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Abstrakt

Avhandlingen behandlar tidigt fullständigt svenskt språkbad i Esbo. Arbetet utreder
vad tidigt fullständigt språkbad innebär samt vad språkbadsföräldrars och
språkbadslärares åsikter om språkbadet i Esbo är. Undersökningen omfattar 60
familjer samt samtliga lärare (14 st) som arbetar med språkbad i Esbo.
Undersökningen består av två enkäter; en till språkbadsföräldrar och en till
språkbadslärare. Av de 60 enkäter som sändes ut till språkbadsföräldrarna
besvarades 45, dvs. 75%. 12 lärare av 14, dvs. 86%, besvarade den andra enkäten.

Det är viktigt att känna till centrala begrepp i anslutning till tvåspråkighet, då man
talar om andraspråkstillägnandet i språkbad. I detta arbete presenteras en modell
(Sahi, 1999) som åskådliggör centrala begrepp i anslutning till tvåspråkighet. Tidigt
fullständigt språkbad är ett program som är planerat att omfatta hela grundskolan.
Språkbad är ämnat för enspråkiga majoritetsbarn i ett tvåspråkigt land. Dessa barn
tillägnar sig minoritetsspråket i skolan. Språkbadet är inte enbart ett program, utan
även en metod. Skillnaden mellan språkbad och traditionell undervisning i språk är
att man i språkbadet betonar kommunikation framom grammatik. Målet med
språkbadet är funktionell tvåspråkighet. Många faktorer inverkar på
andraspråkstillägnandet i språkbadet. I detta arbete betonas attitydernas och
motivationens betydelse. Språkbad kräver en medveten och aktiv insats av
föräldrarna. Vidare betonar litteraturen som behandlar språkbad
undervisningsmetodernas betydelse samt språkbadslärarens viktiga roll.

Föräldrarna är nöjda med språkbadsprogrammet, eftersom det givit goda resultat
och motsvarat förväntningarna. Enligt föräldrarna är språkbad ett mjukt, modernt
och effektivt program. Föräldrarna anser att barnen lär sig badspråket på ett
naturligt sätt och även får en öppnare inställning till språk och kulturer.
Föräldrarna betonar lärarnas viktiga insatser samt kontinuitetens betydelse. Vidare
tycker föräldrarna att språkbadet borde inledas i ett tidigare skede och att eleverna
borde ha mera kontakt med badspråket utanför skolan. Målet med att barnen går i
språkbad är, enligt föräldrarna, att barnen ska förstå och tala språket flytande samt
känna kulturen som hör ihop med språket.

Både föräldrarna och lärarna tycker att språkbadsklasserna är för stora och att det
är brist på material. Lärarna anser att man mer än tidigare borde informera
allmänheten, beslutsfattare samt föräldrar om verksamheten. Därtill tycker lärarna
att samarbetet mellan daghem och skola samt specialundervisningen borde
utvecklas. Lärarna betonar att språkbad inte lämpar sig för alla barn. Lärarna anser
sig främst behöva praktiska råd av andra som arbetar med språkbad samt teoretisk
kunskap. Både föräldrarna och lärarna tycker att språkbadsverksamheten i Esbo
borde koordineras och att språkbadselevernas prestationer noggrant borde följas
upp.
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Abstract

The aim of this thesis is to clarify what early total immersion means and the
parents´and teachers´opinions about the immersion in Espoo, Finland. The study
consists of two questionnaires; one for the parents and one for the immersion
teachers. One questionnaire was sent to 60 and answered by 45 parents (75%). The
second questionnaire was sent to all teachers working with immersion in Espoo,
altogether 14 persons. 12 teachers (86%) returned the questionnaire.

In order to understand second language acquisition in immersion programs, it is of
great importance to know the terminology and the concepts concerning bilingualism.
In this thesis a model (Sahi, 1999) is presented, which demonstrates the central
structure of bilingualism. Early total immersion is designed for children belonging to
the majority group in a bilingual country. These children acquire their second
language (the minority language of the country) in the immersion program.
Immersion is not only a program, but also a method for teaching languages. In
contrast to traditional language teaching, immersion focuses on the active use of the
target language, not on teaching grammar. The goal of the program is functional
bilingualism. The aim is that the students become active users of the new language.
The role of the parents is important and their support is crucial for the success of
the program. Also of great importance are the methods used in immersion
classrooms and the role of the immersion teacher.

The study shows that the parents are satisfied with their choice of program for their
children. The immersion program has met the expectations and produced good
results. The parents see immersion as a modern, successful and childcentered
program. According to the parents, children acquire their second language in a
natural and meaningful way. In the parents´ opinion the children get an open
attitude towards other cultures and language groups. The parents underline the
immersion teacher´s role for the whole program. They want their children to be able
to participate in immersion teaching from an earlier age on and also to make contact
with the target language outside the school. The parents expect their children to
have good proficiency and good communication skills in the target language at the
end of the immersion program.

The immersion classes are too big both in the parents´ and the teachers´ opinion.
There are also great difficulties in finding teaching materials for the program. The
teachers think it would be of great importance to inform the public, the decision
makers and parents what immersion is. Furthermore the teachers think that the co-
operation between kindergarden and the primary school should be intense. The
early identification of learning difficulties and other problems is important together
with the support services that the immersion students need. The teachers do not
think that immersion is suitable for every child. The teachers feel that they need
practical ideas of how to organize the classroom activity and more theoretical
knowledge of second language acquisition. Research should be done in the field of
immersion in general and the students' achievements in particular. Immersion
activity in Espoo should be co-ordinated.
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