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Suomessa ruotsin kielestä ja suomenruotsalaisuudesta on tehty laajalti tutkimusta

etenkin kieleen ja sen opiskeluun kohdistuviin asenteisiin liittyen. Ainakin

toistaiseksi aiheesta on kuitenkin tehty suhteellisen vähän tutkimusta varsinaisten

käsitysten näkökulmasta.  Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää,

millaisia käsityksiä Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on Suomen

kaksikielisyydestä. Pyrin tutkielmassani lisäksi selvittämään, onko käsityksissä eroja

eri sukupuolta olevien ja eri oppiaineita opiskelevien ihmisten välillä.

Käsityksillä tässä tutkielmassa viitataan yksilön henkilökohtaiseen tapaan

havainnoida ja arvioida käsityksen kohteena olevaa aihetta.

Tutkielmassa käytetty data on kerätty verkkokyselylomakkeella, joka lähetettiin

Jyväskylän yliopiston ainejärjestöjen sähköpostilistoille keväällä 2017.

Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että suurimmalla osalla yliopisto-

opiskelijoista käsitykset Suomen kaksikielisyyttä kohtaan ovat positiivisia.

Tutkimuksessa pystyttiin myös löytämään eroja käsityksissä eri aineita opiskelevien

ja eri sukupuolta olevien välillä. Tutkimustulosten perusteella voitiin todeta mm.

kieltenopiskelijoilla olevan muiden aineiden opiskelijoihin verrattuna vahvemmat

positiiviset käsitykset kaksikielisyydestä. Lisäksi naisten käsitykset sekä

asennoituminen Suomen kaksikielisyyttä kohtaan ovat miehiin verrattuna

positiivisempia.
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Säilytyspaikka: JYX
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1 INLEDNING

Med jämna mellanrum väcks debatten om den obligatoriska

svenskundervisningen (Sundell 2015). Under den senaste tiden har man

diskuterat om man skulle ta bort den så kallade ”tvångssvenskan” från

läroplanen för grundskola och gymnasium (Helsingin Sanomat A-K Mustaparta,

L. Jääskeläinen 7.3.2017). Det förefaller att de flesta finländare skulle vilja

avskaffa obligatorisk svenskundervisning eftersom många tycker att det är

onödigt att studera svenska. I sin utredning analyserade Saukkonen (2011) ett

stort antal texter där man debatterade svenska språket i Finland. Saukkonen

utredde vad man skriver när man skriver om svenska. I utredningen framgick

att det mest förhärskande temat i offentlig debatt var tvångssvenska. Orden som

framträdde i diskussioner var till största delen negativa och innehöll också

uppfattningar om finlandssvenskar bland annat som en bättre lottad minoritet.

Syftet med den här avhandlingen är att ta reda på hurdana uppfattningar det

finns om Finlands tvåspråkighet bland universitetsstuderande. Jag blev

intresserad av människors uppfattningar om tvåspråkighet eftersom jag som

kommer från helt finspråkigt språkområde, uppfattade hur lite vårt lands

tvåspråkighet egentligen syns i min egen vardag.

För min kandidatavhandling har jag använt en kort enkät där man kunde svara

på flera olika frågor. I början var tanken att jag skulle ha använt en kvalitativ

forskningsmetod och därför var enkäten uppgjord så att man har mycket att

analysera även om man inte fick så många svar. Eftersom jag fick ett

överraskande stort antal svar, analyseras dock alla frågor i enkäten.

I min kandidatavhandling strävar jag efter att svara på följande forskningsfrågor:

- Hurdana uppfattningar om Finlands tvåspråkighet finns det bland

universitetsstuderande?
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- Finns det skillnader i uppfattningar mellan studerande från olika

studieprogram?

- Finns det skillnader i uppfattningar mellan könen?

1.1 Hypoteser

När man observerar offentlig debatt om finlandssvenskhet och svenska språket,

har jag som hypotes att största delen av universitetsstuderandes uppfattningar

är antingen neutrala eller negativa. Jag antar att det möjligen finns skillnader i

uppfattningar mellan studerande med olika huvudämnen eftersom några

studieområden har mer språkligt inriktade studier än andra och svenska språket

kan ha större roll i framtidens karriär inom några utbildningsområden. Man kan

också anta att individens sociala bakgrund påverkar uppfattningarna.

2 TEORIDEL

I det här kapitlet ska jag förklara vad jag menar med uppfattningar och

tvåspråkighet som är de mest centrala begreppen som jag använder i min

kandidatavhandling. Att förklara dessa begrepp är viktigt för att förstå

avhandlingens syfte, forskningsfrågor och själva det fenomen som forskats.

2.1 Uppfattningar

Uppfattning är ett synnerligen abstrakt och därför utmanande begrepp att

definiera. Enligt svensk ordbok är uppfattning ett ”personligt sätt att betrakta

och bedöma någonting”. Från en annan synvinkel för att definiera uppfattning

behöver man först definiera vad man menar med begreppet ”livssituation” som

har en central roll i definiering av uppfattningar. Enligt Lauri Rauhala, är

livssituation den verklighet som individ har en förbindelse till. Uppfattning är

därför en förstående och betydelsefull förbindelse mellan uppfattande människa

och hennes livssituation. (Perttula och Latomaa 2005)
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I min avhandling syftar jag med uppfattningar på Svensk ordboks definition

som ”personligt sätt att betrakta och bedöma någonting” eftersom den är klar

och lättförståelig.

2.2 Tvåspråkighet

Vetenskapstermbanken i Finland definierar tvåspråkighet som kunskap om eller

användning av två språk. Detta betyder att på en högre nivå kan tvåspråkighet

ses som växlande användning av två språk oberoende av språknivå, tillägnande

eller ålder. Enligt mer strikt definiering bör kunskaperna vara lika i båda språken

som man har tillägnat sig som barn. Begreppen kan syfta till en individ eller ett

samfund.

Skutnabb-Kangas (1981) konstaterar att definiering av termen ”tvåspråkighet”

kan vara oklart. Det finns flera olika definitioner eftersom varje forskare har

använt en definition som passar till deras forskningssyften. Skutnabb-Kangas

nämner ändå Leonard Bloomfield som definierar tvåspråkighet som ”native-like

control of two or more languages” (Bloomfield 1933, 56), vilket betyder att man

ska behärska två eller flera språk som en infödd.

När Bloomfields definiering av tvåspråkighet fokuserar mer på individs

färdighet att använda språk, innebär termen tvåspråkighet i min

kandidatavhandling Finlands språksituation som är specificerad i språklagens

1§ ”Finlands nationalspråk är finska och svenska” (423/2003).

3 TIDIGARE STUDIER

Även om Finland är ett land som har två officiella språk, har tvåspråkighet inte

studerats så mycket och oftast har studierna handlat om tvåspråkighet från

attityders och/eller språkinlärnings synvinkel.
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Kääriäs magisteravhandling (2004) handlar om skolelevers tankar om Finlands

tvåspråkighet. I hennes avhandling samlades materialet in med ett frågeformulär

och intervjuer med studenter från tre olika språkgrupper: tvåspråkiga

lågstadieelever, högstadieelever som studerar svenska och invandrarbarn och -

ungdomar. Kääriäs studie visar bland annat att tvåspråkiga elever är nöjda med

sina två språk och upplever tvåspråkigheten som rikedom. Högstadieelever

visade sig vara mer kritiska mot svenska språket. Många av elever tycker om

språket och kunskap i svenska upplevs som rikedom men några tycker att man

inte borde studera svenska i skolan och att svenska är helt onödigt.

Invandrarbarn och -ungdomar är redan i sitt ursprungsland vana vid att behöva

två språk för att klara sig i samhälle men tycker att kunskaper i svenska inte är

nödvändiga eftersom alla ärenden kan klaras av på finska.

Swarts har in sin magisteravhandling (2011) studerat unga vuxnas uppfattningar

och upplevelser om framväxt till tvåspråkighet. I sin graduavhandling strävar

Swarts efter att förklara hur försökspersonerna uppfattar att tvåspråkighet

påverkar deras identitet och skolgång. I avhandlingen försöker Swarts också

utreda hur tvåspråkighet beaktas i skola som en viktig resurs för både individen

och samhället. För sin avhandling intervjuade Swarts åtta tvåspråkiga unga

vuxna. Forskningsresultatet visar att tvåspråkighet är naturligt och uppskattad

del av intervjuades liv, men speciellt under högstadieskolåldern var känslor av

skam och problem med identitet vanliga. I skola syns tvåspråkighet inte med

undantag av några enstaka situationer och intervjuade tycker att det inte är

nödvändigt heller. Enligt intervjuade, har tvåspråkighet ingenting att göra med

skola och att det även skulle kännas pinsamt om man lade speciellt märke till det.

De intervjuade förmodar att tvåspråkighet har positiv inverkan speciellt på

studier i språk och att växa upp i tvåspråkig familj har gjort de mer vidsynta,

toleranta och anpassliga vilket de tycker att kan vara bra på arbetsmarknaden.

På internationell nivå finns det flera studier om tvåspråkighet från olika

perspektiv. Lindholm-Leary (2016) har i sin artikel utrett bland annat DL (Dual
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Language) -programstudenters uppfattningar om tvåspråkighet i kognition och

sociala relationer. I DL-program undervisas studenter med två språk istället av

vanlig enspråkig undervisning.  I Lindholm-Learys forskning fick DL-studenter

svara på frågor om sina attityder mot tvåspråkighet, DL-program och hur de

själv skulle värdera sin egen kunskap med målspråk och tvåspråkighet. I studien

gjorde man en jämförelse mellan två DL-grupper som hade spanska och

kinesiska som ett andra språk vid sidan engelska. Studien visar att genom femte

till åttonde klass hade DL-studenter utvecklat språkkunskap i båda språk,

värderade sig någorlunda eller synnerligen tvåspråkiga, njöt av att delta i

programmet, hade positiva attityder mot språket och människor som har

målspråket som modersmål och hade någon kognitiv eller annan nytta för att

vara tvåspråkig. I jämförelse mellan spanska och kinesiska grupper upptäcktes

stora skillnader i språkkunskap. Kinesiska DL-studenters språkkunskap var klen

och de hade också  otillräcklighet med affektiva, kognitiva och sociala fält.

Kinesiska studenter var mer osäkra om deras språkkunskap sammanhängde

med svårigheter att lära kinesiska. Forskningsresultaten i denna studie bekräftar

resultat i tidigare liknande studier.

Yamamoto (2001) undersökte japaners attityder mot tvåspråkighet. I

undersökningen hade försökspersoner som uppgift att skriva ord som de

förknippar med tvåspråkighet varefter alla skrivna ord sorterades i positiva,

neutrala eller negativa beroende på ords betydelse. Försökspersoners definiering

av tvåspråkighet var emellertid ganska snäv eftersom för att kunna kalla sig

tvåspråkig skulle man ha minst ganska bra kunskap i muntlig färdighet och

hörförståelse i båda språk men helst i alla fyra delområdena (muntlig, skriftlig,

hörförståelse, läsförståelse). I undersökningen märkte också att japanska

uppfattar tvåspråkighet som kunskap just i japanska och engelska. På grund av

svaren kunde dra slutsatser att attityder mot tvåspråkighet var mestadels

positiva och att tvåspråkighet är ofta förknippad med eliter.
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I tidigare studier har man studerat tvåspråkighet genom attityder mot det andra

språket eller hur tvåspråkighet är uppfattad som ett språkkunskapligt fenomen.

I min avhandling strävar jag efter att utreda uppfattningar om samhällelig

tvåspråkighet som finns i Finland.

4 MATERIAL OCH METOD

4.1 Material

Materialet i kandidatavhandlingen insamlades genom en finskspråkig enkät som

jag har bifogat till slutet av avhandlingen (se bilaga 1 och 2).  Enkäten skapades

med Survey Monkey, ett gratisprogram för webbenkäter. Man kunde svara på

enkäten på nätet via länken som skickades till universitets e-postlistor mellan 30

mars och 5 maj 2017. Sammantaget fick man 947 svaret till enkäten. Enkäten har

nio frågor därav sju var flersvarfrågor och två öppnade frågor med en extra del i

vilken man kunde motivera sitt svar. Som basis av frågorna utnyttjade jag en

enkät som man använt i en studie vid Åbo Akademi (Bäck et al. 2014). Från

enkäten valde jag några frågor som jag tyckte att passar bäst i min studie, och

några som jag omformulerade för att passa bättre för mitt forskningsändamål.

4.2 Metod

SPSS (Statistical Package for Social Science) är ett statistikprogram som används

i kvantitativa studier. Med SPSS kan man analysera stora kvantiteter av data och

undersöka material på flera olika sätt.  Eftersom jag fick så stort antal av svar

genom enkäten, blev användning av SPSS ett naturligt val. Tillsammans med

hjälp av universitetets statistikrådgivning vi gjorde så kallad crosstab test som

möjliggör granskning av svar mellan olika parametrar.
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5 RESULTAT

I det här kapitlet ska jag genomgång först de svarens totalresultat och sen

analysera olika variabler som finns i materialet. Jag kommer också förklara om

uppfattningar är mer positiva eller negativa på basis av svaren på enkätens

åttonde fråga.

5.1 Majoriteten av studerandena har positiva uppfattningar om

tvåspråkighet

70,93 % av svararna är kvinnor, medan 27,59 % är män. 1,48 % av svararna ville

inte svara på denna fråga. Eftersom svarens könsfördelning blev

kvinnodominerad, förvränger det resultaten. Det här kommer jag att

kommentera mer i avsnitt 5.4 som handlar om skillnader i uppfattningar mellan

könen.

Eftersom enkäten delades via e-postlistor på Jyväskylä universitet uppgav

majoriteten av svararna (56,19 %) Mellersta Finland som sitt hemlandskap. Näst

flest av svararna (12,06 %) kommer från Nyland och bara Åland var det enda

landskap som fick inga svar.

9,2 % av svararna har både svenskspråkiga släktningar och vänner. Bara

svenskspråkiga skäktningar har 13,5 % av svararna och bara svenskspråkiga

vänner 26,8 %. 50,5 % av svararna har varken svenskspråkiga släktningar eller

vänner (se bilaga 3).

Hur stor roll har svenska språket slutligen i universitetsstuderandes vardag?

Bara 4,33 % av svararna anger att de hör svenska varje dag varemot över hälften

(58,77 %) hör svenska mera sällan än en gång i månaden (Diagram 1.).

Frågan om hur ofta man talar svenska i sin vardag visar även mer tillspetsat

resultat. Bara 3,81 % av svararna använder svenska varje dag varemot lite över

79 % säger att de använder svenska mera sällan än en gång i månaden (Diagram

2.).
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DIAGRAM 1. ”Hur ofta hör du svenska språket i din vardag?”

DIAGRAM 2. ”Hur ofta använder du svenska språket?”

Tabell 1 visar alla svar på enkätens flervalsfråga. En klar majoritet av svararna är

antingen helt eller i stort sett av samma åsikt att Finlands tvåspråkighet är en

kulturell rikedom och att det skulle vara synd om svenska språket och den

svenska kulturen försvann från Finland. Svenska språket är uppfattat som en

essentiell del av den finska kulturen men majoriteten av studerandena tycker att

svenska i skolor skulle ändå vara frivillig. Majoriteten är antingen i stort sett eller

helt av annan åsikt om påståendet att bara finlandssvenskar drar nytta av

Finlands tvåspråkighet och svenska språket är ansett att vara en fördel för

Finland i nordiskt samarbete. Även om studerandena tycker att
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svenskundervisning skulle vara frivillig, anger majoriteten att de är helt eller

åtminstone i stort sett av samma åsikt att de hade studerat svenska i skolan även

om det hade varit frivilligt.

TABELL 1. ”Vad tycker du om följande påståenden?”

Helt av
samma åsikt

I stort sett av
samma åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

I stort sett av
annan åsikt

Helt av annan
åsikt

Finlands tvåspråkighet
är en kulturell
rikedom

41,08 %
389

37,28 %
353

11,51 %
109

6,34 %
60

3,80 %
36

Vore synd om svenska
språket och den
svenska kulturen
försvann från Finland

42,43 %
401

31,96 %
302

11,32 %
107

8,99 %
85

5,29 %
50

Svenska språket är en
essentiell del av det
finska samhället

19,11 %
181

35,16 %
333

16,26 %
154

21,54 %
204

7,92 %
75

Svenska undervisning i
skolor skulle vara
frivillig

22,46 %
212

28,18 %
266

12,08 %
114

28,50 %
269

8,79 %
83

Bara finlandssvenskar
drar nytta av Finlands
tvåspråkighet

10,16 %
96

21,2 7%
201

13,97 %
132

37,46 %
354

17,14 %
162

Sett ur nordiskt
samarbetes synvinkel,
är svenska en fördel
för Finland

38,48 %
364

38,58 %
365

10,15 %
96

8,35 %
79

4,44 %
42

Jag hade studerat
svenska I skolan även
om det hade varit
frivilligt

36,43 %
345

26,19 %
248

12,25 %
116

13,31 %
126

11,83 %
112

Resultat till enkätens sista fråga visar att 35,20 % av universitetsstuderandena

tycker att deras Finland är tvåspråkigt varemot 45,45 % tycker inte det. Resten av

svararna (19,34 %) kan inte säga om deras Finland är tvåspråkigt eller inte. I

följande avsnitt i vilket jag går igenom studerandenas egna motiveringar

belyser studerandenas tankar bakom svaren.

5.2 Finland är inte uppfattad som tvåspråkigt

Efter enkätens sista fråga ställdes en öppen fråga där svararna kunde motivera

sitt svar på den sista frågan. Många av svararna tog upp svenska språkets

onödighet i deras liv och hur man aldrig hör svenska speciellt när man lever i
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Mellersta Finland. Även en del av de som uppfattar deras Finland som

tvåspråkigt berättar att det andra språket nödvändigtvis inte är svenska men

något annat språk t. ex. engelska, ryska, samiska, teckenspråk etc. Några av

svararna också betonade i sitt svar att deras Finland inte är bara tvåspråkig men

flerspråkig. Social bakgrund syns också i många svar. Några av svararna berättar

att deras svenskspråkiga släktningar bor i Sverige och att de inte umgås med

varandra. De som har svenskspråkiga vänner anger att de pratar oftast bara

finska med varandra. Så även om man känner människor som har svenska som

modersmål kommer man inte i kontakt med språket. En del av informanter

uppgav dock att efter de blev bekanta med någon som hade svenska som

modersmål, de uppfattade tvåspråkighet på helt annat sätt än tidigare.

5.3 Språkstuderandena har mest positiva uppfattningar

För att ta reda på om det finns skillnader mellan studerande med olika

huvudämne, delades svaren i nio olika kategorier; statsvetenskap och filosofi,

ekonomi, naturvetenskap, pedagogik, idrottsvetenskap, språkvetenskap,

kommunikationslära, psykologi och de övriga studieområden som innehåller

bland annat historia, konstfostran etc. Fördelningen är baserad på svarens antal

och dels mina egna intressen. Jag är som språkstuderande speciellt intresserad

av hur de som har något språk som huvudämne, uppfattar tvåspråkighet.

Majoriteten av universitetsstuderandena tycker att Finlands tvåspråkighet är en

kulturell rikedom men bland ekonomistuderandena bara 27,4 % är helt av

samma åsikt med påståendet varemot bland språkstuderandena siffran är 60,2 %.

Helt av annan åsikt om påståendet var mest ekonomistuderandena med 9,7 %

och minst språkstuderandena, 0,8 % (Tabell 2.). På samma sätt tycker majoriteten

av studerandena att det skulle vara synd om svenska språket och den svenska

kulturen försvann från Finland. Helt av samma åsikt med påståendet var

vanligast bland studerande av språkvetenskap (63,4 %) och kommunikationslära

(60,9 %). Studerande inom ekonomi och naturvetenskap tyckte i mycket mindre
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grad att det skulle vara synd om svenska språket och den svenska kulturen 

försvann från Finland (10,6 resp. 9,7 %). (Tabell 3.).

TABELL 2. Flersvarfråga 1 -  Svar enligt huvudämne

Helt av
samma
åsikt

I stort sett
av samma
åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

I stort sett
av annan
åsikt

Helt av
annan åsikt

Finlands

tvåspråkighet

är en

kulturell

rikedom

44,4 % 39,3 % 10,4 % 4,4 % 1,5 %

60,2 % 28,5 % 6,5 % 4,1 % 0,8 %

29,2 % 41,6 % 14,2 % 10,6 % 4,4 %

27,4 % 43,4 % 9,7 % 9,7 % 9,7 %

37,9 % 37,9 % 13,0 % 7,7 % 3,6 %

35,1 % 39,2 % 17,6 % 5,4 % 2,7 %

54,3 % 30,4 % 10,9 % 2,2 % 2,2 %

33,3 % 43,1 % 13,7 % 3,9 % 5,9 %

49,6 % 32,7 % 10,6 % 2,7 % 4,4 %

TABELL 3. Flersvarfråga 2 - Svar enligt huvudämne

Helt av
samma åsikt

I stort sett
av samma
åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

I stort sett
av annan
åsikt

Helt av
annan åsikt

Vore synd

om svenska

språk och

den svenska

kulturen

försvann

från Finland

43,0 % 29,6 % 13,3 % 8,9 % 5,2 %

63,4 % 22,0 % 8,1 % 5,7 % 0,8 %

30,1 % 36,3 % 12,4 % 11,5 % 9,7 %

31,9 % 29,2 % 15,0 % 13,3 % 10,6 %

39,9 % 35,7 % 11,3 % 10,1 % 3,0 %

36,5 % 35,1 % 17,6 % 6,8 % 4,1 %

60,9 % 26,1 % 6,5 % 4,3 % 2,2 %

39,2 % 39,2 % 7,8 % 7,8 % 5,9 %

44,6 % 35,7 % 7,1 % 8,0 % 4,5 %

 Pedagogik  Språkvetenskap  Naturvetenskap  Ekonomi  Samhällsvetenskap o. filosofi

 Idrottsvetenskap  Kommunikationslära  Psykologi  Övriga
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I påståendet om svenska språket är en essentiell del av det finska samhället gick

svaren mer isär. Fortfarande hade inom naturvetenskap och ekonomi

jämförelsevis mer av de som var helt av annan åsikt med påståendet men också

11,8 % av psykologistuderandena tycker att svenska språket alls inte är en

essentiell del av det finska samhället. Helt av samma åsikt med påståendet var

studerandena inom språkvetenskap med 30,1 % (Tabell 4.)

Åsikter om svenskundervisningen i skolor skulle vara frivillig gick också mer 

isär än i första två frågor. Mest av helt annan åsikt med påståendet var 

studerandena av kommunikationslära (10,9 %) och idrottsvetenskap (13,5 %). 

Helt av samma åsikt med påståendet var studerandena av ekonomi med 32,1 % 

och naturvetenskap med 31,9 % (Tabell 5.).

TABELL 4. Flersvarfråga 3 -  Svar enligt huvudämne

Helt av
samma åsikt

I stort sett
av samma
åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

I stort sett
av annan
åsikt

Helt av
annan åsikt

Svenska

språket är

en essentiell

del av det

finska

samhället

20,7 % 34,8 % 14,1 % 24,4 % 5,9 %

30,1 % 35,8 % 22,0 % 7,3 % 4,9 %

10,6 % 30,1 % 20,4 % 26,5 % 12,4 %

19,5 % 25,7 % 10,6 % 32,7 % 11,5 %

20,1 % 34,3 % 16,6 % 21,9 % 7,1 %

16,2 % 43,2 % 14,9 % 18,9 % 6,8 %

17,4 % 52,2 % 15,2 % 10,9 % 4,3 %

3,9 % 43,1 % 19,6 % 21,6 % 11,8 %

22,1 % 36,3 % 12,4 % 23,0 % 6,2 %

 Pedagogik  Språkvetenskap  Naturvetenskap  Ekonomi  Samhällsvetenskap o. filosofi

 Idrottsvetenskap  Kommunikationslära  Psykologi  Övriga



16

TABELL 5. Flersvarfråga 4 -  Svar enligt huvudämne

Helt av
samma åsikt

I stort sett
av samma
åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

I stort sett
av annan
åsikt

Helt av
annan åsikt

Svenska

undervisning

i skolor

skulle vara

frivillig

15,8 % 33,1 % 4,5 % 36,8 % 9,8 %

10,4 % 20,3 % 16,3 % 35,8 % 9,8 %

31,9 % 23,0 % 12,4 % 26,5 % 6,2 %

32,1 % 28,6 % 8,9 % 21,4 % 8,9 %

26,6 % 31,4 % 11,8 % 22,5 % 7,7 %

23,0 % 20,3 % 16,2 % 27,0 % 13,5 %

6,5 % 34,8 % 21,7 % 26,1 % 10,9 %

17,6 % 37,3 % 13,7 % 27,5 % 3,9 %

17,7 % 30,1 % 12,4 % 30,1 % 9,7 %

Påståendet om att bara finlandssvenskar drar nytta av Finlands tvåspråkighet

var kanske mest provokativt i enkäten men på att granska svarens fördelning,

dels samma trend som tidigare fortsatts. Helt av samma åsikt med påståendet

var studerandena av ekonomi (17,7 %) och psykologi (17,6 %). Helt av annan

åsikt med påståendet var uppenbarast språkstuderandena med 27,0 % (Tabell 6.).

Uppenbarligen är majoriteten av studerandena helt eller i stort sett av samma

åsikt med påståendet om att svenska språket är en fördel för Finland från

nordiskt samarbetes synvinkel. Ändå helt av samma åsikt med påståendet var

språkstuderandena (57,7 %) varemot helt av annan åsikt var igen mest bland

ekonomistuderandena (8,8 %) (Tabell 7.).

Även om man i offentlig debatt ofta talar om ”tvångssvenskan” och hur

svenskundervisningen skulle vara frivillig, är ändå majoriteten av

universitetsstuderandena helt eller i stort sett av samma åsikt att de skulle har

studerat svenska i skolan även om det hade varit frivilligt. Mest av helt annan

åsikt om påståendet inom huvudämnena var naturvetenskap (16,8 %), ekonomi

(15,0 %) och samhällsvetenskap inberäknad filosofi (18,3 %) (Tabell 8.).

 Pedagogik  Språkvetenskap  Naturvetenskap  Ekonomi  Samhällsvetenskap o. filosofi

 Idrottsvetenskap  Kommunikationslära  Psykologi  Övriga
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TABELL 6. Flersvarfråga 5 - Svar enligt huvudämne

Helt av
samma åsikt

I stort sett
av samma
åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

I stort sett
av annan
åsikt

Helt av
annan åsikt

Bara

finlandssvenskar

drar nytta av

Finlands

tvåspråkighet

9,6 % 20,0 % 14,1 % 35,6 % 20,7 %

3,3 % 16,4 % 13,1 % 40,2 % 27,0 %

15,0 % 20,4 % 14,2 % 37,2 % 13,3 %

17,7 % 20,4 % 16,8 % 30,1 % 15,0 %

7,1 % 30,2 % 10,7 % 36,1 % 16,0 %

13,5 % 23,0 % 9,5 % 33,8 % 20,3 %

2,2 % 19,6 % 23,9 % 37,0 % 17,4 %

17,6 % 25,5 % 15,7 % 33,3 % 7,8 %

8,0 % 13,4 % 15,2 % 52,7 % 10,7 %

TABELL 7. Flersvarfråga 6 -  Svar enligt huvudämne

Helt av
samma åsikt

I stort sett
av samma
åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

I stort sett
av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Sett ur

nordiskt

samarbetes

synvinkel, är

svenska en

fördel för

Finland

32,6 % 46,7 % 9,6 % 7,4 % 3,7 %

57,7 % 30,9 % 6,5 % 4,1 % 0,8 %

29,5 % 44,6 % 9,8 % 10,7 % 5,4 %

36,3 % 33,6 % 8,0 % 13,3 % 8,8 %

40,8 % 33,7 % 11,2 % 10,1 % 4,1 %

43,2 % 31,1 % 14,9 % 6,8 % 4,1 %

41,3 % 37,0 % 17,4 % 2,2 % 2,2 %

15,7 % 56,9 % 19,6 % 3,9 % 3,9 %

38,9 % 43,4 % 3,5 % 9,7 % 4,4 %

 Pedagogik  Språkvetenskap  Naturvetenskap  Ekonomi  Samhällsvetenskap o. filosofi

 Idrottsvetenskap  Kommunikationslära  Psykologi  Övriga
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TABELL 8. Flersvarfråga 7 -  Svar enligt huvudämne

Helt av
samma åsikt

I stort sett
av samma
åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

I stort sett
av annan
åsikt

Helt av
annan
åsikt

Jag hade

studerat

svenska i

skolan även

om det hade

varit frivilligt

37,8 % 30,4 % 12,6 % 10,4 % 8,9 %

50,4 % 26,0 % 11,4 % 6,6 % 5,7 %

27,4 % 28,3 % 14,2 % 13,3 % 16,8 %

35,4 % 20,4 % 8,8 % 20,4 % 15,0 %

26,6 % 24,9 % 11,2 % 18,9 % 18,3 %

37,8 % 20,3 % 20,3 % 9,5 % 12,2 %

47,8 % 21,7 % 13,0 % 10,9 % 6,5 %

37,3 % 33,3 % 11,8 % 9,8 % 7,8 %

40,7 % 28,3 % 9,7 % 15,0 % 6,2 %

Uppfattar studerandena deras Finland som tvåspråkigt? Över hälften av

ekonomi och psykologistuderandena tycker att deras Finland inte är tvåspråkig.

I alla huvudämnen blev mer ”Nej” än ”Ja” svar med undantag av

språkvetenskap var 46,3 % av studerandena svarade ”Ja” och 33,3 % ”Nej”

(Diagram 3.).

 Pedagogik  Språkvetenskap  Naturvetenskap  Ekonomi  Samhällsvetenskap o. filosofi

 Idrottsvetenskap  Kommunikationslära  Psykologi  Övriga
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DIAGRAM 3. ”Uppfattar du just din Finland som tvåspråkigt?” - Huvudämne

delning

5.4 Kvinnor har mer positiva uppfattningar om tvåspråkighet

När man jämför svaret mellan könen, kan några skillnader hittas. Allmänt taget

syns att kvinnor har mer positiva uppfattningar om tvåspråkighet och förhålla

sig mer positiv till svenska språket. Till skillnad från män, största delen av

kvinnor skulle studera svenska även om det var frivilligt (Tabell 9.). Resultaten

också visas att större del av män inte uppfatta deras Finland som tvåspråkigt än

kvinnor (se bilaga 5). På grund av denna jämförelse kan man konstatera att

eftersom enkätens könsfördelning blev kvinnodominerad, blev enkätens

totalresultat förvrängt.

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

Ja Nej Kan inte säga
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TABELL 9. ”Vad tycker du om följande påståenden?” – Könsfördelning
Helt av samma
åsikt

I stort sett av
samma åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

I stort sett av
annan åsikt

Helt av annan
åsikt

Finlands tvåspråkighet
är en kulturell
rikedom

23,4 %
61

48,3 %
324

37,5 %
98

37,4 %
251

18,8 %
49

8,2 %
55

11,1 %
29

4,5 %
30

9,2 %
24

1,6 %
11

Vore synd om svenska
språket och den
svenska kulturen
försvann från Finland

27,6 %
72

48,3 %
323

30,7 %
80

32,6 %
218

13,4 %
35

10,2 %
68

16,9 %
44

6,9 %
41

11,5 %
30

2,8 %
19

Svenska språket är en
essentiell del av det
finska samhället

12,6 %
33

21,8 %
146

26,4 %
69

38,6 %
259

14,2 %
37

16,5 %
111

30,7 %
80

18,3 %
123

16,1 %
42

4,8 %
32

Svensk undervisning i
skolor skulle vara
frivillig

38,8 %
101

15,8 %
106

29,2 %
76

28,1 %
188

9,2 %
24

13,2 %
88

19,2 %
50

32,0 %
214

3,5 %
9

10,9 %
73

Bara finlandssvenskar
drar nytta av Finlands
tvåspråkighet

16,5 %
43

7,6 %
51

25,7 %
30

19,4 %
130

11,5 %
30

14,9 %
100

33,7 %
88

38,9 %
260

12,6 %
33

19,1 %
128

Sett ur nordiskt
samarbetes synvinkel,
är svenska en fördel
för Finland

29,5 %
77

42,7 %
286

36,8 %
96

38,8 %
260

12,6  %
33

9,0 %
60

13,4 %
35

6,4 %
43

7,7 %
20

3,1 %
21

Jag hade studerat
svenska I skolan även
om det hade varit
frivilligt

16,1 %
42

44,9 %
301

24,5 %
64

27,0 %
181

14,9%
39

10,9 %
73

20,7 %
54

10,4 %
70

23,8 %
62

6,9 %
46

När man undersöker könsfördelning inom huvudämnena, kan det märkas att

flest manliga svarare fanns inom ekonomi (46,90 %), idrottsvetenskap (45,95 %)

och naturvetenskap (38,05 %) (se bilaga 4). Ändå var uppfattningarna mest

negativa just bland ekonomi- och naturvetenskap studerandena, men inte så

mycket inom idrottsvetenskap.

6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION

I det här kapitlet kommer jag sammanfatta avhandlingens mest centrala resultat,

och redogöra avhandlingens reliabilitet och validitet. I sluten av kapitel ska jag

kommentera fortsatta forskningsmöjligheter.

Syftet med den här studien var att besvara följande forskningsfrågor:

-Hurdana uppfattningar finns det i överhuvudtaget?

 Män  Kvinnor
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-Finns det skillnader i uppfattningar i mellan olika studieprogram?

-Finns det skillnader mellan könen?

Sammanfattningsvis kan konstateras att universitetsstuderandena vid Jyväskylä

universitet har i allmänhet positiva uppfattningar om Finlands tvåspråkighet.

Majoriteten av studerandena uppfattar trots allt inte Finland som tvåspråkigt

eftersom svenska språket har ingen synlig roll i studerandenas vardag. Även om

man har svenskspråkiga släktningar eller vänner använder man oftast bara

finska i umgängen. Många också angav att deras Finland inte är tvåspråkigt

men snarare flerspråkig. Skillnader i uppfattningar mellan olika

språkområdena kunde också hittas. Det syns speciellt att språkstuderandena

har jämförelsevis starkare åsikter om språk samhörande frågor och uppfattas

tvåspråkighet mera positivt än andra. Resultaten visar också att speciellt

naturvetenskap och ekonomistuderandena har jämförelsevis mindre positiva

uppfattningar mot Finlands tvåspråkighet än andra studieområdena. Med

granskning svaren mellan kvinnor och män kan märkas att kvinnor har

jämförelsevis mer positiva uppfattningar om tvåspråkighet än män. De mesta

av svararna var kvinnor vilken följaktligen påverkade enkätens totalresultat.

Om könsfördelning hade varit mer jämn kunde resultaten visat mindre positiva

uppfattningar bland universitetsstuderandena.

Enkät som metod var lyckad på så sätt att antalet svar blev högt. Som basis av

enkätens frågor utnyttjade till vissa delar ett frågeformulär som var tidigare

använd i Åbo akademiens forskning. Att utnyttja frågeformulär som har redan

använts i forskningsändamål betyder att frågorna är sannolikt objektiva och har

visat sig fungera i tidigare forskning.

Vid Jyväskylä universitet studerar ca 14 700 studerande i olika fakulteter. För den

här avhandlingens enkäten svarade allt som allt 947 studerande, vilket är

slutligen en liten andel av universitets alla studerande. Dock fick jag svar från

alla fakulteter. Avhandlingen fokuserar på att förklara uppfattningar om
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tvåspråkighet just bland studerandena vid Jyväskylä universitet och därför är

forskningsresultaten inte möjliga att generalisera.

Den här kandidatavhandlingen är bara en ytlig granskning om uppfattningar

som finns om tvåspråkighet bland universitetsstuderande och jag tror att där

finns ännu mera att forska. I framtida studier kunde man t. ex. ta reda på

uppfattningar med mer djupare analys eller utreda om det finns skillnader

mellan människor med olika utbildningsbakgrund. På basis av den här

avhandlingen, skillnader i uppfattningar om Finlands tvåspråkighet mellan

könen kan hittas och det skulle vara intressant i framtida studier att ta reda på

vad dessa skillnader beror på.
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BILAGOR

Bilaga 1

Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden käsityksiä Suomen kaksikielsyydestä

1. Sukupuoli:

Mies

Nainen

En halua vastata

2. Kotikunta:

3. Pääaine:

4. Sivuaine:

5. Onko sinulla ruotsia äidinkielenään puhuvia sukulaisia/ystäviä?

Sukulaisia

Ystäviä

Ei kumpiakaan

6. Kuinka usein kuulet ruotsinkieltä puhuttavan arjessasi?

joka päivä

n. 2-3 kertaa viikossa

kerran viikossa

kerran kuussa

harvemmin

1
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Bilaga 2

7. Kuinka usein itse käytät ruotsia arjessasi?

joka päivä

n. 2-3 kertaa viikossa

kerran viikossa

kerran kuussa

harvemmin

Täysin samaa
mieltä

Jokseenkin samaa
mieltä

En samaa enkä eri
mieltä Jokseenkin erimieltä Täysin erimieltä

Suomen kaksikielisyys
on kulttuurinen rikkaus

Olisi harmi, jos ruotsin
kieli ja kulttuuri katoaisi
Suomesta

Ruotsin kieli on
olennainen osa
suomalaista
yhteiskuntaa

Ruotsin kielen opetus
kouluissa tulisi olla
vapaaehtoista

Suomen
kaksikielisyydestä
hyötyvät vain
suomenruotsalaiset

Ruotsin kielestä on
Suomelle hyötyä
pohjoismaisen
yhteistyön kannalta

Olisin opiskellut ruotsia
koulussa, vaikka se olisi
ollut vapaaehtoista

8. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Perustele vastaustasi

9. Koetko juuri sinun Suomesi olevan kaksikielinen?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

2
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Bilaga 3

Bilaga 4
Könsfördelning - Huvudämne

Pedagogik 11,85 % 87,40 %

Språkvetenskap 13,82 % 84,55 %

Naturvetenskap 38,05 % 60,17 %

Ekonomi 46,90 % 53,10 %

Samhällsvetenskap o. filosofi 34,32 % 62,72 %

Idrottsvetenskap 45,95 % 54,05 %

Kommunikationslära 13,04 % 84,78 %

Psykologi 17,65 % 82,35%

Övriga 21,42 % 76,78 %

Bilaga 5
Uppfattar du just din Finland som tvåspråkigt - könsfördelning

0
10
20
30

40
50
60

Släktningar o. Vänner Släktningar Vänner Intetdera

Har du svenskspråkiga släktningar och/eller vänner

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

Män Kvinnor
Ja Nej Kan inte säga

 Män  Kvinnor


