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1 Inledning 
 

På grund av globaliseringen och digitaliseringen har Finland blivit ett allt mera flerspråkigt 

samhälle, där andra språk än finskan och svenskan spelar en betydande roll. Speciellt 

engelskan har fått en stark ställning i det finländska samhället, och är ett vanligt 

kommunikationsspråk bland både vuxna och barn. Barn tar in engelskan via sociala 

medier, spel och TV, men också ur omgivningen de befinner sig i. Med tanke på 

globaliseringen och digitaliseringen har engelskan fått en stor betydelse i skolan och 

bland barn, och påverkar därför barnens sätt att kommunicera med varandra. Enligt 

Stenberg-Siréns (2020) undersökning har engelskan blivit allt vanligare i skolorna och 

eleverna väljer gärna att läsa engelska. Dessutom finns det bristfälliga språkkunskaper 

hos de svensk -och finskspråkiga eleverna och därför väljer de att kommunicera med 

varandra på engelska. (Stenberg-Sirén, 2020.) 

 

Genom historiens gång har det varit vetenskapligt svårt att definiera och särskilja på 

begreppen motivation och attityd, eftersom begreppen går hand i hand och man kan inte 

säga hur mycket de påverkar varandra (Dörnyei & Ushioda, 2011). Det man dock vet är 

att, beroende på om en person reagerar positivt eller negativt till någonting, beror starkt 

på individens tidigare erfarenheter (Ruohotie, 1998). Som Bijvoet (2013) konstaterar är 

attityden någonting inlärt snarare än medfött, vilket innebär att yttre faktorer så som fa-

miljen, vänner och lärare kan påverka attityden på ett negativt eller positivt sätt. Ifall atti-

tyden blir påverkad har det en direkt koppling till individens motivation som sedan till 

exempel påverkar elevens vilja till att lära sig nya språk. Ifall individen från första början 

har fått positiva och lyckade erfarenheter av ett visst ämne, är det mera sannolikt att hen 

upplever det också i fortsättningen. (Bijvoet, 2013.) 

 

Syftet med studien är att beskriva, analysera och tolka barns språkattityder och 

förhållningsätt till de inhemska språken och engelskan, på basis av intervjuer som gjorts 

år 2018 och 2020. Syftet är att analysera och tolka de intervjuer som gjorts år 2020, men 

också att jämföra dem med intervjuerna år 2018, för att försöka synliggöra skillnader och 

förändringar i språkattityderna. Studien baserar sig på forsknings- och 

utvecklingsprojektet DIDIA vid Helsingfors universitet. Inom forskningsprojektet ligger 

fokus på språkattityder och språkanvändning i en flerspråkig miljö.  

(https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/diversity-multilingualism-and-social-justice-

in-education/projects/didia-multilingual-didactics-and-dialogs).  
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2 Teoretisk bakgrund 
 

I detta kapitel redogör jag för den språkliga mångfalden som råder i Finland samt de 

språkliga rättigheter som berör medborgarna och eleverna. Dessutom beskriver jag 

undervisningsspråket och språkundervisningen i Finland.  

Ytterligare redogör jag för vad en attityd är och går djupare in på negativa och positiva 

språkattityder hos elever och på vilket sätt språkattityderna kan bli påverkade. I kapitlet 

redogör jag för hur man kan förändra sina språkattityder med hjälp av flerspråkiga ar-

betssätt i skolan.  

 

I fortsättningen använder jag begreppet språk i betydelsen för språk som används över-

lag i världen, begreppet inhemska språk i betydelsen för det finska och svenska språket, 

begreppet flerspråkighet i betydelsen om en individ som kan och behärskar flera språk 

än sitt egna modersmål och begreppet främmande språk i betydelsen för de språk som 

den finländska skolan erbjuder eleverna att studera (t.ex. engelska, spanska, tyska, 

franska och ryska). 

 

2.1 Språklig mångfald och språkliga rättigheter i Finland 

 

Under de senaste årtiondena har den språkliga mångfalden i Finland ökat på grund av 

globaliseringen, digitaliseringen och den internationella mobiliteten. I det finländska 

samhället har engelskans ställning blivit allt starkare och både vuxna och barn använder 

sig av engelskan då de kommunicerar. Ytterligare ökade den språkliga mångfalden i 

Finland på grund av invandringen som skett under de senaste årtiondena samt 

flyktingkrisen som ägde rum år 2015 (Karlsson, 2017). Efter flyktingkrisen i Finland år 

2015 blev de arabiska- och persiskaspråken allt vanligare i Finland (Karlsson, 2017). 

 

Finlands nationalspråk är finska och svenska och andelen finskspråkiga i landet år 2018 

var 4 835 778 personer och andelen svenskspråkiga var 288 400 personer. Andelen per-

soner med ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska utgjorde 391 746 per-

soner i slutet av år 2018. (Finlands officiella statistik, 2019.) Under de senaste hundra 

åren har Finlands folkmängd fördubblats och antalet finskspråkiga personer i Finland har 

ökat. Ytterligare har antalet personer som pratar ett främmande språk i Finland ökat. 

(Nuolijärvi, 2013.) År 1990 fanns det i Finland drygt 25 000 personer som pratade ett 

främmande språk medan det år 2018 fanns 391 746, ökningen har på så vis varit mar-
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kant under de senaste fyrtio åren (Karlsson, 2017). I dagens Finland finns det flera per-

soner som talar ett främmande språk än det finns svensktalande i Finland, då ett av 

Finlands nationalspråk är svenska. 

 

Det är nämnvärt att påpeka att statistikcentralens uppgifter baserar sig på det nationella 

befolkningsregistret och uppger endast statistik och uppgifter som är baserade på be-

folkningens modersmål. På grund av att man endast kan uppge ett modersmål vid regi-

strering finns det därför inte registrerat ifall en person är två- eller flerspråkig. Statistiken 

uppger inte uppgifter kring hur många som kan och behärskar andra språk än sitt mo-

dersmål, och man kan inte säga i vilken utsträckning det sker. 

 
De språkliga rättigheterna finns stiftade i Finlands grundlag. I grundlagen 17 § 

(731/1999) står det att Finlands nationalspråk finska och svenska har en likvärdig ställ-

ning i samhället. Personer med finska eller svenska som modersmål har samma grund-

läggande språkliga rättigheter. Ytterligare har personer med ett främmande språk som 

modersmål rätt till att bevara, utveckla och uttrycka sig på sitt eget modersmål. Personer 

med ett främmande språk som modersmål har bland annat rätt till tolknings- och över-

sättningshjälp vid behov. (Karlsson, 2017.) 

 
Enligt den nya nationalspråkstrategin är syftet att Finlands stat ska trygga nationalsprå-

kens ställning i Finland, och främst svenskans ställning, så att det också i fortsättningen 

finns två livskraftiga nationalspråk i Finland. Tanken med nationalspråksstrategin är att 

nationalspråken i Finland ska synas, höras, accepteras och vara tillgänglig för alla. Det 

finns ett behov av nationalspråkstrategin eftersom lagstiftningen gällande finskan och 

svenskan tillämpas på ett bristfälligt sätt, och i synnerhet den svenskspråkiga. National-

språksstrategins syfte är att öka mängden tjänster på svenska samt öka myndigheternas 

medvetenhet om de språkliga rättigheterna. Tanken är också att medföra praktiska åt-

gärder i skolan eftersom eleverna har bristfälliga kunskaper i det andra inhemska språ-

ket. (Justitieministeriet, 2019.) 

 

Skolans uppdrag är att uppmuntra eleverna till att använda sitt eget modersmål eller 

andra språk som de kan för att skapa en mångkulturell miljö i klassrummet (Utbildnings-

styrelsen, 2014). På så sätt får eleverna en inblick i den mångfacetterade miljö vi lever i 

och kan på detta vis också känna sig inkluderade i skolans verksamhet och samhället 

genom att få använda sig av sitt egna modersmål. Ett av målen inom forsknings- och 

utvecklingsprojektet DIDIA är att uppmuntra eleverna till att använda sitt eget modersmål 

och andra språk i de flerspråkiga dialoger som tog plats inom skolans verksamhet. 



 

4 
 

2.2 Undervisningsspråk och språkundervisningen i Finland 

 

I Finland har eleverna rätt att få undervisning på sitt eget modersmål med anknytning till 

nationalspråken. Eleven har rätt till undervisning på finska, svenska eller samiska. Ytter-

ligare har eleverna rätt att få undervisning på romani och hörselskadade elever bör få 

undervisning på teckenspråk. Skolans undervisningsspråk är i regel det språk som un-

dervisas i lärokursen modersmål och litteratur, vilket i vanliga fall är finska, svenska eller 

samiska. (Lag om grundläggande utbildning, 1998.) De vanligaste språken som lästes i 

lärokursen modersmål och litteratur vid sidan om finska, svenska och samiska var år 

2019 ryska, somaliska och arabiska (Utbildningsstyrelsen, 2019). 

 

I det finländska skolsystemet finns det ett brett utbud av språkstudier, men under de 

senaste årtiondena har man upptäckt en sjuknade trend med att läsa främmande språk 

i skolan. Utbildningsstyrelsen (2019) rapporterar att endast 80 % av eleverna i grund-

skolan läser ett främmande språk vid sidan om det egna inhemska språket. Bland de 

främmande språken är engelska det populäraste främmande språket som läses i grund-

skolan. Efter engelskan är andra populära språk som eleverna läser bland annat 

spanska, tyska, franska och ryska. (Utbildningsstyrelsen, 2019.) Också Stenberg-Sirén 

(2020) påpekar i sin pinfärska undersökning att engelskan får en allt mera dominerande 

ställning i skolan. De svenskspråkiga och finskspråkiga eleverna väljer engelskan över 

de andra språken och kommunicerar gärna med varandra på engelska, eftersom det 

finns bristfälliga kunskaper i elevernas språkkunskaper på båda inhemska språken. 

(Stenberg-Sirén, 2020.) 

 

Enligt rapporten gjord av Utbildningsstyrelsen (2019) finns det ett sammanhang mellan 

den sjunkande trenden vid studerande av främmande språk och engelskans starka ställ-

ning i vårt globaliserade samhälle. Utbildningsstyrelsen (2019) rapporterar att engelskan 

fått en allt starkare ställning i vårt samhälle och därför ses engelskan som ett viktigt språk 

i elevernas ögon. Andra främmande språk värderas inte lika högt som engelskan och 

ses därför som onödiga eftersom man inte behöver de språken i vardagen så som man 

behöver engelskan. (Utbildningsstyrelsen, 2019.) För att försöka stoppa den sjunkande 

trenden med att läsa främmande språk beslöt statsrådet år 2018 att tidigarelägga språk-

undervisningen och öka timantalet med två årsveckotimmar. A1-språket ska börja un-

dervisas senast på vårterminen under årskurs 1, då de tidigare började läsa A1-språket 

under årskurs 3. Tanken med att tidigarelägga språkundervisningen är också att minska 

ojämlikheten i utbudet av språkundervisning som beror på regionala skillnader i landet. 
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Undervisnings- och kulturministeriet påpekar att en tidigareläggning av språkundervis-

ningen stöder elevernas utvecklande av studiefärdigheter. (Undervisnings- och kulturmi-

nisteriet, 2018.)   

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Finland under de senaste århundradena har 

blivit allt mera mångkulturell på grund av globaliseringen och den internationella mobili-

teten. Också invandringen på 1970-talet och flyktingkrisen år 2015 bidrog med att Fin-

lands befolkning ökade och blev allt mera mångfacetterad (Karlsson, 2017). På grund 

av globaliseringen och mångkulturaliteten som råder i världen och också i Finland har 

det påverkat vårt skolsystem. Bland annat har flerspråkigheten och kulturell mångfald 

blivit en viktig del av vardagen i skolan. Eleverna uppmuntras till att använda sig av sitt 

egna modersmål på lektionerna för att eleverna ska få en bild av den mångkulturella 

värld vi lever i och på samma gång känna sig inkluderade i skolans verksamhet och 

samhället. Slotte-Lüttge & Forsman (2013) påpekar att lärarens bemötande av främ-

mande språk i klassrummet påverkar eleverna språkattityder. Om läraren reagerar kraf-

tigt på elevernas språkbruk uppfattar eleverna det som att läraren inte tycker om det 

språket. (Slotte-Lüttge & Forsman, 2013.) 

 

2.3 Vad är en attityd? 

 
Begreppet attityd kan enligt Bijvoet (2013) definieras som en mera permanent egenskap 

och som beskriver den lärandes inställning till det som ska läras. Beroende på om en 

person reagerar positivt eller negativt till någonting, beror starkt på individens tidigare 

erfarenheter (Ruohotie, 1998). Som Bijvoet (2013) konstaterar är attityden någonting in-

lärt snarare än medfött, vilket innebär att yttre faktorer så som familjen, vänner och lärare 

kan påverka attityden på ett negativt eller positivt sätt. Ifall attityden blir påverkad har det 

en direkt koppling till individens motivation som sedan till exempel påverkar elevens vilja 

till att lära sig nya språk. Ifall individen från första början har fått positiva och lyckade 

erfarenheter av ett visst ämne, är det mera sannolikt att hen upplever det som positivt 

också i fortsättningen. Negativa erfarenheter påverkar individen på liknande sätt. (Bij-

voet, 2013.) 

 

Begreppet attityd kan indelas i tre områden: kognitiv komponent, affektiv komponent och 

konativ komponent. Kognitiv komponent är baserad på uppfattningar, föreställningar och 

åsikter om ett fenomen. Affektiv komponent är baserad på känslor som sedan kopplas 

till uppfattningarna och föreställningarna medan den konativa komponenten innebär 
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handlingarna och åtgärderna mot det inlärda området. (Ruohotie, 1998.) Ruohotie po-

ängterar också att dessa komponenter tillsammans påverkar individens motivation och 

på så sätt också resultaten (till exempel ett prov), där med är effekten dubbelriktad vilket 

innebär att resultaten påverkar motivationen som har en direkt koppling till attityderna 

(Ruohotie, 1998). Genom historiens gång har det varit vetenskapligt svårt att särskilja på 

begreppen attityd och motivation, eftersom begreppen går hand i hand. Gardner & Lam-

bert (1972) har bland annat definierat begreppet motivation som dynamiskt och bundet 

till situationen individen befinner sig i. Enligt Dörnyei & Ushioda (2011) förklarar motivat-

ionen varför en person bestämmer sig för att utföra en viss sak, hur länge hen är villig 

att fortsätta samt hur effektivt hen utför en viss sak. 

 

Begreppen motivation och attityd är två olika begrepp, som vid inlärning av språk är 

svåra att skilja på. Enligt Gardners socio-psykologiska modell (1985) består motivationen 

av ansträngning, vilja och attityden till att lära sig och där motivationen är ett av nyckel-

begreppen till att lära sig språk. (Dörnyei 2005, 68–69.) Gardners socio-psykologiska 

modell (1985) är starkt kopplad till yttre faktorer, och därför påverkar de individens attityd 

och inlärning av språk. De yttre faktorerna påverkar individens attityder mot språk men 

också attityderna mot själva användarna av språket och olika språkgrupper. Enligt Gard-

ner (1985) betyder språkattityder det att individen har respekt för språket och till de indi-

vider som talar språket. Ifall individen har en positiv språkattityd är det en större sanno-

likhet att individen har ett större intresse att lära sig nya språk, och har på så sätt en 

positivare uppfattning om språk överlag och dess användare. (Gardner, 1985.) Harjanne 

(2006) påpekar att det andra inhemska språket i finskspråkiga skolor ofta upplevs som 

ett främmande språk, vilket kan skapa skillnader i attityderna till det andra inhemska 

språket mellan finskspråkiga och svenskspråkiga elever. Bijvoet (2013) där emot beskri-

ver språkattityder som ett sätt att uttrycka sig som person och där man tillhör en språk-

grupp. Hon beskriver också att språkattityden har en stor betydelse för andraspråksin-

lärningen, den tvåspråkiga identiteten och överlevnaden av det första språket. (Bijvoet, 

2013.) 

 

En positiv språkattityd innebär att man har en god syn på språk och respekt för de per-

soner som pratar språket samt i allmänhet tänker gott om den respektive språkgruppen. 

Via en positiv språkattityd har man motivation och vilja att lära sig nya språk och visar 

ett intresse för kulturen och språkanvändarna. En negativ språkattityd innebär att man 

inte har motivation för att lära sig nya språk men att man också eventuellt har en negativ 

inställning mot språkanvändare inom den språkgruppen. Ytterligare har man inget in-
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tresse och ser ingen nytta med att lära sig ett nytt språk. Den positiva och negativa språ-

kattityden kan påverkas av olika faktorer som till exempel kön och ålder men också av 

yttre faktorer så som familj och vänner. Språkattityden kan på så vis förändras från po-

sitiv till negativ men också från negativ till positiv, beroende på hurudan stimuli individen 

får.  

 
 

2.4 Faktorer som påverkar språkattityden 

 
Det finns flera olika aspekter som påverkar språkattityden, bland annat biologiska fak-

torer som kön och ålder men också yttre faktorer så som familj, vänner, lärare och sociala 

medier. Jag har valt att analysera språkattityder ur ett perspektiv där motivationen ligger 

som grund för inlärningen av språk, eftersom motivationen och språkattityderna är enligt 

Ruohotie (1998) starkt sammankopplade med varandra och påverkar varandra parallellt. 

Detta betyder att faktorerna: ålder, kön och yttre faktorer; påverkar individens motivation 

som i sin tur förändrar eller behåller individens positiva eller negativa inställningar och 

uppfattningar om språk, intresset för språkinlärning och attityder mot olika språkgrupper 

och språkanvändare. (Ruohotie, 1998.) 

 
Enligt Hyltenstam & Abrahamsson (2003) finns det tre faktorer som förklarar varför ål-

dern påverkar motivationen och attityderna mot främmande språk. Dessa tre faktorer 

kan delas in i biologiska faktorer, kognitiva faktorer samt sociala och psykologiska fak-

torer var av den sociala och psykologiska faktorn påverkar mest. Till den sociala och 

psykologiska faktorn hör bland annat input, motivation och attityder. Barn har lättare att 

lära sig språk och ta till sig nya ord och har enligt deras forskning en bättre attityd och 

motivation till språk och språkinlärningen än ungdomar och vuxna. (Hyltenstam & Abra-

hamsson, 2003.) Det har varit vetenskapligt svårt att konstatera i vilket skede inlärningen 

är som svårast, men man har kunnat vara överens om att inlärning som sker under eller 

efter puberteten är som mest utmanande (Hyltenstam & Abrahamsson, 2003).    

 

Hur mycket åldern påverkar motivationen och attityderna mot språk är tämligen svårt att 

bevisa och konstatera och man vet inte i vilken mån det påverkar, både negativt och 

positivt. Koskenranta (2012) fann inga signifikanta skillnader i sin undersökning gällande 

åldern och ifall den skulle påverka motivationen och attityden, även fast hennes mål-

grupp i undersökningen var elever i årskurs 6-9 som befann sig i puberteten. 

 

Dörnyei, Csizér & Németh (2006) har undersökt flickor och pojkars motivation till att lära 

sig språk i Ungern. Det är nämnvärt att påpeka att Dörnyei et.al. (2006) i sin forskning 
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undersökte motivationen bland flickor och pojkar till att lära sig tyska, italienska, franska, 

ryska och engelska. Enligt forskningens resultat är flickorna mera benägna att ha en 

högre motivation än pojkarna, men pojkarna visade ett större intresse för engelska, tyska 

och ryska eftersom de resterande språken ansågs feminina av pojkarna. (Dörnyei et. al., 

2006.) Jauhojärvi-Koskelo & Palviainen (2011) har gjort en liknande studie i Finland och 

kommit till samma resultat som Dörnyei et.al., (2006). Pojkar är mindre intresserade av 

att lära sig ett främmande språk och deras attityder mot språkinlärningen är signifikant 

sämre än hos flickorna (Jauhojärvi-Koskelo & Palviainen, 2011). I principbeslutet av 

Statsrådet (2012) har man också konstaterat att det finns en markant skillnad mellan 

flickor och pojkars kunskaper i främmande språk, där flickorna presterade betydligt 

bättre. Detta var en av orsakerna varför nationalspråksstrategin utarbetades, för att 

skapa mera jämlikhet mellan språkkunskaperna bland flickor och pojkar. (Justitiemini-

steriet, 2019.) Eftersom prestationerna påverkar motivationen, påverkar det automatiskt 

också språkattityden och inlärningen av språk (Ruohotie, 1998).  

 

Förklaringen till att pojkar har ett mindre intresse för främmande språk än flickor, kan 

beskrivas med att pojkarna ansåg inlärningen av främmande språk som feminint och 

som inte passade in med deras identitet. Ytterligare poängterade Dörnyei et. al., (2006) 

att lärarkåren inom de främmande språken ofta är kvinnodominerade, vilket påverkade 

pojkarnas beslut om att inte läsa främmande språk. (Dörnyei et. al., 2006.) 

 

Även yttre faktorer påverkar individens motivation och attityder mot språkinlärningen. 

Yttre faktorer kan till exempel vara samhället, familjen, vänner, läraren och andra sociala 

kontakter som individen har i sitt liv (Dörnyei & Ushioda, 2011). Redan i en tidig ålder 

har föräldrarna en viktig roll i påverkandet av barnets attityder och motivation till språkin-

lärning. Om föräldern pratar gott om språk samt uppmuntrar barnet att lära sig nya språk, 

finns det en större sannolikhet att barnet redan i en ung ålder skapar en positiv bild av 

språk, som fortsätter ända in i vuxen ålder. Där emot om föräldern är passiv och signa-

lerar medvetet eller omedvetet negativa attityder om språk, fångar barnet upp attityderna 

och börjar själv konstruera negativa attityder om språk och språkinlärning som sedan 

påverkar motivationen. Gardner (1985) påpekar också att individer som har kontakt med 

personer som pratar det främmande språket har en större sannolikhet ett skapa ett po-

sitivt förhållningssätt till främmande språk. (Gardner, 1985.)  Koskenranta (2012) har i 

sin forskning undersökt finskspråkiga 6-9 klassisters motivation och attityder mot det 

svenska språket. Resultaten var den samma som Gardner presenterade år 1985, det vill 

säga elever som hade kontakt med personer som bodde i Sverige eller hade kontakt 
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med svensktalande personer hade en högre motivationsnivå och en positivare attityd 

mot det svenska språket.  

 

Dörnyei & Ushioda (2011) konstaterar också att läraren har en betydande roll i hurudan 

attityd eleven skapar mot språk. Bland annat lärarens egen attityd och motivation påver-

kar elevens, men också vitsorden påverkar, som läraren ger åt eleven. Ett gott vitsord 

sporrar eleven framåt och ger motivation medan ett sämre vitsord tar kål på motivationen 

som sedan påverkar attityden mot det främmande språket. För att läraren ska kunna 

upprätthålla motivationen hos eleverna är det viktigt att hen använder sig av olika läro-

medel och undervisningsstilar. (Dörnyei & Ushioda, 2011.) 

 

2.5 Flerspråkiga arbetssätt i skolan 

 
Som lärare är det möjligt att ändra och forma om elevernas negativa språkattityder till 

positiva språkattityder, med hjälp av olika lärmiljöer, undervisningsstilar och digitala verk-

tyg. Det är också möjligt att man som lärare tar kål på elevens positiva språkattityd, så 

att den förändras till negativ, bland annat genom att som lärare visa ointresse för språket 

eller genom mera konkreta åtgärder som vitsord och lektioner som inte är motiverande. 

(Dörnyei & Ushioda, 2011.) Jag har valt att utgå från lärarens perspektiv och valt att 

beskriva metoder som läraren kan använda sig av eftersom intervjuerna i kandidatav-

handlingen tangerar elever och deras språkattityder och förhållningssätt till de inhemska 

språken och engelskan. 

 

I och med den nya läroplanen har det skett en förändring i lektionsinnehållet. I den nya 

läroplanen som trädde i kraft år 2016 ligger fokus på olika lärmiljöer och arbetssätt. Bland 

annat står det i läroplanen att det andra inhemska språket (finska eller svenska) och de 

andra främmande språken som erbjuds i skolan ska utgå från lekar, spel, sånger och 

drama. (Utbildningsstyrelsen, 2014.) Tanken med dessa åtgärder är att aktivera eleverna 

under lektionerna samt att via olika övningar upprätthålla elevernas motivation och in-

tresse för ämnet. Dessa elevaktiverande övningar genomsyrar hela läroplanen och alla 

skolans ämnen och inte endast språkundervisningen. Efter att den nya läroplanen trätt i 

kraft undersökte Karppanen (2016) svenskspråkiga läroböcker för att se hur många öv-

ningar det fanns som aktiverade eleven fysiskt. Enligt Karppanen (2016) fanns det inte 

många övningar, utan endast några enstaka där eleven skulle stiga upp för att utföra 

övningen. Enligt lärarna i undersökningen tyckte de ändå att elevaktiverande övningar 

är motiverande för eleverna, även fast det inte fanns många av dem i läroböckerna 

(Karppanen, 2016). I läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) ligger fokus 
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allt mera på digitala verktyg och andra medietexter. Luukka, Pöyhönen, Huhta, Taalas, 

Tarnanen & Keränen (2008) utförde tillsammans en fyraårig forskning där de undersökte 

vilka läromedel och texter som användes under lektionerna i årskurs 7-9 (i över 100 

högstadium). I forskningen undersökte man både från lärarnas och elevernas perspektiv. 

I resultaten framkom det att läroböckerna användes flitigast och undervisningen var 

främst lärarledd medan digitala verktyg och andra medietexter användes mycket sällan. 

Texterna som användes under lektionerna var främst uttagna från läroboken. (Luukka 

et.al., 2008.) Det är nämnvärt att påpeka att det år 2008 fanns en annan läroplan som 

följdes och som inte uppmuntrade till användning av digitala verktyg. 

 

Språkbadsmetoderna och CLIL- undervisningen är sedan länge etablerade i vårt skolsy-

stem i Finland. Språkbadsmetoder innebär att till exempel en lärare pratar finska till en 

elev som har svenska som modersmål. Inom språkbadsmetoden försöker man använda 

det främmande språket på liknande sätt som sitt eget modersmål. CLIL-undervisning 

innebär integrerad innehålls- och språkinlärning. Detta betyder att till exempel eleverna 

har undervisning på ett främmande språk i andra ämnen än språk, till exempel i mate-

matik, biologi och historia. (Sundman, 2013.) Även fast metoderna är vanliga i Finland 

kommer jag inte beskriva dem desto mera i denna kandidatavhandling.  

 

En annan metod som läraren kan arbeta med är flerspråkigverksamhet där eleverna 

pratar parallellt två språk med varandra, till exempel genom att ha undervisning i närmil-

jön eller genom att arbeta tillsammans med en annan klass där modersmålet är ett annat 

än vad klassen har. Sundman (2013) beskriver att ett lärarbyte mellan svensk- och finsk-

språkiga skolor skulle kunna utnyttjas. Detta skulle innebära att finskspråkiga lärare 

skulle undervisa på finska i en svenskspråkig skola och svenskspråkiga lärare skulle 

undervisa på svenska i en finskspråkig skola. Mängden lektioner skulle variera från 

några enstaka gånger till kurshelheter och hela ämnen. Metoden har etablerats i ett tiotal 

skolor runt om i Finland och ses som ett användbart verktyg att skapa positiva språkatti-

tyder bland eleverna eftersom de kommer i kontakt med språket dagligen. Trots detta 

har metoden fått en del kritik eftersom det finska språket är dominerande över det 

svenska språket och det skulle kräva åtgärder att stärka det svenska språkets ställning. 

(Sundman, 2013.) Harjanne (2006) beskriver metoder i sin doktorsavhandling som kan 

uppmuntra elever till att skapa en positiv språkattityd med hjälp av flerspråkiga arbetssätt 

i skolan. Ett kooperativt förhållningssätt (fi. yhteistoiminnallinen lähestymistapa) till språ-

kinlärningen innebär att eleverna arbetar i grupp och diskuterar och förklarar tillsammans 

olika fenomen. Till denna metod hör också att eleverna fungerar som lärare det vill säga 
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eleverna lär varandra, där den ena eleven fungerar som lärare och den andra som lyss-

nare. Det har visat sig att denna metod uppmuntrar eleverna till språkinlärning och på så 

sätt skapar en positiv språkattityd hos eleverna. (Harjanne, 2006.) Andra arbetssätt som 

uppmuntrar elever till språkinlärning är bland annat muntliga och kommunikativa öv-

ningar, mångsidiga arbetssätt och digitala verktyg (Huhtala, Vesalainen, Hildén & Rauto-

puro, 2019).  

 

Sammanfattnings vis kan man konstatera att motivationen och språkattityderna går hand 

i hand och påverkar varandra. Det finns också andra faktorer som påverkar språkattity-

den och motivationen, bland annat kön, ålder och yttre faktorer. Av de yttre faktorerna är 

det främst läraren, familjen och vännerna som påverkar språkattityden. Med hjälp av 

olika metoder så som flerspråkig verksamhet och aktiverande lärmiljöer kan man på-

verka elevernas språkattityder från det negativa till det positiva och upprätthålla en posi-

tiv attityd mot språk. 
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3 Forskningsuppgift och forskningsfrågor 
 

Studiens forskningsuppgift och syfte är att beskriva, analysera och tolka svenskspråkiga 

och finskspråkiga elevers språkattityder och förhållningssätt till de inhemska språken och 

engelskan i en flerspråkig verksamhet som tagit plats inom forsknings- och 

utvecklingsprojektet DIDIA.  

 

Utgående från syftet har jag utformat två forskningsfrågor: 

 

1. Vilka språkattityder och förhållningssätt till de inhemska språken och engelskan 

framkommer i intervjuerna gjorda år 2020? 

2. På vilket sätt har elevernas språkattityder och förhållningssätt till de inhemska 

språken och engelskan förändrats mellan åren 2018 och 2020? 

 

Den första forskningsfrågan strävar till att beskriva, analysera och tolka de språkattityder 

och förhållningssätt till de inhemska språken och engelskan, som förekommer i 

intervjuerna gjorda år 2020. Svaret fås genom att analysera positiva och negativa 

attityder mot språk med hjälp av tematisk innehållsanalys.  

 

Den andra forskningsfrågan strävar till att analysera och tolka på vilket sätt elevernas 

språkattityder och förhållningssätt förändrats under forskningsprojektets gång. Svaret 

fås genom att analysera och jämföra de intervjuer som gjorts år 2018 med de intervjuer 

som gjorts 2020 med hjälp av tematisk innehållsanalys och se ifall det skett eller inte 

skett någon förändring. 
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4 Genomförande av studien 
 

I detta kapitel beskriver jag forskningsdeltagarna (4.1), genomförande av intervjuerna 

(4.2), de forskningsetiska principerna (4.3), transkriberingen av data (4.4) samt katego-

riseringen och bearbetningen av data (4.5).  

 

4.1 Forskningsdeltagarna 

 
I studien deltog sammanlagt 17 elever i 9 års ålder, och i varje intervjugrupp fanns det 

3-4 elever representerade. Sammanlagt intervjuades sju flickor och tio pojkar. Eleverna 

går i årskurs tre i antingen en finskspråkig eller svenskspråkig skola. Skolorna är belägna 

i en tvåspråkig kommun i Finland, och respektive skola har ungefär 100 elever. Intervju-

erna som ska analyseras och tolkas i denna studie är gjorda i november 2018 och i 

januari 2020. Under båda intervjuerna har syftet varit att kartlägga och analysera elever-

nas språkanvändning, språklärande och språkattityder. I intervjuerna gjorda år 2020 har 

syftet också varit att analysera den flerspråkig verksamhet som ägt rum under året.    

 

Kommunen och skolorna valdes på basis av den flerspråkiga miljö som råder på områ-

det. Vi, det vill säga forskningsledaren och jag förväntade oss att det skulle uppkomma 

intressant material, med tanke på de aspekter som vi var intresserade av. Det visade sig 

att de flesta av eleverna var i kontakt med andra språk än sitt modersmål under dagen, 

och främst på fritiden. Eleverna kom i kontakt med andra språk under sin fritid och under 

fritidsintressen men också via sociala medier, TV och datorspel. 

 

4.2 Genomförande av intervjuerna 

 
Studien baserar sig på kvalitativa, halvstrukturerade och tematiska intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2009) gjorda i november år 2018 och i januari år 2020. Under intervjutill-

fällena år 2018 och 2020 har syftet varit att studera elevernas språkanvändning, språk-

kunnande och språkattityder (Öström, 2019). I de senare intervjuerna år 2020 har inter-

vjuerna också baserat sig på den flerspråkig verksamhet som eleverna gjort under årets 

lopp. Sammanlagt intervjuades fem grupper, varav tre grupper består av elever från en 

svenskspråkig skola och två grupper av elever från en finskspråkig skola. Skolorna be-

finner sig i en tvåspråkig kommun i Finland, och i båda skolorna finns det kring 100 

elever. Dessa elever intervjuades både i årskurs två och i årskurs tre. 
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Studien baserar sig på forsknings-och utvecklingsprojektet DIDIA (Flerspråkig didaktik 

och språköverskridande dialoger) vid Helsingfors universitet. Inom forskningsprojektet 

DIDIA ligger fokus på språkattityder och språkanvändning i en flerspråkig miljö. Syftet 

med forskningsprojektet och dess olika verksamheter är att främja och upprätthålla ele-

vernas positiva attityder mot språk och flerspråkigt samarbete. Syftet med delprojektet 

Språkmöten är att skapa flerspråkig dialog bland eleverna i form av fenomenbaserad 

undervisning. Den fenomenbaserade undervisningen har bland annat gått ut på att ele-

verna tillsammans fått baka, laga mat, besökt ett museum och en bondgård. Under 

dessa tillfällen har eleverna arbetat i grupp där det finns elever representerade från båda 

språken. Eleverna har försökt kommunicera med varandra på sitt eget modersmål men 

också försökt tala det andra inhemska språket.  

 

Intervjuerna genomfördes i januari år 2020 på lektionstid i respektive skola. Intervjuerna 

hölls på elevernas undervisningsspråk, det vill säga finska eller svenska. Min roll under 

intervjuerna var främst att fungera som assistent och att aktivt lyssna på elevernas dis-

kussion. Ytterligare dokumenterade jag vad eleverna svarade i del två och tre från inter-

vjumatrisen (se bilaga 1 och 2). Några enstaka gånger deltog jag i diskussionen. 

 

 Intervjuerna var halvstrukturerade (Kvale & Brinkmann, 2009) och följde ledigt den in-

tervjumatris vi hade utarbetat (se bilaga 1 och 2). Bilaga 1 och 2 följer de utgångspunkter 

som finns för utvecklings- och forskningsprojektet DIDIA, det vill säga språkkunnande, 

språkattityder och språkanvändning. Till formatet liknar intervjumatrisen den matris som 

utarbetades till intervjuerna år 2018, där tanken var att följa upp elevernas språkattityder, 

språkanvändning och språkkunnande för att kunna analysera och jämföra intervjuerna.  

 

I denna studie valde vi att utgå från halvstrukturerade fokusgruppdiskussioner (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017). Syftet med att fokusgruppdiskussionerna var halvstrukture-

rade var eftersom vi ledigt ville diskutera med eleverna, och inte följa en strikt matris. 

Syftet var att skapa en bekväm och familjär atmosfär där deltagarna kunde känna sig 

trygga och därför ville vi inte att diskussionerna liknar en intervju eller ett förhör, utan 

främst en diskussion. I fokusgruppdiskussioner är det viktigt att gruppsammansättningen 

fungerar för att eleverna ska kunna diskutera ledigt tillsammans. För att diskussionen 

ska kunna löpa fritt kräver det att fokusgruppen är homogen, där deltagarna delar ge-

mensamma erfarenheter, men det krävs också heterogenitet för att diskussionen ska bli 

mera mångfasetterad. (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017.) I detta fall ansåg vi att ele-

verna hade ett gemensamt intresse kring språk, men också olika förhållningsätt med 
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tanke på fritidsintressen och olika familje- och vänskapsrelationer. Öström (2019) påpe-

kar i sin pro gradu-avhandling att de svenskspråkiga fokusgrupperna var valda av lära-

ren, där läraren hade tagit i beaktande elevernas interaktion tillsammans, medan de 

finskspråkiga fokusgrupperna var valda slumpmässigt av läraren (år 2018), vilket också 

var fallet då intervjuerna utfördes år 2020.  

 

I en fokusgruppdiskussion har intervjuaren en annorlunda roll än i en individuell intervju. 

Intervjuaren bör lyssna aktivt, fördjupa diskussionen och ta fasta vid intressanta syn-

punkter som deltagarna lyfter fram och är ivriga att diskutera om (Dahlin-Ivanoff & Holm-

gren, 2017). Fördelen med att intervjua barnen i grupp är att det kommer fram ett antal 

olika perspektiv, eftersom eleverna utmanar varandra när de diskuterar tillsammans. 

Dessa olika perspektiv skulle eventuellt inte komma fram i en individuell intervju. 

 

Utmaningar med att intervjua barn är att de kan uppfatta intervjusituationen som ett 

”prov” där det finns rätt och fel svar. Detta upplevde vi konkret under intervjutillfällena då 

eleverna frågade ifall det fanns rätta eller fel svar. Barnen kan eventuellt inte svara på 

basis av sina egna erfarenheter utan upprepar gärna vad de andra klasskamraterna sagt 

i intervjun eller ändrar sitt svar på basis av vad klasskamraten svarat. Johansson och 

Karlsson (2013) argumenterar för att barn men också vuxna upprepar vad andra sagt, 

inte för att de inte skulle ha egna åsikter utan för att de upplever att det som sagts var 

bra och passande. 

 

4.3 Forskningsetiska principer 

 
Innan intervjuerna inleddes år 2018 skickades det blanketter om forskningstillstånd som 

eleverna fyllde i tillsammans med sina vårdnadshavare (se bilaga 3 och 4). Detta betyder 

att forskningstillstånden var i kraft under intervjuerna gjorda år 2018 och 2020. Ytterligare 

ansöktes det om forskningslov som beviljades i oktober 2018. Eleverna som deltog i 

intervjuerna hade rätt att när som helst avbryta intervjun, ifall de inte längre ville delta.  

 

Informanternas namn och andra personliga uppgifter har fingerats i utskrifterna, för att 

de inte ska kunna kännas igen. Studien följer också god vetenskaplig praxis som fast-

ställts av nationella Forskningsetiska delegationen (2012) i avseende på öppenhet kring 

undersökningsmetoder samt rättvisa vid presentation av resultaten i studien. Analysen 

av materialet har analyserats med hjälp av en tematisk innehållsanalys (Kvale & Brink-

mann, 2009) och som presenteras mera i detalj i kapitel 4.5. 
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4.4 Transkribering av data 

 
Under intervjuerna år 2018 spelades det totalt in 154 minuter av material (Öström, 2019) 

och under intervjuerna 2020 spelades det in 250 minuter av intervjumaterial. Alla inter-

vjuer har transkriberats i sin helhet i programmet InqScribe och följt transkriptionsnyckeln 

(se bilaga 5). Alla finskspråkiga intervjuer finns transkriberade på både finska och 

svenska. Elevintervjuerna är transkriberade relativt enkelt, där fokus varit att transkribera 

det väsentliga och lämna bort irrelevant tal och andra mindre detaljer så som betoningar, 

högljutt tal och utdragningar av stavelser. 

 

För att skydda deltagarnas identitet har alla namn fingerats och ersatts av pseudonymer. 

Ytterligare har ortnamn och andra känsliga uppgifter fingerats och ersättas av andra ord 

för att eleverna inte ska kunna kännas igen. Samtliga ändringar har gjorts så lite som 

möjligt och endast för hänsyn till elevernas identitet. Syftet har varit att inte påverka 

materialet eller diskussionens innehåll. 

 

4.5 Bearbetning och kategorisering av data 

 
Syftet med studien är att analysera och tolka barns positiva och negativa språkattityder 

samt förhållningssätt till det andra inhemska språket och engelskan genom att analysera 

elevintervjuerna som utfördes år 2020. Ytterligare jämförs intervjuerna med varandra 

som gjordes år 2018 och 2020 för att kunna analysera och tolka de förändringar som 

skett eller inte skett hos eleverna.  

 

Som utgångspunkt för analysen av materialet används tematisk innehållsanalys (Bry-

man, 2011) och inslag av en fenomenologisk ansats (Fejes & Thornberg, 2015) som 

strävar till att hitta svar på de forskningsfrågor som finns ställda för denna kandidatav-

handling. 

 

Bearbetningen av materialet från intervjuerna har skett via sortering och reducering 

(Rennstam & Wästerfors, 2015) för att skapa ordning i materialet och kunna välja ut det 

material som är väsentligt för studiens forskningsfrågor och problemställningar. Det 

första steget jag gjorde under sorteringsfasen var att jag flera gånger gick igenom materi-

alet. Detta skedde delvis redan under transkriptionsprocessen efter att ha lyssnat ige-

nom materialet flera gånger samt transkriberat det. Även efter transkriptionsprocessen 
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krävs det att man läser igenom materialet flera gånger för att få en detaljerad och över-

gripande blick. Rennstam & Wästerfors (2015) påpekar att det är viktigt att i detta skede 

anta positionen som analytiker och på så sätt ta avstånd från materialet.  

 

Efter att materialet var genomläst flera gånger började bearbetningsfasen med att skriva 

ut materialet i pappersformat för att i ett senare skede ha lättare att sortera materialet i 

kategorier. Sorteringen av materialet började således med att hitta svar på de forsknings-

frågor som ställts i denna studie och försöka dela materialet i begripliga utdrag. Detta 

innebar att jag sammanställde en matris som fylldes på med utdrag ur materialet. På så 

sätt fick jag en tydlig helhetsbild av vilka resultat jag hade hittat. I detta skede av sorte-

ringen reducerades också det material som inte ansågs vara användbart för denna stu-

die och förkastades helt och hållet, det vill säga material som inte berörde elevers språ-

kattityder och förhållningssätt till de andra inhemska språket eller engelskan. 

Nästa steg i processen, och för att fram för allt kunna besvara den andra forskningsfrå-

gan som behandlar jämförelse mellan intervjuerna gjorda 2018 och 2020 var steget att 

identifiera likheter och olikheter mellan intervjuerna. Materialet som analyserades bestod 

av påståenden som ställts åt eleverna, där eleverna svarade med hjälp av grön lapp (jag 

håller med), gul lapp (jag är inte säker) och röd lapp (jag håller inte med). Påståendena 

och arbetssättet finns beskrivet i bilaga 1 och 2.  Detta gjordes med hjälp av öppen kod-

ning (Kvale & Brinkmann, 2009). Under arbetets gång arbetade jag induktivt (Fejes & 

Thornberg, 2015) genom att låta materialet styra kodningsprocessen.  

 

Innan resultaten presenterades och tolkningen gjordes krävde det att jag gjorde en re-

ducering av materialet. Reducering av materialet innebär att forskaren väljer bort det 

material som inte ska användas och väljer det material som ska användas (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Det viktigaste under reduceringsprocessen var att välja det material 

som är intressantast och ger de bästa svaren till forskningsfrågorna, men att samtidigt 

återge materialet på ett representativt och sanningsenligt sätt utan att ge en fel bild av 

materialet.  

 

Målet med studien var att lyfta fram, beskriva och analysera intressanta aspekter som 

uppkom under intervjutillfällena snarare än att ge uttömmande svar på varje utdrag ur 

materialet.  
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5 Forskningsresultat och tolkning av resultaten 

 
I kapitlet rapporterar jag resultaten med hjälp av utdrag ur transkriptionerna för att un-

derlätta läsarens möjlighet till tolkning. Utdragen har valts med omsorg och med tanke 

kring att på bästa möjliga sätt ge svar på forskningsfrågorna. Jag rapporterar forsknings-

resultaten enligt varje forskningsproblem. Efter varje utdrag har jag gjort en egen tolkning 

av resultatet. Materialet som samlades in gav möjligheter till flera exempel, men inom 

ramen för en kandidatavhandling måste resultatens mängd begränsas och reduceras.  

 

5.1 Barnens språkattityder och förhållningssätt i intervjuerna år 

2020  

 

I detta underkapitel presenteras resultaten som besvarar den första forskningsfrågan, 

det vill säga: Vilka språkattityder och förhållningssätt till de inhemska språken och 

engelskan framkommer i intervjuerna gjorda år 2020? I materialet framkom det flera 

exempel som tangerade barnens språkattityder, men inom ramen för en 

kandidatavhandling har resultatens mängd begränsats och reducerats. 

 

I transkript 1 ställer gruppledaren ett påstående åt barnen där de tar ställning till ifall det 

är roligt att lära sig nya språk. Av tre elever svarade Edvin och Nicolas att det inte är 

roligt att lära sig nya språk medan Ada svarade att det är roligt. Nicolas upplever att det 

inte är roligt att lära sig nya språk eftersom det känns svårt. 

 

Transkript 1. Det är svårt 

 

Gruppl: att lära sig nya språk e roligt 
(...) 
Gruppl: mhmm. De va olika. Nu blir ja ju lite nyfiken. Va tänker, va tänker du Edvin?  
Gruppl: du tycker då int att de roligt att lära sig nya språk? 
Edvin: mmm 
Gruppl: och (.) vad tänker du Nicolas? 
Nicolas: samma sak 
Gruppl: jaaa, varför är de int roligt? 
Nicolas: int vet ja 
Gruppl: mhmm. E de jobbigt? 
Nicolas: de e svårt 
Gruppl: svårt, okej jaa mhmm 
 

I transkript 2 ställer gruppledaren ett påstående där eleverna tar ställning till ifall de gärna 

talar finska. Elevernas svar var olika och Ronja och Albin svarade att de tycker om att 
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tala finska, Noah upplevde att han ibland tycker om att tala finska medan Rasmus inte 

tycker om att tala finska. Också i detta utdrag upplevde en elev att det är svårt att lära 

sig finska och därför inte tycker om att tala språket. 

 

Transkript 2. Jag tycker inte om finska 

 
Gruppl: ööm följande påstående jag talar gärna finska 
Gruppl: mmm nån som vill kommentera? 
Gruppl: jaa? 
Rasmus: ja tycker int om finska  
Gruppl: varför int? 
Rasmus: för att de e så svårt o lära sig 
Gruppl: mmm  
[…] 
Gruppl: mmm det är roligt att ha finska i skolan 
Gruppl: mm nån som vill kommentera? 
Rasmus: de e svårt (.) att lära sig 
Gruppl: och betyder de att de e  
Rasmus: tråkigt… för att man måst sitta o läsa hela tiden 
 
 
I materialet fanns det rikligt med likande utdrag där barnen konstaterade att språkinlär-

ningen var svår och därför upplevdes som utmanande och tråkig. Överlag tyckte alla 

informanter att det är roligt att lära sig nya språk med undantag för två elever som inte 

alls tyckte det var roligt att lära sig nya språk. 

 

Att barnen upplever att språkinlärningen känns svår kan kopplas till lärarens undervis-

ningsmetoder (se Harjanne, 2006). Ifall läraren inte differentierar under lektionerna kan 

uppgifterna kännas för svåra för elever som inte behärskar språket, medan uppgifterna 

kan kännas för lätta för elever som behärskar språket väl. Ytterligare kan varierande 

arbetssätt i klassrummet motivera elever till att tala (i detta fall finska) och på så sätt 

förändra elevernas språkattityder till det positivare. De elever som upplevde att språkin-

lärningen kändes svår talade inte finska hemma eller på fritiden, medan de som tyckte 

om att tala och lära sig nya språk talade hemma eller på fritiden finska. Detta betyder att 

finskan de tar in, endast sker på lektionerna i skolan via lärarens undervisning och som 

därför spelar en stor roll i elevernas sätt att skapa positiva attityder och erfarenheter kring 

språk (se Harjanne, 2006). 

 

I transkript 3 konstaterar Matias att han hatar svenska eftersom språket låter så irrite-

rande och att han hört svenska i hela sitt liv och därför upplever språket som irriterande. 

En av Matias föräldrar pratar svenska hemma, men Matias deltar aldrig i konversation-

erna på svenska. Gruppledaren ställer motfrågan och konstaterar att Matias också har 
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hört finska hela sitt liv hemma, men inte upplever det som irriterande. Matias svänger 

fort konversationen och konstaterar att Finland ändå är bättre på ishockey (än Sverige).  

 

Transkript 3. Jag hatar svenska 

 

Matias: mä vihaan ruotsii koska se on niin ärsyttävän kuulosta  

Matias: jag hatar svenska eftersom det låter så irriterande 
Gruppl: miten niin? 

Gruppl: hur så? 
Matias: se kuulostaa ärsyttävältä 

Matias: det låter irriterande 
Gruppl: et niinku kieli kuulostaa ärsyttävältä?  

Gruppl: att liksom språket låter irriterande? 
Matias: niin se ruotsi 

Matias: ja den där svenskan 
Gruppl: aijaa okei millä tavalla? 

Gruppl: aah jaa okej på vilket sätt? 
Matias: ku mä oon kuunnellu sitä mun koko elämän 

Matias: för jag har hört det hela mitt liv 
Gruppl: joo 

Gruppl: joo 
Matias: kotona 

Matias: hemma 
Gruppl: mut sähän oot kuullu myös suomea koko elämän kotona 

Gruppl: men du har ju också hört finska hela ditt liv hemma 
Matias: niin 

Matias: joo 
Gruppl: joo 

Gruppl: joo  
Matias: mut Suomi on muutenki parempi jääkiekossa 

Matias: men Finland är ändå bättre på ishockey 
 
 

Tolkningen till att Matias upplever att han hatar svenska kan kopplas till de yttre fak-

torerna som påverkar språkattityderna. De yttre faktorerna kan bland annat vara familjen 

och vännerna och i detta fall blir Matias påverkad av familjens sätt att kommunicera på 

svenska och har därför en negativ språkattityd till det svenska språket (se Dörnyei & 

Ushioda, 2011).  Av alla informanter som deltog i intervjuerna var det endast Matias och 

Ivar som hade negativa språkattityder till det andra inhemska språket (i detta fall svens-

kan) som genomsyrade alla svaren de gav. Det är svårt att säga varför de upplever ne-

gativa språkattityder mot det svenska språket, men min tolkning är att de yttre faktorerna 

påverkar dem på ett negativt sätt. Också deras ålder kan påverka attityderna, även fast 

det är tämligen svårt att bevisa (se Hyltenstam & Abrahamsson, 2003). 
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I transkript 4 konstaterar Ivar att de i skolan lär sig svenska medan Matias undrar varför 

man måste lära sig svenska då man redan kan det från tidigare. Efter det konstaterar 

Matias att man i varje land i världen kan och lär sig att prata engelska. Gruppledaren 

frågar Matias ifall han upplever att det skulle räcka att endast kunna engelska och Matias 

svarar att endast finska och engelska skulle räcka. Denna kommentar kan man dra pa-

ralleller till transkript 1 och 2 där eleverna inte tyckte om finskan eftersom det var för 

svårt. I detta fall upplever Matias svenskan som lätt eftersom han redan kan språket och 

därför inte tycker om att prata, lyssna eller lära sig mera svenska. Eftersom Matias kan 

svenska från tidigare upplever han att finskan och engelskan är de ända språk som be-

hövs för att kunna kommunicera med andra människor. 

 

Transkript 4. Men vi lär oss svenska 

 

Gruppl: mmm et ruotsintunnilla sitten 

Gruppl: mmm att på svenska lektionerna då 
Ivar: niin 

Ivar: jaa 
Gruppl: joo okei joo 

Gruppl: joo okej joo 
Matias: mut ei me sielläkään puhuta ruotsii ku me puhutaan suomea enemmän 

Matias: men inte pratar vi där heller svenska eftersom vi pratar finska mera 
Ivar: no me opetellaan ruotsia 

Ivar: nå vi lär oss svenska 
Matias: niin mut miks sitä pitää opetella jos osaa sen? 

Matias: joo men varför måste man lära sig det om man redan kan det? 
Ivar: niin no miksi pitää opetella ku voi puhuu englantii joka maassa melkeepä opetellaan 
englantia 

Ivar: joo no varför måste man lära sig när man kan prata engelska nästan i varje 
land lär man sig engelska 

Matias: joka maassa opetellaan englantia 
Matias: i varje land lär man sig engelska 

Ivar: nin koska se on (x) kieli 
Ivar: joo eftersom det är (x) språk 

Gruppl: ajatteletko niin että englanti niinku riittäisi? 
Gruppl: tänker du så att engelskan liksom skulle räcka? 

Matias: nii ja suomea 
Matias: joo och finskan 

Ivar: joo koska kaikkien pitäisi osata sitä 
Ivar: joo eftersom alla borde kunna det 

Gruppl: mmm 
Gruppl: mmm 
 
 

Bland de finskspråkiga eleverna fanns det andra liknande åsikter där bland annat Max 

berättade att han inte tycker om svenskan eftersom han aldrig lär sig någonting nytt på 

lektionerna. Oberoende ifall det andra inhemska språket känns alldeles för svårt eller för 
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lätt antar eleverna en negativ språkattityd, vilket framkommer i detta material. För att 

kunna differentiera undervisningen så att den passar alla elever oberoende av kunskaps-

nivå, krävs det att läraren använder sig av mångsidiga undervisningsmetoder och ar-

betssätt (se Huhtala et.al., 2019).  En annan återkommande kommentar bland de finsk-

språkiga eleverna är att det skulle räcka att endast lära sig det finska och engelska språ-

ket i Finland. I intervjuerna tillsammans med Ivar, Matias och Malin har eleverna en be-

tydligt positivare språkattityd mot engelskan än vad de har mot svenskan. De upplever 

att de inte behöver svenskan i vardagen eftersom engelskan har en allt mera dominerade 

ställning i samhället och anses vara ett nödvändigt språk att kunna. (se Stenberg-Sirén, 

2020.) Tolkningen till att eleverna upplever detta kan bero på omgivningen de befinner 

sig i där familj, vänner, lärare och biologiska faktorer påverkar deras sätt att uppleva 

språk som positivt (se Dörnyei & Ushioda, 2011 & Dörnyei et.al., 2006). 

 

I transkript 5 frågar gruppledaren eleverna ifall det är viktigt att kunna flera olika språk i 

framtiden. Max konstaterar att det är viktigt att kunna flera olika språk då man blir vuxen 

och börjar arbeta, eftersom man då har flera alternativ i arbetslivet. Selma konstaterar i 

slutet av transkriptet att man förstår andra människor bättre om man kan flera språk. Alla 

elever i intervjun svarade att det är mycket viktigt att kunna flera språk. Överlag svarade 

14 av 17 elever att det är viktigt att kunna flera språk medan två elever svarande att det 

ibland är viktigt och en elev svarade att det inte alls är viktigt.  

 

Transkript 5: Att kunna flera språk är viktigt 

 

Gruppl: kuus, on tärkeä osata useampaa keiltä  
 Gruppl: sex, det är viktigt att kunna flera språk 
Gruppl: sit mä kysyn miks se on tärkeää? 
 Gruppl: sedan frågar jag varför det är viktigt? 
Max: koska sit ku vaikka sä oot vanha ja sä meet töihin niin sul on paljo helpompaa 
työskennellä ja mennä paljon eri töihin öö sul on niinku paljon enemmän vaihtoehtoja jos 
sä osaat monta kieltä  

Max: eftersom sedan när du fast är gammal och arbetar så har du mycket lättare 
att arbeta och fara till många olika jobb öö du har liksom mera alternativ om du 
kan många språk 

Gruppl: mmm 
 Gruppl: mmm 
Selma: ja ymmärtää paremmin 
 Selma: och man förstår bättre 
Ines: nii 
 Ines: jaa 
 
 
Informanterna i denna intervju hade överlag en positiv språkattityd mot det svenska och 

det engelska språket. Dessa elever upplever att de är bra på båda språken och pratar 
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gärna språken, även fast de ibland upplever att det är lite svårt och utmanande. De vill 

lära sig flera nya språk, eftersom det enligt dem inte räcker att man kan ett ända språk, 

på grund av att man i framtiden behöver flera språk för att klara sig i den mångfacette-

rade språkvärld vi lever i. De informanter i intervjuerna som upplevde att språk är viktigt 

och behövs i framtiden hade en positivare attityd mot det andra inhemska språket och 

engelskan, medan de elever som hade ett negativt förhållningssätt till det andra in-

hemska språket och engelskan inte upplevde att man behöver språken i framtiden. (se 

Gardner, 1985.) 

 
Transkript 6 och 7 är exempel på situationer där informanterna uttryckte en positiv språ-

kattityd mot engelskan, vilket förekom under alla intervjuer ett flertal gånger. Gruppleda-

ren frågar Rasmus och Noah i transkript 6 ifall det är roligt att ha engelska i skolan och 

de svarar att det är roligt eftersom de är så bra på engelska. I transkript konstaterar alla 

tre elever att det är roligt att ha engelska i skolan. 

 

Transkript 6: För att jag kan så bra engelska 

 

Gruppl: följande, de e roligt att ha engelska i skolan 
Gruppl: okej, nån som vill kommentera? 
(x): nää 
Rasmus: eller joo faktiskt 
Gruppl: joo 
Rasmus: för att ja kan så bra engelska 
Noah: ja kan också 
Gruppl: just de 

 

Transkript 7: Engelska är roligt 

 

Gruppl: numero kahdeksan, on hauskaa opiskella englantia 
 Gruppl: nummer åtta, det är roligt att studera engelska 
Malin: no joo 
 Malin: nå joo 
Gruppl: siis englannintunnit ovat hauskoja 
 Gruppl: alltså engelskalektionerna är roliga 
Matias: joo 
 Matias: joo 
Ivar: joo 
 Ivar: joo 
Gruppl: mmm 
 Gruppl: mmm 
 
 
Rasmus och Noah upplever att de är bra på engelska eftersom de pratar engelska på 

fritiden tillsammans med sin familj, och får på så sätt en positiv bild av det engelska 
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språket (se Dörnyei & Ushioda, 2011). Matias och Ivar pratar där emot inte engelska 

hemma, men upplever att det engelska språket är viktigt att kunna i samhället och vär-

derar språket högt jämfört med det svenska språket som de inte upplever att är viktigt 

att kunna (se Stenberg-Sirén, 2020). Överlag tyckte 12 av 17 elever att engelska är roligt, 

4 elever upplevde att det ibland är roligt medan 1 elev upplevde att det inte alls är roligt. 

De elever som upplevde att de kan det engelska språket, hade en positiv språkattityd 

och tyckte om att prata och lära sig engelska i skolan. Där emot om eleven upplevde att 

hen inte kan språket upplevde hen också att det inte är roligt att prata eller lära sig språ-

ket i skolan. Det engelska språket har en stark ställning i samhället och eleverna stöter 

på språket på fritiden, hemma och via spel och andra sociala medier. På grund av detta 

märks en tydlig skillnad mellan attityderna mot det engelska språket och de inhemska 

språken, där språkattityderna är betydligt positivare mot engelskan. (se Stenberg-Sirén, 

2020.)  

 

På basis av intervjuernas resultat kan jag dra slutsatsen att de elever som inte tyckte om 

finska, svenska eller engelska upplevde att de var okunniga och dåliga på språket men 

också att det kändes svårt att lära sig språket. Detta påverkade i sista hand deras språ-

kattityd som förblev negativ. De elever som upplevde att de kunde språket och att det 

kändes lätt hade överlag en positiv språkattityd. Som Harjanne (2006) och Huhtala et.al., 

(2019) påpekar spelar lärarens arbetssätt och undervisningsmetoder en stor roll i hur 

eleverna upplever språket och ifall de upprätthåller ett intresse att lära sig språket (Har-

janne, 2006 & Huhtala et.al., 2019.)  

 

5.2 En jämförelse av barnens språkattityder och 

förhållningssätt 

 

Detta underkapitel strävar till att svara på den andra forskningsfrågan: På vilket sätt har 

elevernas språkattityder och förhållningssätt till de inhemska språken och engelskan 

förändrats mellan åren 2018 och 2020? Tre av 17 informanters svar kunde inte tas i 

beaktande i presentationen av resultaten och tolkningen, eftersom de inte deltog i 

intervjuerna gjorda år 2018 och därför inte kan jämföras med intervjuerna gjorda år 2020. 

 

I rapporten av resultaten som tangerar den andra forskningsfrågan har jag valt att 

analysera och tolka sju påståenden som ställdes åt eleverna under båda 

intervjutillfällena. Se bilaga 1 och 2 för närmare beskrivning av arbetsprocessen och 

vilken metod eleverna använde sig av för att svara på påståendena. 
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Dessa påståenden var följande: 

 

1. Jag är bra på språk 

2. Att lära sig nya språk är roligt 

3. Det är viktigt att kunna flera språk 

4. Det räcker att man kan ett språk ordentligt 

5. Jag tror att det är svårt att lära sig ett nytt språk 

6. Jag har lätt att lära mig ord på ett annat språk 

7. Jag tror att det är viktigt för mig att kunna många språk då jag blir vuxen 

 

Om påståendet ”jag är bra på språk” fanns det flera förändringar som hade skett från det 

första till det andra intervjutillfället, både åt det positivare men också åt det negativare 

hållet. Endast 4 av 14 elever upplevde att deras kunskaper hade förbättrats från årskurs 

två till årskurs tre. 5 av 14 elever upplevde att deras kunskaper hade försämrats från 

årskurs två till årskurs tre, medan 5 av 14 elever upplevde att deras kunskaper var den 

samma. Orsaken till att 9 elevers kunskaper hade förbättrats eller förblivit den samma 

kan förklaras med att eleverna började läsa engelska och det andra inhemska språket 

på årskurs tre. Detta kan också betyda att de 5 elever som upplevde att kunskaperna 

hade försämrats, inte upplevde att undervisningen i skolan är ändamålsenlig och därför 

påverkar deras språkattityd (se Harjanne, 2006 & Huhtala et.al., 2019). 

 

Om påståendet ”att lära sig nya språk är roligt” fanns det inte lika drastiska förändringar. 

1 av 14 elever upplevde att det i årskurs tre är roligare att lära sig nya språk än i årskurs 

två. 9 av 14 elever upplevde att det varit lika roligt och att ingen förändring skett mellan 

årskurserna. Där emot fanns det 4 av 14 elever som upplevt att språkinlärningen varit 

rolig i årskurs två, men ändrat sin åsikt mot det negativare i årskurs tre. Det finns en 

liknande förklaring till detta påstående som det fanns till det föregående, det vill säga att 

dessa 4 elever inte upplever att undervisningen i skolan är tillräckligt givande (se Har-

janne, 2006 & Huhtala et.al., 2019). 

 

Gällande påståendet ”det är viktigt att kunna flera språk” upplevde 12 av 14 elever att 

det är väldigt viktigt att kunna flera språk och deras förhållningssätt till detta hade inte 

förändrats mellan intervjutillfällena. På årskurs tre upplevde 2 av 14 elever att det inte 

alls är viktigt att kunna flera språk, medan de i årskurs två rapporterat att det är väldigt 

viktigt. Dessa två elever hade negativa attityder mot språk vilket märktes under intervju-

tillfället genom att de visade starkt sina åsikter vad de tyckte om fram för allt det andra 
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inhemska språket. Trots deras negativa språkattityder hade dessa elever en positiv språ-

kattityd mot det egna modersmålet (finska) och engelskan, och upplever att man endast 

behöver dessa två språk för att klara sig i framtiden. 

 

Gällande det fjärde påståendet ”det räcker att man kan ett språk ordentligt” fanns det 9 

av 14 elever som hade ändrat sin åsikt mot det positivare, det vill säga att det inte räcker 

att man endast kan ett språk. 3 av 14 elever upplever fortfarandet att det räcker att man 

kan ett språk ordentligt, medan 2 av 14 elever upplevt i årskurs två att det inte räcker att 

man kan ett språk ordentligt men i årskurs tre rapporterat att det endast ibland räcker. 

Under intervjutillfällena fanns det flera exempel på situationer där elever konstaterade 

att ju flera språk man kan desto lättare har man i framtiden i arbetslivet (se transkript 5).  

 

Det femte påståendet ”jag tror att det är svårt att lära sig ett nytt språk” upplevde 5 av 14 

elever på samma sätt i båda årskurserna, det vill säga att de ibland tror att det är svårt 

att lära sig ett nytt språk. 3 av 14 elever upplevde i årskurs tre att det är lättare att lära 

sig ett nytt språk än vad de rapporterat i årskurs två. 6 av 14 elever upplevde i årskurs 

tre att det är svårare att lära sig ett nytt språk medan de i årskurs två rapporterat att det 

är lättare att lära sig ett nytt språk. Dessa 6 elever kan i årskurs tre ha insett att språkin-

lärningen är svårare än vad de tänkt sig från början eftersom de börjat läsa språken i 

skolan på årskurs tre, och därför har deras åsikter förändrats.  

 

Gällande påståendet ”jag har lätt att lära mig ord på ett annat språk” saknar tre elever 

data från intervjuerna gjorda år 2018 och på grund av det tas deras svar inte i beaktande 

i denna tolkning. 3 av 11 elever svarade på samma sätt under båda intervjutillfällena och 

upplever att de ibland eller ofta har lätt att lära sig nya ord. 8 av 11 elever rapporterade 

i årskurs tre att de har svårare att lära sig nya ord medan de i årskurs två inte upplevde 

det. 

 

Det sjunde påståendet ”jag tror att det är viktigt för mig att kunna många språk då jag blir 

vuxen” svarade 6 av 14 elever i båda intervjutillfällena att det är viktigt att kunna flera 

språk. 1 av 14 elever upplevde i årskurs två att det inte är viktigt medan åsikten hade 

ändrats i årskurs tre. Där emot rapporterade 7 av 14 elever i årskurs tre att det inte längre 

tyckte det är viktigt att kunna flera språk, medan de i årskurs två upplevt att det är väldigt 

viktigt. Påstående 3 och 7 är lika varandra till formuleringen och trots detta varierar ele-

vernas relativt mycket. I påstående 3 upplevde eleverna mera entydigt att det är viktigt 

att kunna flera språk medan endast några få upplevde att det inte alls är viktigt. Där emot 

var åsikterna mera splittrade i påstående 7, även fast påståendet tangerade samma 
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tema som i påstående 3. Det är nämnvärt att ta i beaktande detta vid tolkningen av re-

sultaten och tolka trovärdigheten i elevernas svar.  

 

Sammanfattningsvis kan jag på basis av materialets resultat konstatera att det bland 

eleverna finns fler olika förhållningssätt till det andra inhemska språket och engelskan 

samt en varierande mängd av positiva och negativa språkattityder. De ofta förekom-

mande förhållningssätten till engelskan var att engelskan som språk värderades och ele-

verna hade i stor allmänhet en vilja att lära sig engelska. Främst bland de finska eleverna 

märkte man att engelskan värderades högre än det andra inhemska språket och eng-

elskan ansågs som det ända språk eleverna behöver kunna i framtiden. (se Stenberg-

Sirén, 2020.) Förhållningssätten till de andra inhemska språken var varierande bland 

eleverna. Ofta upplevde både de finsk- och svenskspråkiga eleverna att ifall språket var 

svårt att lära sig, upplevde eleverna automatiskt att de inte tyckte om språket. Ifall ele-

verna upplevde att språkinlärningen var för lätt tappade eleverna intresset och upplevde 

inte att språkinlärningen var rolig. Detta kan kopplas till lärarens enformiga undervis-

ningsmetoder och arbetssätt i klassrummet (se Harjanne, 2006 & Huhtala et.al., 2019). 

I allmänhet hade de finskspråkiga eleverna en negativare språkattityd mot det andra 

inhemska språket än vad de svenskspråkiga eleverna hade, men det fanns vissa undan-

tag bland eleverna. De finskspråkiga elevernas negativa språkattityder kan starkt kopp-

las till yttre faktorer som påverkar dem, bland annat familjen och vännerna (Dörnyei & 

Ushioda, 2011). De svenskspråkiga eleverna hade en vilja att prata och försöka lära sig 

finska även fast det ibland kändes utmanande, medan några av de finskspråkiga ele-

verna inte visade ett intresse för svenskan. 
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6 Tillförlitlighet 

 
I detta kapitel diskuteras tillförlitligheten och trovärdigheten i studien, där studiens tillför-

litlighet garanteras och andra problematiska aspekter tas upp som kunnat påverka fo-

kusgruppintervjuernas resultat. För att garantera studiens tillförlitlighet har jag strävat till 

att redogöra så noggrant som möjligt de olika stegen i datainsamlingen och bearbet-

ningen av data samt till öppenhet i analyserna av intervjuerna. Studien följer också god 

vetenskaplig praxis som fastställts av nationella Forskningsetiska delegationen (2012) i 

avseende på tillförlitlighet i studien.  

 

Utdragen från transkriptionerna som presenteras i kapitel 5 har som mål att ge en så 

detaljerad bild som möjligt av barnens interaktion under intervjutillfällena. Utdragen ur 

intervjuerna finns med för att läsaren ska ha möjligheten att granska och utvärdera tolk-

ningarna som gjorts. 

 

Det är nämnvärt att påpeka att materialet i studien är insamlat under intervjutillfällen där 

barn intervjuades av en forskningsledare och som därför bör beaktas vid tolkningen av 

resultaten. Intervjutillfället kan ha påverkats av att barnen intervjuades av främmande 

vuxna, vilket kan ha påverkat deras sätt att svara på frågorna och vara spontana. Även 

fast vi försökte skapa en familjär och trygg situation under intervjutillfällena kan situat-

ionen ändå ha kunnat påverka dem. Även icke-autentiska kommentarer av barnen kan 

vara intressanta att analysera men bör beaktas i tolkningen av resultaten eftersom det 

ofta varit forskningsledaren som ställt frågorna och styrt samtalet i den riktning hen vill. 

Icke-autentiskt material kan vara bland annat situationer under intervjun där informanten 

(barnet i detta fall) svarat på liknande sätt som sin vän, även fast hen kunde ha haft en 

annorlunda åsikt. I en av intervjuerna uppkom situationer som jag upplevde att var icke-

autentiskt material. Situationerna berörde två informanter som ofta svarade på grupple-

darens frågor med kommentaren ”jag vet inte” och ytterligare svarade de på ett liknande 

sätt vid de flesta frågor som ställdes. Orsaken till att informanterna svarade på detta vis 

kan kopplas till att gruppledaren misslyckade med att upprätthålla informanternas in-

tresse under intervjutillfället (Fejes & Thornberg, 2015). Dessa enligt min åsikt icke-au-

tentiska material har tagits i beaktande i tolkningen av resultaten. 

 

Forskningsledarens sätt att ställa frågorna och de ordval hen gjort kan ytterligare påverka 

barnen sätt att svara i en intervjusituation. Intervjumatrisen som användes under inter-

vjutillfällena var riktgivande och halvstrukturerade vilket gav forskningsledaren och mig 
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friheten att vara flexibla under intervjutillfällena. Detta kunde ha påverkat resultaten ef-

tersom intervjutillfällena inte var identiska med varandra. Dessutom var intervjumatrisen 

för intervjuerna inte planerad för denna kandidatavhandling, utan forskningsfrågorna for-

mulerades efter att materialet hade samlats in.  

 

Som jag tidigare nämnde i kapitel 4 var de svenskspråkiga elevernas intervjugrupper 

valda av läraren med det kriterium att gruppdynamiken skulle fungera, medan de finsk-

språkiga eleverna var slumpmässigt valda till sina intervjugrupper. Denna gruppsam-

mansättning kan ha påverkat materialet på olika sätt. Ytterligare deltog det tre nya elever 

i intervjuerna som gjordes år 2020 jämfört med intervjuerna gjorda år 2018 vilket påver-

kar samplet och resultaten. I den andra forskningsfrågan jämfördes elevernas svar och 

påstående 3 ”det är viktigt att kunna flera språk” och påstående 7 ”jag tror att det är viktigt 

för mig att kunna många språk då jag blir vuxen” liknar varandra till formuleringen och 

betyder samma sak. Trots detta svarade eleverna på olika sätt, där åsikterna var betyd-

ligt positivare i påstående 3. I påstående 7 upplevde en stor del av eleverna att det inte 

är viktigt att kunna flera språk då de blir vuxna. Dessa svar är svåra tolka på grund av 

svarens tillförlitlighet. Ytterligare kan den andra forskningsfrågan ha påverkats eftersom 

samplet inte är det samma. Detta betyder att de tre nya elevernas svar inte tas i beak-

tande i resultaten och tolkningen av den andra forskningsfrågan, eftersom de inte deltog 

i intervjuerna år 2018. 
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7 Diskussion 

 

Syftet med denna kandidatavhandling är att beskriva, analysera och tolka svensksprå-

kiga och finskspråkiga barns språkattityder och förhållningssätt till de inhemska språken 

och engelskan i en flerspråkig verksamhet, som tagit plats inom forsknings- och utveckl-

ingsprojektet DIDIA. Syftet är att med hjälp av kvalitativa, tematiska och halvstrukture-

rade fokusgruppintervjuer kunna beskriva, analysera och tolka barns språkattityder mot 

de andra inhemska språket och engelskan. Ytterligare är syftet att kunna jämföra, ana-

lysera och tolka barnens språkattityder genom att jämföra intervjuerna gjorda år 2018 

och 2020 med varandra, för att se om barnens språkattityder förändrats. Som utgångs-

punkt för analysen av materialet används tematisk innehållsanalys (Bryman, 2011) och 

med inslag av en fenomenologisk ansats (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Begreppen motivation och attityd går hand i hand och är vetenskapligt svåra att särskilja 

från varandra. Bijvoet (2013) beskriver attityden som någonting inlärt snarare än medfött 

vilket innebär att yttre faktorer påverkar individens attityder. Beroende på om attityderna 

är positiva eller negativa påverkar det indirekt individens motivation. I detta fall skulle en 

negativ språkattityd påverka individens motivation att läsa och lära sig språk, medan en 

positiv språkattityd har den motsatta effekten. I studiens resultat framkommer det nega-

tiva språkattityder mot både det finska och svenska språket och vid tolkningen av resul-

taten bör man ta i beaktande att det kan bero på barnens motivation. De negativa språ-

kattityderna kan ha påverkats av familjen, vänner och samhället men också av lärarens 

undervisningsmetoder och sätt att uppmuntra barnen till språkinlärning. Dessa orsaker 

kan uttrycka sig i att barnen visa ett ointresse för språkinlärningen och där med har en 

negativ språkattityd. 

 

Metoden för insamlingen av data visade sig vara lämplig och ändamålsenlig med tanke 

på kandidatavhandlingens syfte. De kvalitativa, tematiska och halvstrukturerade intervju-

erna gav friheten att styra diskussionen och ta fasta vid intressanta aspekter som barnen 

lyfte upp. Ifall forskningsfrågorna skulle ha utarbetats innan intervjumatriserna fastställ-

des skulle jag ha ändrat vinklingen på frågorna. Eftersom kandidatavhandlingens syfte 

är att ta fasta vid barns språkattityder och förhållningssätt till de inhemska språken och 

engelskan skulle jag ha fokuserat frågorna in på dessa teman. Tanken var att inom forsk-

nings- och utvecklingsprojektet DIDIA kunna utnyttja materialet till vidare forskning och 
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på grund av detta hade intervjuerna inte ett specifikt tema som följdes för denna kandi-

datavhandling. Trots detta gav materialet rikligt med resultat och påverkade inte arbetet 

eller slutprodukten. 

 

De främsta resultaten från studien är att de svenskspråkiga och finskspråkiga barnen 

har relativ olika språkattityder mot det andra inhemska språket. Svenskspråkiga barn 

upplever att finskan är viktig och att eleverna behöver språket i framtiden. Även fast 

finskan upplevdes som svår och utmanande visade barnen ändå ett intresse för språket. 

Där emot upplevde största delen av de finskspråkiga barnen att de inte behöver svens-

kan i framtiden och visade mindre intresse för språket. Engelskan spelade en stor roll i 

barnens vardag, speciellt bland de finskspråkiga barnen och de upplevde att engelskan 

och finska är de ända språk om behövs i framtiden. Oroväckande för mig är engelskans 

starka ställning i barnens vardag eftersom engelskans makt tar över det andra inhemska 

språket i Finland. Från ett nyttoperspektiv är engelskan viktig i vardagen, men svenskan 

som hör till Finlands nationalspråk hör också till barnens identitet och till den finländska 

identiteten. Tanken att de andra inhemska språken i Finland får en låg ställning bland 

barn är oroväckande.  

 

Den konstant ändrande språkmiljön i Finland erbjuder en intressant kontext för att stu-

dera barns uppfattningar om olika språkliga fenomen och deras språkattityder mot språk 

överlag. Engelskans starka ställning i världen och i det finländska samhället påverkar 

barnens syn på språk och det egna modersmålet, vilket erbjuder en intressant kontext 

att studera. Denna kandidatavhandling erbjuder möjligheter till vidare forskning inom äm-

net språkattityder eller inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojektet DIDIA. Inom 

ämnet språkattityder kunde man gå djupare in på ämnet för att närmare studera vilka 

faktorer som påverkar barns positiva och negativa språkattityder samt vilka metoder 

inom skolans verksamhet som kunde förändra barnens språkattityder. Inom ramen för 

forsknings- och utvecklingsprojektet DIDIA ger det insamlade materialet möjligheter till 

vidare forskning bland annat genom att studera den flerspråkiga verksamheten som tog 

plats inom ramen för skolans verksamhet. Till exempel genom att studera barnens språ-

kattityder som framkom under verksamheten eller hur verksamheten påverkade barnens 

språkattityder. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervjumatris på svenska 

 

Allmänt om språkanvändning: 

 Kan ni berätta vad ni heter? 

o Och ni pratar alla svenska hemma. Är det någon av er som talar något 

annat språk hemma? 

o Är det någon i er familj som talar något annat språk? 

 

 Är det någon av er som pratar finska med någon annan? 

o Någon släkting? Kompisar? 

 Använder ni finska på träningar? Med grannar? 

 Ni har ju en finskspråkig skola här bredvid…? 

o Känner ni någon där? Vilket språk använder ni då? 

 

 Ser ni på finska filmer/ videoklipp/ spel? 

 Talar ni mera eller mindre finska nu än för ett år sedan? Eller lika mycket? 

 När har ni börjat med finska i skolan? 

 Läser ni böcker eller tidningar på finska? 

 Var hör ni engelska? 

o Datorn, spel eller något annat? 

o Filmer, Youtube, musik? 

o Höra, prata, läsa skriva? 

 Läser ni böcker eller tidningar på engelska? 

 

 Använder någon av er något annat språk? Berätta! 

 Hur går det riktigt till då man lär sig ett nytt språk? 

 Kan man tala två språk under ett och samma samtal? 

o Hur låter det? Vem gör det? Varför skulle man göra det? 

 

 Vilka språk talar man egentligen i Finland? 
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Påståenden: 

Jag tycker lika= grönt kort 

Kanske, ungefär, mittemellan= gult kort 

Jag tycker INTE så här= rött kort 

 

Svara som du själv tycker. Det finns inget rätt eller fel svar. 

1. Jag är bra på språk 

2. Finskalektionerna är lätta 

3. Att lära sig nya språk är roligt 

4. Jag tycker att det är jobbigt att tala ett annat språk än svenska 

5. Det skulle vara roligt att lära sig ett nytt språk/ nya språk 

6. Det är viktigt att kunna flera språk? 

7. Jag talar gärna finska 

8. Det är roligt att ha engelska i skolan 

9. Det räcker att man kan ett språk ordentligt 

10. Jag tycker att det är viktigt att det finns skilda hobbygrupper för svenska och 

finska barn 

11. Jag tror att det där svårt att lära sig ett nytt språk 

12. Jag är bra på engelska 

13. Jag har lätt att lära mig ord på ett annat språk 

14. Det är roligt att ha finska i skolan 

15. Jag talar gärna engelska 

16. Jag tycker att det går bra att använda många språk samtidigt då man pratar med 

varandra 

17. Jag talar gärna finska fast det ibland är lite svårt 

18. Jag tror att det är viktigt för mig att kunna många språk då jag blir vuxen 

19. Jag tycker att svenska och finska barn borde gå i samma skola 

 

Det finns alltid möjlighet att stanna upp för diskussion, fråga varför och berätta mera. 
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Om workshoparna: 

Jag tycker lika= grönt kort 

Kanske, ungefär, mittemellan= gult kort 

Jag tycker INTE så här= rött kort 

 

Ni har ju träffat elever från x många gånger under det senaste året (gruppledaren på-

minner eleverna om vad allt de har gjort under det gångna året). 

 

1. Workshoparna har varit roliga 

a. Vad har varit bäst? 

2. Workshoparna har varit tråkiga 

a. Berätta på vilket sätt! 

3. Det har varit roligt att ha dem tillsammans med den andra skolan 

4. Jag skulle hellre ha haft workshoparna bara med vår egen klass 

5. Jag tycker att jag har lärt känna några finska elever lite bättre 

6. Jag tycker att det har varit jobbigt att ledarna sagt en del på svenska och en del 

på finska 

7. Jag har talat en del finska under workshoparna 

8. Jag tycker att det inte har spelat någon roll att ledarna sagt en del på svenska 

och en del på finska 

9. Det kändes nervöst att jobba tillsammans med de finska barnen 

10. Jag förstår finska lite bättre nu än före workshoparna 

11. Jag har inte alls talar finska under workshoparna 

12. Jag tycker att det är bäst om lärarna/ ledarna säger allting på båda språken 

13. Jag skulle vilja fortsätta ha träffar med de finska barnen 

 

 Det finns alltid möjlighet att stanna upp för diskussion, fråga varför och berätta mera. 
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Bilaga 2 Intervjumatris på finska 

 

Yleistä puheen käytöstä: 

 Voitteko kertoa nimenne? 

o Puhutte kaikki suomea kotona. Puhuuko joku teistä jotain muuta kieltä 

kotona? 

o Puhuuko joku tiedän perheessänne jotain toista kieltä? 

 Puhuuko joku teistä ruotsia jonkun kanssa? 

o Esimerkiksi sukulaisen kanssa? Kavereiden kanssa? 

 Käytättekö harjoituksissa/ treeneissä ruotsia? Tai naapureiden kanssa? 

 Teillähän on ruotsinkielien koulu tässä vieressä…? 

o Tunnetteko ketään sieltä? Puhutteko yhdessä? Mitä kieltä te käytätte sil-

loin? 

 

 Katsotteko ruotsinkielisiä elokuvia/ videoita tai pelejä? 

 Puhutteko enemmän ruotsia nyt kuin vuosi sitten? Vai puhutteko edelleen yhtä 

paljon? 

 Milloin aloititte ruotsinkielenopiskelun koulussa? 

 Luetteko kirjoja tai lehtiä ruotsiksi? 

 Missä kuulette tai törmäätte englantiin? 

o Tietokoneella, peleissä tai jossain muualla? 

o Elokuvissa, Youtubessa? Kuunteletteko englanninkielistä musiikkia? 

o Kuuletteko, puhutteko, luetteko, kirjoitatteko englanniksi? 

 Luetteko kirjoja tai lehtiä englanniksi? 

 

 Käyttääkö joku tiestä jotain muuta kieltä? Kerro lisää! 

 Mitä teidän mielestä oikein tapahtuu kun oppii uuden kielen? 

 Voiko tiedän mielestä puhua useampaa kieltä saman keskustelun aikana? 

o Miltä se kuulostaa? Kuka tekee sitä? Miksi niin tehtäisiin? 

 

 Mitä kieliä Suomessa puhutaan? 

 

 

 

 

 



 

40 
 

Väitteet: 

Olen samaa mieltä= vihreä kortti 

Ehkä, suurin piirtein, siltä väliltä= keltainen kortti 

EN ole samaa mieltä= punainen kortti 

 

Vastaa miltä sinusta tuntuu. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää vastausta. 

1. Olen hyvä kielissä 

2. Ruotsinkielentunnit ovat helppoja 

3. Uusien kielien oppiminen on hauskaa 

4. Minusta on haastavaa/ hankalaa puhua jotain muuta kieltä kuin suomea 

5. Olisi hauska oppia jokin uusi kieli/ uusia kieliä 

6. On tärkeää osata useampaa keiltä 

7. Puhun mielelläni ruotsia 

8. On hauska opiskella englantia/ englannintunnit ovat hauskoja 

9. Riittää jos osaa yhden kielen kunnolla 

10. Minusta on tärkeää että on erilliset harrastusryhmät suomen- ja ruotsinkielisille 

lapsille 

11. Minä luulen, että uuden kielen oppiminen on vaikeaa 

12. Olen hyvä englannissa 

13. Minusta on helppoa oppia uusia sanoja eri kielillä 

14. Ruotsinkielentunnit ovat hauskoja 

15. Puhun mielelläni englantia 

16. Mielestäni osaan hyvin käyttää monta eri kieltä, kun puhun toisten kanssa 

17. Puhun mielelläni ruotsia vaikka se on välillä vähän vaikeaa 

18. Luulen että on tärkeää osata monta eri kieltä kun olen aikuinen 

19. Minusta suomenkieliset ja ruotsinkieliset lapset tulisivat käydä samaa koulua 

 

Aina on aikaa pysähtyä ja jutella enemmän asioista. Kysy miksi ja pyydä kertomaan 

enemmän. 
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Tapaamiset toisen koulun kanssa (workshop): 

Olen samaa mieltä= vihreä kortti 

Ehkä, suurin piirtein, siltä väliltä= keltainen kortti 

EN ole samaa mieltä= punainen kortti 

 

Tehän olette tavanneet oppilaita x koulusta monta kertaa kuluneen vuoden aikana (kes-

kustelun ohjaaja muistuttaa oppilaita siitä mitä kaikkea he ovat tehneet kuluneen vuoden 

aikana). 

 

1. Tapaamiset ovat olleet hauskoja 

a. Mikä on ollut parasta? 

2. Tapaamiset ovat olleet tylsiä? 

a. Kerro, millä tavalla? 

3. On ollut hauskaa työskennellä toisen koulun oppilaiden kanssa 

4. Olisin mieluummin ollut pelkästään minun luokkani kanssa 

5. Olen oppinut tuntemaan paremmin osan oppilaista ruotsinkielisestä koulusta 

6. Minusta on ollut vaikeaa että ohjaajat ovat sanoneet osan asioista ruotsiksi ja 

osan suomeksi 

7. Olen puhunut hieman ruotsia tapaamisilla 

8. Minua hermostutti/jännitti työskennellä ruotsinkielisten oppilaiden kanssa 

9. Ymmärrän hieman paremmin ruotsia nyt verrattuna ennen tapaamisia 

10. En ole puhunut ollenkaan ruotsia tapaamisissa 

11. Minusta on parempi, jos ohjaajat/ opettajat sanoisivat kaiken molemmilla kielillä 

12. Haluaisin jatkossakin työskennellä ruotsinkielisten oppilaiden kanssa 

 

Aina on aikaa pysähtyä ja jutella enemmän asioista. Kysy miksi ja pyydä kertomaan 

enemmän. 
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Bilaga 3 Förfrågan om tillstånd till forskning på svenska 

  

TILLSTÅNDSFÖRFRÅGAN   

  

Kort om projektets forskningsetiska riktlinjer   

Forskningsprojektet genomförs i enlighet med de lagar för personskydd och forsknings-

etiska riktlinjer som gäller i Finland. Alla personupplysningar kommer att behandlas kon-

fidentiellt och deltagarna kommer inte att kunna kännas igen i projektets publikationer. 

Datamaterialet lagras i enlighet med nationella regler för säker lagring av detta slags 

data.   

Resultatet av studien planerar vi att publicera i vetenskapliga tidskrifter och under kon-

ferenser.    

  

Användning av materialet  

Datamaterialet kommer att ingå i forskningsprojektet DIDIA vid Helsingfors universitet. 

Det innebär att de forskare, doktorander, magister- och kandidatskribenter som hör till 

projektgruppen kommer att ha möjligheter att analysera delar av materialet.   

  

För att till fullo kunna utnyttja materialet är det också av stort värde för oss som arbetar 

i projektet att kunna visa inspelningar i forsknings- och undervisningssammanhang. Det 

kan till exempel betyda att vi visar enstaka sekvenser av materialet vid konferenser, i 

undervisningen vid lärarutbildningen eller i fortbildningssammanhang.   

  

Alla berörda har rätt att vid behov ändra sig och därmed avbryta fortsatt deltagande i 

undersökningen.   

  

Vi är mycket tacksamma för möjligheten att samarbeta med er!    

  

Mer information om DIDIA finns här:  

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/diversity-multilingualism-and-social-justice-in-

education/projects/didia-multilingual-didactics-and-dialogs    

   

Ni kan också gärna kontakta oss direkt.    

 Vi ber er vänligen diskutera med ert barn, fylla i nedanstående blankett och returnera 

den till läraren senast 10.10.  
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Med vänliga hälsningar,  

 

Tillstånd till en undersökning inom projektet DIDIA     

 Vårt barn kan delta i de samtal som hör till studien.   

 Vårt barn kan delta i de videoinspelningar som hör till studien.     

 Vi ger vårt tillstånd till att inspelningar där barnet är med får användas i projektet 

samt i forsknings- och undervisningssammanhang. 

 Vi ger vårt tillstånd till att inspelningar där barnet är med endast får användas 

inom projektet.     

  

 Vi önskar att vårt barn inte spelas in på video.   

  

 Vi önskar att vårt barn inte deltar i de samtal som hör till studien.   

  

  Barnets namn 

_____________________________________________________________________  

 

Vårdnadshavares underskrift  

____________________________________________________________________  

 

Namnförtydligande 

_____________________________________________________________________  
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Bilaga 4 Förfrågan om tillstånd till forskning på finska 

 

TUTKIMUSLUPAPYYNTÖ  

  

Lyhyesti projektin tutkimuseettisistä periaatteista 

Tutkimushanke toteutetaan noudattaen Suomen tutkimuseettisiä periaatteita sekä hen-

kilösuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, 

eikä osallistujia voi tunnistaa hankkeeseen liittyvistä julkaisuista. Tutkimusaineistoa säi-

lytetään kansallisia määräyksiä noudattaen.  

Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus julkaista tieteellisissä julkaisuissa ja konferensseissa.  

  

Tutkimusaineiston käyttö  

Tutkimusaineistoa käytetään Helsingin yliopiston DIDIA-hankkeen sisällä. Tämä tarkoit-

taa, että hankkeessa työskentelevät tutkijat sekä tohtori-, maisteri- tai kandidaattiopiske-

lijoilla on mahdollisuus analysoida osia aineistosta.  

  

Jotta materiaalista olisi mahdollisimman paljon hyötyä, on tärkeää, että me tutkimusryh-

mäläiset voisimme myös näyttää nauhoituksia tutkimus- ja opetusyhteyksissä. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa esim. yksittäisten jaksojen näyttämistä tieteellisissä konferens-

seissa, opetuksen ohessa opettajankoulutuksessa tai jatkokoulutusyhteyksissä.  

  

Kaikilla, joita tutkimus koskee, on oikeus missä tahansa tutkimuksen vaiheessa muuttaa 

mieltään ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen.   

  

Olemme todella kiitollisia tästä mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä kanssanne!  

  

Lisää tietoa DIDIA-hankkeesta löytyy osoitteesta: https://www.helsinki.fi/en/re-

searchgroups/diversity-multilingualism-and-social-justice-ineducation/projects/didia-

multilingual-didactics-and-dialogs   

  

Voitte myös olla meihin suoraan yhteydessä.  

  

Pyydämme teitä ystävällisesti keskustelemaan lapsenne kanssa, täyttämään oheisen lo-

makkeen ja palauttamaan sen opettajalle 10.10 mennessä.  

 

 Ystävällisin terveisin,  
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Suostumus DIDIA-hankkeen alaiseen tutkimukseen 

 Lapsemme saa osallistua tutkimuskeskusteluihin.  

 Lapsemme saa osallistua tutkimuksen videonauhoituksiin.  

  

 Annamme suostumuksemme siihen, että nauhoituksia, joissa lapsemme on mu-

kana saa käyttää hankkeessa sekä tutkimus- ja opetusyhteyksissä.    

 Annamme suostumuksemme siihen, että nauhoituksia, joissa lapsemme on mu-

kana, saa käyttää ainoastaan hankkeen sisällä.  

  

 Toivomme, ettei lastamme kuvata. 

 Toivomme, ettei lapsemme osallistu tutkimuskeskusteluihin.   

  

  

Lapsen nimi 

_____________________________________________________________________  

 

Huoltajan allekirjoitus 

_____________________________________________________________________  

  

Nimenselvennys 

_____________________________________________________________________    
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Bilaga 5 Transkriptionsnyckel 

 
 

(.) Paus, <1 sekund 

(…) Lång paus, 1 sekund eller längre 

”word” 
”sana” 

Ord på engelska eller finska 

[…] Utelämnad transkription 

(x) Ohörbart tal 

? Talarens röst kan inte kännas igen 

 

 

 

 
 
 

 

 


