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1 INLEDNING  

 

Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen från 2016 har B1 -

svenskundervisningen i Finland börjat i årskurs 6 när det tidigare var i årskurs 7 (GLGU 2014, 

217; GLGU 2004, 132). Svenska är ett obligatoriskt ämne också i gymnasiet (GLP 2019, 165). 

Generellt tror man i Finland att ganska många elever och studenter har tämligen dålig inställning 

till svenskundervisningen. Det är även så att man oftast hör det negativt laddade ordet 

tvångssvenska (fi. pakkoruotsi) men alla språkinlärare har inte speciellt negativa attityder till 

svenskundervisningen (Kautonen 2019, 15). Jag är intresserad av hur inställningen hos 

abiturienter har förändrats under åren de har studerat svenska i skolan, och därför valde jag 

undersöka det här temat.  

 

Största delen av studenter som är abiturienter under det här läsåret har börjat studera svenska i 

årskurs 7 eftersom förändringen i läroplanen trädde i kraft år 2016. Några av det här läsårets 

studenter har ändå kunnat börja studera svenska tidigare som A1- eller A2-språk (GLGU 2014). 

Det finns redan mycket forskning om sjätte- och sjundeklassares inställning eller attityder till 

svenskundervisningen men inte mycket forskning om abiturienters inställning och speciellt inte 

om hur den har förändrats. Därför har jag valt att studera hur abiturienters inställningar har 

förändrats. Bland gymnasister valde jag just abiturienter eftersom de har studerat svenska längst 

av gymnasisterna. Enligt Lehti-Eklund och Green-Vänttinen (2011) förhåller sig hälften av 

grundskoleeleverna positivt till svenskundervisningen och 20 % förhåller sig negativt. 

Gymnasisterna tycks ha likadana åsikter. Enligt Green-Vänttinen, Korkman och Lehti-Eklund 

(2010) förhåller sig hälften av gymnasisterna positivt till svenskundervisningen och 11 % 

förhåller sig negativt. Baserat på de här undersökningarna är det svårt att säga om abiturienters 

inställning har blivit sämre eller bättre än vad den var i början av deras studier i svenska eftersom 

resultaten är ganska likadana. Hypotesen i den här undersökningen är ändå att abiturienters 

inställning till svenskundervisningen har blivit lite sämre, men de vet nu bättre varför man 

studerar svenska i Finland och hur kan man få nytta av svenskundervisningen.  

 

Syftet med den här undersökningen är att få information om hur abiturienters inställning till 

svenskundervisningen har förändrats under den tiden de har studerat svenska i skolan. Med 

inställning i den här undersökningen menas hur informanter förhåller sig till och hurdana tankar 

de har om svenskundervisningen. Jag undersöker hur de har förhållit sig till svenskundervisningen 
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när de har börjat studera svenska i skolan samt hur de förhåller sig nuförtiden till 

svenskundervisningen, och följaktligen får jag information om deras inställning har förändrats 

under den tiden. I undersökningen får man dessutom reda på vilka faktorer som möjliga 

förändringar beror på. Greppet i min undersökning är kvasilongitudinellt genom att informanterna 

reflekterar över möjliga ändringar i sina inställningar och sina tankar om undersökningsobjektet 

under en längre tidsperiod. Denna approach har inte tillämpats i tidigare undersökningar om 

inställningar till svenskundervisningen i Finland.  

 

Denna undersökning avser besvara nedanstående forskningsfrågor: 

• Hur förhöll sig abiturienterna till svenskundervisningen i början av svenskstudier och hur 

gör de det nu? 

• Har abiturienters inställning till svenskundervisningen förändrats på något sätt? 

• Vad beror eventuella förändringar på?  

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Svenskundervisningen i Finland och svenska i studentskrivningarna  

 

Finland har två nationalspråk, finska och svenska, eftersom Finland har varit en del av det svenska 

riket i århundraden (Justitieministeriet 2021; Väistö 2020). År 1968 gjordes svenska till ett 

obligatoriskt läroämne i finska skolor. Syftet med det var att få grundläggande kunskaper i det 

andra inhemska språket för hela befolkningen redan i skolan. I ett tvåspråkigt Finland är båda 

språken jämlika vilket ansågs betyda att Finlands befolkning måste kunna båda inhemska språk. 

Dessutom ansågs att på grund av samarbete med andra nordiska länderna behöver befolkningen 

kunna det andra inhemska språket. (Palviainen 2011, 39; Väistö 2020) I Finland måste de 

svenskspråkiga få service på det egna språket enligt lika grunder (Språklag 423/2003, 35 §). 

Därför har det lagstiftats om ”språkkunskaper som krävs av offentligt anställda” (Lag 424/2003) 

i Finland, med andra ord så kallad tjänstemannasvenska. På varje utbildningsnivå måste därför 

alla studera ett visst antal kurser i svenska för att uppnå de krav som fastställs i lagen. (Kautonen 

2019, 15) I Finland krävs det ett bevis på kunskaper i svenska i vissa fall såsom statliga och 

kommunala tjänster (Palviainen 2011, 102).  
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Svenskans och finlandssvenskarnas ställning lyftes upp i offentligheten speciellt kring 

decennieskiftet 1990 och svenskan försöktes göra till ett frivilligt skolämne. Avskaffandet 

argumenterades genom att åberopa finlandssvenskarnas ”orimliga” rättigheter och 

sverigefinnarnas språkliga ojämlikhet samt ökad valfrihet och individens egna språkval och 

möjligheter. Dessutom ville man överlåta ansvaret för språkstudierna på eleverna och föräldrarna 

i stället för samhället. Försvarare av den obligatoriska svenskan hänvisade till jämlikhet för att 

alla skulle ha lika möjligheter till fortsatta studier när alla har den obligatoriska 

svenskundervisningen. Till exempel var kravet på gymnasierna att eleven studerat två språk i 

grundskolan vid sidan av modersmålet. En annan viktig motivering för att hålla svenska som 

obligatoriskt skolämne var att eleverna inte skulle inse vikten av att välja språk utan samhällets 

styrning. Också den svenska statsministern och svensk media ville att Finland skulle behålla 

svenskundervisningen som obligatorisk i varje årsklass på grund av det nordiska samarbetet. 

Finskhetsförbunden krävde ändå på att engelskan skulle bli det enda språk i det nordiska 

samarbetet. (Väistö 2020) 

 

År 1993 beslöt regeringen ändå att behålla svenskan som obligatoriskt skolämne i grundskolan. 

Vidare beslöt man att minska antalet undervisningstimmar i svenska både i grundskolan samt 

gymnasiet. (Väistö 2020, 284) Också till exempel år 2015 har det röstats i riksdagen om den 

obligatoriska svenskundervisningen. Då röstade 134 riksdagsledamöter för medan 48 röstade mot 

den obligatoriska svenskundervisningen. Under några år har också EU rekommenderat att 

förutom modersmålet ska alla medborgare lära sig två språk. (Sundell 2015, 6, 10).  

 

Svenskundervisningen i Finland börjar nuförtiden i årskurs 6 och är obligatorisk också till 

exempel i gymnasiet. Tidigare började man studera svenska i årkurs 7. Största delen av det här 

läsårets abiturienter har ändå börjat studera svenska i årskurs 7 eftersom förändringen trädde i 

kraft hösten 2016. (GLGU 2004; GLGU 2014) Några av det här läsårets abiturienter har kunnat 

börja studera svenska tidigare som A1- eller A2-språk. A1-språk börjar i årskurs 1-3 och A1-

språk börjar i årskurs 4 eller 5. (GLGU 2014; SUKOL 2021) Cirka 90 % av eleverna börjar studera 

svenska i årskurs sex (tidigare i årskurs sju) (Palviainen 2011, 39; Utbildningsstyrelsen 2021; 

Statistikcentralen 2021). I alla skolor är det inte möjligt att börja studera svenska tidigare som A-

språk utan som B1-språk i sjätte klass eftersom kommunen avgör hurdan svenskundervisning som 

ges (Palviainen 2011, 39). 
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I finska gymnasier finns det fem obligatoriska kurser i medellång lärokurs och sex i lång lärokurs 

i svenskämnet. Dessutom finns det nationella valfria kurser. (GLP 2019) År 2004 röstades det i 

riksdagen om den obligatoriska svenskan i studentskrivningarna. Svenskan blev då ett frivilligt 

ämne i studentskrivningarna, och meningen var att svenskan skulle vara frivillig redan våren 

2005. (Geber 2010, 40) Sedan år 2004 har abiturienter kunnat välja vilka tre ämnen av fyra 

möjligheter de ska skriva som tillägg till modersmålet. De fyra möjligheterna är det andra 

inhemska språket, främmande språk, matematik och realämne varav åtminstone ett måste bygga 

på den långa lärokursen. Så är det också nuförtiden - det andra inhemska språket är en möjlighet 

av fyra att skriva men det inte är obligatoriskt. (Studentexamensnämnden 2021; Juurakko-Paavola 

2015, 118) Det finns ändå vissa planer på att det andra inhemska språket blir ett obligatoriskt 

ämne i studentskrivningarna igen (HBL 2019). 

 

Antalet abiturienter som skriver svenska i studentskrivningarna har minskat under de senaste nio 

åren. År 2012 skrev knappt 20 000 abiturienter antingen svenska som medellång eller lång 

lärokurs i studentskrivningarna medan år 2020 bara drygt 16 000 abiturienter skrev svenska 

antingen som medellång eller lång lärokurs i studentskrivningarna. (Studentexamensnämnden 

2021) Antalet abiturienter som alltså skriver antingen medellång eller lång lärokurs i svenska i 

studentskrivningarna har alltså sjunkit med 17 % under sju år. Antalet män och kvinnor som har 

skrivit svenska i studentskrivningarna har ändå hållit sig konstant under de sju åren. 

(Studentexamensnämnden 2021) Dessutom konstaterar Sundell (2015, 10) att intresset för att 

skriva svenska i studentskrivningarna har minskat. Fler kvinnor skriver svenska i 

studentskrivningarna än män (Palviainen 2011, 99) vilket syns också i studentexamensnämndens 

statistiker: varje år under de sju åren har drygt 70 % av skribenterna varit kvinnor och knappt 30 

% har varit män (Studentexamensnämnden 2021). Detta stöder iakttagelsen om att flickor föredrar 

att studera språk (Kantelinen & Kettunen, 2004, 101). Under de senaste par åren har intresset mot 

att skriva svenska ändå ökat lite, samtidigt som våren 2021 ska nästan 400 abiturienter färre skriva 

svenska i studentskrivningarna än våren 2020 (Studentsexamensnämnden 2021). 

 

2.1.1 Tvångssvenska som begrepp  

 

Eftersom svenska är ett obligatoriskt skolämne i Finland, använder man oftast begreppet 

”tvångssvenska” (fi. ”pakkoruotsi”) om det i den allmänna debatten (Lehti-Eklund & Green-

Vänttinen, 2011). Det negativt laddade begreppet betyder det grundskolans 
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undervisningsprogram där varje årsklass i de finskspråkiga grundskolorna läser det andra 

inhemska språket alltså svenska (Väistö 2020, 271-272). ”Pakkoruotsi” (sv. ”tvångssvenska”) 

har kommit från finskans ”pakollinen ruotsi” (sv. ”den obligatoriska svenskan”) (Sundell 2015, 

17-18). Dessutom har man framhållit att begreppet har sina rötter i den obligatoriska 

ryskundervisningen eftersom ryskundervisningen i början av 1900-talet kallades som 

”tvångsryska” i folkmun (Väistö 2020, 275).  

 

Begreppet tvångssvenska lanserades i slutet av 1980-talet av motståndare till skolsvenskan när 

svenskans och finlandssvenskarnas ställning i Finland lyftes upp i offentligheten. Begreppet togs 

snabbt i vardagligt bruk och lever förmodligen kvar så länge som svenskan är obligatorisk. Även 

många tidningar, radio samt television har strukit citattecken och använder begreppet som det 

vore ett neutralt uttryck. (Väistö 2020, 271, 275; Sundell 2015, 17-18)  

 

Den obligatoriska svenskundervisningen har väckt starka åsikter både för och emot, men inga 

andra skolämnen har diskuterats lika negativt som svenskan. Dessa negativa diskussioner har 

påverkat elever och deras motivation på negativt sätt; det är inte lätt att lära sig språk som kräver 

ansträngning. (Lammi 2002, 14; Sundell 2015, 11) Det finns flera obligatoriska ämnen i finska 

skolor men bara svenska har fått ordet ”tvång” inför sig i det gällande undervisningsprogrammet 

(Lehti-Eklund & Green-Vänttinen, 2011; Sundell 2015, 18). Enligt Palviainen (2011, 61) tycker 

speciellt pojkar att det är tråkigt att studera svenska. En orsak är att många inte har vardagliga och 

verkliga kontakter med svenska vilket orsakar att svenskan upplevs bara som ett obligatoriskt 

skolämne (Koivisto 2009). Dessutom konstaterar Lehti-Eklund och Green-Vänttinen (2011, 24) 

att färdiga attityder från samhällsdebatten påverkar oftast negativt elevers inställning till svenska. 

För lärare är det svårt att motivera elever att studera, speciellt vad gäller svenskinlärning (Lammi 

2002, 14). Enligt Sundell (2015, 11) har motståndare av den obligatoriska svenskundervisningen 

påstått att ”tvångssvenskan” minskar intresset för svenska men också för språk i allmänhet 

eftersom tvånget skapar ett psykologiskt motstånd. Det som minskar motivation att lära sig 

svenska är den obligatoriska svenskan, inte svenskan som sådan (Sundell 2015, 14). Dessutom 

konstaterar Mustila (1990, 44) att inställning och attityder verkar ha en betydande påverkan på 

inlärningen av ett främmande språk. 
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2.2 Faktorer som påverkar inställning och attityd till samt motivation för 

språkinlärning 

 

Begreppen inställning, attityd och motivation är nära varandras betydelse, speciellt attityd och 

inställning. På grund av semantisk överlappning kan de vara krångliga att använda. Dessutom 

påverkar de varandra. I det här avsnittet presenteras kort de tre begreppen. Med attityd menas hur 

man förhåller sig till någon viss sak, medan med inställning menas uppfattning eller värdering 

som styr beteende. Med motivation menas människans inre behov som ligger bakom visst 

beteende. (Svensk ordbok 2009). Till exempel en elev kan ha en dålig motivation för skola eller 

den kan saknas och då är hen inte intresserad av att studera. På grund av begreppens krånglighet 

samt överlappning presenteras i det här avsnittet faktorer som påverkar inställning, attityd samt 

motivation.  

 

Flertal olika inre och yttre faktorer har antingen positiv eller negativ påverkan på inställning och 

attityd samt motivation för elevens språkinlärning, vilket påverkar motivationen att studera språk. 

Det syns direkt och tydligt i elevens språkinlärning som är en komplicerad process. (Abrahamsson 

2009, 207; Mustila 1990, 40). De påverkande faktorerna kan också variera i olika åldrar eller 

situationer och de kan ha annorlunda påverkan på inlärarens inställning och viljan att lära sig 

svenska (Kettunen 2004a, 30; Abrahamsson 2009, 214). I detta avsnitt presenteras faktorer som 

är relevanta i den här undersökningen.  

 

Till exempel Mustila (1990) presenterar i sin undersökning ett sätt hur faktorer som påverkar 

motivation i förhållande i språkinlärningen kan kategoriseras. Faktorerna kan kategoriseras till tre 

olika grupper: 

 

1. förhållandena i skolan såsom lärare, undervisningsmaterial och klassatmosfär 

2. förhållandena utanför skolan såsom föräldrarnas språkkunskaper, kontakter med 

människor som har ett främmande språk som modersmål och utlandsresor  

3. personliga faktorer såsom begåvning, intresse för språkstudierna och förväntningar. 

 

Dessutom presenterar Mustila (1990) andra faktorer som påverkar motivation. Sådana är till 

exempel skolmiljö, myndigheter, målinriktat skolarbete, hemmiljö, kön, social bakgrund samt 

undervisningssituationer. Till exempel föräldrarnas uppmuntran och inställning till samt deras 
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och syskons åsikter om och erfarenheter av studierna av det främmande språket har en stor 

påverkan på elevens inställning till språkinlärningen samt motivationen (Mustila 1990, 44; 

Palviainen 2011, 50). Förutom familjen har också kompisar en stor påverkan på elevens 

inställning med deras åsikter om och erfarenheter av svenska (Palviainen 2011, 50). Mustila 

(1990, 55) konstaterar också att många undersökningar visar att flickor och pojkar har olik 

inställning till främmandespråksstudier (se också Palviainen 2011, 48-49).  

 

Lindblad (2007, 10) har presenterat tre viktigaste faktorerna som påverkar elevernas inställning: 

 

1. ämnet med dess innehåll och läromedel 

2. läraren med hens personlighet och undervisningsskicklighet 

3. eleven med dess personligt intresse och anlag. 

 

Dessa resultat kom Östlyngen (1939, refererad i Lindbland 2007, 9-10) fram till i sin 

undersökning.  

 

Också Juurakko-Paavola (2011, 75) och Palviainen (2011, 50) konstaterar att läraren har en viktig 

roll i elevernas motivation och inställning. Läraren kan påverka motivationen antingen på positivt 

eller negativt sätt men lärarens bra kunskap i svenska och uppmuntrande påverkar positivt elevers 

motivation (se också Kovanen 2004). Kovanen (2004, 52) konstaterar att lärarens personlighet, 

rättvis behandling av elever samt undervisningsstil har en större påverkan på negativ motivation 

än vad språk själv påverkar. Lärarens för hög eller låg anspråksnivå påverkar också negativt 

medan framgångar i svenskämnet påverkar positivt motivationen för och inställning till att studera 

svenska (Kettunen 2004b) samt elevens eget inneboende intresse mot språket (Palviainen 2011, 

65). Dålig framgång i svenskämnet samt negativ inställning till språkinlärning sänker 

inlärningsmotivation och tvärtom. Även tidigare misslyckande i svenska kurser påverkar negativt 

i kommande kurser. Känslan om svenskans långsamhet samt jobbighet kan påverka inställning 

och motivation negativt. (Kettunen 2004b)  

 

Även åldern påverkar inställning och motivation: under puberteten ungefär vid 12-13-årsålderns 

finns en kritisk period för språkinlärning. Barn som inte exponeras för språk under barndomen 

kommer inte att utveckla ett normalt språk. (Lenneberg 1967 (Refererad i Abrahamsson 2009, 

223)). Enligt Palviainen (2011, 57-58) kan också boendeort påverka inställning till och motivation 
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för svenska, men skillnaderna i inställning mellan människor från olika delar av Finland verkar 

vara små. Utlandsresor till Sverige kan emellertid påverka motivation att studera svenska samt 

svenska släktningar och kompisar. När man får använda språk i autentisk situation påverkar det 

inlärningsmotivation och inställning oftast positivt. Å andra sidan erfarenheter om behovet av 

svenska kan påverka inställning och motivation antingen positivt eller negativt. Om eleven tänker 

på svenskan bara som obligatoriskt ämne kan det påverka negativt men om eleven tycker att hen 

kommer att behöva svenska till exempel i fortsättsstudier eller i arbetslivet, kan det påverka 

inställning och motivation positivt. (Kettunen 2004b) 

 

2.3 Tidigare undersökningar  

 

Det finns ett flertal undersökningar om till exempel sjätte- och sjundeklassares samt abiturienters 

attityder och motivation, men inte om hur abiturienters inställningar och attityder har förändrats 

under deras skolgång. Tidigare undersökningar om grundskoleelevers samt gymnasisters 

förhållningssätt till svenskämnet har alltså i huvudsak fokuserat på deras motivation och attityd 

mot att studera svenska. Eftersom motivation och attityd har stor relevans för inställningar till och 

uppfattningar om en företeelse (se kapitlen 2.2), beskrivs i detta avsnitt också undersökningar där 

motivation och attityd undersökts. 

 

Till exempel Koskenranta (2012) har undersökt inställning och motivation gentemot att lära sig 

svenska hos elever i årskurserna 6-9. I sin undersökning berättar hon också vilka faktorer som 

påverkar motivationen att studera svenska. Resultatet i hennes undersökning visar att största delen 

av informanterna har bra inställning till och motivation för svenskundervisningen och största 

delen av informanterna vet klart varför man studerar svenska i Finland. De sämsta attityderna och 

motivationen fanns bland åttondeklassister. Faktorer som påverkade bra motivation och 

inställning var svenskspråkiga släktningar och vänner, och erfarenhet av behovet av språkkunskap 

i vardag.  

 

Lundén (2017) har undersökt att hur sjätteklassare och sjundeklassare förhåller sig till svenska 

språket och svenskundervisningen och hurdan motivation de har. Resultatet visar att sjätteklassare 

förhåller sig bättre och har bättre motivation för svenska språket och svenskundervisningen. De 

största skillnaderna mellan sjätte- och sjundeklassare var i motivationen: sjundeklassare hade 

mycket sämre motivation än sjätteklassare. Enligt den här undersökningen kan man anta att 
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motivationen att studera svenska är bättre när man börjar studera svenska eftersom det är ett nytt 

skolämne. Min avhandling kan bidra till större kunskap om företeelsen.   

 

Riikonen (2010) har undersökt abiturienters attityder till svenska språket i en finskspråkig och i 

en tvåspråkig stad. Resultatet visar att abiturienter har generellt positiva attityder, och största 

delen tyckte att det är nödvändigt att studera svenska, och största delen tycker att de skulle studera 

svenska fast det inte var obligatoriskt. Eftersom informanterna bor i Egentliga Finland, kan det 

vara så att de har positivare attityder till svenska än människor i Mellersta Finland till exempel, 

eftersom de hör och kanske också använder svenska mer där än i Mellersta Finland. Informanterna 

i min undersökning är från Mellersta Finland så vi får se om abiturienter också här har positiva 

attityder och tycker att det är nödvändigt att studera svenska.  

 

3 MÅL, MATERIAL OCH METOD 
 

I detta kapitel ska presenteras forskningsfrågor (3.1), material och informanter (3.2) och 

analysmetod av materialet (3.3).  

 

3.1 Forskningsfrågor  
 

I den här undersökningen undersöker jag hur abiturienters inställning till svenskundervisningen 

har förändrats under den tiden de har studerat svenska i skolan. Jag undersöker hur de har förhållit 

sig till svenskundervisningen när de har börjat studera svenska i skolan samt hur de förhåller sig 

nu till den, och följaktligen får jag information om deras inställning har förändrats under den 

tiden. I undersökningen får man dessutom reda på vilka faktorer möjliga skillnader beror på.  

 

Denna undersökning avser besvara följande forskningsfrågor: Hur förhöll sig abiturienterna till 

svenskundervisningen i början av svenskstudier och hur gör de det nu? Har abiturienters 

inställning till svenskundervisningen förändrats på något sätt? Vad beror eventuella förändringar 

på? Jag valde de här forskningsfrågorna för att med hjälp av de ska jag få sådan information som 

är relevant i den här undersökningen. De första och andra forskningsfrågorna har valts eftersom 

de är temana som undersöks i den här undersökningen. Med hjälp av de frågorna får jag 

information som är relevant och viktig i den här undersökningen. Meningen med den här 
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undersökningen är också att få veta vilka faktorer som har påverkat möjliga förändringar i 

abiturienter inställning och på grund av det är den tredje forskningsfrågan vald.   

 

3.2 Material och informanter 
 

Jag har samlat materialet i ett gymnasium i Jyväskylä med hjälp av en halvstrukturerad enkät. 

Meningen var att ha många informanter och därför valde jag enkät som insamlingsmetoden. 

Enkäten har gjorts anonymt och innan man svarade på enkäten måste man läsa mer information 

om undersökningen i forskningsredogörelsen. Jag hade 23 abiturienter som informanter i min 

undersökning. Med abiturient menas en elev i gymnasiets avgångsklass som står i begrepp att 

avlägga studentexamen (Svensk ordbok 2009). Alla 23 informanter har börjat studera svenska 

som B1-språket i årskurs 7.  

 

       TABELL 1 Informanterna i den här undersökningen.  

informant antal procent 

man 8 35 % 

kvinna 14 61 % 

annan / vill inte uppge 1 4 % 

 

Största delen av informanterna (14) är kvinnor medan 8 av informanterna är män. Dessutom finns 

det en som har annan som kön eller inte vill uppge kön (se tabell 1). 

 

       TABELL 2 Informanternas modersmål. 

modersmål antal procent 

finska 21 91 % 

något annat 2 9 % 

        

Majoriteten av informanterna har finska som modersmål. 2 av informanterna har något annat än 

finska eller svenska som modersmål (se tabell 2). 
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        TABELL 3 Lärokurs i svenska i gymnasiet. 

lärokurs i svenska antal procent 

medellång lärokurs 14 61 % 

lång lärokurs 9 39 % 

                        

14 av informanterna studerar svenska i medellång lärokurs i gymnasiet, medan 9 av informanterna 

studerar svenska i lång lärokurs i gymnasiet (se tabell 3). 

 

Med hjälp av en halvstrukturerad enkät (se bilaga 1) fick jag både kvantitativt och kvalitativt 

material. Betoningen är i kvantitativt material eftersom jag ville få numeriska resultat i 

undersökningen. I början av enkäten fanns det några bakgrundsfrågor för att få veta informantens 

kön, modersmål, årsklass när hen har börjat studera svenska, lärokurs i svenska i grundskolan och 

gymnasiet samt informantens samtycke till den här undersökningen. Största delen av frågorna i 

enkäten var slutna frågor med Likertskalor och flervalsfrågor. Jag hade ändå några öppna frågor 

för att få mer information av informanterna, eftersom de skulle stötta de slutna frågorna. Sju av 

19 frågorna var öppna. Den sista frågan var valfri att svara och den var den åttonde öppna frågan. 

Där kunde man skriva andra faktorer som har påverkat förändringarna av inställningen till 

svenskundervisningen om man inte kunde hitta lämpliga faktorer i den föregående frågan. 

Undersökningen är alltså kvantitativ eftersom jag vill få numeriska resultat och betoningen är i 

slutna frågor. 

 

Enkäten används till exempel när man undersöker attityder och inställning (Lagerholm 2010), och 

det var en orsak varför valde jag enkät för att samla in materialet. Det finns både för- och 

nackdelar med enkät. En fördel är det att forskare inte är i samröre med informanter och den görs 

oftast anonymt, och på grund av dem svarar informanter troligen sanningsenligare på frågor. På 

andra sidan har man ändå kritiserat att informanter inte alltid är sanningsenliga på enkäter. 

Informant kan också välja en tid som är bäst och svara i lugn och ro på frågorna, och kontrollera 

svaren. Med hjälp av enkäten får man svar ganska snabbt, mer informanter än till exempel med 

hjälp av intervjuer, och det är möjligt att få informanter från olika delar av Finland eller även från 

hela världen. Också sammanställning av resultat är lätt i en enkätundersökning. (Alanen 2011, 

160; Immonen 2010) 
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En stor nackdel är att svarsprocenten oftast är låg och man måste sända påminnelser (Alanen 

2011, 160; Immonen 2010). Också jag fick märka det: meningen var att få åtminstone 30 till 40 

informanter, men bara 23 abiturienter svarade på min enkät. Också tidpunkten påverkade 

möjligen slutresultatet: abiturienter hade distansundervisning på grund av Corona-pandemin, 

deras sista kurser i gymnasiet var i slutskedet och deras lässemester var nära sin början. Dessutom 

är det lätt att hoppa över frågor. Informanter kan också bekanta sig med kommande frågor och 

därför förändra svar, vilket påverkar slutresultat. En nackdel är också att missförståelser är 

vanliga. Informanter kan förstå frågor fel, göra egna tolkningar och därför svara olikt än vad som 

är meningen. I enkät kan man inte också fokusera genomgripande till temat eftersom färre 

informanter ska svara till långa enkäter. (Alanen 2011, 160; Immonen 2010) 

 

3.3 Analysmetod 
 

Före analysen kategoriserade jag frågor på enkäten enligt mina forskningsfrågor. På enkäten fanns 

det såväl slutna som öppna frågor. Analysen av slutna frågor har gjorts kvantitativt genom att 

räkna frekvens av svarsalternativen. Resultaten av slutna frågor presenteras med hjälp av figurer 

och nummer. I analysen i den här undersökningen används inte procent på grund av litet antal av 

informanter.   

 

Svaren på öppna frågor analyserades kvalitativt med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalys är 

en systematisk beskrivning av tanke- och informationsinnehåll (Svensk ordbok 2009). Först har 

svaren kategoriserats enligt innehåll till centrala teman som återfanns i svaren. Resultaten av 

öppna frågor presenteras med hjälp av citat som har översätt från finska till svenska. 

 

4 RESULTAT  

 

I detta kapitel presenteras resultat och svaras på de tre forskningsfrågorna. I analysen finns det tre 

avsnitt enligt forskningsfrågorna. I avsnitt 4.1 analyseras abiturienters inställning till 

svenskundervisningen i början av svenskstudier och nuförtiden när de är abiturienter. I avsnitt 4.2 

analyseras att på vilket sätt inställningen har förändrats om den har förändrats och i avsnitt 4.3 

analyseras vad eventuella förändringar beror på. Enkäten har gjorts på finska och därför har jag 

översatt citaten själv till svenska. 
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4.1 Inställning till svenskundervisningen i början av svenskstudier och 

nuförtiden 
 

     TABELL 4 ”När du började studera svenska, hur positivt tänkte du om den?” 

Likertskala ~1 helt 

negativt 

~2 ganska 

negativt 

~3 neutralt / 

ingen åsikt 

~4 ganska 

positivt 

~5 helt 

positivt 

antal 2 2 7 8 3 

 

           TABELL 5 ”När du började studera svenska, vad tänkte du om det?” 

 kul spännande nyttigt onödigt tråkigt annat 

antal 10 3 10 6 5 4 

 

När informanterna började svenskstudier i årskurs 7 tänkte största delen positivt eller neutralt om 

svenskundervisningen (se tabell 4). Sammantaget 4 av informanterna tänkte negativt om 

svenskundervisningen medan sammantaget 11 av informanterna tänkte klart positivt. En har inte 

svarat på frågan. De som tänkte negativt om svenskundervisningen motiverade det med läraren, 

att alla andra hatade ämnet och erfarenhet av svenskans värdelöshet i Finland. Till exempel 

motiverade abiturienter valet så här: 

 

(1) Jag har inte sett svenska som nyttig eftersom man måste använda den bara i svensklektioner 

och uppgifter.   

 

Nästan alla som hade tänkt positivt om svenskundervisningen motiverade det genom viljan att 

lära sig nya språk och att de alltid har gillat att studera språk. Också svenskspråkiga släktningar 

var en orsak till någras positiv inställning.  

 

(2) I min åsikt var det kul att få lära sig ett nytt språk. Också min mammas svenskspråkig släkt var 

en orsak till positiv inställning. 

 

Tabell 5 visar vilka känslolägen informanterna kände då svenskundervisningen började. 

Informanterna kunde välja flera alternativ. Informanterna svarade 13 gånger en negativ känsla 

medan 25 gånger en positiv känsla. De fyra andra svaren var ”svårt”, ”Jag var helt ivrig”, ”Helt 

ok, det är alltid nödvändigt att studera språk” och ”tungt och äckligt”. Liksom tabell visar kände 

största delen av informanterna en positiv känsla om påbörjad svenskundervisning. Alternativen 
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´kul´ och ´nyttigt´ fick lika många svar. Ändå 6 av informanterna hade svarat ´onödigt´ vilket var 

mest svarat om de negativa känslorna.  

 

FIGUR 1 Antalet informanterna som kunde (inte) ha valt valfria svenskkurser i början av 

svenskundervisningen och de som inte visste. 

 

Dessutom frågades informanterna om de kunde ha tänkt sig att välja valfria kurser i svenska i 

början av svenskundervisningen om det skulle ha varit möjligt. Liksom figur 1 visar svarade 6 av 

informanterna att de kunde ha valt valfria kurser eftersom de tyckte om svenska samt att studera 

språk. Lite mer (8) tyckte att de inte hade valt sådana kurser till exempel på grund av 

bostadsområden i Finland och svenskans jobbighet. Några av de tyckte ändå att om de skulle bo 

i en sådan plats där man använder svenska eller om hen kunde ha nytta av kursen i fortsattstudier 

eller arbetslivet samt om kursen hade varit något slags utbyteskurs, kunde de ha valt valfria kurser 

då.  

 

(3) Det tror jag inte eftersom svensksstudierna intresserade mig inte när de började. Kanske kunde 

jag ha valt de om jag hade bott till exempel i Åbo eller Helsingfors där man utsätter mer till 

svenska än här i Jyväskylä.  

 

Resultaten visar att största delen av informanterna förhöll sig positivt till svenskundervisningen 

när den började. Också Lehti-Eklund och Green-Vänttinen (2011) kom fram till att majoriteten 

av grundskoleelever inställer sig positivt till svenskundervisningen. Dessutom har Koskenranta 

(2012) samt Lundén (2017) undersökt att elever förhöll sig bra till svenskundervisningen speciellt 

när den började men i högre årsklass i grundskolan förhöll de inte lika bra till 

svenskundervisningen. Till exempel i Koskenrantas (2012) undersökning framgick att 

svenskspråkiga släktningar och kompisar samt erfarenhet av svenskans nödvändighet påverkade 

Ja Nej Vet inte
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inställning positivt. Också en informant i den här undersökningen namnade att svenskspråkig 

släkt har påverkat positivt till inställning och en informant nämnde att hen kunde vara mer 

intresserad av svenska om hen bodde i en sådan plats där det hörs och används mer svenska.  

 

       TABELL 6 ”Hur positivt tänker du om svenskundervisningen nuförtiden?” 

Likertskala ~1 helt 

negativt 

~2 ganska 

negativt 

~3 neutralt / 

ingen åsikt 

~4 ganska 

positivt 

~5 helt 

positivt 

antal 2 2 4 9 2 

  

             TABELL 7 ”Vad tänker du nuförtiden om att studera svenska?” 

 kul nyttigt onödigt tråkigt annat 

antal 4 15 7 6 2 

 

Fortfarande tänker sammantaget 4 av informanterna negativt om svenskundervisningen (se tabell 

6) liksom i början av svenskstudier. Bara 4 av informanterna tänker neutralt om 

svenskundervisningen eller har inte åsikt om den. Nästan hälften av informanterna tänker positivt 

om svenskundervisningen varav 9 tänker ganska positivt och 2 tänker helt positivt om den. Fyra 

informanter har inte svarat till frågan hur positivt de nu tänker om svenskundervisningen. Positiva 

tänkanden motiverades nästan helt och hållet med Finlands tvåspråkighet samt svenskans 

nyttighet i arbetslivet i Finland och möjligen också i Sverige. 

 

(4) I ett tvåspråkigt land angår alla ha en skyldighet att lära sig det andra inhemska språket. Jag 

är tacksam för att jag har jobbat hårt och studerat svenska flitigt. Jag tror att jag kommer att 

nytta av svenska i framtiden. 

 

Negativa tankar motiverades med svenskans svårighet, jobbighet och onödighet samt med det att 

den har tagit för mycket tid från andra ämnen: 

 

(5) Tvångssvenska är dum. Svåra uppgifter och prov ges förgäves. Vår svenska påstås att borde 

vara lika bra som vår engelska. Svenskan har tagit tid och möda förgäves.  

 

När abiturienter frågades vilka känslolägen de nu känner om svenskundervisningen var negativt 

färgade känslolägen 15 medan positiva känslolägen var 19. Tabell 7 visar att ändå hade 15 av 

informanterna svarat att svenskan är nyttig. På andra sidan svarade bara 4 av informanterna att 
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svenskan är kul nuförtiden. Svarantalet av ´onödigt´ och ´tråkigt´ var nästan likadana: 

svarsalternativet ´onödigt´ hade svarats sju gånger och ´tråkigt´ sex gånger. De två andra svaren 

som informanterna hade svarat var ”Ibland lite ångestfull eftersom lärandet av svenska kommer 

inte lika naturligt än lärandet av engelska” och ”bra för de som vill” vilket menar att 

svenskämnet är ett bra ämne för de som vill lära sig svenska men inte till mig. De två svaren kan 

anses som negativfärgade.  

 

FIGUR 2 Antalet abiturienter som har och inte har valt valfria kurser i svenska i gymnasiet. 

 

När abiturienter frågades om de hade valt valfria kurser i svenska i gymnasiet, hade en klar 

majoritet inte valt valfria kurser (se figur 2). Bara 7 av informanterna hade valt valfria kurser i 

svenska i gymnasiet. Sundell (2015) konstaterar att intresset för att läsa frivilliga språk i 

gymnasiet har minskat samt också intresset för svenska. Dessutom konstaterar Palviainen (2011) 

att en orsak till ett minskat intresse att studera språk är att inlärning av språk oftast ses som mer 

tid- och energikrävande än andra valfria ämnen. Detta konstaterande stöder det varför så få 

abiturient har valt valfria kurser i svenska och de kan vara möjliga orsakar.    

 

Resultaten visar att abiturienter förhåller sig bra till svenskundervisningen också nuförtiden men 

svenskans nyttighet delar åsikter. Dessutom verkar det att abiturienter studerar bara det som är 

obligatoriskt men vill inte studera mer än vad som krävs. Green-Vänttinen, Korkman och Lehti-

Eklund (2010) kom fram till att hälften av gymnasisterna i deras undersökning tyckte om 

svenskan medan bara 11 % förhöll sig negativt till svenskundervisningen. Också Riikonen (2010) 

kom fram till att abiturienter i Åbo och Loimaa förhöll sig generellt positivt till 

svenskundervisningen men bostadsområde påverkade till inställning: där man hörde och använde 

mer svenska, var inställning positivare. Dessutom framgick i Riikonens (2010) undersökning att 

största delen tyckte att det är nyttigt att studera svenska.  

Ja Nej
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4.2 Förändringar i abiturienters inställning  
 

 

FIGUR 3 ”Tänker du mer positivt om svenskundervisningen nuförtiden eller då du började studera svenska?” 

 

Figur 3 visar att det inte finns någon skillnad mellan antalet abiturienter som tänker mer positivt 

om svenskundervisningen nuförtiden eller i början av svenskundervisningen. Mest var det 

informanter som har alltid tänkt lika positivt om svenskundervisningen men det fanns fyra 

informanter som aldrig tänkt positivt om svenskundervisningen. Motiveringar till varför några 

informanter tycker mer om svenskundervisningen nuförtiden var att ju mer svenska man har lärt 

sig, desto mer har man tyckt om den kanske på grund av utveckling samt genom att man har 

kunnat använda svenska i autentiska situationer. Sundell (2015, 8) konstaterar att om finländare 

inte oftast stöter på svenskspråkiga finländare eller turister minskar det motivation att lära sig 

svenska. Han presenterar också att motståndare till den obligatoriska svenskundervisningen påstår 

att svenskan behövs sällan eller aldrig i stora delen av Finland och därför behöver inte alla 

finländare kunna svenska. Det här tänkesättet syns också i svaren av min enkät. De som tänkte 

mer positivt om svenskundervisningen i början av den motiverade det med det att den intresserade 

mer då, och genom att fattandet att det inte är nyttig att studera svenska i Finland. 

 

(6) Varför måste majoriteten av Finlands befolkning studera språket av minoriteten?   

 

Analysen visar att 6 av informanterna tänker mer positivt om svenskundervisningen nuförtiden 

men på andra sidan 6 av informanterna tyckte mer positivt om svenskundervisningen då den 

började. Det finns lite mer informanter som har tyckt alltid lika positivt om svenskundervisningen 

än de som har aldrig tyckt om den. Med andra ord har inställning av 11 abiturienterna förblivit 
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detsamma och lika många informanter (6 och 6) har tyckt mer om svenskundervisningen antingen 

tidigare eller nuförtiden.  

 

När abiturienter frågades rakt ut hur nyttigt det är att studera svenska i Finland nuförtiden (se 

bilaga 1) tyckte majoriteten av informanterna (10) att det är ganska nyttigt. Dessutom tyckte 4 av 

informanterna att det är ganska onödigt, tre kunde inte säga och tre tyckte att det är jättenyttigt. 

Ingen tyckte att det skulle vara helt onödigt. Motiveringar till nyttighet att studera svenska i 

Finland var dess fördel i forskarstudier och arbetslivet men också i resandet samt Finlands 

tvåspråkighet: 

 

(7) Ju mer kan språk desto bättre. Man får försprång i arbetslivet och resandet är märkbart lättare.  

 

(8)  Finland är ett tvåspråkigt land och Sverige ligger så nära Finland, man kan hitta en studieplats 

där och det finns ju svenskspråkiga studieplatser också i Finland så varför inte. 

 

Å andra sidan tyckte majoriteten av de informanter som svarade att det inte är nyttigt att studera 

svenska i Finland att man klarar utan kunskap av svenska eftersom svenskan används speciellt 

bara vid kusten och finlandssvenskar är ett minoritetsfolk i Finland varav största delen kan finska. 

Sundell (2015, 9) konstaterar att motståndare till den obligatoriska svenskundervisningen tycker 

att den är ett hinder för övriga språkinlärning. Också informanterna i min undersökning som 

tycker att det inte är nyttig att studera svenska i Finland motiverade det med att svenskämnet 

kräver förgäves tid om andra ämnen som anses vara viktigare men att det kräver också 

ekonomiska resurser. 

 

(9) Språks (svenskans) tvånglärande gagnar inga andra än finlandssvenskar. I princip använder 

man aldrig språket (svenska) i arbetslivet och det (svenskämnet) försämrar fälttåget av andra 

studier samt förar ekonomiska resurser till svart hållet.   
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             FIGUR 4 Antalet abiturienter som har bytt  FIGUR 5 Antalet abiturienter som skriver  

             lärokurs i svenskämnet i gymnasiet. svenska i studentskrivningarna.  

 

Figur 4 visar att ganska många av informanterna (10) har bytt lärokurs i svenskämnet i gymnasiet.  

4 av informanterna hade bytt svenska från lång lärokurs till medellång lärokurs och alla 

motiverade bytet med ämnets svårighet och att ämnet kräver för mycket tid. Man kan anse att 

ämnet inte har intresserat tillräckligt mycket för att informanterna kunde ha hållit svenska som 

lång lärokurs. Palviainen (2011) konstaterar att språkstudier upplevs som mer energi- och 

tidskrävande än andra skolämne vilket också informanterna som hade bytt lärokurs i svenska från 

lång till medellång upplev. Flera informanter hade bytt svenska från medellång lärokurs till lång 

lärokurs och motiverade bytet med det att de ville få mer utmaning, ville lära sig mer svenska och 

att man skulle nytta av det i studentskrivningarna fast man skriver svenska som medellång 

lärokurs i studentskrivningarna. Man kan anse att svenska har intresserat informanterna när de 

har velat byta svenska till lång lärokurs.  

 

En större del av informanterna (14) har redan skrivit eller ska skriva svenska i 

studentskrivningarna (se figur 5). Hälften av de har vetat redan då de har börjat gymnasiet att de 

ska skriva svenska i studentskrivningarna och hälften av de har beslutit under gymnasiet att skriva 

svenska i studentskrivningarna. De som har beslutat skriva svenska i studentskrivningarna under 

gymnasiestudier kan anses så att deras inställning till svenskundervisningen har möjligen blivit 

positivare under gymnasiet och därför har de tänkt skriva svenska i studentskrivningarna. 

Motiveringar till att skriva svenska i studentskrivningarna var själv ämnet (”Ett bekvämt ämne”, 

”Bra att kunna språk”, ”Jag är bra på svenska”), fördel i forskarstudier och arbetslivet och spel 

med studentskrivningarna då man inte behöver skriva matematik i studentskrivningarna (se 

avsnitt 2.1). 

Ja Inte Ja Inte
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(10)  Jag tycker om svenska och på grund av det kändes det naturligt att skriva det i 

studentskrivningarna. På andra sidan kan man också få poäng om det när man söker in till 

forskarstudier.  

 

Enligt analysen av enkätsvaren som undersökte forskningsfrågorna 1 och 2 i föregående och det 

här avsnittet kan sägas att abiturienters inställning till svenskundervisningen har inte förändrats 

mycket. Lika många informanter förhåll sig i början av svenskundervisningen antingen helt 

negativt eller ganska negativt till svenskundervisningen som nu. Antalet de som förhöll sig 

antingen ganska eller helt positivt till svenskundervisningen i början av den har förblivit nästan 

likadant: antalet de som förhåller sig ganska positivt har stigit med en informant medan antalet de 

som förhåller sig helt positivt har sänkt med en informant. Den största skillnaden i inställning har 

hänt med dem som har förhållit sig neutralt eller har inte haft åsikt om svenskundervisningen i 

början av den och nuförtiden. Deras antal har stigit med tre informanter. När abiturienter frågades 

förhöll de mer positivt till svenskundervisningen i början av den eller nuförtiden tyckte sex 

informanter att då men på andra sidan tyckte lika många att nuförtiden. Resten av informanternas 

inställning har förblivit detsamma hittills från början av svenskundervisningen.  

 

Vad gäller känslolägen som informanterna hade i början av svenskundervisningen och nuförtiden 

som abiturient finns det skillnader i vissa känslolägen. Antalet de som har svarat ´onödigt´ har 

ändå förblivit nästan detsamma: när svenskundervisningen började tänkte sex informanter att 

svenskämnet är onödigt medan nuförtiden tänker 7 av informanterna så. Också antalet de som 

svarade ´tråkigt´ har stigit bara med en informant från fem till sex informanter. Sammantaget 

svarades en någon negativ känsloläge 13 gånger när känsloläge frågades i början av 

svenskundervisningen och 15 gånger när frågades känsloläge som de känner nuförtiden om 

svenskundervisningen. De största skillnaderna har hänt med de som svarade ´kul´ och ´nyttigt´ 

om svenskstudier: i början av svenskundervisningen 10 av informanterna tyckte att det är kul att 

studera svenska medan nuförtiden tänker bara 4 av informanterna så alltså antalet de som tänker 

att studera svenska är kul har sänkt med sex informanter. I början av svenskundervisningen tyckte 

10 av informanterna att svenskämnet är nyttigt men antalet har stigit hittills och nuförtiden tänker 

15 av informanterna så vilket betyder att ganska många av informanterna tänker nuförtiden 

svenska som ett nyttigt skolämne. Gemensamt svarades en positiv känslolägen 25 gånger när 
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känsloläge frågades i början av svenskundervisningen och 19 gånger när känsloläge frågades som 

de känner nuförtiden om svenskundervisningen. 

 

Resultaten visar att abiturienters inställning till svenskundervisningen har blivit lite sämre under 

de åren de har studerat den men mer informanter tycker nuförtiden att det är nödvändigt att studera 

den. Negativa känslolägen har blivit lite allmännare och positiva känslolägen känns inte lika 

mycket än tidigare. Också antalet de som tänker helt positivt om svenskundervisningen har sänkt 

lite och antalet de som tänker neutralt eller har ingen åsikt om svenskundervisningen har sänkt 

lite mer. Man kan ändå saga att majoriteten av informanterna inställer sig positivt till 

svenskundervisningen också nuförtiden och det finns inte en stor skillnad i inställning i början av 

svenskundervisningen och nuförtiden. Resultat kan inte jämföras med tidigare undersökningar 

eftersom sådana inte finns om samma tema. Ändå konstaterar till exempel Sundell (2015, 10) att 

intresset för att läsa svenska har generellt minskat. 

 

4.3 Faktorer som har påverkat förändringar i inställningen 
   

I enkäten fanns det nio faktorer som informanterna fick välja mellan. Om någon faktor hade 

påverkat informanternas förändringar i inställningen, valde hen den och berättade dessutom om 

faktorn har påverkat positivt eller negativt. Man kunde välja flera alternativ. Dessutom hade 

informanterna en möjlighet att tillsätta andra faktorer om det inte fanns relevanta faktorer färdigt 

men ingen informant gjorde det. De färdigt givna faktorerna i enkäten var lärare, klasskamrater 

eller andra kompisar utanför klassen, skolmiljön i allmänhet, stöd som har fåtts i skolan (t.ex. 

specialundervisning), familj, egen åsikt om svenskämnet, utlandsresor i Sverige, svenska 

kompisar och släktingar och framgångar i svenskämnet.  

 

Faktorerna i enkäten har kategoriserats till tre olika teman: faktorerna som påverkar i skolan, 

faktorerna som påverkar i fritiden och personliga faktorer. Resultat om påverkande faktorer 

presenteras enligt dessa tre teman.  
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4.3.1 Faktorer som påverkar i skolan  

 

Faktorer i den här enkäten som påverkar i skolan var lärare, klasskamrater samt stöd, liksom 

specialundervisning, som har fåtts i skolan. I den här kategorin har presenterats också andra 

kompisar tillsammans med klasskamrater eftersom de inte skildes på enkäten (fi. på enkäten 

´(koulu)kaverit´).  

 

 

FIGUR 6 Faktorer i skolan som har påverkat förändringar i informanters inställning till 

svenskundervisningen antingen positivt eller negativt. 

 

Figur 6 visar att läraren var faktorn som har påverkat mest informanternas förändringar i 

inställning till svenskundervisningen. 6 av informanterna har svarat, att läraren har påverkat 

förändringar i inställning till svenskundervisningen positivt medan 9 har svarat att läraren har 

påverkat negativt som betyder över hälften av informanterna. Enligt vissa undersökningar (se 2.2) 

har läraren en viktig påverkan elevers inställning till ämnet. Till exempel i Kovanens (2004, 48) 

undersökning framgick att läraren var den mest påverkande faktorn med hens personlighet, rättvis 

behandling av elever samt undervisningsstil till elevers inlärningsmotivation vilket framgick 

också i den här undersökningen.  

 

En nästan lika viktig faktor var klasskamrater och andra kompisar. 14 av informanterna svarade 

att klasskamrater eller andra kompisar har påverkat förändringarna i inställning till 

svenskundervisningen. Helt klart majoriteten av informanterna tyckte att de har påverkat positivt, 

medan 4 tyckte att klasskamrater eller andra kamrater har påverkat negativt (se figur 6 punkt 

´klasskamrater och andra kompisar´). Också Palviainen (2011, 50) konstaterar att kompisar och 
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deras åsikter om samt erfarenheter av svenska har en stor påverkan på elevens inställning till 

svenska.  

 

Den tredje viktigaste faktorn var generell skolmiljö när 12 av informanterna hade svarat den. Lite 

över hälften av informanterna tyckte att skolmiljön har påverkat positivt medan resten tyckte att 

den har påverkat negativt (se figur 6 punkt ´skolmiljön´). Elevernas arbetsplats är skolan (Mustila 

1990, 54) och den måste vara mysig för elever både på fysiskt samt socialt sätt. Till exempel 

Kettunen (2004b) har undersökt att en rastlös klassatmosfär sänker inlärningsmotivation medan 

en stöttande klassatmosfär påverkar inlärningsmotivation positivt. Informanterna som har svarat 

att skolmiljön har påverkat inställningen negativt kunde ha haft rastlös atmosfär i svensklektioner 

eller fysisk miljö har inte varit tillräckligt uppfriskande medan de informanterna som har svarat 

att skolmiljön har påverkat positivt kunde ha haft en stöttande atmosfär i svensklektionerna eller 

har annars tyckt fysisk miljö att vara uppfriskande.   

 

Några informanter (5) hade svarat att stöd som har fåtts i skolan, liksom specialundervisningen, 

har påverkat förändringar i inställning till svenskundervisningen. 3 av informanterna tyckte att 

det har påverkat negativt medan 2 tyckte att det har påverkat positivt. Ibland kan svenska vara för 

svårt ämne och man behöver till exempel specialundervisning. Kettunen (2004b) har undersökt 

att känslan av för svårt ämne sänker inlärningsmotivation speciellt när man inte förstår sakerna 

som har lärt, kan inte forma uttryck eller kan inte uttala. Å ena sidan om sådana situationer pågår 

på trots av special undervisning och eleven känner att hen inte har lärt mer, kan stöd påverka 

negativt. Å andra sidan om eleven ändå känner att hen har lärt och blir intresserad av svenska, 

kan stöd påverka inställningen positivt.  

                 

4.3.2 Faktorer som påverkar i fritiden  

 

Faktorerna i den här enkäten som påverkar i fritiden var familj, utlandsresa i Sverige samt svenska 

kompisar och släktningar. 
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FIGUR 7 Faktorer i fritiden som har påverkat förändringar i informanters inställning till 

svenskundervisningen antingen positivt eller negativt. 

 

Figur 7 visar att den viktigaste faktorn i fritiden som har påverkat förändringar i informanters 

inställning var familj när 11 informanter hade svarat den. Majoriteten av de hade svarat att 

familjen har påverkat positivt medan 2 av informanterna hade svarat att den har påverkat negativt. 

Mustila (1990, 44) och Palviainen (2011, 50) påpekar att föräldrar och syskon påverkar elevens 

inställning och motivation med deras uppmuntran och inställning till svenska samt med åsikter 

om och erfarenheter av svenskstudier. De här informanternas familjer som har svarat att familjen 

har påverkat positivt har varit stöttande och föräldrarnas eller syskonens inställning har möjligen 

varit bra eftersom resultaten är sådana här. Om föräldrarna och syskonen inte hade varit stöttande 

eller de hade förhållit sig dåligt till svenska, skulle resultaten möjligen vara annorlunda. 

 

Nästan lika många hade svarat både utlandsresa i Sverige (8) samt svenska kompisar och 

släktningar (7). Kettunen (2004b) konstaterar att användning av svenska i autentiska situationer 

liksom i utlandsresa, vid kusten eller med svenskspråkiga kompisar och släktningar, påverkar 

inlärningsmotivation och inställning oftast positivt vilket troligen syns i dessa resultat. 

Majoriteten av informanterna hade svarat att utlandsresa i Sverige hade påverkat positivt medan 

2 av de hade svarat att den har påverkat negativt. Nästan alla av de sju informanterna som hade 

svarat den tredje viktigaste faktorn svenskspråkiga kompisar och släktningar hade svarat att de 

har påverkat positivt medan en tyckte att de har påverkat negativt. De som har svarat att dessa 

faktorer har påverkat negativt kunde ha haft känslan att de inte klarar med språket och därför har 

de påverkat negativt. 
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4.3.3 Personliga faktorer 

 

Faktorerna i den här enkäten som är personliga var egen åsikt om svenska som ämne och 

framgångar i svenskämnet.  

 

 

FIGUR 8 Personliga faktorer som har påverkat förändringar i informanters inställning till 

svenskundervisningen antingen positivt eller negativt. 

 

Figur 8 visar att lika många informanter (14) hade svarat båda men alla som hade svarat att 

framgångar i svenskämnet har påverkat förändringar i inställning tyckte att de har påverkat 

positivt. Enligt Palviainen (2011, 65) påverkar elevens inneboende intresse mot språket 

inställning till svenskundervisningen. Till exempel erfarenheter om behovet av svenska kan 

påverka inställning och motivation: om inläraren anser att svenska bara är ett obligatoriskt 

skolämne och saknar därför motivation att studera den, påverkar det troligen negativt till åsikt och 

inställning. Däremot känslan av behovet av svenska i framtiden ökar troligen motivation att 

studera den och därför kan det påverka elevens inställning och åsikt positivt. (Kettunen 2004b) 

 

Fler informanter som hade svarat att egen åsikt om svenska som ämne har påverkat förändringar 

i inställning tyckte att de har påverkat negativt (8) än på positivt (6). Kettunen (2004b) konstaterar 

att dålig framgång i svenskämnet sänker inlärningsmotivation och tvärtom vilket stöder den här 

resultat. Alla de informanterna som hade svarat att framgångar i svenskämnet har påverkat 

förändringar i inställning, har haft framgångar i svenskämnet. Det har påverkat inställningen 

positivt.  
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

 

I detta kapitel diskuteras undersökningsresultaten enligt forskningsfrågor. Dessutom jämförs 

resultaten med tidigare undersökningar. Syftet med denna undersökning var att undersöka 

abiturienters inställning i början av svenskundervisningen samt nu när de är abiturienter, och 

undersöka om inställning till svenskundervisningen har förändrats under de åren de har studerat 

svenska i skolan. Dessutom undersöktes faktorer som eventuella förändringar i inställningen beror 

på.  

 

Materialet samlades från ett gymnasium i Jyväskylä med hjälp av en halvstrukturerad enkät. Som 

informanter var 23 abiturienter vilka alla hade börjat studera svenska i årskurs sju som B1-språk. 

Enkäten gjordes på finska och den bestod av 19 frågor varav åtta var öppna. De slutna frågorna 

var flervalsfrågor och frågor med Likertskala. Dessutom fanns det några frågor i början av enkäter 

där informanterna frågades lite bakgrund (se bilaga 1). Betoningen var i kvantitativt material på 

grund av jag ville få numeriska resultat. De några öppna frågorna var för att stötta de slutna 

frågorna för att få mer information om abiturienters tankar. Före analysen kategoriserades 

enkätens frågor enligt mina forskningsfrågor och svaren av de öppna frågorna kategoriserades 

enligt innehåll till centrala teman som återfanns i svaren. I analysering användes två olika 

analysmetoder: de slutna frågorna analyserades genom att räkna frekvens av svarsalternativen och 

de öppna frågorna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Analys av slutna frågor 

presenterades med hjälp av figurer och nummer men inte med procent på grund av litet antal av 

informanter. Resultat av öppna frågor presenterades med hjälp av citat som jag översatte från 

finska till svenska.  

 

Den första forskningsfrågans Hur förhöll sig abiturienterna till svenskundervisningen i början av 

svenskstudier och hur gör de det nu? syfte var att ta reda på hur informanterna förhöll sig till 

svenskundervisningen i början av den samt nuförtiden och med hjälp av den kunde jag jämföra 

om det finns skillnader i inställningen. Analysering av svaren visade att största delen av 

informanterna förhöll sig antingen ganska eller helt positivt till svenskundervisningen i årskurs 

sju och bara några informanter förhöll sig antingen ganska eller helt negativt. 7 av informanterna 

förhöll sig neutralt eller hade ingen åsikt om svenskundervisningen i början av den. En majoritet 

av informanterna tyckte i början av svenskundervisningen att den var kul och nyttig och några 
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tyckte att den var spännande som anses vara en positiv känsla. Drygt fjärdedel av informanterna 

tyckte ändå att svenskundervisningen var onödig och drygt femtedel tyckte att den var tråkig. Jag 

fick likadana resultat om inställning till svenskundervisningen i början av den som Lehti-Eklund 

och Green-Vänttinen (2011), Koskenranta (2012) samt Lundén (2017). De alla har undersökt att 

största delen av grundskoleeleverna och speciellt av de årsklassisterna som har just börjat studera 

svenska förhåller sig bra till svenskundervisningen. 

 

Analysering av svaren visade att också nuförtiden som abiturient förhöll sig största delen av 

informanterna antingen ganska eller helt positivt till svenskundervisningen. Också nuförtiden 

förhåller sig fyra informanter antingen ganska eller helt negativt till svenskundervisningen men 

antalet de som tänker neutralt eller har ingen åsikt om den har sänkt. Majoriteten av informanterna 

tycker nuförtiden att svenskundervisningen är nyttig men få tycker att den är kul. Ganska många 

informanter (7) tycker ändå att svenskundervisningen är onödigt och nästan lika många tycker att 

den är tråkig. Jag fick likadana resultat om abiturienters inställning som Green-Vänttinen, 

Korkman och Lehti-Eklund (2010) samt Riikonen (2010). Green-Vänttinen, Korkman och Lehti-

Eklund (2010) har kommit fram till att majoriteten av gymnasisterna förhåller sig bra till 

svenskundervisningen och Riikonen (2010) har undersökt att största delen av abiturienterna 

förhåller sig bra till svenskundervisningen. 

 

Den andra forskningsfrågans Har abiturienters inställning till svenskundervisningen förändrats 

på något sätt? syfte var att ta reda på möjliga skillnader i abiturienters inställning till 

svenskundervisningen hittills från början av den. Analyseringen visade att abiturienters 

inställning till svenskundervisningen inte har förändrats mycket men det har ändå blivit lite sämre. 

Också Sundell (2015, 10) konstaterar att intresset för att läsa svenska har minskat. Antalet de som 

förhöll sig antingen ganska eller helt negativt till svenskundervisningen i början av den och 

nuförtiden har förblivit detsamma men i antalet de som förhöll sig antigen ganska eller helt 

positivt har hänt lite förändringar. Också bland de som förhöll sig neutralt eller hade ingen åsikt 

om svenskundervisningen i början av den samt nuförtiden har hänt lite förändringar. Den största 

skillnaden har hänt med de som förhöll sig neutralt eller hade ingen åsikt om 

svenskundervisningen i början av den och nuförtiden fast också den förändringen var ganska liten. 

Dessutom svarade en dryg fjärdedel att de nuförtiden tänker mer positivt om 

svenskundervisningen men lika många tyckte att de tänkte mer positivt om svenskundervisningen 
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i början av den. Resten av informanterna svarade att de hade tänkt alltid lika positivt eller 

förnekbart om svenskundervisningen.  

 

I vissa känslolägen som informanterna hade i början av svenskundervisningen och som de har 

nuförtiden mot svenskundervisningen har dessutom ändå hänt förändringar. Nuförtiden tycker 

större antal informanter att svenskundervisningen är nyttig vilket var överraskande. Å andra sidan 

tänker nästan lika många informanter nuförtiden än i början av svenskundervisningen att den är 

onödig - deras antal har stigit med en informant. Också antalet de som svarade i början av 

svenskundervisningen och nu att svenskundervisningen är tråkig har förblivit nästan likadant. På 

andra sidan har antalet de som svarade svenskundervisningen vara kul har sänkt ganska mycket 

och det var den största förändringen. Positiva känslor mot svenskundervisningen har sänkt ganska 

mycket hittills samtidigt som negativa känslor mot svenskundervisningen har blivit allmännare 

bland abiturienter. Resultat om förändringar i abiturienter inställning kan inte jämföras med andra 

undersökningar eftersom det inte finns sådana undersökningar.  

 

Syftet med den tredje forskningsfrågan Vad beror eventuella förändringar på? var att ta reda på 

faktorer som har orsakat förändringar i abiturienters inställning. Faktorer som har påverkat 

förändringar i abiturienter inställning kategoriserades till tre kategorier: faktorer som påverkar i 

skolan (lärare, klasskamrater och andra kompisar, skolmiljö, stöd som har fåtts i skolan), faktorer 

som påverkar i fritiden (familj, utlandsresa i Sverige och svenska kompisar och släktningar) och 

personliga faktorer (egen åsikt om svenska som ämne och framgångar i svenskämnet). De 

faktorer var färdigt givna till informanterna och de kunde välja flera faktorer som har påverkat 

förändringar i deras inställning till svenskundervisningen. Dessutom måste informanterna berätta 

om faktorn har påverkat positivt eller negativt. Den mest svarade faktorn från varje kategori var 

lärare (15 svar varav 6 positiv påverkan), familj (11 svar varav 9 positiv påverkan) och båda egen 

åsikt om svenska som ämne (14 varav 6 positiv påverkan) samt framgångar i svenskämnet från 

samma kategori fick lika många svar (14 varav alla positiv påverkan). Därför har faktorer som 

påverkar i skolan samt personliga faktorer påverkat mest till förändringar i inställning. Den minst 

påverkande faktorn var stöd som har fåtts i skolan, till exempel specialundervisning.  

 

Jag fick delvis lite annorlunda resultat om faktorer som påverkar mest inställning till 

svenskundervisningen. Till exempel Koskenranta (2012) kom fram till att svenskspråkiga 

släktningar och vänner påverkar bra motivation men det var en faktor som hade näst minsta 
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påverkan förändringar i inställning. Nästan alla tyckte ändå att de har påverkat förändringar i 

inställningen positivt. Dessutom undersökte jag skolmiljöns och stöds, som har fåtts i skolan, 

påverkan på förändringar i inställning eftersom de faktorn inte har fått mycket rum i tidigare 

undersökningar. Drygt femtedel tyckte att stöd har påverkat förändringar i inställning till 

svenskundervisningen medan cirka hälften av informanterna tyckte att skolmiljön har påverkat 

förändringar. I flera undersökningar (t. ex. Kovanen 2004, Juurakko-Paavola 2011 och Palviainen 

2011) har undersökt att läraren har en stor påverkan på elevers inställning och också i min 

undersökning var den den största faktorn som hade påverkat förändringar i inställningen.  

 

Resultaten av den här undersökningen kan inte generaliseras på grund av antalet informanter och 

det var inte meningen med undersökningen. Jag är nöjd med den här undersökningen och i min 

åsikt lyckades den bra. Jag skulle ändå göra enkäten så att fler frågor skulle vara obligatoriska att 

svara eftersom ett par informanter inte svarade på alla relevanta frågor och det kan påverka 

slutresultatet. Jag fick ändå likadana resultat som har undersökts tidigare men jag undersökte 

också sådana faktorer som påverkar inställning som inte har fått mycket uppmärksamhet i tidigare 

undersökningar, till exempel skolmiljö och stöd som har fåtts i skolan. Eftersom det finns redan 

flera undersökningar om grundskoleelevers och gymnasisters inställning till 

svenskundervisningen men inte undersökningar om hur abiturienters inställning till 

svenskundervisningen har förändrats under åren, är den här undersökningen relevant i min åsikt.  

 

LITTERATUR  
 

Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning. Studentlitteratur.  

 

Alanen, R. (2011). Kysely tutkijan työkaluna. I: Kalaja, P., Alanen, R. & Dufva, H. (red.). 

Kieltä tutkimassa: Tutkielman laatijan opas. Helsingfors: Finn Lectura. 146-161. 

 

Geber, E. (2010). Den obligatoriska svenskan i Finland: En historisk analys. Tankesmedjan 

Magma. 

 

Green-Vänttinen, M., Korkman, C. & Lehti-Eklund, H. (2010). Svenska i finska gymnasier. 

Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.  

 



30 
 

 

Hufvudstadsbladet. (2019). IL: Studentsvenskan blir obligatorisk igen.  

https://www.hbl.fi/artikel/il-studentsvenskan-blir-obligatorisk-igen/. (Hämtad: 

4.3.2021) 

 

Immonen, H. (2010). Kyselytutkimus tietojenkäsittelyn alumneille. Publicerat examensarbete vid 

Tammerfors yrkeshögskola. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21126/Immonen_Heidi.pdf?sequence=

1&isAllowed=y. 

 

Justitieministeriet. (2021). https://oikeusministerio.fi/sv/finska-och-svenska-spraket. (Hämtad: 

3.3.2021). 

 

Juurakko-Paavola, T. (2011). Yrkeshögskolestudenters kunskaper i och motivation för att 

studera svenska. I: Juurakko-Paavola, T. & Palviainen, Å. (red.). Svenskan i den finska 

skolan och högre utbildningen: Om kunskaper och motivation genom olika 

utbildningsstadier. Hämeen ammattikorkeakoulu. 61-80. 

 

Juurakko-Paavola, T. (2015). Vad berättar studentexamen om examinandernas kunskaper i 

svenska? I: Forsskåhl, M., Kivilehto, M., Koivisto, J. & Metsä, P. (red.). Svenskan i 

Finland 15. 117-137. 

 

Kantelinen, R. & Kettunen, S. (2004). Yhteenveto eri kouluopiskelukonteksteissa saaduista 

tuloksista. I: Kantelinen, R. & Kettunen, S. (red.). Ruotsin kielen 

opiskelumotivaatiosta yleissivistävässä ammatillisessa koulutuksessa. Joensuun 

yliopisto. 100-101. 

 

Kautonen, M. (2019). Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska i fritt tal på olika 

färdighetsnivåer. Jyväskylä universitet. 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/64147/978-951-39-7778-

8_vaitos_2015_06_07_jyx.pdf?sequence=2&isAllowed=y. 

 

Kettunen, S. (2004a). Taustaa ruotsin kielen opiskelumotivaation tarkastelulle Suomen 

https://www.hbl.fi/artikel/il-studentsvenskan-blir-obligatorisk-igen/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21126/Immonen_Heidi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21126/Immonen_Heidi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oikeusministerio.fi/sv/finska-och-svenska-spraket
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/64147/978-951-39-7778-8_vaitos_2015_06_07_jyx.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/64147/978-951-39-7778-8_vaitos_2015_06_07_jyx.pdf?sequence=2&isAllowed=y


31 
 

 

koulujärjestelmässä. I: Kantelinen, R. & Kettunen, S. (red.). Ruotsin kielen 

opiskelumotivaatiosta yleissivistävässä ammatillisessa koulutuksessa. Joensuun 

yliopisto. 18-31. 

 

Kettunen, S. (2004b). Ruotsin kielen opiskelumotivaatioon yhteydessä olevat tekijät 

yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa. I: Kantelinen, R. & Kettunen, S. 

(red.). Ruotsin kielen opiskelumotivaatiosta yleissivistävässä ammatillisessa 

koulutuksessa. Joensuun yliopisto. 124-159. 

 

Koivisto, M. (2009). Attityder, ålder och språkundervisning: Några gymnasieelevers upplever 

av och attityder till svenska språket i Finland. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:288767/FULLTEXT01.pdf. 

 

Koskenranta, R. (2012). ”Jos vaikka muutan ruotsiin tai en tiiä, meen ruotsalaisen kanssa 

naimisiin” – Inställning och motivation gentemot att lära sig svenska hos elever i 

sjätte, sjunde, åttonde och nionde årskurs. Publicerad magisteravhandling vid 

Jyväskylä universitet. 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/40564/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-

201212123336.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 

Kovanen, J. (2004). Osio 1. I: Kantelinen, R. & Kettunen, S. (red.). Ruotsin kielen 

opiskelumotivaatiosta yleissivistävässä ammatillisessa koulutuksessa. Joensuun 

yliopisto. 43-52. 

 

Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 6.6.2003/424.  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030424. (Hämtad: 3.3.2021.) 

 

Lagerholm, P. (2010). Språkvetenskapliga uppsatser (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lammi, K. (2002). Kielisalkku lukion ruotsin kielen opiskeluun motivoinnissa: opiskelijoiden ja 

opettajan kokemuksia. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 

 

Lehti-Eklund, H. & Green-Vänttinen, M. (2011). Svenska i finska grundskolor. Finska, 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:288767/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:288767/FULLTEXT01.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/40564/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201212123336.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/40564/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201212123336.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030424


32 
 

 

finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. 

 

Lenneberg, E. (1967). Biological Foundations of Language. New York: Wiley and Sons. 

 

Lindblad, E. (2007). Elevers inställning till skolans kärnämnen: En enkätundersökning på 

gymnasieskolan. Ett publicerat examensarbete vid högskolan i Kalmar. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1359/FULLTEXT01.pdf.  

 

Lundén, M. (2017). Attityder och motivation till svenska hos elever i årskurs 6 och 7. Publicerad 

kandidatavhandling vid Jyväskylä universitet. 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55188. 

 

Mustila, E. T. (1990). Finska gymnasieelevers motivation för, attityder till och intresse för 

svenska. Helsingfors universitet. 

 

Palviainen, Å. (2011). Frivillig svenska?: Utbildningsrelaterande konsekvenser. Tankesmedjan 

Magma. 

 

Riikonen, A. (2010). Abiturienternas attityder till svenska språket i en finskspråkig och i en 

tvåspråkig stad. Publicerad kandidatavhandling vid Jyväskylä universitet. 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/24433/Anna_Riikonen_prosem2_vt201

0.pdf?sequence=3. 

 

Språklag 6.6.2003/423, 35 §: Åtgärder för att främja språkliga rättigheter. Finlex.  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423?search%5Btype%5D=pika&sea

rch%5Bpika%5D=spr%C3%A5klag. (Hämtad: 19.3.2021.) 

 

Statistikcentralen. (2021). Ämnesval 2019, Ämnesval bland elever i grundskolan. 

http://www.tilastokeskus.fi/til/ava/2019/02/index_sv.html. (Hämtad: 13.4.2021.) 

 

Studentexamensnämnden. (2021). Information till examinanderna.  

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/information-till-examinanderna. 

(Hämtad: 4.3.2021.) 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1359/FULLTEXT01.pdf
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55188
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/24433/Anna_Riikonen_prosem2_vt2010.pdf?sequence=3
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/24433/Anna_Riikonen_prosem2_vt2010.pdf?sequence=3
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=spr%C3%A5klag
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=spr%C3%A5klag
http://www.tilastokeskus.fi/til/ava/2019/02/index_sv.html
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/information-till-examinanderna


33 
 

 

 

Studentexamensnämnden. (2021). Statistiktabeller. 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/informationsservice/statistik/statistiktabeller. 

(Hämtad: 3.3.2021.) 

 

SUKOL Suomen kieltenopettajien liitto ry. (2021). Kielivalinnat vuosiluokilla 1-6. 

https://www.sukol.fi/liitto/uutiset/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa

_kielivalinnoista/vuosiluokilla_1_6. (Hämtad: 9.1.2021.) 

 

Sundell, B. (2015). Den obligatoriska svenskan – för och emot. Tankesmedjan 

Magma. 

 

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. (2009). https://svenska.se. 

 

Utbildningsförvaltningens statistiktjänst utgiven av Vipunen. (2021).  

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Perusopetus%20-

%20ainevalinnat%20-%20B1-kieli%20-%207-9%20-%20maakunta.xlsb. (Hämtad: 

28.3.2021.) 

 

Utbildningsstyrelsen. (2004). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

2004. Utbildningsstyrelsen. 

 

Utbildningsstyrelsen. (2015). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

2014. Utbildningsstyrelsen.  

 

Utbildningsstyrelsen. (2019). Grunderna för gymnasiets läroplan 2019: Grunderna för 

läroplanen för gymnasieutbildning för unga. Utbildningsstyrelsen. 

 

Väistö, J. (2020). Finland, Sverige och ”tvångssvenskan” – I Språkfrågans gråzon. Historiska 

och litteraturiska studier, 95, 271-295. https://doi.org/10.30667/hls.87664.  

 

Östlyngen, E. (1939). Skolen fra elevenes standpunkt – undersökninger blant folkeskolebarn i 

Oslo. Oslo: Gyldendal norsk forlag.  

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/informationsservice/statistik/statistiktabeller
https://www.sukol.fi/liitto/uutiset/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa_kielivalinnoista/vuosiluokilla_1_6
https://www.sukol.fi/liitto/uutiset/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista/perustietoa_kielivalinnoista/vuosiluokilla_1_6
https://svenska.se/
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Perusopetus%20-%20ainevalinnat%20-%20B1-kieli%20-%207-9%20-%20maakunta.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Perusopetus%20-%20ainevalinnat%20-%20B1-kieli%20-%207-9%20-%20maakunta.xlsb
https://doi.org/10.30667/hls.87664


34 
 

 

BILAGA 

 

Bilaga 1: enkät 

 

 



35 
 

 

 

 



36 
 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 


	1 INLEDNING
	2 BAKGRUND
	2.1 Svenskundervisningen i Finland och svenska i studentskrivningarna
	2.1.1 Tvångssvenska som begrepp

	2.2 Faktorer som påverkar inställning och attityd till samt motivation för språkinlärning
	2.3 Tidigare undersökningar

	3 MÅL, MATERIAL OCH METOD
	3.1 Forskningsfrågor
	3.2 Material och informanter
	3.3 Analysmetod

	4 RESULTAT
	4.1 Inställning till svenskundervisningen i början av svenskstudier och nuförtiden
	4.2 Förändringar i abiturienters inställning
	4.3 Faktorer som har påverkat förändringar i inställningen
	4.3.1 Faktorer som påverkar i skolan
	4.3.2 Faktorer som påverkar i fritiden
	4.3.3 Personliga faktorer


	5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION
	LITTERATUR
	BILAGA

