se det från ett större perspektiv och jämföra resultat i olika 

attitydstudier ger mer förståelse för attityder och språk generellt, och inte minst för det 

svenska språkets situation i Finland. Det är av detta skäl jag gjort en omfattande 

forskningsöversikt i området i detta kapitel.  

 

3  Metod 
Jag har valt genomföra kvalitativa intervjuer med finskspråkiga gymnasister. Att jag valt 

att genomföra kvalitativa intervjuer beror delvis på att det tidigare har gjorts kvantitativa 

studier om samma ämne i Finland, delvis på syftet med min studie. Genom kvalitativa 

intervjuer har jag möjlighet att få djupare förståelse för personers attityder. Jag vill försöka 

förstå varför mina informanter har de attityder de har till svenska språket och vad 

attityderna bottnar i. Jag vill också försöka se om det finns samband med ålder vid 

studiestarten i svenska och attityder. I studien har jag valt att begränsa mig till 

gymnasieelever och försökt ha en någorlunda sammanhängande grupp för att kunna få en 

bättre bild av just gymnasieungdomarnas attityder till svenskan.  
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Jag är dock medveten att just valet av gymnasieelever kan ge en annan bild av attityder, 

än om jag till exempel skulle ha intervjuat yrkesskolelever. Men meningen med en 

kvalitativ studie är inte att ge en statistisk översikt eller en generalisering av resultat utan 

en djupare förståelse (Lagerholm 2005:29).  

Jag är medveten om att ordningen jag har ställt frågorna kan ha påverkat svaren. 

Informanterna kan till exempel ha förväntat en viss fråga/frågeföljd och kunnat förbereda 

sig eller frågorna kan ha lett informanten att svara på ett visst sätt. Det finns även risk att 

informanterna känner att de måste svara på ett acceptabelt sätt eftersom vissa frågor kan 

upplevas som känsliga (Bijvoet 2007:125). Attityd är ett mångsidigt och inte minst 

svårdefinierat begrepp och det är många faktorer som påverkar. Därför är det nästan 

omöjligt att ge en uttömmande förklaring till varför och hur personen har format just den 

attityd hon eller han har. I min studie har jag försökt ta hänsyn till bakgrund, ålder, kön och 

framtida planer för att få större förståelse för de sociala faktorernas påverkan, men det är 

inte lämpligt att dra generella slutsatser. Det är säkert många andra faktorer som påverkar 

också vilka jag har delvis försökt få fram med intervjun, men som säkert en del är 

omedvetna även hos informanterna själva. 

Frågorna jag har ställt till de intervjuade har jag försökt standardisera genom att 

använda ett färdigt ”formulär” med samma frågor och frågeföljd. Intervjufrågorna finns i 

bilagan i slutet av uppsatsen. I början av varje intervju berättade jag kort om mitt syfte, 

forskningsetiken samt ämnen frågorna handlar om. Intervjuerna spelades in och 

genomfördes i ett mötesrum i gymnasiet. 

 

4  Material 
4.1  Urval av informanter 
Jag har valt att intervjua elever i ett gymnasium i södra Finland. Alla de inspelade 

intervjuerna ägde rum i oktober 2009. Informanterna är mellan 16 och 18 år och valdes 

med hjälp av en svensklärare i gymnasiet. Att informanterna är från olika årskurser beror 

mest på att informanterna valdes med tanke på vem som hade tid och möjlighet för 

deltagandet samt vem läraren lättast kunde nå. Eftersom jag vill intervjua mina informanter 

om deras attityder till svenska finns det fördelen hos gymnasieungdomar att de redan har 
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självständiga tankar och åsikter. Gymnasieelever har också fått avstånd till högstadiet och 

är kanske inte längre lika påverkade av gruppen. De har också hunnit få en bättre bild av 

svenskan och förhoppningsvis hunnit resonera själva kring ämnet, till exempel vid val av 

valfria kurser och möjligheten att skriva svenska i studentexamen. Gymnasieelever har 

också hunnit studera svenska några år (några från lågstadiet, några från högstadiet) vilket 

gör att jag har möjlighet att intervjua dem på svenska (dock valde ingen den möjligheten).  

Jag har valt informanter från samma gymnasium delvis eftersom det inte finns andra 

gymnasier i regionen med möjlighet att läsa A-svenska, delvis för att då har skolfaktorer 

mindre skiljande påverkan på attityderna eftersom alla har gått samma gymnasium och 

möjligen haft samma lärare i ämnet. Jag ville också på det sättet få en mer enhetlig 

representation av informanter. 

 Gymnasieungdomar har också samma utbildningsgrund och -situation vilket till 

exempel yrkesskolelever med olika yrkesinriktningar inte har. Även om vuxna informanter 

i arbetslivet kunde ha längre erfarenhet av svenska är skillnader i bakgrunden, utbildningen 

och det yrkesmässiga behovet av svenskkunskaper förmodligen stora samt risken för att 

många av dem inte har använt svenska på flera år (beroende på sysselsättning etc.) är stor, 

medan alla gymnasister har svenskkunskaper och skolsammanhanget i färskt minne. Det är 

uppenbart att informanternas ålder och livssituation påverkar deras resultat, och svaren 

skulle säkert se olika ut om man skulle ställa samma frågor till exempel till en annan 

åldersgrupp. 

 Jag har velat intervjua både A- och B-svenska elever för att kunna se om det finns 

någon skillnad mellan attityder och ålder vid studiestarten i svenska. Dock är 

representationen liten och generella slutsatser är svåra att dra, men jag har velat se om det 

man kan urskilja något mönster eller någon tendens. Min mening var att få både flickor och 

pojkar representerade i min undersökning men på grund av att det var frivilligt att delta i 

undersökningen var det svårt att hitta fler pojkar. Mitt huvudsakliga syfte är dock inte att 

studera skillnader i attityder mellan könen, men det är viktigt att notera att 

överrepresentationen av flickor kan påverka resultatet. Något som också kan påverka 

resultatet är att de som inte alls är intresserade av svenska och svenskämnet eventuellt 

undandrar sig medan de mest entusiastiska lättare träder fram.  
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Jag har valt att intervjua elever i södra Finland eftersom området representerar 

situationen som råder i största delen i Finland, där användningen och närvaron av svenska 

språket är knappt synliga eller nödvändiga i allmänna situationer i regionen (möjligen inom 

vissa sysselsättningar).  

I min studie har jag intervjuat sju informanter, varav sex är flickor och en pojke. Antal 

informanter begränsades till sju i tanke på uppsatsens omfattning och tillgänglighet för 

frivilliga informanter. 

 

4.2  Presentation av informanterna 
Alla informanter är födda och uppvuxna i södra Finland i samma region. En av 

informanterna har dock bott ett år i USA. Gemensamt för dem är att alla läser på 

gymnasienivå och går i samma gymnasium. Informanternas ålder varierar mellan 16 och 

18 år. Alla namn är fingerade för anonymitetens skull. 

 Hanna är född 1992 och går i första årskursen i gymnasiet. Hon började läsa svenska i 

högstadiet i sjunde årskurs, som B1-språk. I gymnasiet ska hon dock läsa svenska som A-

språk.4 Hannas första främmande språk, A1-språk, är engelska som hon började läsa i 

tredje årskurs. Utöver det har hon börjat franska och spanska i gymnasiet under 

höstterminen. 

 Veera går också i första årskursen och är född 1993. Hon började läsa svenska som 

A2-språk, det vill säga i femte årskurs i lågstadiet. Veeras första främmande språk är 

engelska som hon började läsa i tredje årskurs. Dessutom har hon börjat studera tyska i 

gymnasiet och läst en kurs spanska i högstadiet. 

 Kaisa är född 1993 och går sitt första år i gymnasiet. Hon har börjat engelska som sitt 

första främmande språk och svenska i femte årskurs, det vill säga som A2-språk. Dessutom 

har hon börjat tyska i gymnasiet. 

 Anni är född 1993 och började sitt första år i gymnasiet i höst. Som A1-språk har hon 

engelska och som A2-språk svenska som hon har börjat i femte årskurs. I högstadiet har 

Anni även läst lite spanska (2 kurser) och i gymnasiet har hon börjat studier i tyska. 

                                                 
4 Det är möjligt för B1-språk studerande att byta till A-språk i överenskommelse med läraren och baserat på 
studieresultat. 
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 Noora är född 1993 och går i första årskurs i gymnasiet. Hon har börjat läsa engelska i 

fjärde årskurs, som A1-språk, och svenska i sjunde årskurs, B1-språk. Hon har dock bytt 

över svenska till A-språk i gymnasiet. 

 Anssi är född 1991 och går i tredje årskurs i gymnasiet. Han har börjat engelska i tredje 

årskurs, tyska i femte årskurs, det vill säga som A2-språk och svenska i sjunde årskurs, 

som B1-språk.  

 Maria är född 1990 och har börjat sin tredje årskurs i gymnasiet. Hon har börjat tyska 

som hennes första främmande språk i tredje årskurs. Engelska har hon läst som A2-språk 

från och med femte årskurs och svenska som B1-språk, det vill säga från och med sjunde 

årskurs i högstadiet. Maria har dessutom läst ett år spanska under sitt utbytesår i USA. 

Tabell 1 sammanfattar informanterna och deras språkval.  

 

Tabell 1 Informanter 
 Hanna Veera Kaisa Anni Noora Anssi Maria 
Kön flicka flicka flicka flicka flicka pojke flicka 
Ålder 17 16 16 16 16 17 18 
Studerade 
språk 

engelska engelska engelska engelska engelska engelska tyska 

 svenska 
B1>A2 

svenska 
A2 

svenska 
A2 

svenska 
A2 

svenska 
B1>A2 

tyska engelska 

 franska tyska tyska spanska  svenska 
B1 

svenska 
B1 

 spanska spanska  tyska   spanska 
  

Tre av informanterna har alltså börjat svenska som A2-språk, det vill säga i femte klass i 

lågstadiet. Fyra har börjat svenska i högstadiet i sjunde årskurs, som B1-språk, varav två 

har bytt svenska till A-språk i gymnasiet. Alla informanterna har börjat läsa engelska i 

lågstadiet, de flesta som sitt första främmande språk. En av informanterna har valt tyska 

som sitt A1-språk. Många av de intervjuade har läst eller ska läsa även andra språk i 

gymnasiet.  
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5  Resultat 
I det här kapitlet kommer jag att presentera mitt resultat delat i sex kategorier efter olika 

delområden. Dessa kategorier är: allmänna attityder till svenska, svenskan och skolan, 

kontakter med det svenska, omgivningens attityder, ålder och språkundervisning och 

framtidsplaner. 

 

5.1  Allmänna attityder till svenska  
Alla av informanterna är positivt eller neutralt inställda till svenska språket. Ingen av dem 

anger ett negativt svar på frågan ”Vad är din allmänna attityd till svenska språket?”, där 5 

är ”mycket positiv” och 1 ”negativ”. Jag har frågat de intervjuade om de tycker man ska 

läsa svenska i Finland och om de själva skulle läsa det om det vore valfritt. 

 Hanna, Noora och Maria har de mest positiva attityderna till svenska. De ger 5, 

jättepositiv, på skala 1 till 5, på frågan om allmän attityd till svenska språket. Noora och 

Maria skulle läsa svenska om det vore valfritt. Hanna säger att hon inte nödvändigtvis 

skulle ha börjat studera svenska i högstadiet om hon hade varit tvungen att välja språk då. 

Alla har en positiv bild av Sverige och tycker att svenskar är trevliga och vänliga. Det enda 

negativa Hanna och Maria nämner är att de har fått en lite arrogant bild av (åtminstone) 

några finlandssvenskar. Men annars är den allmänna bilden positiv. 

 På frågan ”Varför läser du svenska?” svarar Hanna att det är roligt, intressant och 

också att det fortfarande är obligatoriskt. Hon tycker att det är bra att läsa svenska i Finland 

och lära sig andra språk. Svenska är bra och bör behållas som Finlands andra officiella 

språk enligt henne. Det är också bra att kunna grannens språk på grund av gemensam 

historia etc. enligt Hanna.  

 Noora läser svenska eftersom hon behöver det och tycker om språket. Hon är ändå inte 

säker på vad hon tycker om svenskans obligatorium: 
 
En oikein tiedä, monihan on vastaan, mutta on kuitenkin hyödyllistä osata erilaisia kieliä. Mutta 
toisaalta en oikein tiedä pitäisikö sen olla pakollista vai valinnaista, koska he eivät opi sitä jotka 
oikeasti ovat sitä vastaan, kun he eivät edes halua oppia. Sitten taas toisaalta se on hirveän 
tärkeätä. 
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(Jag vet inte riktigt, många är ju mot det, men det är ändå nyttigt att kunna olika språk. Men å 
andra sidan vet jag inte riktigt om det borde vara obligatoriskt eller valfritt, eftersom de som på 
riktigt är mot det inte lär sig det, då de inte ens vill lära sig. Sedan ändå å andra sidan är det 
väldigt viktigt.)5 
 

Finlands tvåspråkighet är ”ok” enligt hennes åsikt och svenska behöver inte bytas mot 

något annat språk. Hon tror att de svenskspråkiga är flera än andra minoritetsspråkstalare i 

Finland.  

 Anledningarna Maria ger till att hon läser svenska är från början dess obligatorium men 

också för att det är trevligt och intressant. Hon tycker att alla ska läsa åtminstone någon 

kurs i svenska så att man behärskar det åtminstone någorlunda eftersom det ändå 

fortfarande är Finlands andra officiella språk. Men alldeles för mycket svenska skulle hon 

inte tvinga någon att läsa. Om Finlands tvåspråkighet säger hon att å ena sidan pratar ju 

majoriteten bara finska men å andra sidan är det andra språket en rikedom. Hon skulle 

behålla båda språken och säger att svenska språket är bra ha.  

 Kaisa och Anssi säger att de inte har någon speciell uppfattning om finlandssvenskar, 

men om Sverige har de en positiv uppfattning. Anssi beskriver svenskar som ”leppoinen, 

iloinen, huoleton” (gemytliga, glada och obekymrade). Båda säger sig läsa svenska 

eftersom det är obligatoriskt. De vet inte riktigt om de skulle läsa svenska om det vore 

valfritt. Anssi tror inte att han skulle läsa svenska eftersom det är så litet språk. Han 

nämner franska och kinesiska som språk han kunde tänka sig att läsa istället. Beträffande 

deras allmänna attityd till svenska språket ger båda 3, varken mycket positiv eller mycket 

negativ/neutral, vet inte. 

 Att ha svenska som det andra officiella språket är ”ihan ok” (helt ok) enligt Kaisa. Hon 

säger att man ”kai” (kanske) ska läsa svenska i Finland eftersom det ändå finns så många 

svenskspråkiga.  

 Anssi ser inget fel med att läsa svenska (och andra språk) om man vill det, men han är 

inte för den obligatoriska undervisningen. Om Finlands tvåspråkighet säger han: 
 
Suomenruotsalaiset ja aktiivisesti ruotsia käyttävät ovat jo niin pieni vähemmistö että 
venäjänkielisetkin menevät jo ohitse vähemmistönä. Se on niin vanha jäänne, että se ei enää ole 
minun mielestä yhtään tarpeellista.          

                                                 
5  Egen översättning i alla informanternas citat. 
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(Finlandssvenskar och de som aktivt använder svenska är redan en så liten minoritet att även de 
ryskspråkiga går redan förbi som en minoritet.6 Det är en så gammal kvarleva, att det enligt mig 
inte alls är nödvändigt längre.) 
 

Han ser inget fel i svenska språket i sig, men anser sig själv inte ha någon större nytta av 

det. 

 Båda Veera och Anni har en positiv bild av finlandssvenskar och Sverige/svenskar. 

Deras allmänna attityd till svenska är ganska positiv och båda skulle läsa svenska om det 

vore valfritt. Veera läser svenska eftersom det är det andra inhemska språket och Anni 

säger att hon har märkt att på tävlingar behöver man svenska i kustområdena. Hon säger 

också att det i alla fall inte är någon skada att hon läser det. Enligt båda ska man läsa 

svenska i Finland och Anni motiverar sitt svar med att syfta till de svenskspråkiga i 

Finland. På grund av att det finns svenskspråkiga i Finland tycker bägge att man ska 

behålla Finland tvåspråkigt.   

 

5.2  Attityder och skolan 
I det här avsnittet ser jag närmare på attityder relaterat till svenska som skolämne och 

undervisning i det. 

 

5.2.1  Svenska som skolämne  
På frågan ”Hur gärna studerar du dessa språk?” (fråga a) ska informanterna ge svar i form 

av poäng från 1 till 5 för de språk de studerar, där 5 är ”mycket gärna” och 1 är ”inte alls 

(gärna)”. Engelska och svenska var de språk som informanterna gillade att studera mest. 

Tre av informanterna placerade svenskan före engelskan, varav två av informanterna sa att 

de studerar svenska mycket gärna. Fyra studerade helst engelska men svenskan kom på 

andra plats efter engelskan. En av informanterna studerade engelska mycket gärna och 

därefter tyska med poäng 4, ganska gärna. Svenska studerade han inte så gärna och gav 

poäng 1 till 2 till svenskan. På frågan ”Hur intressant är det att studera svenska?” (fråga b) 

ska informanterna ge poäng 1 till 5, där 5 är ”mycket intressant” och 1 ”inte alls 

intressant”. Tabell 2 visar informanternas svar i föregående frågor i skala 1-5. 

                                                 
6 Det fanns 48 740 ryskspråkiga i Finland i slutet av 2008. (http://www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-09-
08_005.html)  
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Tabell 2 Svaren på frågorna a och b i skala 1-5. 
 Hanna Veera Kaisa Anni     Noora Anssi Maria 
Fråga a sve 5 sve 5 eng 4 eng 4     sve 5 eng 5 eng 4 
 fra 5 ty 4 sve 3 sve 4 eng 4 tyska 3 sve 4 
 spa 5 eng 3 ty 3 spa 4  sve 1-2 ty 3 
 eng 4   ty 4   spa 3 
Fråga b 5 4 3 3 5 2 4 
 
Till den här kategorin hör också frågan om kunskaper i de studerade språken. 

Informanterna skulle uppskatta sina språkkunskaper när det gäller att tala, skriva, läsa och 

lyssna på skalan 1 till 5, där 5 innebär att man kan språket ”mycket bra” och 1 ”inte alls”. 

De intervjuade behärskade engelska bäst, varav att skriva och att läsa ansågs lättast. 

Gällande svenska tyckte informanterna skrivandet vara lättast medan att tala ansågs vara 

svårast. Eftersom informanterna inte har hunnit läsa de nyligen påbörjade språken så länge 

var det svårt att uppskatta kunskaperna i dem. Tabell 3 sammanfattar resultat gällande 

kunskaper i de (längst) studerade språken. 

 

Tabell 3 Språkkunskaper i skala 1-5 
 Hanna Veera Kaisa Anni Noora Anssi Maria 
tala eng 5 eng 3 eng 4 eng 3 eng 3 eng 5 eng 4 
 sve 4 sve 3 sve 4 sve 4 sve 3 sve 3 sve 3 
 fra 3   ty 1-2  ty 3 ty 2 
 spa 2   spa 2   spa 2 

 
skriva eng 5 eng 4 eng 4 eng 3 eng 5 eng 5 eng 4 
 sve 4 sve 4 sve 3 sve 3 sve 4 sve 3 sve 4 
 fra 3   ty 2-3  ty 3 ty 3 
 spa 2   spa 3   spa 2 

 
läsa eng 5 eng 3 eng 4 eng 4 eng 4 eng 5 eng 5 
 sve 4 sve 3 sve 4 sve 4 sve 4 sve 2 sve 3 
 fra 3   ty 2-3  ty 3 ty 3 
 spa 2   spa 2-3   spa 2 

 
lyssna eng 5 eng 3 eng 4 eng 4 eng 3 eng 5 eng 4 
 sve 4 sve 3 sve 3 sve 4 sve 4 sve 2 sve 3 
 fra 3   ty 2-3  ty 2 ty 2 
 spa 2   spa 2-3   spa 2 
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Hannas favoritämne i skolan är svenska vilket kan ses i hennes attityder och uppskattning 

av svenska som skolämne. Hon studerar också franska och spanska lika gärna som 

svenska, alla språken fick poäng 5, men hon placerar ändå svenska på första plats. Hon 

säger att hon trots det kan engelska bäst och därefter svenska som hon säger sig kunna 

ganska bra (poäng 4), i alla delar. Hon tycker att det är mycket intressant att studera 

svenska och enligt henne ska hon läsa ”kaikki mahdolliset” (alla möjliga) valbara kurser i 

svenska i gymnasiet.  

 Veera studerar svenska ganska gärna och anger att hon skriver svenska ganska bra, 

men annars någorlunda bra gällande de andra delarna. Hon tycker att det är ganska 

intressant att studera svenska och att hon förmodligen ska läsa några valfria kurser i 

svenska. 

 Kaisa studerar helst engelska som får poäng 4, ganska gärna, gällande frågan hur gärna 

de studerar dessa språk. Svenska och tyska får poäng 3, lite gärna. Enligt Kaisas 

uppskattning kan hon bäst engelska som får poäng 4, ganska bra, men hon anger sig kunna 

även svenska ganska bra när det gäller att läsa och att prata, medan att skriva och lyssna får 

en 3, någorlunda bra. Kaisa tror inte att hon kommer att läsa några valfria kurser i svenska. 

 Anni studerar också helst engelska, men både spanska och svenska får samma poäng, 4 

(ganska gärna). Hon skulle ändå placera engelska först och därefter kanske svenska 

framför spanska eftersom hon har läst det mer. Gällande kunskaper i läsandet och 

lyssnandet i engelska ger hon en 4, ganska bra, medan kunskaperna i att skriva och tala får 

en 3, någorlunda bra. Hon förstår svenska i tal och skrift ganska bra och att skriva och tala 

kan hon någorlunda bra. Spanska anger hon sig kunna skriva någorlunda bra, medan att 

prata går mindre bra, men som hon själv säger är det svårt att uppskatta detta eftersom hon 

har läst det en ganska kort tid. Eftersom Anni eventuellt planerar att skriva svenska i 

studentskrivningar som valbart ämne ska hon förmodligen läsa valfria kurser i svenska. 

 Noora ger svenska högsta poäng både gällande hur gärna hon studerar det och hur 

intressant det är att studera svenska. Engelska studerar hon ganska gärna och alla delar 

förutom att tala (som får en 3 någorlunda bra) kan hon ganska bra. Hon uppskattar sina 

skrivkunskaper i svenska vara mycket bra, att läsa förstår hon ganska bra och att tala och 

lyssna är hon någorlunda bra på. Noora har planerat att läsa valfria kurser i svenska. 
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 Anssis kunskaper i engelska får en 5, mycket bra, enligt hans uppskattning. Han 

studerar också engelska mycket gärna, vartefter kommer tyska, lite gärna och svenska sist 

med poäng 1 till 2, inte så gärna eller inte gärna alls. Hans tyskkunskaper allmänt ger han 

en 3, ganska bra, men att lyssna ger han en 2, mindre bra. Svenska kan han någorlunda bra 

att skriva och att tala, medan mindre bra att läsa och lyssna. Anssi har inte läst några 

valfria kurser i svenska.  

 Maria studerar både engelska och svenska ganska gärna, men placerar engelska på 

första plats eftersom det enligt henne är ett lättare språk. Tyska och spanska studerar hon 

mindre gärna. Att läsa på engelska säger hon sig kunna mycket bra och de andra delarna 

ganska bra. Svenska säger hon sig kunna skriva ganska bra och de andra delarna får en 3, 

någorlunda bra. Tyska kan Maria skriva och läsa någorlunda bra och tala och lyssna 

mindre bra. Eftersom hon har så lite kunskaper i spanska ger hon det en 2, mindre bra. 

 

5.2.2  Undervisning i svenska  
Till den här kategorin hör frågorna gällande undervisning i svenska och dess obligatorium. 

Informanter som läser A-svenska och går i gymnasiets första årskurs har inte börjat 

svenska än och kan därför inte säga så mycket om undervisningen i den nuvarande skolan. 

Alla de som går i första årskurs har haft samma lärare i svenska under grundskolan. Anssi 

och Maria har haft två olika lärare i gymnasiet.  

 Som nämnt tidigare är svenska Hannas favoritämne i skolan. Det har dock inte alltid 

varit så, då hon först tyckte att det var hemskt att börja studera svenska och det var först 

efter nionde årskursen hon började bli mer intresserad av svenskämnet. Hon tycker att hon 

hade en sämre lärare i högstadiet men en ”aivan mahtava” (helt underbar) lärare under 

tionde klassen7.  

 Gällande frågan ”Hur var det att börja studera svenska?” kommer Veera inte ihåg så 

mycket. Hon tror sig ha varit entusiastisk, men säger att det inte fanns någon speciell 

anledning varför hon valde att läsa svenska som A2-språk. Utöver svenska fanns det tyska 

som valmöjlighet till A2-språk i hennes lågstadium. Veera gillar svenska som skolämne 

och tycker det är relativt lätt. Svenskundervisningen kunde enligt henne ha varit lite mer 

krävande: ”Yläasteella ruotsi olisi voinut olla vähän vaikeampaa, kursseista/niistä pääsi 
                                                 
7 Extra årskurs efter grundskolans nionde årskurs för de som vill eller behöver det. 
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aika helpolla” (I högstadiet kunde svenska ha varit lite svårare, man slapp undan/fick 

godkänt (på kurserna) ganska lätt).  

 Kaisa tror sig inte ha varit jätteivrig att börja svenska i lågstadiet, men hon valde 

svenska eftersom det inte blev någon grupp i tyska, som var hennes första alternativ. En 

orsak till att hon valde svenska var att hon tyckte att det sedan skulle vara lättare i 

högstadiet när man hade börjat det tidigare. Svenska är inte någon stor favorit för henne, 

åtminstone är det inte lika intressant som engelska, tycker hon. Kaisa säger att i 

grundskolan fick man bra betyg för lätt, men i gymnasiet tror hon att nivån är lite högre.  

 Det krävdes långa funderingar för Anni att avgöra om hon skulle välja svenska som 

A2-språk. Men till slut tyckte hon att det kunde vara trevligt och dessutom var det många 

av hennes kompisar som också började med svenska. Anni säger att åtminstone hennes 

mamma tyckte att man kunde ha nytta av svenska. Dessutom var Anni själv ivrig att börja 

någonting nytt och tyckte att man åtminstone inte kan ha någon skada av det. Hon vet inte 

riktigt vad hon tycker om svenska som skolämne i helhet men om undervisningen i 

grundskolan berättar hon: 
 
Ei ollut mitään huippuopetusta ruotsi yläasteella eikä ala-asteella, se olisi voinut olla paljon  
parempaa. Tunneilla ei oikein tehty paljon mitään, tai ei siellä tarvinnut tehdä. 
(Undervisningen var inte något jättebra varken i högstadiet eller lågstadiet, det kunde ha varit 
mycket bättre. Man gjorde knappt någonting på lektionerna, eller behövde inte göra.) 
 

Noora väntade ivrigt på att få börja svenska i högstadiet och svenska har alltid varit hennes 

favoritämne. Orsaken till hennes entusiasm säger hon vara släkten i Sverige och att hon 

behöver svenskan. Hon gillar svenska som språk och hon har varit nöjd med 

svenskundervisningen och läraren.  

 Trots att Anssi inte var speciellt intresserad av att börja med svenska i högstadiet gick 

det ändå relativt bra initialt och även den första tiden i gymnasiet gick det ”ok” enligt 

honom. Men det är ganska tuff studietakt i gymnasiet och det är mycket annat att läsa och 

lära sig, vilket påverkade hans syn på svenskundervisning. Han har varit nöjd med sina 

lärare men känner att svenskan är ”ylimääräinen rasite” (en extra belastning) och ser inte 

svenska som ett viktigt språk. Det är ett litet språk i Europa enligt Anssi och man har inte 

lika stor nytta av det som av andra större språk.    

 Maria tycker att det var väldigt roligt att börja studera svenska. Hon hade en jättetrevlig 

svensklärare i högstadiet, men i gymnasiet var det ett tag hon hade en lärare hon inte tyckte 
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så mycket om. Men trots det sänkte det inte hennes motivation, säger hon. När Maria 

började med svenska klarade hon sig bättre i det än i engelska och tyska och därför gillade 

hon svenska. Svenska är ett trevligt ämne enligt Maria och hon nämner att hon jättegärna 

skulle vilja lära sig att prata svenska mer flytande. 

 

5.3  Kontakter med det svenska 
5.3.1  Användning av och kontakter till det svenska språket 
Alla informanter har haft åtminstone någon kontakt med svenskspråkiga: antingen har de 

besökt Sverige eller har släktingar där eller har kontakt/er med svenskspråkiga i Finland. 

Användning av engelska utanför skolan verkar vara något normalt för många av 

informanterna. 

 Hanna har två finlandssvenska kompisar och en svensk kompis från Sverige. Hon 

köper ibland svenska tidningar och tidskrifter och lyssnar på svensk musik. Hon nämner 

två svenska artister som hör till hennes favoriter varav båda två sjunger på svenska. Hanna 

använder också engelska utanför skolan. 

 Veera har släktingar i Sverige, men säger att hon inte besöker dem så ofta. Hon säger 

sig knappt använda svenska eller andra språk utanför skolan.  

 Kaisa har också släktingar i Sverige och hör svenska ibland när hon utövar sina 

hobbyer men hon säger att de ändå använder finska sinsemellan. Hon besöker inte heller 

sin släkt i Sverige så ofta. Svenska hör inte till språken hon använder utanför skolan, men 

däremot använder hon engelska. Ibland läser Kaisa engelskspråkiga böcker och lyssnar på 

engelskspråkig musik. 

 Anni träffar finlandssvenskar ibland på tävlingar i huvudstadsregionen och tittar på 

svenskspråkiga tv-program, ibland även utan textning. Hon använder ändå mer engelska än 

svenska utanför skolan och till exempel när de ska boka en resa för familjen är det hon som 

hjälper med sina engelskkunskaper. 

 Noora använder svenska mest aktivt av alla informanterna under fritiden. Hon har både 

släktingar och en kompis i Sverige. Hon säger sig besöka Sverige ett par gånger om året 

och prata/vara i kontakt med sin svenskspråkiga kompis ett par gånger i veckan. Hon 

prenumererar på en svenskspråkig tidning och ibland läser hon böcker på svenska. 
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Dessutom lyssnar hon på svensk musik. Engelska stöter hon på mest på datorer och på 

Internet. 

 Anssi har besökt Sverige och även haft sitt konfirmationsläger på Åland. Han använder 

inte svenska utanför skolan, men nämner att han ibland ”sattuu näkemään” (råkar att se) på 

några svenska tv-serier (nämner till exempel Beck). Engelska använder han däremot 

ganska mycket, mest på Internet, men han nämner också resor som ett tillfälle då han 

använder engelska. 

 Maria har också besökt Sverige och berättar att hon har en finlandssvensk kompis men 

att de använder finska sinsemellan. Vid tillfälle läser hon svenska tidningar om hon till 

exempel får tag på gratistidningar på stan. Engelska är dock språket Maria använder mest 

under sin fritid. Hon använder engelska med kompisar från USA, läser mycket på engelska 

på Internet och lyssnar på engelskspråkig musik.   

 

5.3.2  Svenska i Finland: kunskaper och attityder 
På frågan ”Varför studerar man svenska i Finland?” fick jag lite olika svar. De flesta 

nämnde svenska som det andra inhemska språket i sitt svar och syftade på svenskspråkiga i 

Finland. Hanna nämnde också Sveriges och Finlands gemensamma historia samt 

finlandssvenskan som en orsak till varför man studerar svenska i Finland. 

 Anssi nämnde också svenskan som det andra inhemska språket men tog även upp ett 

historiskt perspektiv:  
 
Se on se vanha jäänne Ruotsin vallan ajoilta. Suomi on ollut Ruotsin vallan alla niin ruotsia on 
puhuttu täällä. Se on jäänyt lakikirjoihin että sitä pitää opiskella toisena kielenä.  
(Det är den gamla kvarlevan från svenska maktens tid. Finland har varit under Sveriges regering 
så man har pratat svenska här. Det har stannat kvar i lagböcker att man ska studera det som det 
andra språket.) 
 

Jag ville se hurdana kunskaper informanterna har om svenskspråkiga i Finland och därmed 

se också hurdana kontakter informanterna har till finlandssvenskar och svenska språket i 

Finland. Mina frågor var: ”Vem är enligt dig finlandssvensk? Hur många är de? Var i 

Finland bor de?”.  

 Enligt Hannas och Marias definition är en finlandssvensk en person som har svenska 

som modersmål och bor i Finland. Jag bad de intervjuade att uppskatta den ungefärliga 

andelen svenskspråkiga procentuellt av hela befolkningen enligt deras uppfattning. Hanna 
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trodde att det skulle finnas kring 20 % och Maria kring 10 % svenskspråkiga. På frågan 

”Var i Finland bor de?” svarade de på Åland, vid kusten och i Vasa. 

 Veera kunde inte definiera vem som är finlandssvensk, men sade att de antagligen finns 

någonstans i Åbo-trakten och på Åland. Den svenskspråkiga befolkningen utgör cirka 20 

% enligt hennes uppskattning. 

 Enligt Kaisas definition en finlandssvensk person är: 
 
Suomenruotsalainen on sellainen joka käy ruotsinkielistä koulua ja tämmöistä ja puhuu ruotsia 
normaalisti. 
(Finlandssvensk är sådan som går på en svenskspråkig skola och sådant och pratar svenska 
normalt.) 
 

Kaisa nämnde Åland som region där det finns svenskspråkiga och uppfattar att det finns 

kring 10 % svenskspråkiga i Finland. 

 Anni svarar att det är svårt att säga vilka som är finlandssvenskar och kan inte heller 

uppskatta hur många de är. Enligt henne bor de vid kusten. 

 Noora tar upp tvåspråkigheten i sitt svar. En finlandssvensk är enligt henne en person 

som bor i Finland och kan båda språken, finska och svenska. Som bosättningsområde 

säger hon Finlands västkust och Åland. Enligt henne finns det cirka 20 % svenskspråkiga i 

Finland. 

 Anssis svar är följande gällande vem finlandssvensk är: 
 
Suomalainen kaikin virallisin puolin, mutta puhuu ruotsia aika paljon. Länsirannikolla on 
muutamia paikkakuntia ja Ahvenanmaa missä on paljon muitakin suomenruotsalaisia niin siellä 
ne puhuvat paljon suomenruotsia. 
 (Finsk när det kommer till allt officiellt, men pratar ganska mycket svenska. På västkusten finns 
det några kommuner och på Åland där det finns också flera finlandssvenskar så där pratar man 
mycket finlandssvenska.) 
 

Anssi ger en gissning på att det finns cirka 100 000 finlandssvenskar. 

 

5.4  Omgivningens attityder 
Genom frågor om informanternas föräldrars, syskons och kompisars attityder till svenska 

har jag velat se om omgivningens attityder påverkar de intervjuades inställningar. 

Föräldrarnas och omgivningens åsikter är alltså uppskattade av informanterna själva.  Jag 

har också frågat om föräldrarnas utbildningsnivå och allmänna språkkunskaper. Det 
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intressanta är att alla informanternas mammor har en positiv syn på svenska och studier i 

det.  

Föräldrarna till Hanna, Anni och Anssi har antingen gått gymnasiet eller yrkesskolan. 

Annis och Anssis mammor tycker att det är nyttigt att studera språk och svenska. Hanna 

tror att hennes mamma gillar svenska, däremot ser hennes pappa inte svenska som något 

nyttigt och viktigt. Endast Anssis pappa pratar lite engelska, medan allas mammor kan 

flera än ett främmande språk. Hanna och Anni säger att deras kompisar har neutrala eller 

helt ”ok” attityder till svenska, medan Anssis kompisar inte gillar svenska. Anni säger 

dessutom att hennes bror inte gillar svenska och Anssi visste inte vad hans bror tycker om 

det svenska språket.  

 Ställda inför frågan ”Tror du din omgivnings attityder till svenska påverkar dina 

attityder?” tror inte de flesta att det har någon större påverkan. Anssi kommenterar dock att 

den språkliga miljön kan ha en viss påverkan till hans attityder: 
 
 
Tietty se kun on suomenkielisessä ympäristössä, niin se sieltäkin tulee että ruotsi ei enää vaikuta 
niin tärkeältä. Jos asuisin jossakin länsirannikolla ruotsinkielisessä kunnassa niin puhuisin 
varmaan ruotsia. Kyllä taitaa ympäristökin vaikuttaa siihen. 
(Visst det när man är i en finskspråkig miljö så kommer det också därifrån att svenska inte längre 
verkar så viktigt. Om jag skulle bo någonstans vid västkusten i en svenskspråkig kommun så 
skulle jag säkert prata svenska. Miljön lär också påverka det.) 
 

Veeras och Nooras föräldrar har båda eftergymnasial utbildning, i bådas fall 

yrkeshögskoleutbildning. Veeras mamma och pappa kan engelska och svenska och 

mamman dessutom tyska. Noora säger att hennes pappa kan engelska, svenska och tyska 

bra. Nooras mamma kan lite engelska men väldigt bra svenska eftersom hon har bott i 

Sverige i närmare 20 år. Båda Veeras och Nooras föräldrar har positiv syn på svenskan 

förutom att Veera inte tror att hennes pappa tycker speciellt mycket om svenska. Också 

bådas bröder gillar svenska men inom kompiskretsen finns det både de som gillar svenska 

och de som inte gör det. 

 Både Kaisas och Marias föräldrar har högskoleutbildning antingen på universitet eller 

på yrkeshögskola. Deras föräldrar har en positiv syn på svenska. Kaisa säger att hennes 

pappa har förändrat sin attityd till svenska efter att ha knutit kontakt med svenskspråkiga. 

Marias föräldrar har båda sommarjobbat i Sverige när de var yngre och Maria tror att båda 

har positiva attityder till svenska. Kaisas bror tycker dock inte om svenska och hennes 
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syster har en neutral attityd. Marias syster däremot gillar svenska språket. Attityderna hos 

kompisar splittras när det gäller det svenska språket. 

 

5.5  Ålder och språkundervisning 
Jag ställde frågor om ålder och språkinlärning för att se om det finns någon koppling 

mellan ålder vid studiestarten i svenska och attityderna. Alla tycker att det är bra att börja 

läsa främmande språk redan i lågstadiet, kring tredje klass. Engelska är ett språk alla elever 

borde läsa gemensamt, men också svenska anses vara viktigt enligt många. På frågan om 

de skulle ha börjat läsa svenska tidigare eller senare om de kunde välja på nytt finns det lite 

olika svar.  

 Hanna svarar att hon skulle börja läsa svenska tidigare om hon kunde välja på nytt. Då 

skulle hon kunna språket ännu bättre än nu. Enligt henne kunde engelska och kanske 

svenska vara sådana språk som alla elever borde läsa gemensamt under någon period. Som 

motivering för ett gemensamt språk ger hon förmågan att kunna kommunicera utomlands 

och klara sig utanför Finland. Lågstadiets tredje årskurs är en bra ålder att börja studera 

främmande språk och svenska senast i femte årskurs enligt henne. Då lär man sig språket 

bäst. Hanna kommenterar att börja läsa svenska i sjunde årskurs enligt följande: 
 
Siinä iässä voi olla että ruotsi ei kiinnosta ja voi olla ihan periaatteen vuoksi vastaan. Voisi 
aloittaa ehkä vähän aikaisemmin niin ei tulisi murrosikää samaan aikaan. 
(Vid den åldern kan det hända att svenska inte intresserar och man kan bara för principens skull 
vara mot det. Man kunde kanske börja lite tidigare så att puberteten inte kommer samtidigt.) 
 

Veera är nöjd med åldern hon har börjat läsa svenska (femte årskurs). Hon tycker också att 

alla elever bör läsa engelska och svenska som gemensamma språk och motiverar det med 

att de är språken som behövs och hörs mest. Hon nämner också att det är viktigt att kunna 

språk, speciellt senare när man söker jobb. En bra ålder att börja läsa engelska enligt Veera 

är tredje årskurs och för svenska fjärde eller femte årskurs. Men hon tycker även att sjunde 

klass i högstadiet är bra om man inte har velat börja läsa svenska tidigare. 

 Kaisa anser att femte klass var en bra ålder för henne att börja läsa svenska eftersom 

före det är man för ung och efter det skulle det inte ha gått så smidigt. Hon nämner också 

engelska och svenska som gemensamma språk för alla elever eftersom man med engelska 

klarar sig i så många länder och svenska behöver man ibland även i Finland. Hon tycker 
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det är viktigt att kunna språk men att det också beror mycket på yrket hur mycket och 

vilka språk man behöver. Gällande ålder och svenskundervisning tycker Kaisa följande: 
 
Minun mielestä ruotsi on parempi aloittaa silloin viidennellä luokalla kuin yläasteella. Se on 
helpompaa sitten kun osaa vähän enemmän kun menee yläasteelle. - -Jos jotain ei yhtään 
kiinnosta ruotsi (on 7. luokka ok), mutta jos tuntee muutenkin olevansa huono kielissä niin 
minun mielestä se olisi hyvä aloittaa viidennellä luokalla. Sen voi kuitenkin lukiossa vaihtaa 
lyhyeen jos se on liian vaikeaa. 
(Jag tycker att det är bättre att börja svenska då i femte klass än i högstadiet. Det är lättare sedan 
när man kan det lite mer när man börjar i högstadiet. - - Om någon inte alls är intresserad [är 
sjunde klass ok], men om man känner sig annars också vara dålig på språk så tycker jag att det 
vore bättre att börja det i femte klass. Man kan ändå byta det till kort [B-svenska] i gymnasiet 
om det är för svårt.) 
 

Men trots det föredrar Kaisa att var och en kunde själv välja när man börjar läsa svenska. 

 Anni säger däremot att ”ehkä tuo mitä oli yläasteella olisi riittänyt” (kanske det där 

som var i högstadiet skulle ha räckt). De två åren mellan femte och sjunde klass gav inte så 

mycket nytt, anser hon. Hon är lite osäker på vilka språk hon tycker att alla elever ska läsa 

gemensamt men nämner ”ehkä” (kanske) engelska och svenska. Att kunna språk har man 

alltid nytta av och det är viktigt när man reser i andra länder. Lågstadiet skulle kanske vara 

en bra period att börja studera dessa språk enligt henne eftersom man då är mer ivrig att 

lära sig nya saker. Trots det tycker hon att också sjunde årskurs är en bra ålder att börja 

studera svenska, men att man kunde ”periaatteessa” (i princip) börja studera det redan 

tidigare så att ”se ei tuntuisi niin että on pakko lukee” (det skulle inte kännas så att man 

måste läsa). Hon ger en intressant synvinkel på ålder och svenskundervisning: 
 
Minun mielestä se oli silloin ihan hyvä että sai itse valita sen. Silloin itsekin kiinnosti aloittaa se, 
silloin ei vielä ajatellutkaan että se olisi pakko aloittaa. 
(Enligt mig var det bra då att man kunde välja själv (i femte årskurs). Då var man själv också 
intresserad av att börja, då tänkte man inte ens att det skulle vara ett måste att börja.) 
 

Noora skulle ha velat börja läsa svenska tidigare (i lågstadiet) om det skulle ha varit 

möjligt i hennes skola. Även hon skulle vilja att alla läser engelska och svenska – engelska 

för att man klarar sig med det nästan var som helst, och svenska åtminstone under några år 

så att man kan grunderna. Att kunna språk är viktigt enligt henne eftersom man behöver 

dem överallt och man klarar sig knappast med finska någon annanstans i världen utanför 

Finland. Engelska vore bra att börja med i lågstadiet och svenska antingen i lågstadiets 

senare årskurser eller i sjunde årskursen i högstadiet. Hon tycker att det finns både för- och 
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nackdelar med att börja läsa svenska i högstadiet. Nackdelen enligt Noora är att svenskan 

inte intresserar elever vid den åldern, medan fördelen är att man kan lära sig mer när man 

förstår det/språket bättre än i lågstadiet.  

 Anssi tycker att högstadiet var en bra ålder för honom att börja läsa svenska eftersom 

det tar tid att bli van vid och lära sig engelska i lågstadiet, och att kunna engelska hjälper 

att lära sig svenska sedan. Han nämner engelska som nutidens ”lingua franca” och tycker 

att det är språket som alla kunde läsa gemensamt. En bra ålder för att börja studera 

engelska skulle vara någonstans i mitten av lågstadiet. Enligt honom kräver lärandet i 

modersmål tiden under de första årskurserna och många säkert har redan vid den åldern 

format någon uppfattning om det engelska språket. Det är inte heller något fel att börja 

studera svenska även tidigare än i högstadiet om man själv vill det, tycker Anssi. 

 Maria säger att hon kunde tänka sig att ha börjat studera svenska även tidigare 

eftersom man som ung skulle ha lättare ett lära sig och att hon skulle kunna svenska bättre 

nu. Hon ser engelska som ett internationellt språk som är bra att studera gemensamt. Det 

är viktigt att kunna andra språk eftersom man inte kan använda finska någon annanstans 

och det är viktigt även i arbetslivet att klara sig på andra språk.  Enligt Maria skulle tredje 

årskursen vara bra ålder att börja studera engelska för att man är lite mer mogen och ”osaa 

ottaa vastaan uutta” (man kan ta emot nytt/ny information). För svenskans del tycker hon 

ändå att sjunde årskurs är en bra ålder att börja studera språket.  

 

5.6  Framtidsplaner 
Endast Anssi verkar ha lite mer klart för sig vad han ska göra efter gymnasiet vilket är 

förståeligt eftersom de flesta går i gymnasiets första årskurs. Anssi tror att han kommer att 

söka till universitetet efter gymnasiet. Också Maria säger att hon tror att hon fortsätter att 

studera på högskolenivå men vet inte än exakt var och vad. Gällande frågan om 

informanterna kunde tänka sig att bo, studera eller jobba utomlands i framtiden (inklusive 

Sverige) svarade endast Anssi nekande till att bo i Sverige. Däremot var han intresserad av 

sydeuropeiska länder och USA. Alla av de intervjuade tror att de kommer att skriva 

svenska i studentexamen och Anssi har redan valt svenska som valfritt ämne som en del av 

sin studentexamen. 
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 Veera, Kaisa och Anni kunde fundera på att bo i Sverige och även i andra länder i 

framtiden. Noora kan tänka sig att bo i Sverige åtminstone ett tag. De informanter som har 

mest positiv och klar syn gällande att bo i Sverige är Hanna och Maria. Hanna tänker sig 

antigen flytta till Sverige efter gymnasiet eller studera någonting som har 

”mahdollisimman paljon siihen liittyvää” (så mycket som möjligt att göra med det 

[svenska språket]). Hanna nämner även Frankrike och England som platser hon kan tänka 

sig att bo på. Maria säger sig gott kunna tänka sig att bo utomlands och speciellt i England 

eller var som helst i Europa. I Sverige kunde hon tänka sig till exempel att sommarjobba 

för att lära sig svenska mer flytande.    

 

6  Diskussion 
Att svenska är det andra nationella språket i Finland och ett minoritetsspråk jämfört med 

finskan är alla intervjuade medvetna om. Det verkar som om alla mina informanter har en 

positiv eller neutral attityd till själva svenska språket (och även finlandssvenskarna), precis 

som Allardts (1997) och Laines studie (1995, se s. 15) visar. Men när det gäller svenska 

som ett obligatoriskt skolämne splittras däremot attityderna. Resultaten kan delas in i 

följande kategorier gällande attityder till svenska språket: de väldigt positiva, positiva eller 

neutrala. Bland mina informanter fanns det ingen som uttryckte sig direkt negativt mot 

svenska språket i sig. Däremot kan åsikter om svenskans obligatorium i den finska 

grundskolan delas enligt följande: de som är för obligatoriet, de som inte vet/hittar både 

för- och nackdelar och de som är mot obligatoriet.  

Många av informanterna, sex av sju, har eller har haft någon slags kontakter med 

svenskspråkiga. Överraskande många kontakter med svenskspråkiga visar också Allardts 

studie (1997, se s. 12). En av informanterna har dock bara träffat svenskspråkiga i 

tävlingar men har inte någon närmare kontakt. Dagliga eller täta kontakter saknas dock hos 

många. Mitt antagande om kontakter med de svenskspråkiga har fått bekräftelse baserat på 

mina informanter. De två mest positiva av de intervjuade, Hanna och Noora, har de tätaste 

kontakterna med svenskspråkiga. Båda har svenskspråkiga kompisar och Noora även 

släktingar i Sverige. Deras attityder kan delvis sägas ha en affektiv funktion (se s. 10), det 

vill säga genom att behärska svenska och ha positiva attityder till detta språk har de 

samhörighet med gruppen svenskspråkiga. Nära kontakter med de svenskspråkiga i 
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Hannas och Nooras fall har troligen påverkat och format deras attityder till mer positiva. 

De två personer som har minst kontakter med det svenska språket är Anni och Anssi. Anni 

har träffat svenskspråkiga, men umgås inte regelbundet med dem och använder inte heller 

svenska i umgänget med dem. Anssi anger sig inte ha några regelbundna kontakter med 

svenskspråkiga vilket, som han även själv säger (se s. 35), kan ha en påverkan på hans 

attityder. Anssis negativa attityd gällande obligatorisk undervisning i svenska tycks bero 

på den instrumentella funktionen (se s. 10). Han känner inte att han har någon större nytta 

av svenska språket och nämner istället andra språk som han anser vara viktigare. Även i 

Anssis och Annis fall kan man se den affektiva funktionen ha en viss påverkan. De har 

svårt att känna tillhörighet till de svenskspråkiga (åtminstone språkligt) och därmed menar 

de sig inte heller ha någon större nytta av svenska språket. Många av informanternas 

attityder verkar dock baseras på en instrumentell funktion och många anser sig ha nytta av 

svenska språket i kommunikativa situationer och i arbetslivet i framtiden.  

 Min preliminära frågeställning om omgivningens attityder har inte direkt fått 

bekräftelse, åtminstone inte från vad själva informanterna säger. På den direkta frågan om 

omgivningens attityder har påverkan på informanternas inställningar till svenska språket, 

anser ingen det vara så. Endast Anssi nämner bostadsortens påverkan som en möjlig 

faktor. Det intressanta är dock att alla mammor till de intervjuade har positiva attityder 

(enligt informanternas uppskattning) till svenska språket. Generellt kan kvinnorna sägas ha 

mer positiva attityder både till svenska språket (Allardt 1997, se s. 12, Myllyniemi 2002, 

se s. 13) och till flerspråkighet (Laine 1995, se s.16, Nygård 2002, se s. 17). Det finns även 

pappor och syskon som har positiva inställningar, men bland kompisar verkar attityderna 

vara mer splittrade. Enligt flera teorier (se s. 10) är attityder något inlärt i den sociala 

uppväxtmiljön och enligt Julkunen (1998, se s. 15) är föräldrar, syskonen och kompisar de 

viktigaste faktorer som påverkar elevers val av A2-språk. Endast Anni säger att hennes 

mamma har uttryckt sig uppmuntrande gällande Annis A2-språk-val. Gymnasister har 

redan format egna åsikter och attityder och vill gärna tänka självständigt, vilket kan göra 

att de inte ser omgivningens attityder spela någon större roll för deras egna. Det är dock 

svårt att veta om saken är så i verkligheten endast baserat på egen uppskattning. För att 

kunna veta mer om det borde man studera och mäta denna faktor djupare. Det kan också 
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vara att informanterna inte har tänkt på saken tidigare och spontant kände att omgivningen 

inte har någon påverkan. 

Ofta nämner man den sociokulturella bakgrunden som en påverkande faktor bland 

annat för generell skolframgång. Nygårds studie (2002, se s. 16–17) visar att akademiker 

och högutbildade ofta har mer positiva attityder mot flerspråkighet. Det kan eventuellt 

förklara skillnader mellan yrkesskole- och gymnasieelever (se Myllyniemi 2002 s. 13, 

Piskonen 2006 s. 14) och ge en förklaring till varför de flesta av mina informanter har mer 

positiva attityder (åtminstone till själva språket). Det är dock svårt att dra generella 

slutsatser i en så pass liten studie om huruvida till exempel föräldrarnas utbildning och den 

sociokulturella bakgrunden påverkar. Men enligt min studie baserat på de sju 

informanterna verkar det inte finnas någon direkt koppling mellan föräldrarnas utbildning 

och informanternas attityder. Av de tre intervjuade som har de mest positiva attityder har 

bara en föräldrar med akademisk utbildning. Veeras och Kaisas föräldrar har en högre 

(eftergymnasial) utbildning och bådas attityder till svenska är inte mycket positiv, dock 

ändå mer positiva eller neutrala än negativa.  

 En preliminär frågeställning jag hade var att flickorna skulle ha mer positiva attityder 

till svenska språket. Eftersom min studie baserar sig på endast sju informanter och 

flickorna är överpresenterade är det svårt att dra några generella slutsatser. Man kan dock 

påpeka baserat på tidigare studier (Allardt 1997, Myllyniemi 2002, se s.11, Laine 1995, se 

s.14) att flickorna tenderar ha mer positiva attityder än pojkar, både gällande generell 

skolframgång, språkintresse och motivation. Det finns också skillnad i resultat mellan 

Myllyniemis (2002) och Piskonens (2006) studier i attityder mellan gymnasieungdomar 

och yrkesskolelever men också mellan olika yrkesinriktningar. Dessa faktorer kan ha 

påverkat hur resultaten i min studie ser ut. Dock är syftet med min studie inte att göra en 

statistisk analys utan få större förståelse och förstå vad attityderna bottnar i oavsett vilka 

attityder man har.  

 Hurdant man upplever undervisningen i svenska är enligt min frågeställning en 

påverkande faktor på attityderna. Enligt de intervjuade verkar hurdan lärare man har i 

svenska spela en stor roll för formandet av attityder till det svenska språket och speciellt 

till svenskundervisningen. I Hannas fall hade de positiva erfarenheterna av en bra lärare 

gjort en stor skillnad i hur hon upplever svenska numera jämfört med högstadiet. Också 
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Noora och Maria har goda erfarenheter av lärare i svenskämnet. Alla dessa tre flickor har 

också de mest positiva attityderna till svenska språket. Dock säger även Anssi att han har 

haft trevliga lärare och han har varit nöjd med undervisningen fram tills gymnasiet då det 

blev mer krävande och tog mer tid av andra viktiga ämnen. Veera, Kaisa och Anni 

däremot säger att de inte varit helt nöjda med undervisningen och läraren i svenska i 

grundskolan. Ingen av de har dock än haft undervisning i svenska i gymnasiet. Deras mer 

positiva eller neutrala attityder beror förmodligen på deras allmänna skolintresse och vilja 

att lära sig olika språk. Veera tycker även att svenska är ett relativt lätt språk. Dessutom 

ger alla svenskans ställning som det andra inhemska språket (obligatoriet, behovet att 

kunna det) som en orsak till att de läser svenska.   

 Jag ville också se om det finns något samband mellan ålder vid studiestarten och 

attityder. Min utgångspunkt var att studier i svenska som har påbörjats senare (i 

högstadiet) kan ha en mer negativ påverkan på attityder. Det är svårt att dra några 

allmänna slutsatser baserat på mina intervjuer men de kan ge intressanta synvinklar och 

förslag till vidare studier. För frågan om en bra ålder och start av språkundervisning delas 

åsikterna i två: de som föredrar en tidigt påbörjat undervisning i svenska (och även andra 

språk)(fyra informanter) och de som är nöjda med att börja svenska i högstadiet eller 

tycker att var och en får välja själv (Hanna, Anni, Noora). Argument för att börja studera 

svenska i lågstadiet är att man inte är lika intresserad och motiverad i högstadiet, 

puberteten påverkar attityder i högstadiet, i lågstadiet är man mer öppen att ta emot nya 

saker och lär sig lättare och det skulle inte kännas som ett tvång när man börjar tidigare. 

Dessa argument får även stöd av Holmstrand (1979, se s. 19) och Kolesnik (1963, se s. 

20). Det är ingen som absolut tycker att alla ska börja läsa svenska först i högstadiet, men 

vissa (Veera, Kaisa, Anssi, Maria) har inte heller något emot det om eleven så vill. Maria 

säger dock att hon personligen kanske skulle ha börjat läsa svenska tidigare, men samtidigt 

tror hon att sjunde årskurs är en bra ålder generellt sett. Argumenten för att börja studera 

svenska senare, i högstadiet, är effektivare studieframgång vid den åldern och att man 

förstår mer, om man inte har velat börja det tidigare. Liksom i tidigare studier (Allardt 

Ljunggren 2008, Nygård 2002, se s. 16) föredrar de intervjuade engelska som ett 

gemensamt språk för alla, men många nämner även svenska. Detta torde bero mest på 
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svenskans specialställning i Finland som det andra nationella språket. Engelska ses 

däremot som ett internationellt språk som man har nytta av överallt.  

 

7  Avslutning 
Mitt syfte med denna studie var att studera attityder till svenska språket hos några finska 

gymnasieelever. Jag ville undersöka vilka deras attityder är och försöka förstå varför de är 

som de är samt försöka se vari de bottnar. Jag ville också se om det finns något samband 

mellan ålder vid studiestarten och attityder. Mina intervjuer gav intressanta synvinklar och 

frågorna fungerade till största del till min fördel och hjälpte mig att få fram information jag 

ville ha. Det är dock svårt att kunna ge en uttömmande förklaring till mina informanters 

attityder och säga exakt vari de bottnar. Attityder är ett komplext och omfattande område 

att studera och min kvalitativa studie kan endast ses som ett punktnedslag i frågekomplexet 

rörande attityder till svenska i Finland, men resultatet presenterar inte någon statistisk 

översikt.  

Många av mina preliminära frågeställningar fick stöd av mina intervjuer och även från 

den tidigare forskningen. Generellt kan man säga att mina intervjupersoner har en positiv 

eller mer neutral attityd till svenska språket. När det kommer till åsikter om den 

obligatoriska undervisningen i svenska i Finland finns det både de som är för och mot. 

Faktorer som påverkar och har påverkat informanternas attityder finns flera. En större 

faktor är kontakten med de svenskspråkiga. Bland mina informanter var det förvånansvärt 

många som hade svenskspråkiga släktingar, de flesta i Sverige. Men förutom det, 

representerar regionen därifrån eleverna kommer, en genomsnittlig finsk stad utan större 

dagliga/täta kontakter med de svenskspråkiga. Detta är enligt mig en faktor som påverkar 

åsikter åtminstone gällande attityder till den obligatoriska svenskundervisningen. Det var 

ingen av mina informanter som visste exakt hur många finlandssvenskarna är, de flesta 

uppskattade att det finns flera än det gör i verkligheten och en av intervjuade uppskattade 

finlandssvenskar vara bara kring 100 000. De flesta visste dock var i Finland den 

svenskspråkiga befolkningen är bosatt (Åland och västkusten).  

 En annan faktor som inte själva informanterna tyckte spelar så stor roll är 

omgivningens attityder. Jag anser att även den sociokulturella bakgrunden kan tas upp här. 

Enligt mig och de tidigare studierna påverkar den sociala omgivningen vi är uppvuxna i 
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våra attityder och generella skolfärdigheter. I det här fallet vore det intressant att studera 

även attityder till andra skolämnen och skolgång i stort. Det vore också intressant att se hur 

attityder skiljer sig bland olika yrkesinriktningar och utbildningsinstitut.  

 Det är svårt att generalisera resultaten gällande ålder och språkinlärning men det man 

kan enligt mig säga är att bara möjligheten till en tidigare påbörjad undervisning i svenska 

kunde gynna mer positiva attityder, baserat på de intervjuades åsikter om ålder och 

svenskundervisning. Som Anni utryckte det skulle det inte då kännas så mycket som ett 

måste om man skulle ha möjligheten att börja även tidigare. Det vore intressant att veta hur 

många som skulle välja svenska i lågstadiet om de skulle ha möjlighet till det. I dagens 

situation är det väldigt få elever som har verkliga möjligheter till det (Herberts & 

Landgärds 1992, se s. 7).  

 Även läraren i svenskämnet har en stor påverkan på elevens attityder till svenska. 

Speciellt om de första kontakterna till svenska språket knyts först i skolan påverkar det 

hurdan bild eleverna får av det svenska språket och även de svenskspråkiga. 

 Förslag om vidare studier vore att studera attityder med flera informanter där båda 

könen är jämnt representerade. Det vore också intressant att genomföra kvalitativa 

intervjuer/studier med yrkesskolelever och även andra åldersgrupper och se var deras 

attityder bottnar i och vilka faktorer som har påverkat. Hur ålder vid studiestarten påverkar 

formandet av attityder är något som vore intressant och viktigt att studera mer. Om det är 

så att studier i ett nytt ämne i högstadiet/vid puberteten har en negativ påverkan på grund 

av ålder är det viktigt att veta det och kunna reagera på det i god tid (så att studier i ämnet 

inte blir lidande). Kanske fler chanser att kunna välja svenska i lågstadiet i verkligheten 

kunde hjälpa till att skapa mer positiva attityder hos ungdomar som senare kan komma att 

ha mer negativ attityd mot (den obligatoriska) undervisningen i svenska. 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
Bakgrund:  

-Vilket år är du född? Vilken årskurs i gymnasiet går du på?  

-Har du bott någon annanstans än i regionen du nu bor i? Var? 

 

Språk: 

-Vilka språk studerar/har du studerat? När har du börjat dem/vilken nivå?  

- Hur gärna studerar du dem? skala 1-5 (5=mycket gärna, 4= ganska gärna, 3=lite gärna/vet inte, 2= 

mindre gärna, 1=inte alls) 

(-Om du borde rangordna de språken vilket tycker du mest om?) 

-Hur behärskar du dessa språk? prata, skriva, läsa, lyssna, skala 1-5 (5=mycket bra, 4= ganska bra, 

3= någorlunda bra/vet inte, 2= mindre bra, 1=inte alls) 

 

Svenska: 

-Hur var det att börja studera svenska?  

-Vad tycker du om svenska som skolämne? Varför?  

-Hur intresserant är det att studera svenska enligt dig? skala 1-5 (5=mycket intresserant, 4=ganska 

intressant, 3= någorlunda intressant/vet inte, 2= mindre intressant, 1= inte alls intressant) Varför 

så? 

-Vad tycker du om svenskundervisning i din skola /tidigare skolor? Varför?  

-Har du haft en och samma lärare i svenska i gymnasiet/tidigare skolor eller olika? 

-Läser du några frivilliga kurser i svenska? Läser/Lyssnar du något på svenska under din fritid? 

-Pratar/använder du några andra språk i din fritid/utanför skolan? Vilka? Var? 

 

Svenskan i Finland 

-Varför studerar man svenska i Finland?  

-Varför läser du svenska? 

-Vem är enligt dig finlandssvensk? Hur många är de? Var i Finland bor de? 

-Har du haft kontakt med svenskspråkiga? Reser du t.ex. till Sverige, Åland, svenskspråkiga orter? 

-Vad är din allmän uppfattning om finlandssvenskar? Sverige/svenskar?  (Nordiska länder?)  

-Ska man läsa svenska i Finland? Varför? 

-Skulle du läsa svenska om det vore helt valfritt? 
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-Om du kunde välja på nytt, skulle du börja läsa svenska tidigare/senare? Varför? 

-Ska alla elever studera ett gemensamt språk under någon period? Vilket/Vilka? Varför?  

-När är en bra ålder att börja studera (de) språk? Varför?  

-Tycker du sjunde klass/13-14 år (alt. tredje klass/10 år) är bra ålder för att börja studera svenska? 

-Tycker du att man borde börja läsa svenska tidigare/senare? 

- Vad tycker du om Finlands tvåspråkighet? Vill du behålla svenska som det andra officiella 

språket i Finland? Eller ska man välja något annat/några andra språk? Vilket? 

-Har du hört talas om ”tvångsvenska”? Var och när var det? Vad tycker du om det?  

 

Bakgrund & attityder:  

-Vad har dina föräldrar för utbildning/yrke? 

-Kan dina föräldrar andra språk? Vilka?  

-Vad tycker dina föräldrar om svenska? 

-Vad tycker dina kompisar/syskon om svenska? 

-Tror du din omgivningens attityder påverkar dina gällande svenska (andra språk)? 

-Vad är din allmän attityd till 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) 

 

Framtidsplaner: 

-Tycker du det är viktigt att studera/kunna språk, eller prioriterar du hellre andra ämnen? 

-Ska du skriva svenska i studentexamen? 

-Hurdana planer har du efter gymnasiet?  

-Kan du tänka dig att bo/studera/jobba utomlands i framtiden? Var? Sverige?  

  


