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1 Inledning 

Redan i min kandiavhandling undersökte jag elevernas attityder till B-svenska och jag bestämde 

mig att fortsätta med samma tema också i min pro gradu-avhandling. Orsaken till det att jag 

tänker temat är relevant är reformen i läroplanen som trädde i kraft gradvis från och med läsår 

2016 (Utbildningsstyrelsen 1). En förändring som reformen har fört med sig är att B-svenska 

börjar redan på årskurs 6, det vill säga ett år tidigare än förr (Vähäsarja, 2014). Hur påverkar 

den här tidigareläggningen elevernas attityder till svenska?  

1.1 Syfte 

Syftet med den här avhandlingen är att redogöra för hurdana attityder elever på årskurs 8 och 9 

har till B-svenska och vad som påverkar deras attityder. Därtill vill jag se om jag hittar spår av 

mera positiva attityder till svenska än när jag genomförde min kandidatavhandling. Mina 

forskningsfrågor är följande: 

1. Hurdan attityd har eleverna på årskurs 8 och 9 till B-svenska på Grönskogsskolan? 

2. Vad påverkar deras attityder?   

3. Finns det skillnader mellan årskursernas attityder?  

Jag valde att undersöka elever på årskurser 8 och 9 av två skäl. För det första har de studerat 

svenska i tre år, alltså lika länge som eleverna som deltog i min kandidatavhandling. För det 

andra har de här eleverna börjat studera svenska på olika årskurser: elever på årskurs 8 på 

årskurs 6 och elever på årskurs 9 på årskurs 7. Skillnaden mellan när de här årskurserna har 

börjat studera svenska är väsentlig eftersom jag försöker hitta spår på om eleverna på årskurs 8 

har mera positiva attityder till svenska än eleverna på årskurs 9.  

Jag valde att genomföra min undersökning i samma skola där jag genomförde min 

kandidatundersökning. En orsak till det är att jag vill jämföra de här elevernas svar till de svar 

som jag fick i min kandidatavhandling. Platsen och lärarna är desamma vilket är viktigt när jag 

jämför mina svar med mina tidigare resultat. Därtill var det lätt för mig att kontakta personalen 

i skolan i fråga eftersom jag kände sedan tidigare både lärarna och en del av eleverna. Jag vill 
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lyfta fram här att alla namnen som jag använder gällande skolan och lärarna är pseudonymer. 

På det här sätten vill jag försäkra personalens och elevernas anonymitet. 

1.2 Disposition 

I kapitel två berättar jag kort om det finska skolsystemet och om språk i Finland (2.1). I 

delkapitel 2.2 lyfter jag fram vad läroplanerna (GRLP2004 och GRLP2014) säger om 

undervisning av svenska. Därtill presenterar jag hur svenskans situation ser ut som skolämne 

(2.3) och i staden Vanda (2.4). Delkapitel 2.5 innehåller allmän information gällande 

språkattityder och motivation. Kapitel tre handlar om tidigare forskning. I det presenterar jag 

fyra olika undersökningar som har med elevernas attityder till B-svenska att göra. I kapitel fyra 

presenterar jag mina forskningsmetoder (delkapitel 4.1 och 4.4). Därtill diskuterar jag etiska 

principer (4.2) och presenterar hur jag genomförde min undersökning (4.3). Kapitel fem består 

av fyra delkapitel där jag presenterar mina resultat. I kapitel 6 sammanfattar och diskuterar jag 

mina resultat (6.1), jämför dem med tidigare forskning (6.2) samt diskuterar trovärdigheten av 

mina resultat (6.3). Därtill lyfter jag fram vad annat som kan ha påverkat resultaten (6.4). I det 

sista delkapitlet (6.5) presenterar jag framtida forskningsmöjligheter.  
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet presenterar jag först kort hur det finska skolsystemet fungerar (kapitel 2.1) och 

vad som har förändrats med svenskundervisningen efter att läroplanen 2014 (som för tillfället 

är i bruk) trädde i kraft (kapitel 2.2). Efter det behandlar jag hurdan ställning svenska har i 

Finland (kapitel 2.3 och 2.4). Till slut lyfter jag i kapitel 2.5 och 2.6 fram centrala begrepp och 

teorier som har med min avhandling att göra.  

2.1 Det finska skolsystemet och språk i Finland 

I Finland avlägger alla barn mellan 7 och 16 år grundskolan som omfattar årskurserna 1–9. 

Meningen med grundskolan är bland annat att ge allmän utbildning och samma behörighet för 

fortsatta studier för varje barn (Utbildningsstyrelsen 2). I vanligt språkbruk använder man 

begreppen lågstadium för årskurserna 1–6 och högstadium för årskurserna 7–9. I lagstiftningen 

talar man om årskurser (1–9). På lågstadiet är det klassläraren som undervisar i alla eller i de 

flesta ämnena medan på högstadiet är det ämneslärarna som undervisar i de läroämnen deras 

behörighet gäller (Utbildningsstyrelsen 2). Jag använder de här begreppen (lågstadium, 

högstadium och årskurs) i den här avhandlingen.  

 

Finland har två national språk: finska och svenska (Språklag (2003/423)). Därför måste de 

finskspråkiga eleverna studera svenska i grundskolan (och de svenskspråkiga finska). De kan 

studera svenska antingen som lång lärokurs (= A-svenska) eller som mellanlång lärokurs (= B-

svenska) (SUKOL; GRLP2014, s. 325). Skillnaden mellan lärokurserna beror på i vilken 

årskurs man börjar studera svenska (före årskurs 4 eller efter den). Eftersom 

läroplansförnyelsen gäller B-svenska var det naturligt för mig att välja undersöka elever som 

studerar B-svenska. En orsak till är att flertalet elever studerar B-svenska (Statistikcentralen, 

2020). 
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2.2 Undervisning av svenska enligt läroplaner (GRLP) 2004 och 2014 

Läroplan är ett nationellt dokument enligt vilken kommunerna och skolorna i Finland ordnar 

sin undervisning. Den innehåller bland annat målen för undervisningen, timfördelningen1 och 

vad det krävs för att få ett visst betyg. Meningen med läroplanen är att ”styra undervisningen 

och skolarbetet samt främja en enhetlig grundläggande utbildning på lika villkor”. Grunderna 

baserar sig på lag och statliga förordningar om den grundläggande utbildningen. Dokumentet 

är utfärdat av Utbildningsstyrelsen. Varje kommun och skola bearbetar en egen läroplan enligt 

den nationella planen. (GRLP2014, s. 9.)   

I det här sambandet är det viktigt att lyfta fram reformen i läroplanen som trädde i kraft gradvis 

från och med läsår 2016. Enligt den börjar undervisningen av B-svenska redan på årskurs 6 när 

den tidigare började på årskurs 7. Med tidigareläggningen försöker man bland annat främja 

positiva attityder till svenska. (Vähäsarja, 2014.) Även om undervisningen av B-svenska börjar 

ett år tidigare har totalantalet timmar svenska per vecka förblivit detsamma: 6 årsveckotimmar2 

under hela grundskolan (Vähäsarja, 2014; Statsrådets förordning om timfördelningen 

(2018/793)).  

Kommunerna får själva bestämma hur de här 6 årsveckotimmarna delas mellan olika årskurser 

(Vähäsarja, 2014). Till exempel i Vanda studerar eleverna svenska minimumantalet, alltså 6 

årsveckotimmar. Det betyder att elever på årskurs 6 och 7 har svenska 2 timmar i veckan medan 

eleverna på årskurs 8 och 9 har bara en timme svenska i veckan (Vanda stad, 2016). Om man 

ville undervisa 2 timmar svenska per vecka på årskurs 8 skulle det betyda att man inte alls hade 

svenska under årskurs 9. Detsamma gäller också om man ville undervisa 2 timmar svenska 

under årskurs 9: eleverna skulle inte alls ha svenska under årskurs 8.  

Kommunerna kan också välja att ha flera timmar svenska per vecka än vad det står i 

förordningen. Esbo är ett exempel på en kommun där eleverna studerar B1-språk för 8 

årsveckotimmar (Esbo stad, 2019). Med andra ord har eleverna i Esbo 2 timmar i veckan 

 
1 Timfördelning: hur många timmar man har ett visst läroämne och elev- samt studiehandledning under 

grundskolan (anges i Statsrådets förordning) (Tepa-termbank 1). 
2 En årsveckotimme motsvarar en lektion i veckan av ett visst läroämne under ett läsår (en årsveckotimme = 38 

lektioner av ett visst läroämne) (Tepa-termbank 2). 
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svenska under varje årskurs från 6 till 9.  I princip betyder det här att eleverna har olika antal 

lektioner svenska i olika kommuner. 

Som det kom fram ovan finns det en stor skillnad mellan de här två läroplanerna i när 

undervisning av B-svenska börjar. I GRLP2004 (s. 132–133) har B-svenska börjat under 

årskurs 7 (högstadiet) medan i GRLP2014 (s. 217–219) börjar undervisning av B-svenska redan 

på årskurs 6 (lågstadiet). Elever som har deltagit i min undersökning har börjat lära sig svenska 

på olika årskurser: eleverna på årskurs 9 har börjat studera svenska på årskurs 7 och eleverna i 

årkurs 8 har börjat studera svenska under årskurs 6.  

Det är viktigt att märka att eleverna på årskurs 9 har haft svenska 2 timmar i veckan under alla 

årskurser medan eleverna på årskurs 8 har haft svenska 2 timmar i veckan på årskurs 6 och 7 

men bara en timme i veckan på årskurs 8. Därtill vill jag lyfta fram att eleverna på årskurs 9 har 

studerat enligt den nya läroplanen (GRLP2014) från början av läsåret 2017 även om de har 

börjat studera svenska först under årskurs 7 (Statsrådets förordning om timfördelningen 

(2014/738)). Tidigareläggningen av undervisning av B-svenska är orsaken till att jag anser att 

det är viktigt att undersöka elevernas attityder till svenska.  

2.3 Skolsvenskans situation i Finland 

Jag anser att skolsvenskans situation i Finland är polemisk. Det finns de som är för och de som 

är emot den obligatoriska svenskan. Därtill anser jag att det finns de som tycker att ämnet är 

irrelevant för dem. Möjliga orsaker till den här indelningen kan vara historiska faktorer, det 

geografiska läget och vad man vill göra/arbeta med i livet. Nedan presenterar jag kort centrala 

händelser i skolsvenskans historia och lyfter fram några perspektiv rörande skolsvenskans 

situation i Finland. Den obligatoriska svenskan infördes i det finska skolsystemet år 1968 

(Sundell, 2015, s. 2). Begreppet tvångssvenska3 å sin sida introducerades för första gången i 

slutet av 1980-talet. I riksdagen har termen använts sedan år 1990 (Sundell, 2015, s. 17.) Sundell 

(2015) rapporterar i Magma4 om olika argument med vilka människor som antingen är för eller 

 
3 På finska: pakkoruotsi. 
4 ”Magma är en partipolitiskt obunden tankesmedja som strävar efter att identifiera, analysera och bilda opinion 

kring frågor med relevans för svenskan och tvåspråkigheten i Finland” (Sundell, 2015, s. 2). 
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emot den obligatoriska skolsvenskan förklarar sina synpunkter. Jag lyfter nedan fram fem av 

de här förklaringarna.5  

+ - 

Svenskan nyttig i arbetslivet i kontakter med 

svenskar, nordbor 

Svenskan behövs inte i stora delar av landet, 

finskan tillräcklig 

Svenskan nödvändig i nordiskt umgänge Engelska räcker i nordiskt samarbete 

Tidigarelägg undervisningen i svenska enligt 

modell från Sydtyrolen, Baskien, Wales 

Brist på motivation att lära sig språk som 

kräver ansträngning och känns onödiga 

Obligatorisk svenska behövs för att garantera 

de svenskspråkiga service på modersmålet  

En svenskkunnig på varje avdelning räcker 

och det lyckas med hjälp av frivillig svenska 

Studentsvenskan6 ett varnande exempel. 

Dess popularitet har minskat efter att den 

blev frivillig (1/5 skriver) 

Svenskan får en positivare image om den är 

frivillig 

Tabell 1 Fem argument för och emot den obligatoriska skolsvenskan tagit ur Björn Sundells 

rapport i Magma (Sundell, 2015, s. 25–27). 

I argumenten ovan nämner man studentsvenskan. Med det refererar man till det att svenska var 

ett obligatoriskt ämne i studentskrivningar ända fram till år 2005, efter det har det varit frivilligt 

att skriva svenska i studentskrivningarna. I statistiken syns frivilligheten som en neråtgående 

kurva: år 2009 skrev 20 490 studerande svenskan, år 2011 skrev 18 627 och år 2017 skrev 13 

467 studerande svenskan. (Kosonen, 2018.) I regeringsprogrammet för år 2019 nämns det som 

ett mål att svenska skulle bli ett obligatoriskt ämne återigen i studentskrivningarna. Med detta 

mål vill man förstärka inlärningen av det andra inhemska språket (som för finskspråkiga är 

svenska och för svenskspråkiga finska). Det återstår att se om man lyckas genomföra detta mål 

eftersom majoriteten av finländarna verkar vara emot det. (Stadsrådet, 2019; Koivuranta, Rinta-

Tassi & Tolkki, 2019; Juonala, 2019.) 

 
5 Även om argumenten är direkt tagna ur Sundells rapport är ordningen en annan än i rapporten. 
6 I Finland deltar alla gymnasister i studentskrivningar i slutet av sina studier. För att avlägga studentexamen  

  måste de skriva minst fyra prov varav provet i modersmål är obligatoriskt (Studieinfo.fi).  
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I sin politik försöker partiet Sannfinländare7 aktivt avskaffa den obligatoriska skolsvenskan 

(Vanttaja, 2017). Till exempel i deras riksdagsvalprogram för år 2007 föreslog partiet att 

svenska skulle bli ett frivilligt ämne. På det här sättet skulle man kunna få mera resurser för att 

undervisa andra ämnen. (Sannfinländare, 2007, s. 14.) Under år 2014 ansåg 

partiets språkpolitiska arbetsgrupp att den obligatoriska inlärningen av svenska bland annat 

minskar kunnandet av världsspråken och inte beaktar samhälleliga och ekonomiska behov. 

Gruppen medgav att man kommer att behöva svenska också i framtiden men tvånget är inte 

lösningen. (Perussuomalaiset.fi, 2014.) År 2015 lyfte partiet fram frågan om svenskans 

frivillighet återigen: i deras språkpolitiska program krävde partiet att svenska vore ett frivilligt 

ämne i alla skolstadier (Sannfinländare, 2015). 

 

År 2013 samlade man in röst för ett medborgarinitiativ.8 Upphovsmännen till initiativet krävde 

att svenska vore frivilligt under alla skolstadier. Som motivering nämnde de bland annat att 

svenska inte är ett relevant språk i internationella sammanhang och att individerna har en 

begränsad inlärningsförmåga (leder till svag inlärning av andra främmande språk eftersom 

svenska är ett obligatoriskt ämne). Sammanlagt 61 306 människor underskrev initiativet 

antingen via webbsidan för Medborgarinitiativ eller via pappersformulär. (Medborgarinitiativ, 

2013.) Initiativet skickades till riksdagen i april 2014 och det behandlades av kulturutskottet 

under februari 2015 och i regeringen under mars 2015 (Medborgarinitiativ, 2013; Riksdagen, 

2015). Resultatet blev negativt med röster 134–48 (Sundell, 2015, s. 6). Svenska kommer att 

studeras alltså också i fortsättningen under alla skolstadier.  

År 2016 försökte man igen samla in röster för att initiativet skulle behandlas i riksdagen. Man 

fick dock inte tillräckligt många röster för att initiativet skulle gå vidare (endast 21 450 

undertecknade). (Medborgarinitiativ, 2016.) Också under år 2019 samlade man in röster för 

initiativet (Medborgarinitiativ, 2019). Som man kan se är det här ett ämne som verkar 

återkomma med jämna mellanrum i medborgarinitiativet.   

 
7 Perussuomalaiset på finska. 
8 Ett medborgarinitiativ kan vara ett förslag till en ny lag, en förändring i eller en upphävande av en gällande lag. 

Alla finska medborgare som har rösträtt kan vara en upphovsman för ett initiativ. Man måste samla in åtminstone 

50 000 röster/namn inom 6 månader för att initiativet går vidare till riksdagen. (Medborgarinitiativ.fi.) 



  8 

 

 

 

 

Under våren 2018 fick fem kommuner9 tillstånd att genomföra ett språkförsök i det andra 

inhemska språket (i det här fallet svenska). Eleverna i de åtta grundskolor som anmälde sig i 

försöket hade möjlighet att välja att studera ett annat språk än svenska på årskurs 6. Det var 

frivilligt för elever att delta i försöket. Med försöket ville man ”samla information om faktorer 

i anslutning till språkval samt utreda hur en ökad valfrihet påverkar en mer omfattande 

språkkunskap och ett starkare kunnande”. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 

tillstånden och utbildningsstyrelsen gav ett bidrag av sammanlagt 366 500 euro för de här fem 

kommunerna. (Utbildningsstyrelsen, 2018.) Försöket realiseras dock inte på grund av att för få 

elever ville studera ett annat språk än svenska (Helsingin Sanomat, 2018; Hänninen, 2018). 

2.4 Svenskans situation i staden Vanda 

Vanda är Finlands fjärde största stad som ligger i landskapet Nyland i Södra Finland. Den är 

också en kommun i Finland vars grannkommuner är Helsingfors, Esbo, Nurmijärvi, Tusby, 

Kervo och Sibbo. (Vanda stad 1; Lantmäteriverket, 2014.) Enligt Statistikcentralen (2019a) 

bodde 233 775 personer i Vanda i slutet av år 2019. Av dem var 180 904 (81 %) finskspråkiga 

och 5 575 (2 %) var svenskspråkiga (Statistikcentralen, 2019a).  

I språklagen (2003/423) står det att kommunerna i Finland antingen är en- eller tvåspråkiga. 

Därtill står det att kommunen är tvåspråkig om kommunen har både finsk- och svenskspråkiga 

invånare och ett av följande kriterier uppfylls: 1) minoriteten utgör minst 8 % av invånarna, 2) 

minoritetens antal är minst 3 000 invånare eller 3) kommunen vill det själv. Vanda är en 

tvåspråkig kommun eftersom det finns över 3 000 svenskspråkiga invånare där. Det finns nio 

svenskspråkiga daghem (varav fem är privata), fyra lågstadier, ett högstadium och ett 

gymnasium i Vanda (Vanda stad 2–4). 

2.5 Centrala begrepp 

I det här delkapitlet förklarar jag de viktigaste begreppen i anslutning till min undersökning. De 

här begreppen är andraspråk, främmande språk, attityd, språkattityd och motivation.    

 
9 Följande fem kommuner fick tillståndet: Jämsä, Nyslott, Pieksämäki, Rovaniemi och Ylöjärvi stad 

  (Utbildningsstyrelse). 
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Både andraspråk, eller L2 (eng. second language, L = language), och främmandespråk (eng. 

foreign language) är språk som man lär sig efter att man har utvecklat sitt/sina förstaspråk 

(Håkansson, 2012, s. 152). Skillnaden mellan andra- och främmandespråk är i hurdan miljö 

man lär sig språket i fråga. Om man lär sig språket i en miljö där det används också utanför 

klassrummet, handlar det om andraspråk, om man lär sig språket endast i klassrummet, utan att 

kunna använde det utanför, handlar det om främmandespråk (jfr Abrahamsson, 2009, s. 14–15, 

255, 258; Håkansson, 2012, s. 152). Även om det är möjligt att använda svenska i Finland 

utanför lektionerna, kan man räkna det som ett främmandespråk eftersom eleverna använder 

det så lite (förutom i vissa områden) (Håkansson, 2012, s. 156). 

 

Förenklat kan man säga att attityd är sättet en person förhåller sig till något (jfr Fishbein & 

Ajzen, 1975, s. 6, citerad i Einarsson, 2009, s. 217). I regel förhåller sig personen antingen 

positivt, neutralt eller negativt till något, till exempel till en grupp människor eller till ett språk 

(Einarsson 2009, s. 217–218). Med språkattityder menar man de attityder som en person har 

till olika språk och personer som talar språken i fråga (Kalaja, 1999, s. 46 citerad i Nurhonen, 

2001, s. 27).  

 

En stor del av en persons attityder uppstår under barndomen och mera specifikt under 

barndomens socialisation. I den s.k. primära socialisationen är det föräldrarnas attityder som 

påverkar barnets attitydutveckling: föräldrarnas attityder överförs till barnet eftersom hen 

identifierar sig med och imiterar föräldrarna. I den s.k. sekundära socialisationen är det till 

exempel kompisar, lärare och massmedier som påverkar barnets attitydutveckling. (Einarsson, 

2009, s. 219.) I nästa stycke definierar jag ordet motivation. Jag lyfter fram motivation eftersom 

det är vitt accepterat av både forskare och lärare att den påverkar språkinlärningen av L2 

(Dörnyei, 1998, s. 117 citerad i Dörnyei, 2003, s. 72).  

 

Ordet motivation härstammar från det latinska ordet movere, som betyder att "röra" eller att 

”sätta i rörelse” (Egidius 1). Forskarna har inte kommit överens om hur man ska definiera 

begreppet entydigt. Enligt Dörnyei och Ushioda påverkar motivation 1) varför en person 

bestämmer sig för att göra något, 2) hur mycket tid personen använder för att göra saken i fråga 

och 3) hur hårt personen strävar efter saken i fråga (Dörnyei et al., 2011, s. 3–4.) Gardner å sin 
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sida beskriver motivation på följande sätt: “the combination of effort plus desire to achieve the 

goal of learning the language plus favourable attitudes toward learning the language” (Gardner, 

1985, s. 10 citerad i Dörnyei, 2003, s. 100).  

 

Gardner har visat att det finns ett samband mellan elevernas positiva attityder till sin lärare och 

elevernas motivation att arbeta i klassen (Gardner, 1985, citerad i Dörnyei, 2003, s. 103). 

Läraren påverkar elevernas motivation och språkattityder på olika sätt: enligt Bernaus kan 

läraren antingen höja eller sänka elevernas motivation för L2 genom att använda lämpliga eller 

olämpliga undervisningsmetoder (Gardner, 2010, s. 184–185). Också förhållandet mellan 

läraren och eleverna är viktigt: en lärare som strävar efter att skapa en känsla av samhörighet 

(till exempel genom att använda elevernas namn) höjer elevernas klassrummotivation (Gardner, 

2010, s. 185). 
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3 Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenterar jag fyra undersökningar som belyser hurdana attityder eleverna 

har haft till B-svenska under de senaste 12 åren. Jag börjar med en undersökning av 

Utbildningsstyrelsen som visar hurdana attityder niondeklassarna har haft till svenska år 2008 

(Tuokko, 2009). Jag fortsätter med Maria Green-Vänttinen och Hanna Lehti-Eklunds 

undersökning som heter Svenska i finska grundskolor (SFG, 2011). Efter det lyfter jag fram 

resultat som jag fick av min kandidatavhandling (Dimitriadis, 2018).10 Till slut presenterar jag 

en pro gradu-avhandling där forskarna har undersökt hurdana attityder eleverna på årskurs 6 

och 9 har till svenska (Koivunen & Koskela, 2018).   

3.1 Lärresultaten i B-svenska: elevernas attityder till svenska år 2008 

Den undersökning som jag redogör för i det här avsnittet handlar framför allt om de nationella 

lärresultaten i B-svenska i slutet av den grundläggande utbildningen (dvs. årskurs 9) (Tuokko, 

2009). Förutom information om lärresultat innehåller undersökningen också information om 

elevernas attityder (de elever som deltog i undersökningen). Det är de här resultaten som jag 

kommer att presentera nedan. Först kort om undersökningens bakgrund. 

Undersökningen är gjord av Utbildningsstyrelsen i samarbete med andra experter inom 

utvärdering av den nationella utbildningen år 2008. Meningen med undersökningen var att få 

information om 1) hur bra målen för B-svenska förverkligas i läroplanen (GRLP2004), 2) hur 

bra man kan svenska i olika delar av Finland och 3) hur bra flickorna och pojkarna kan B-

svenska i slutet av den grundläggande utbildningen. (Tuokko, 2009, s. 5, 17.) År 2008 är den 

sista gången man har utvärderat lärresultaten i B-svenska i Finland. En ny utvärdering hade 

planerats för mars-april 2020 men på grund av coronasituationen måsten man senarelägga den 

(NCU).  

Materialet samlades in från 107 finskspråkiga grundskolor omkring Finland och sammanlagt 5 

306 elever deltog i undersökningen. Förutom proven med vilka man utvärderade elevernas 

kunskaper i svenska svarade eleverna med hjälp av en enkät på frågor rörande sin språkliga 

 
10 Materialet för min kandidatavhandling har jag samlat in år 2015. 
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bakgrund, betyg i svenska, modersmål och matematik samt attityder till svenska. Delen som 

mätte elevernas attityder bestod av olika påståenden. I varje påstående valde eleverna av 5 

svarsalternativ det som bäst motsvarade deras åsikt. (Tuokko, 2009, s. 5, 20, 27, 32.) 

Enligt resultaten ansåg 43 % av eleverna att det är viktigt att kunna svenska.11 Av den motsatta 

åsikten var 38 % av eleverna och 20 % hade en neutral inställning till ämnet. Majoriteten av 

eleverna (52 %) ansåg dock att svenska är svårt. 19 % av eleverna hade en neutral inställning 

till påståendet svenska är ett tråkigt ämne medan nästan hälften (47 %) tyckte att svenska är 

tråkigt eller ganska tråkigt. Nästan samma antal elever (49 %) sade att de inte tycker om 

svensklektionerna. Därtill tyckte över hälften av eleverna (53 %) att de inte är bra på svenska. 

(Tuokko, 2009, s. 33.) 

 

I frågan om svenska läroböcker hade 28 % av eleverna en neutral, 40 % en negativ och 32 % 

en positiv inställning till ämnet. I påståendet jag behöver svenska i mina framtida studier blev 

fördelningen följande: 26 % av eleverna valde svarsalternativet neutral medan 31 % inte tyckte 

det. Största delen av eleverna (42 %) tyckte dock att de kommer att behöva svenska i sina 

framtida studier. I påståendet jag tror att jag behöver svenska i arbetslivet liknade elevernas 

svar sinsemellan i alla grupper: 30 % av eleverna svarade att deras åsikt är ”neutral/vet inte”. 

Svaren ”nej/troligen inte” och ”ja/troligen” fick båda 35 % understöd. (Tuokko, 2009, s. 33.) 

 

3.2 Svenska i finska grundskolor (SFG) 

Svenska i finska grundskolor är en rapport skriven av Maria Green-Vänttinen och Hanna Lehti-

Eklund 2011. Deras undersökning är en del av Helsingfors universitets Svenska i toppen  

-projekt. Med det här projektet ville man undersöka bland annat vad eleverna och lärarna tycker 

om undervisningen av svenska i finska skolor (både gymnasier och grundskolor) (SFG, 2011, 

s. 3). Sammanlagt sju grundskolor omkring Finland deltog i undersökningen och skolorna i 

fråga valdes ut i samarbete med Utbildningsstyrelsen (skolans geografiska läge är ett exempel 

på faktorer som påverkade skolvalet) (SFG, 2011, s. 12). Forskarna undersökte bland annat vad 

som fungerar bra och vad som man kan förbättra i svenskundervisningen. 

 
11 Jag har översatt de ursprungligen finskspråkiga benämningarna och påståendena till svenska.  
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Materialet i Green-Vänttinen och Lehti-Eklunds forskning består av 156 elevberättelser, 18 

elevintervjuer (med 86 elever) och 39 klassobservationer. Elevberättelserna och -intervjuerna 

har man samlat in från frivilliga elever på årskurs 9 (både A- och B-svenska) medan 

klassobservationerna består av observationer av svensklektioner på årskurserna 7–9. (SFG, 

2011, s. 13.)12 Jag vill påpeka att jag koncentrerar mig på och presenterar bara de resultat som 

forskarna har fått fram från eleverna (eftersom jag undersöker elever).  

 

Resultaten i SFG (2011, s. 20) visar att elevernas inställning till att studera svenska var mera 

positiv än negativ (de följande procenttalen baserar sig på elevberättelserna): 49 % av eleverna 

var positivt inställda, 31 % hade en neutral/inte säker ställning till ämnet och 20 % var negativt 

inställda.13 En del av de positivt inställda eleverna tog ställning till om svenska är ett lätt eller 

ett svårt språk att lära sig. Av de här eleverna tyckte 62 % att svenska är ett lätt språk (SFG 

2011, s. 21.) Det är dock viktigt att lägga märke till att man inte vet hur många elever som har 

tagit ställning till ämnet.  

 

21 elever (13 %) tog ställning till om svenska borde vara ett obligatoriskt skolämne. Av de här 

eleverna tyckte 13 (62 %) att svenska borde vara frivilligt (SFG, 2011, s. 24.). Därtill tog 31 

elever (20 %) ställning till om det är nyttigt att kunna svenska. Av dem tyckte majoriteten, 19 

elever (61 %), att det inte är nyttigt att kunna svenska och 12 elever (39 %) tyckte att det är 

nyttigt att kunna svenska. De elever som tyckte att det inte är nyttigt att kunna svenska 

motiverade sina svar bland annat med att man behöver svenska bara i Sverige, engelska räcker 

som främmande språk och att man borde hellre lära sig ett annat främmande språk. De eleverna 

som tyckte att svenska är nyttigt nämnde som motivering att man kan behöva svenska i 

framtiden. (SFG, 2011, s. 32.) 

 
12 Därtill har forskarna intervjuat 12 svensklärare och 5 rektorer (SFG, 2011 s. 14–16). 
13 Indelningen till positivt, neutralt/inte säker och negativt inställda är gjorda av forskarna. 
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3.3 Elevernas attityder till B-svenska på årskurs 9 

Jag undersökte redan i min kandidatavhandling (Dimitriadis, 2018) niondeklassarnas attityder 

till B-svenska. Jag ville veta hurdana attityder eleverna på Grönskogsskolan (samma skola som 

i den nuvarande undersökningen) har till svenska och vilka faktorer som påverkar deras 

attityder till den. Därtill undersökte jag om det finns skillnader mellan pojkarnas och flickornas 

attityder. Jag lämnar dock könsaspekten bort eftersom den inte står i fokus i min nuvarande 

undersökning.  

Jag samlade in materialet med hjälp av en enkät under hösten 2015. Sammanlagt 74 elever 

(50 %) svarade på den. Enligt mina resultat hade eleverna varken väldigt positiva eller negativa 

attityder till svenska (Dimitriadis, 2018, s. 16, 36). Största delen av mina informanter (61 %) 

ansåg att svenska är nyttigt medan 14 % tyckte inte det. Det att Finland är ett tvåspråkigt land 

och att man kan behöva språket i framtiden (studier, arbete, resor till Sverige) var de mest 

frekventa argumenten bland mina informanter. Därtill uppskattade de flesta att man kan flera 

språk. Det som en del undrade dock var hur nyttigt det är att kunna svenska: man kan ju klara 

sig med engelska nuförtiden. (Dimitriadis, 2018, s. 19.) 

 28 % av mina informanter ansåg att svenska är lätt, 23 % ansåg att svenska är svårt och nästan 

hälften (49 %) ansåg att svenska är emellan de här två alternativen (Dimitriadis, 2018, s. 20). I 

fråga om läraren svarade 47 % av eleverna att hen påverkar positivt deras attityder till svenska. 

(Dimitriadis, 2018, s. 21). I den öppna frågan Vad är det viktigaste som påverkar din attityd till 

svenska? Motivera. fick de följande tre faktorerna mest understöd: läraren (30 %), eget 

intresse/egen motivation (19 %) och behovet av svenska i framtiden (19 %). Alla de 

ovannämnda faktorerna hade en mera positiv än negativ påverkan på elevernas attityder. 

(Dimitriadis, 2018, s. 22.) 

3.4 Elevernas attityder till B-svenska på årskurs 6 och 9 

Koivunen och Koskela (2018) undersökte i sin pro gradu-avhandling hurdana attityder och 

motivation eleverna på årskurs 6 och 9 har till B-svenska och om det finns skillnader mellan 

årskurserna. De undersökte också om könet eller skolbetyget påverkar elevernas motivation och 

attityder till svenska på något sätt. Därtill utredde de elevernas åsikter rörande de olika 
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arbetssätten man använder i svenskundervisning. (Koivunen & Koskela, 2018, s. 32.) Jag 

koncentrerar mig speciellt på deras resultat rörande elevernas attityder till svenska.   

 

Sammanlagt 14414 elever från fem olika skolor i Egentliga Finland deltog i undersökningen. 

Av dem var 78 elever på årskurs 6 och 66 elever på årskurs 9. Koivunen och Koskela samlade 

in materialet med hjälp av en enkät under våren 2017. Enkäten bestod av tre delar: 

bakgrundsfrågor15, motivation och attityder (32 frågor) och arbetssätt (14 frågor). Frågorna i 

del 2 bestod av olika positiva och negativa påståenden. Eleverna valde av 5 svarsalternativ det 

som bäst motsvarade deras åsikt. (Koivunen & Koskela, 2018, s. 33–35.) 

   

Enligt resultaten hade majoriteten av eleverna på årskurs 6 (62,8 %) neutrala eller positiva 

attityder till svenska. Motsvarande antal för elever på årskurs 9 var bara 45,5 %. Trots att största 

delen av eleverna på årskurs 6 hade antingen en positiv eller en neutral inställning till svenska 

ansåg över hälften av dem att de inte skulle studera ämnet om det vore frivilligt. Det här tyckte 

också över 60 % av eleverna på årskurs 9. (Koivunen & Koskela, 2018, s. 41, 46, 57–58.) 

 

Statistiskt signifikanta skillnader mellan årskurserna fanns i fem påståenden som mätte 

elevernas attityder till svenska. De var: 1) jag tycker om att studera svenska16, 2) det är roligt 

att studera svenska, 3) svensklektionerna är tråkiga, 4) jag tycker inte om att studera svenska 

och 5) jag hatar svenska. I alla de här fem påståendena hade sjätteklassarna mera positiva 

attityder till svenska än niondeklassarna. (Koivunen & Koskela, 2018, s. 48.) Efter att ha 

jämfört alla svaren mellan årskurserna kom Koivunen och Koskela (2018, s. 57–58) dock 

fram till att eleverna på årskurs 6 har bara en lite mer positiv inställning till svenska än eleverna 

på årskurs 9. 

 
14 Egentligen deltog 146 elever i undersökningen men forskarna måste utesluta två bristfälliga enkäter. 

(Koivunen & Koskela, 2018, s. 33).  
15 Till exempel klass, kön och det senaste betyget i svenska (Koivunen & Koskela, 2018, s. 81).  
16 Jag har översatt de ursprungligen finskspråkiga påståendena till svenska. 
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4 Material och metod 

Jag börjar det här avsnittet med att presentera min materialinsamlingsmetod, enkät. I kapitel 

4.2 fortsätter jag med att berätta hur jag genomförde materialinsamlingen och till slut talar jag 

om innehållsanalys som är min metod med vilket jag analyserar mitt material (kapitel 4.3).  

4.1 Enkät 

Jag har valt att undersöka elevernas attityder med hjälp av en enkät.17 Enligt Ejvegård (2009, s. 

49) använder man enkäter och intervjuer när man vill forska bland annat i åsikter, tyckanden 

och uppfattningar. Han nämner också många orsaker till varför det lönar sig att göra en 

enkätundersökning. För det första är insamling av material med hjälp av enkäter enklare, 

billigare och mindre tidskrävande än att samla in material med hjälp av intervjuer. För det andra 

kan man kontakta många informanter samtidigt och materialet är i skriftlig form från början. 

För det tredje säger han att det är lättare att jämföra svaren man får eftersom alla informanter 

har fått samma frågor. (Ejvegård, 2009 s. 55.)  

 

Begreppet bortfall i sammanhang med enkätundersökning betyder att en informant inte har 

svarat på enkäten (jfr Ejvegård, 2009, s. 56). Bortfallet kan vara antingen externt bortfall eller 

internt bortfall. Om externt bortfall handlar det när informanten inte vill eller inte har möjlighet 

att delta i undersökningen medan internt bortfall är när en informant som har deltagit i 

undersökningen inte har svarat på alla frågor i enkäten (varje fråga som informanten inte har 

svarat på är internt bortfall) (Ejlertsson, 2005, s. 25).  

 

Ejvegård (2009, s. 56) skriver att man alltid bör göra en bortfallsanalys. Därtill säger Ejlertsson 

(2005, s. 12) att det är viktigt att kartlägga det interna bortfallet för att få en uppfattning om hur 

bra frågorna i enkäten är (om frågorna är konstruerade bra är det interna bortfallet litet och om 

de är konstruerade dåligt tvärtom). På grund av de ovannämnda orsakerna gör jag en allmän 

bortfallsanalys och granskar det interna bortfallet av mitt material i kapitlet 6.3.  

 
17 Jag samlade in mitt material med hjälp av en enkät också i min kandidatavhandling. Jag anser att det är både 

ett bra sätt att samla in material för en attitydundersökning och därtill är det lättare för mig att jämföra 

resultaten från båda mina avhandlingar sinsemellan. 
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4.1.1 Likertskala och Flecheskala 

När man vill forska i attityder och åsikter brukar man ofta använda en Likertskala (Gall, Gall 

& Borg, 2003, s. 228–229 i Valli, 2015, s. 98). Skalan är utvecklad av den amerikanske 

psykologen Rensis Likert år 1932 (Egidius 2; Nardi, 2003, s. 66–67 i Valli, 2015, s. 98). 

Frågorna är formulerade som antingen positiva eller negativa påståenden (till exempel ”Jag 

tycker om min svensklärare.”) (Peda.net).  

I den ursprungliga skalan fanns det 7 svarsalternativ. Nuförtiden kan man variera mellan antal 

svarsalternativ: man kan ha 5 (den mest använda), 7, 9 eller även 11 svarsalternativ. 

Svarsalternativen kan lyda som följande: 1: instämmer helt, 2: instämmer delvis, 3: vet ej, 4: 

tar delvis avstånd ifrån eller 5: tar helt avstånd ifrån. De beror dock på påståendena. Därtill kan 

man använda jämna antal för svarsalternativ som till exempel 4 och 6 om man inte vill ge 

alternativet vet ej som möjligt svar. (Brill 2008, s. 427.)   

Flecheskala eller också grafisk skala fungerar i princip som Likertskala. Ursprungligen var den 

utvecklad för analfabeter: svarsalternativen är antingen i form av fyrkanter (av olika storlek) 

eller smilisar. Att använda smilisar är både vanligare och säkrare än att använda fyrkanter. Med 

säkrare syftar man till det att fyrkanterna kan vara ledande: de större fyrkanterna kan verka 

mera lockande än de mindre. (Valli, 2015, s. 101–102). 

4.1.2 Min enkät 

Min enkät består av 5 bakgrundsfrågor, 12 flervalsfrågor med plats att motivera svaret och 2 

öppna frågor. Alla de här frågorna ryms på tre A4-sidor (se bilagan 3). Enligt Valli (2015, s. 

87) kan man ha som allmän regel att enkätens maximala längd är två sidor när det är avsett för 

lågstadieelever och fem sidor när det är avsett för vuxna. Jag gjorde en tresidig enkät eftersom 

jag ville att eleverna orkar svara på den. Jag vill också lyfta fram att jag använde finska i enkäten 

för att eleverna skulle kunna delta i undersökningen (en svenskspråkig enkät skulle ha varit för 

svår).  

Jag bestämde mig för att använda smilisar eftersom de brukar vara både vanligare och säkrare 

att använda i jämförelse med fyrkanterna (se ovan). Därtill antog jag att det är lättare och 
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trevligare för eleverna att fylla i formulären på så sätt. Jag bestämde mig att använda en 

Likertskala av fem svarsalternativ eftersom det verkade bäst: inte för många svarsalternativ men 

inte heller en jämn skala eftersom jag ville att eleverna har möjligheten att använda alternativet 

”vet ej”. Det är också den traditionella skalan som forskare brukar använda (se Brill, 2008, s. 

427–429). Som man kan se är min insamlingsmetod en kombination av två olika skalor.  

Jag genomförde en pilotstudie av enkäten i Grönskogsskolan under vårterminen 2019 för en 

klass av elever på årskurs 8 och två klasser av elever på årskurs 9.18 Innan jag besökte skolan 

bad jag respons på min enkät från min seminariegrupp. Enligt de svar som jag fick från båda 

parter bearbetade jag enkäten till dess slutliga form. Jag bland annat uteslöt en del av 

dubbelpåståendena19 i enkäten eftersom det är bättre att eleverna orkar svara på de frågor som 

jag ställer än att de blir frustrerade och orkar inte göra det. Jag nämner det här eftersom enligt 

Ejvegård (2005, s. 56) borde man alltid ha både den positiva och den negativa formen av en 

fråga/ett påstående. Annars blir frågan/påståendet ledande vilket å sin sida minskar 

trovärdigheten.  

Utöver enkäten gjorde jag två skriftliga presentationer där jag berättade vem jag var och vad 

min undersökning handlade om. Den ena presentationen var avsedd för eleverna och den andra 

för elevernas föräldrar/målsmän (för att se hur de här ser ut, se bilagorna 1 och 2). När jag 

besökte lärare Karlssons klasser för första gången projicerade vi presentationen för eleverna på 

klassens tavla. På grund av överlappning i våra tidtabeller bestämde vi med lärare Jansson att 

hen visar presentationen om mig och min undersökning för sina klasser20. Den andra 

presentationen skickade lärarna Karlsson och Jansson till elevernas föräldrar/målsmän via 

Wilma.21   

 
18 Jag genomförde pilotstudien i samma skola där jag genomförde själva undersökningen och för samma elever 

som var mina informanter.  
19 Ursprungligt fanns varje påstående både i sin positiva och negativa form, t.ex. Jag tycker att min lärare i 

svenska är bra. – Jag tycker att min lärare i svenska är dålig. 
20 Eleverna i lärare Janssons klasser kände mig sedan tidigare eftersom jag hade vikarierat hen under hösten 2018 

och våren 2019.  
21 Wilma är en software som man använder i alla skolstadier i Finland. Dit kommer till exempel elevens närvaro 

och betyg. Därtill kan lärarna skicka meddelande till eleverna och deras målsmän via den och tvärtom. 

(Visma.) 
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4.2 Etiska principer 

Enligt den Forskningsetiska delegationen (2019, s. 30–31) ska forskaren be om lov av 

vårdnadshavarna om hen vill undersöka minderåriga som är under 15 år. Eftersom en del av 

mina informanter inte hade fyllt 15 år kontaktade jag elevernas föräldrar/målsmän via lärare 

Karlsson och lärare Jansson med ett Wilma-meddelande. I meddelandet förklarade jag bland 

annat att jag samlar in materialet för min undersökning anonymt. Därtill bad jag föräldrarna att 

fylla i pappret för tillstånd som jag hade gett eleverna i skolan i fall de får delta i min 

undersökning (se slutet av bilaga 1). I pappret för tillstånd stod det också att jag kommer att 

förstöra alla svaren efter att min pro gradu-avhandling är färdig. 

Förutom vårdnadshavarna bad jag om lov av Vanda stad (skriftligt), Grönskogsskolans rektor 

och svensklärarna (muntligt) för att genomföra min undersökning. Anledningar till ett skriftligt 

forskningslov är att städerna och kommunerna kan ”undvika överlappande undersökningar” 

och att de kan försäkra att undersökningarna är offentliga (Esbo stad 1). Jag antar att offentlighet 

i det här sambandet betyder att alla har möjlighet att läsa de gjorda undersökningarna, både 

vanliga människor och forskare.  

4.3 Materialinsamling 

Jag samlade in mitt material från ett högstadium i Vanda under maj 2019. Efter att ha fått lov 

av Grönskogsskolans rektor och Vanda stad kom jag överens med skolans svensklärare, 

Karlsson (tre klasser i åk 8 och två klasser i åk 9) och Jansson22 (fyra klasser i åk 8 och tre 

klasser i åk 9) när presentationen om mig och min undersökning samt insamlingen av materialet 

skulle ske. Jag hade kommit överens med lärarna att eleverna får svara på enkäten under deras 

svensklektioner för att få så många svar som möjligt tillbaka.  

 

Alla elever på årskurs 8 och 9 som hade B-svenska fick delta i undersökningen. Det betyder att 

sju klasser på årskurs 8 och fem klasser på årskurs 9 var med. 23  I de här 12 klasserna fanns det 

 
22 Jag samlade också materialet för min kandidatavhandling (Dimitriadis, 2018) in från lärare Karlssons och 

Janssons klasser. 
23 Det fanns sammanlagt nio klasser på åk 8 och åtta klasser på åk 9 i Grönskogsskolan år 2019. Det betyder att 

fem klasser blev utanför min undersökning. Två av de här klasserna (en på åk 8 och en på åk 9) tog jag inte med 
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sammanlagt 225 elever varar 116 var på årskurs 8 och 109 var på årskurs 9. Av alla de här 

eleverna fick jag 125 (56 %) svar tillbaka: 61 från elever på årskurs 8 och 64 från elever på 

årskurs 9. På grund av att tre elever hade fyllt i sina enkäter bristfälligt måste jag dock utesluta 

en enkät från årskurs 8 och två från årskurs 9. Det betyder att mitt material består totalt av 122 

enkäter. 

 

Den första gången jag mötte eleverna av lärare Karlsson24 presenterade jag mig själv och 

berättade varför jag var där. Jag gick igenom påståendena och frågorna i enkäten tillsammans 

med eleverna och de fick fråga mig om det fanns något oklart i den. Efter det fortsatte lärare 

Karlsson lektionen som vanligt. I princip lyssnade jag när läraren undervisade och när eleverna 

gjorde övningar gick jag runt och hjälpte till. Jag valde att observera lektionerna för att få en 

uppfattning om hur eleverna arbetar med läraren. Därtill ville jag att eleverna får möjligheten 

att lära känna mig bättre. Även om jag använder deltagande observation25 i min undersökning 

är det dock viktigt att lägga märke till att den inte är min metod.  

 

Den andra gången jag mötte eleverna fick de som hade fått tillstånd av sina föräldrar/målsmän 

fylla i enkäten. De som inte deltog i undersökningen gjorde övningar antingen i klassen (lärare 

Janssons årskurser) eller i en annan klass (lärare Karlssons årskurser). Jag antar att de som inte 

deltog i undersökningen var sådana elever som antingen inte ville delta i den och hade därför 

inte bett om tillstånd eller de hade glömt att göra det. Efter att jag hade fått alla enkäter tillbaka 

från en klass, utförde vi dragningen tillsammans. Med det syftar jag till belöningen som jag 

hade lovat för eleverna: en chokladkaka per klass. En frivillig elev fick komma fram i klassen 

och dra ett papper ur elevernas tillståndspapper.  

 
eftersom de var specialklasser och en klass på åk 8 hade A-svenska. Slutligen bestämde jag mig att också utesluta 

två klasser på åk 9 eftersom läraren som undervisade de här klasserna var inte densamma som då när jag samlade 

in material för min kandidatavhandling.  
24 Som jag nämnde i kapitel 4.1.2 presenterade lärare Jansson min undersökning för sina klasser på grund av 

överlappande tidtabeller.  
25 Deltagande observation är en forskningsmetod där forskaren beskriver till exempel handlingar som hen deltar i 

(Ejvegård, 2009, s. 76). 
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4.4 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en metod med vilken man kan analysera olika slags texter och 

kommunikation som antingen är i skriftlig eller i muntlig form. Med hjälp av denna metod 

kategoriserar och sammanfattar man skriftligt den information som det undersökta fenomenet 

innehåller. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117.) Ursprungligen använde man den här metoden för 

att analysera bland annat hymner, nyheter och annonser (Elo & Kyngäs, 2008, s. 107–108). Jag 

använder den här metoden för att analysera elevernas svar på enkäten. Jag använder också 

diagram (kvantitativ analysmetod) i min analys.  

  

Man kan dela innehållsanalysen in i tre delar som är: 1) materialbaserad innehållsanalys, 2) 

teoribaserad innehållsanalys och 3) teoristyrd innehållsanalys (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 

121–122, 127, 133).26 Jag använder den materialbaserade innehållsanalysen för att analysera 

elevernas svar på en öppen fråga och den teoribaserade innehållsanalysen för att kategorisera 

mina påstående i min enkät. Nedan presenterar jag kort båda typerna av innehållsanalys. Innan 

det vill jag påpeka att förutom kvalitativa analysmetoder (innehållsanalys) använder jag också 

kvantitativa analysmetoder: jag presenterar och analyserar elevernas svar på påståendena i form 

av diagram. 

 

I stora drag finns det tre arbetsfaser i den materialbaserade innehållsanalysen: 1) reducering av 

materialet, 2) gruppering av materialet och 3) skapande av teoretiska begrepp. (Miles och 

Huberman, 1994, citerad i Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 122). Med andra ord de teoretiska 

begreppen uppstår från materialet. I den teoristyrda innehållsanalysen skapar man å sin sida 

först de teoretiska begreppen på basis av tidigare modeller eller teorier. Efter det letar man efter 

innehåll som passar under de här teoretiska begreppen från materialet. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 127–132.)  

  

På basis av mina forskningsfrågor har jag delat in mina informanters svar under följande 

kategorier: 1) attityden hos Grönskogsskolans elever till svenska, 2) faktorer som påverkar 

 
26 Jag har översatt de finskspråkiga begreppen till svenska. På finska heter de här begreppen: aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi, teorialähtöinen sisällönanalyysi och teoriaohjaava sisällönanalyysi (Tuomi & Sarajärvi. 2018, 

s.121–122, 127, 133). 
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elevernas attityder till svenska och 3) likheter och skillnader mellan årskurserna. I den första 

kategorin granskar jag elevernas attityder till svenska på basis av deras svar på påståendena 2, 

5, 8 och 11–12 i enkäten. I den andra kategorin analyserar jag hur de olika faktorerna 

presenterade i enkäten påverkar elevernas attityder till svenska. Delen baserar sig på elevernas 

svar på påståendena 1, 3–4, 6–7 och 9–10 samt en öppen fråga. Slutligen lyfter jag i den sista 

kategorin fram hurdana likheter eller skillnader det finns mellan årskursernas svar.  

  

Till slut vill jag lyfta fram att jag har grupperat svarsalternativen täysin samaa mieltä (helt av 

samma åsikt) och jokseenkin samaa mieltä (i stort sett av samma åsikt) samt 

alternativen täysin eri mieltä (helt av annan åsikt) och jokseenkin eri mieltä (i stort sett 

av annan åsikt) ihop. De två förstnämnda motsvarar svarsalternativet ”ja” och de två sistnämnda 

motsvarar svarsalternativet ”nej” i kapitel 5. Den här sammanfogningen möjliggör jämförelsen 

mellan mina resultat från pro gradu-avhandlingen med resultat från tidigare undersökningar 

som jag presenterade i kapitel 3. Därtill bestämde jag mig att tillägga ordet ”neutral” till 

svarsalternativet jag vet inte. Orsaken till det är att många av mina informanter har använt det 

här svarsalternativet för att uttrycka en neutral inställning till ämnet. För att se hur elevernas 

svar indelas mellan de ursprungliga svarsalternativen se bilagorna 4 och 5. 
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5 Resultat och analys 

I det här kapitlet presenterar och analyserar jag elevernas svar på enkäten. Jag börjar med att ge 

bakgrundsinformation om mina informanter i kapitel 5.1. Efter det fortsätter jag med att 

presentera hurdana attityder elever på Grönskogsskolan har till svenska (delkapitel 5.2) och vad 

som verkar vara orsaken till deras åsikter (delkapitel 5.3). Till sist granskar jag hurdana likheter 

eller skillnader det finns mellan årskurserna (delkapitel 5.4). 

 

Innan jag fortsätter med bakgrundsinformation av mina informanter vill jag påpeka att jag har 

översatt alla de ursprungligen finskspråkiga enkätfrågorna och påståendena som förekommer i 

kapitlen nedan till svenska. Min analys innehåller också direkta citat ur elevernas svar. Även 

om jag har översatt citaten till svenska bestämde jag mig att hålla de ursprungligen finska svaren 

med. Därtill vill jag lyfta fram att jag använder symbol * i samband med mina figurer och 

tabeller för att markera att en eller flera elevers svar inte är med. Det finns två möjliga orsaker 

till den här situationen: eleven har antingen inte svarat på frågan/påståendet eller eleven har valt 

flera alternativ (smilisar). Jag har markerat de här bortfallen i slutet av bilagorna 4 och 5.  

5.1 Informanterna – bakgrundsinformation 

Jag börjar den här delen med att presentera hur många elever deltog i undersökningen. Efter det 

lyfter jag fram elevernas svar på bakgrundsfrågorna 3–5. De handlar om elevernas sista betyg i 

svenska och om de har svenskspråkiga släktingar eller kompisar de håller kontakt med.     

5.1.1 Indelning mellan dem som svarade och dem som inte svarade 

Som jag nämnde i kapitel 4 deltog 12 klasser i min undersökning. I de här klasserna fanns det 

sammanlagt 225 elever varar 125 (56 %) elever svarade på min enkät. Av de här 125 elever var 

61 elever på årskurs 8 och 64 elever var på årskurs 9. På grund av att tre elever hade fyllt i sina 

enkäter bristfälligt måste jag dock utesluta en enkät från årskurs 8 och två från årskurs 9. Det 

betyder att mitt material består totalt av 122 enkäter. Figur 1 nedan visar hur många elever av 

alla som kunde ha deltagit i undersökningen gjorde det. Figur 2 demonstrerar å sin sida hurdan 

indelningen mellan årskurserna var (efter att jag hade uteslutit 3 svar).  
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Figur 1 Indelning av alla elever på åk 8 och 

9 som svarade/inte svarade på enkäten (N = 

225). 

 Figur 2 Indelning av informanterna enligt 

årskursen (N = 122). 

Figur 3 Indelning av elever på åk 8 som 

svarade/inte svarade på enkäten (N = 115). 

 Figur 4 Indelning av elever på åk 9 som 

svarade/inte svarade på enkäten (N = 107). 

Figurerna 3 och 4 ovan visar att över hälften av alla elever på båda årskurser deltog i 

undersökningen. Det kommer också fram att det inte finns en stor skillnad mellan årskurserna 

gällande antalet elever som svarade på enkäten: 60 (52 %) på årskurs 8 och 62 (58 %) på årskurs 

9. Skillnaden mellan årskurserna är bara 5 procentenheter.  

Även om könsfördelningen inte är i fokus i min undersökning vill jag dock lyfta fram att flera 

flickor (60 %) än pojkar (40 %) svarade på enkäten. Jag nämner det här eftersom det kan 

påverka mina resultat. Indelningen mellan könen ser ut följande på årskurs 8: 38 flickor (64 %) 

och 21 (36 %) pojkar svarade på enkäten. Därtill hade en elev inte alls valt mellan alternativen 

flicka, pojke, annat. Skillnaden mellan könen på årskurs 9 var inte lika stor: jag fick 35 svar  

(56 %) från flickorna och 27 (44 %) från pojkarna.     
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5.1.2  Informanternas betyg 

Tabell 2 nedan demonstrerar indelningen av elevernas betyg i svenska på båda årskurser.  

Betyg Elever på åk 8 

(N = 58)* 

% Elever på åk 9 

(N = 60)* 

% Totalt 

(N = 118)* 

% 

10 6 10 4 7 10 8 

9 18 31 21 35 39 33 

8 18 31 18 33 36 31 

7 14 24 9 15 23 19 

6 2 3 7 12 9 8 

5 0 0 1 2 1 1 

4 0 0  0  0 0 0 

Tabell 2 Indelning av elevernas betyg. 

Som man kan se i tabell 2 ovan är de mest frekventa betygen på båda årskurser 9 (33 %) och 8 

(31 %). På tredje plats kommer betyget 7 som 19 % av alla mina informanter har fått. På fjärde 

plats finns å sin sida betygen 10 och 6 som 8 % har fått. Ingen av dem som deltog i 

undersökningen hade fått betyg 4 och en enda elev hade fått betyg 5 (1 % av alla elever). Man 

kan också se att det inte finns stora skillnader mellan årskurserna gällande indelningen av 

betygen. De ovanstående siffrorna tyder på att majoriteten av dem som svarade på enkäten har 

goda kunskaper i svenska.    

5.1.3 Informanternas relationer till svenskspråkiga   

Tabellerna 3 och 4 nedan visar elevernas svar på bakgrundsfrågorna 5 och 6.  

 Elever på åk 8 

(N = 58)* 

% Elever på åk 9 

(N = 62) 

% Totalt 

(N = 120)* 

% 

Ja 6 10 9 15 15 12 

Nej 52 90 53 85 105 88 

Tabell 3 Eleverna som har/inte har svenskspråkiga släktingar.  
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Man kan konstatera på basis av tabell 3 ovan att majoriteten av informanterna (88 %) inte har 

svenskspråkiga släktingar. Tabellen visar också att det finns bara en liten skillnad (5 

procentenheter) mellan årskurserna.     

 Elever på åk 8 

(N = 57)* 

% Elever på åk 9 

(N = 62) 

% Totalt 

(N = 119)* 

% 

Ja 15 12 21 34 36 30 

Nej 42 88 41 66 83 70 

Tabell 4 Eleverna som har/inte har svenskspråkiga kompisar. 

Tabell 4 visar att 30 % av eleverna har svenskspråkiga kompisar. Man kan också märka att det 

finns en skillnad av 22 procentenheter mellan årskurserna: 34 % av eleverna på årskurs 9 har 

svenskspråkiga kompisar medan samma antal är bara 12 % på årskurs 8.     

5.2 Attityden hos Grönskogsskolans elever till svenska 

I figur 2 nedan presenterar jag elevernas svar på påståendena 2, 5, 8, 11 och 12. Elevernas 

svar på de här påståendena visar hurdan attityd de har till svenska.  

Figur 5 Hurdan attityd eleverna har till svenska (N = 122*).  
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Som man kan se från figuren ovan anser majoriteten av mina informanter att det inte är roligt 

att studera svenska. Enligt elevernas svar på påstående 2 anser 36 % av eleverna det här. En 

litet mindre andel elever (30 %) är av motsatt åsikt och 34 % av eleverna har antingen inte 

kunnat bestämma sin attityd eller har en neutral attityd till svenska. När man granskar elevernas 

svar på påstående 11 som utgör en motsats till påstående 2 kan man konstatera att en liten större 

andel elever (40 %) anser att det inte är roligt att studera svenska. Nästan lika stor andel 

informanter (37 %) angav å sin sida att de tycker om att studera svenska och 22 % valde 

svarsalternativet vet ej/neutral. Nedan kan man se hur eleverna har motiverat sina val på 

påståendena 2 och 11.  

Det är inte roligt att studera svenska. 

Se tuntuu turhalta koska ruotsissa pärjää englannilla 

Det känns onödigt eftersom man klarar sig med engelska i Sverige. 

Kokeet vaikeita, tunnit tylsiä. 

Proven är svåra, lektionerna tråkiga.  

Det är roligt att studera svenska. 

Mielestäni ruotsin opiskelu on kivaa, koska siinä oppii uutta kieltä, jota voin tarvita 

tulevaisuudessani.  

Jag tycker att det är roligt att studera svenska eftersom jag lär mig ett nytt språk som jag kan 

behöva i framtiden.  

Hyvä opettaja tekee opiskelusta mukavaa  

En bra lärare gör studier i svenska trevliga 

Vet ej/neutral 

Ruotsi on kouluaine, joka ei ole lempiaineeni, mutta suhtaudun siihen neutraalisti.  

Svenska är ett skolämne som inte är mitt favoritämne men jag förhåller mig neutralt till det. 

En osaa sanoa koska on kivaa oppia mutta tehtävät ja lukeminen on vaikeaa  

Jag vet inte eftersom det är roligt att lära sig men övningarna och att läsa är svårt 

Förutom de ovannämnda exemplen motiverade eleverna sina val bland annat med att svenska 

är lätt eller svårt, det är roligt att lära sig ett nytt språk, svenska är obligatoriskt och atmosfären 
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i klassrummet. Även om ett litet större antal elever har en negativ inställning till hur roligt 

svenska är, är det viktigt att märka att resultaten är relativt jämna mellan motpolerna.   

Påståendena 5 och 12 handlar om svenskans nyttighet. Här är indelningen klar: nästan hälften 

(47 %) av alla informanter anser att svenska är nyttigt, 28 % är av motsatt åsikt och 25 % vet 

inte eller har en neutral inställning till påstående 5. På påstående 12 har hälften (50 %) av mina 

informanter svarat att svenska är nyttigt medan 29 % anser det inte och 22 % vet inte eller har 

en neutral inställning till påståendet. 

De två mest frekventa motiveringarna för varför eleverna tycker att svenska är nyttigt är att 

Finland är ett tvåspråkigt land och att svenska behövs i studierna och i arbetslivet. Eleverna 

lyfter också fram att alla språk man kan är en fördel. De som är av motsatt åsikt nämner att 

svenska är onödigt bland annat eftersom de aldrig har behövt svenska eller eftersom man klarar 

sig med engelska. En del anser att det vore nyttigare att studera ett språk som är mera allmänt 

än svenska (till exempel ryska eller spanska).  

Påstående 8 lyder Jag tycker att svenska borde vara ett valfritt ämne. Elevernas svar på det här 

påståendet tyder på en negativ attityd till svenska. En klar majoritet (60 %) av mina informanter 

håller nämligen med påståendet. 22 % gör det inte och 17 % hör till kategorin vet ej/neutral. 

Många av dem som håller med påståendet har motiverat sitt svar med att man behöver svenska 

bara lite eller inte alls i livet. Nedan lyfter jag fram tre konkreta exempel på hur elever som är 

av samma åsikt med påståendet har motiverat sitt val. 

Svenska borde vara ett valfritt ämne.  

Englannilla ja Suomella pärjää. Peruskoulussa opetetulla ruotsilla ei pärjää keskustelussa. 

Man klarar sig med Engelska och Finska. Man klarar inte av en diskussion på svenska med 

det svenska som man lär sig på grundskolan.  

TODELLA SAMAA MIELTÄ!!! kiinnostus ja kielen oppiminen parantuisi jos saisi valita 

haluaako opiskella ruotsia. 

VERKLIGEN AV SAMMA ÅSIKT!!! intresset och inlärningen av språket skulle förbättras 

om man kunde välja om man vill studera svenska. 

Joillekin se on vaikeaa → pienentää KA:a → opiskelupaikan saanti vaikeampaa, eikä 

kuitenkaan ikinä käytä ruotsin kieltä. 
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För några är svenska svårt → minskar medeltalet av betyget → svårare att få en studieplats 

och ändå kommer man aldrig att använda svenska.  

 

5.3 Faktorer som påverkar elevernas attityder till svenska 

I det här avsnittet presenterar jag elevernas svar på påståendena 1, 3–4, 6–7 och 9–10. Svaren 

visar hur faktorer som lärare, egna kunskaper, läromaterial och behov av svenska i framtiden 

påverkar elevernas attityder till svenska. Därtill presenterar jag elevernas svar på en öppen fråga 

i slutet av delen.  

Figur 6 Vad som påverkar elevernas attityder till svenska (N = 122).  

Som man kan konstatera på basis av figur 3 tycker 44 % av mina informanter att svenska är lätt, 

31 % förhåller sig neutralt (vet ej) till ämnet och 25 % tycker att svenska är svårt. De som tycker 

att svenska är lätt lyfter fram bland annat att svenska är ett regelbundet språk, det påminner om 

engelska och att ordförrådet/grammatiken/uttalet är lätt. De som svarade vet ej/neutral nämnde 

att det beror på ämnet/temat: vissa ämnen/teman är lätta och vissa är svåra. De som ansåg 

svenska vara svårt motiverade å sin sida sina val med att svenskans ordförråd/grammatik/uttal 

är svårt. Därtill lyfte en del fram att man borde själv studera/satsa mera på svenska.  

En aning större andel elever (45 %) anser att svenska är svårt i påstående 10 som formar 

motpolen till påstående 1. 32 % är av motsatt åsikt och 22 % har valt alternativet vet ej/neutral. 
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Följaktligen kan man konstatera att resultaten på påståendena 1 och 10 är inkonsekventa. En 

närmare granskning av elevernas svar visar att en del av eleverna har motiverat sina svar på 

påståendena 1 och 10 på olika sätt. Nedan finns ett exempel på hur en elev som har svarat ”ja” 

på båda påståendena har motiverat sina val. 

Svenska är lätt Svenska är svårt 

riippuu asiasta mutta kielet aika helppoja mulle 

beror på saken men språk är ganska lätta för mig 

vaikeampaa kuin englanti 

svårare än engelska 

I de flesta fallen handlar det dock om en situation där eleven antingen har svarat ”ja” eller ”nej” 

på det ena påståendet och ”vet ej/neutral” på det andra påståendet utan att byta motivering. 

Största delen av eleverna (64 %) håller med påstående 3 Jag tycker att min lärare i svenska är 

bra. 21 % har valt alternativet vet ej/neutral och 15 % är av motsatt åsikt. Att läraren är bra 

motiveras på följande sätt: kan undervisa, hjälper när det behövs, är positiv/uppmuntrande/ 

lättsam och kan hålla ordning när det behövs. De som är av motsatt åsikt skriver att de får för 

mycket hemläxor och proven är för svåra, läraren uppmuntrar/motiverar inte, hen förstår inte 

eleverna och hen kräver för mycket (orsakar stress) samt är för strikt.  

Påstående 4 lyder Jag är dålig i svenska. 45 % av mina informanter anser att påståendet inte 

stämmer medan 31 % anser att det gör det. Därtill hör 24 % av informanterna till kategorin vet 

ej/neutral. De som anser att de inte är dåliga i svenska lyfter fram att de har ett bra betyg i 

svenska, att språket är lätt och att de tränar före prov. De som anser att de är dåliga i svenska å 

sin sida säger att de inte har viljat eller orkat studera/träna svenska. Därtill nämner en del av 

dem vad de inte kan (till exempel ordförrådet, att tala, att skriva).        

Figur 3 visar att en klar majoritet av eleverna (60 %) anser att andra (till exempel kompisar, 

familjen eller medier) inte påverkar negativt deras attityd till svenska. 22 % har valt alternativet 

vet ej/neutral och 18 % är av samma åsikt med påstående 6. De två mest frekventa svaren bland 

dem som inte håller med påståendet är antingen att de struntar i andras åsikter om svenska eller 

att andra tvärtom uppmuntrar dem att studera svenska. Därtill lyfter några fram den egna viljan 

att lära sig svenska och behovet av språket i framtiden. De som anser att andra påverkar negativt 

deras attityder till svenska nämner att kompisarna hatar svenska och den negativa attityden 
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smittar av sig. Också det att kompisarna/familjen är emot tvångssvenska eller att de anser 

svenska vara onyttigt påverkar elevernas attityder negativt.  

Påstående 7 har med det svenska inlärningsmaterialet att göra. Enligt 56 % av mina informanter 

är det svenska inlärningsmaterialet bra. 30 % understöder alternativet vet ej/neutral och 14 % 

anser att inlärningsmaterialet är dåligt. I det här påståendet är det viktigt att lyfta fram att nästan 

alla av mina informanter syftar med inlärningsmaterialet till bokserien de använder under 

lektionerna. Därtill vill jag påpeka att eleverna på årskurs 8 och 9 använde olika bokserier år 

2019: eleverna på årskurs 8 använde bokserien Megafon (Otava) medan eleverna på årskurs 9 

använde bokserien På gång (SanomaPro). Jag vill också lyfta fram att eleverna på årskurs 8 

använde bokserien Hallonbåt (SanomaPro) under årskurserna 6 och 7.  

Eleverna på årskurs 9 anser att deras inlärningsmaterial är klart och mångsidigt. Kapitlen är 

nära elevernas liv och textbokens serier är bra. Några elever på åk 8 lyfter fram att även om de 

tycker att bokserien Megafon är bra, är det irriterande/tråkigt att man inte får skriva i böckerna 

utan man måste göra alla övningar i häftena (orsaken till det är att samma böcker används i 

många år av olika elever). De som tycker att inlärningsmaterialet är dåligt nämner att vissa 

kapitel/ordförrådet i vissa kapitel är konstiga, onödiga eller inte praktiska. Därtill lyfter en del 

av eleverna på årskurs 8 fram att bokserien Hallonbåt var lättare (och därför bättre) än Megafon.            

Påstående 9 lyder Jag behöver svenska i framtiden. 44 % av mina informanter håller med 

påståendet, 29 % är av motsatt åsikt och 22 % vet inte om de kommer att behöva svenska i 

framtiden. De som är av samma åsikt med påstående 9 säger att de kommer att behöva svenska 

i framtida studier och arbetsplatser samt när de reser utomlands. Därtill motiverar en del av 

eleverna sitt val med att svenska är vårt andra officiella språk. De som är av motsatt åsikt å sin 

sida lyfter fram att de klarar sig med engelska och att de tänker ha ett jobb där svenska inte 

behövs.      

Tabell 5 nedan demonstrerar elevernas tre mest frekventa svar på öppna frågan Vad påverkar 

mest din attityd till att studera svenska? Berätta på vilket sätt. På grund av att en del av eleverna 

antingen inte berättade på vilket sätt deras val påverkar deras attityd eller för att det av andra 
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orsaker var omöjligt för mig att avgöra det bestämde jag mig att tillägga kategorin påverkan 

oklar i tabellen. 

Tabell 5 Vad som mest påverkar elevernas attityder till svenska (N = 119*). 

Som man kan se i tabell 5 anser 32 % av alla mina informanter att läraren påverkar mest deras 

attityder till svenska. På andra plats kommer kompisar med 18 % och på tredje plats finns 

familjen/släkten med ett understöd av 11 %. Man kan också märka att både läraren och 

kompisarna påverkar mera negativt än positivt på elevernas attityder. Familjen/släkten är det 

enda svaret av de här tre som påverkar mera positivt än negativt elevernas attityder till svenska. 

Nedan finns tre exempel på hur eleverna har svarat och motiverat sina svar. 

Opettaja, jos opettaja on vihainen ja huonolla tuulella ei minustakaan ole kiva opiskella, 

vaikka siitä tykkäisinkin. 

Läraren, om läraren är arg och på dåligt humör är det inte roligt att studera svenska även om 

jag skulle tycka om det. 

Kaverit. Oon hikke jos saan 9 ruotsista ja ruotsi on noloa. Enkä tarvitse sitä tulevaisuudessa.  

Kompisar. Jag är plugghäst om jag får 9 från svenska och svenska är genant. Och jag behöver 

det inte i framtiden.  

Perhe/läheiset. He puhuvat minulle välillä kotona ruotsia, vaikka he eivät ole millään tavalla 

ruotsalaisia. Mummini on ollut ruotsin opettaja. 

Familjen/de nära. De talar ibland svenska till mig hemma även om de inte är svenskspråkiga. 

Min mormor har varit lärare i svenska.   

Andra faktorer som eleverna lyfter fram i sina svar är: eget intresse/egen motivation, behovet i 

framtiden, betyg/prov, hur roligt/tråkigt svenska är, hur lätt/svårt svenska är samt hur nyttigt 

eleverna anser svenska vara. 

 Totalt 

(N = 119)* 

% Påverkar 

positivt 

% Påverkar 

negativt 

% Påverkan 

oklar 

% 

 Läraren 38 32 11 9 20 17 7 6 

Kompisar 21 18 3 3 13 11 5 4 

Familjen/släkten 13 11 9 8 1 1 3 3 
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5.4 Likheter och skillnader mellan årskurserna 

I det här avsnittet granskar jag hurdana likheter och skillnader det finns mellan årskursernas 

svar. Figurerna 7 och 8 nedan demonstrerar hur eleverna har svarat på påståendena 2, 5, 8, 11 

och 12.  

Figur 7 Hurdan attityd eleverna på åk 8 har till svenska (N = 60*).  

Figur 8 Hurdan attityd eleverna på åk 9 har till svenska (N = 62). 
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Som man kan se i figurerna ovan liknar årskursernas svar varandra mycket och i vissa 

påståenden är årskursernas svar nästan identiska (till exempel påståendena 5 och 12 som 

handlar om svenskans nyttighet). Skillnaderna mellan årskurserna håller sig mellan 0 och 13 

procentenheter. Skillnader som är mera än 10 procentenheter förekommer för det mesta i 

kategorin vet ej/neutral. Trots att årskursernas svar liknar varandra vill jag lyfta fram två 

skillnader som finns mellan gruppernas svar på påståendena 2 och 11 (hur roligt/inte roligt det 

är att studera svenska). Därtill lyfter jag fram en liten skillnad som kommer fram på påstående 

8 (handlar om att svenska borde vara ett valfritt ämne).  

Bland elever på årskurs 8 är det mest frekventa svaret på påstående 2 med ett understöd av 38 % 

att det inte är roligt att studera svenska. Även om den här siffran är nästan densamma bland 

elever på årskurs 9 (34 %) finns det en skillnad mellan årskursernas svar på alternativet nej. 

25 % av elever på årskurs 8 anser att det är roligt att studera svenska medan samma siffra är 

34 % bland elever på årskurs 9. Det vill säga att ett större antal elever på årskurs 9 än elever på 

årskurs 8 anser att det är roligt att studera svenska. 

Samma mönster kommer fram när man granskar årskursernas svår på påstående 11: 40 % av 

eleverna på årskurs 8 tycker att det inte är roligt att studera svenska medan 43 % av eleverna 

på årskurs 9 är av motsatt åsikt. Det är viktigt att lägga märke till att jag har ovan lyft fram de 

alternativ som har fått mest understöd bland båda årskurser. På påstående 8 har en större andel 

elever på årskurs 9 (66 %) än elever på årskurs 8 (54 %) svarat att svenska borde vara ett valfritt 

ämne. Jag vill dock påpeka att årskursernas svar på det ovannämnda påståendet är mera lika än 

olika.  

Jag fortsätter med att granska årskursernas svar på påståendena 1, 3–4, 6–7, 9 och 10 som är 

presenterade i figurerna 9 och 10 nedan.  
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Figur 9 Vad som påverkar elevernas attityder till svenska på åk 8 (N = 60*). 

Figur 10 Vad som påverkar elevernas attityder till svenska på åk 9 (N = 62*). 

 

På basis av figurerna 9 och 10 kan man konstatera att det finns flera skillnader mellan 

årskursernas svar på de här påståendena än på påståendena presenterade i figurerna 7 och 8. 

Figurerna ovan visar att skillnaderna mellan årskursernas svar varierar mellan 1 och 19 

procentenheter. Igen förekommer de flesta av de stora skillnaderna mellan årskurserna i 

svarsalternativet vet ej/neutral. Därtill kommer det fram att årskursernas svar är mest likriktade 
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på påstående 6 som handlar om hur negativt andra påverkar elevernas attityder till svenska. 

Trots de skillnader som jag lyfter fram nedan vill jag påminna om att i många fall är skillnaderna 

mellan årskurserna inte stora. 

 

I fråga om påståendena 1 och 10 (svenska är lätt/svårt) är svaren mellan årskurserna likriktade 

när man granskar svaren ”ja”. På påstående 1 tycker 38 % av eleverna på årskurs 8 och hälften 

av eleverna på årskurs 9 att svenska är lätt. Följaktligen finns det en liten skillnad till 

niondeklassare. På påstående 10 meddelar å sin sida 47 % av åttondeklassare och 43 % av 

niondeklassare att svenska är svårt.27 Det blir dock skillnad mellan årskurserna i svaren ”nej” 

på påstående 10: flera elever på årskurs 9 (37 %) än elever på årskurs 8 (28 %) anser att svenska 

är lätt. De ovanpresenterade procenttalen tyder på att eleverna på årskurs 9 anser att svenska är 

lättare än eleverna på årskurs 8.    

 

Över hälften av eleverna på båda årskurser anser att deras lärare i svenska är bra. Resultaten 

visar dock att elever på årskurs 9 förhåller sig mera positivt till sina lärare än elever på årskurs 

8. Det kommer fram både när man granskar svaren ”ja” och ”nej”. Svaren ”ja” visar att flera 

elever på årskurs 9 (73 %) än elever på årskurs 8 (56 %) tycker om sin lärare i svenska. Vidare 

visar resultaten att betydligt färre elever på årskurs 9 (2 %) än elever på årskurs 8 (29 %) tycker 

att deras lärare i svenska är dålig.     

 

Påstående 4 handlar om elevernas kunskaper i svenska. Enligt båda årskurser är de inte dåliga 

i svenska: av denna åsikt är 39 % av åttondeklassare och hälften av niondeklassare. Som man 

kan märka tycker flera elever på årskurs 9 än elever på årskurs 8 att de är bra i svenska. 

Samtidigt tycker dock lite flera niondeklassare (35 %) än åttondeklassare (27 %) att de är dåliga 

i svenska.  

 

Hälften av eleverna på årskurs 8 och 62 % av eleverna på årskurs 9 tycker att deras 

inlärningsmaterial i svenska är bra. Även om resultaten liknar varandra kommer det fram att 

elever på årskurs 9 förhåller sig lite mera positivt till sitt inlärningsmaterial än elever på årskurs 

 
27 Som jag lyfter fram i avsnittet 5.3 strider elevernas svar på de här påståendena mot varandra. 
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8.28 På motsvarande sätt förhåller sig en mindre andel elever på årskurs 9 (7 %) negativt till sitt 

inlärningsmaterial medan 22 % av elever på årskurs 8 gör det. På basis av elevernas svar på 

påstående 7 antar jag att den mera negativa påverkan bland åttondeklassare beror på följande 

två orsaker: de får inte skriva i övningsböckerna och en del av eleverna tycker att den nya 

bokserien (Megafon) är svårare än bokserien de använde tidigare (Hallonbåt).     

 

Båda årskurser anser att de behöver svenska i framtiden med ett nästan identiskt understöd:  

43 % av elever på årskurs 8 och 44 % av elever på årskurs 9 håller med påstående 9. Det som 

är överraskande är att flera elever på årskurs 9 (37 %) än elever på årskurs 8 (28 %) anser att 

de inte behöver svenska i framtiden. En möjlig orsak till det här resultatet är att niondeklassare 

vet vad de vill bli och att det inte behövs svenska i det framtida jobbet. Från svaren kan man 

konkludera att en stor andel elever på båda årskurser antingen är osäker eller inte vet att man 

behöver svenska också till exempel på yrkesskolan eller gymnasiet.  

Tabellerna 6 och 7 nedan visar hur årskurserna har svarat på den öppna frågan Vad påverkar 

mest din attityd till att studera svenska? Berätta på vilket sätt. Tabellerna innehåller elevernas 

tre mest frekventa svar.   

 Totalt 

(N = 59)* 

% Påverkar 

positivt 

% Påverkar 

negativt 

% Påverkan 

oklar 

% 

Läraren 23 39 6 10 15 25 2 3 

Kompisar 12 20 2 3 6 10 4 7 

Familjen/släkten 7 12 5 8 1 2 1 2 

Eget intresse/ 

motivation 
7 12 4 7 3 5 0 0 

Betyg/prov 7 12 2 3 2 3 3 5 

Tabell 6 Vad som mest påverkar elevernas attityder till svenska på åk 8 (N = 59). 

 

 
28 Som jag nämnde i avsnittet 5.3 syftar majoriteten av eleverna på båda årskurser med inlärningsmaterialet till 

bokserien de använder. Elever på årskurs 8 använder bokserien Megafon (Otava) och elever på årskurs 9 

använder bokserien På gång (Sanoma Pro).  
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 Totalt 

(N = 60)* 

% Påverkar 

positivt 

% Påverkar 

negativt 

% Påverkan 

oklar 

% 

Läraren 15 25 5 8 5 8 5 8 

Behov i framtiden 10 17 4 7 6 10 0 0 

Kompisar 9 15 1 2 7 12 1 2 

Tabell 7 Vad som mest påverkar elevernas attityder till svenska på åk 9 (N = 60). 

Som man kan se i tabellerna ovan är läraren det mest frekventa svaret bland båda årskurser. 

Man märker dock att flera elever på årskurs 8 (39 %) än elever på årskurs 9 (25 %) har valt att 

läraren är den som mest påverkar deras attityd till svenska. Därtill finns det en klar skillnad 

mellan årskurserna i hur negativt läraren anses påverka: 25 % av eleverna på årskurs 8 tycker 

det medan samma procenttal är bara 8 bland elever på årskurs 9. Jag vill också påpeka att för 

elever på årskurs 9 är lärarens påverkan lika stor mellan polerna positiv–negativ medan för 

elever på årskurs 8 är skillnaden mellan polerna stor.  

Efter läraren avviker årskursernas svar från varandra. För elever på årskurs 8 kommer kompisar 

på andra plats med ett understöd av 20 % medan 17 % av eleverna på årskurs 9 lyfter fram 

behovet av svenska i framtiden. Det tredje mest frekventa svaret bland elever på årskurs 9 är 

kompisar med ett understöd av 15 %. Bland elever på årskurs 8 har tre faktorer fått ett lika stort 

understöd av 12 %: familjen/släkten, eget intresse/motivation och betyg/prov hamnar alla på 

tredje plats.  

De ovanpresenterade resultaten tyder på att sociala relationer är viktiga och påverkar båda 

årskursernas attityder till svenska. En möjlig orsak till de skillnader som finns mellan 

årskurserna är det att grundskolan är i praktiken över för elever på årskurs 9. Därför är till 

exempel behovet av svenska i framtiden sannolikt mera relevant för dem än för elever på årskurs 

8 (bara två elever på årskurs 8 nämnde den här faktorn). Därtill lyfte nästan ingen elev på 

årskurs 9 fram att betyget eller proven skulle inverka på deras attityder.           

Allmänt kan man märka i tabell 7 att majoriteten av de orsaker som eleverna lyfter fram (på 

båda årskurser) har en mera negativ än positiv inverkan på deras attityder till svenska (till 

exempel läraren, kompisar och behovet av svenska i framtiden). Jag vill dock påpeka att 
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kontrasten mellan den positiva och negativa påverkan är större bland elever på årskurs 8 än 

bland elever på årskurs 9. Med anknytning till föregående påpekande vill jag fästa 

uppmärksamhet på att i vissa fall är skillnaden mellan den positiva och negativa påverkan liten, 

bara 0–6 procentenheter.   
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6 Sammanfattande diskussion 

Jag börjar det här kapitlet med att sammanfatta mina resultat. I avsnitt 6.2 förklarar jag hurdana 

skillnader det finns mellan min undersökning och undersökningarna presenterade i kapitel 3. 

Efter det granskar jag trovärdigheten av mina resultat. I avsnitt 6.4 berättar jag om faktorer som 

kan ha påverkat mina resultat. Till sist lyfter jag fram framtida forskningsmöjligheter (avsnitt 

6.5).    

6.1  Sammanfattning av mina resultat 

Syftet med den här undersökningen var att leta efter svar på följande frågor: 1) hurdan attityd 

elever på årskurs 8 och 9 har till B-svenska på Grönskogsskola, 2) vad som påverkar deras 

attityder och 3) om det finns skillnader mellan årskursernas attityder. Innan jag fortsätter med 

att sammanfatta mina resultat vill jag påminna om att 56 % av alla elever på årskurserna 8 och 

9 deltog i undersökningen. Därför får man inte övergeneralisera resultaten som presenteras 

nedan. 

 

Tabell 8 nedan sammanfattar elevernas svar på påståendena 2, 5, 8, 11 och 12. Elevernas svar 

på de här påståendena svarar på min forskningsfråga nummer 1.  

Tabell 8 Sammanfattning av elevernas svar på påståendena 2, 5, 8, 11 och 12 i enkäten. 

Som man kan se i tabell 8 tyder elevernas svar på påståendena 2, 8 och 11 på en negativ attityd 

medan svaren på påståendena 5 och 12 tyder på en positiv attityd till svenska. Således kan man 

konstatera att eleverna på Grönskogsskola har en aning mer negativa än positiva attityder till 

svenska. Jag vill dock påpeka att mina resultat strider mot varandra. Till exempel anser 60 % 

 Nej 

(%) 

Vet ej/ 

neutral 

(%) 

Ja 

(%) 

2. Jag tycker att det inte är roligt att studera svenska. 30 34 36 

5. Jag tycker att det är nyttigt att studera svenska.* 28 25 47 

8. Jag tycker att svenska borde vara ett valfritt ämne.* 22 17 60 

11. Jag tycker att det är roligt att studera svenska.* 40 22 37 

12. Jag tycker att det inte är nyttigt att studera svenska.* 50 22 29 
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av mina informanter att svenska borde vara ett valfritt ämne. Det tyder på en negativ attityd till 

svenska. Samtidigt tycker 47 % av mina informanter att svenska är nyttigt vilket å sin sida tyder 

på en positiv attityd till svenska.  

För att svara på min forskningsfråga nummer 2 presenterar jag elevernas svar på påståendena 

1, 3–4, 6–7, 9 och 10 i tabell 9 nedan. Därtill lyfter jag fram vad eleverna har svarat på den 

öppna frågan Vad påverkar mest din attityd till att studera svenska? Berätta på vilket sätt. 

 Nej 

(%) 

Vet ej/ 

neutral 

(%) 

Ja 

(%) 

1. Jag tycker att svenska är lätt. 25 31 44 

3. Jag tycker att min lärare i svenska är bra.* 15 21 64 

4. Jag är dålig i svenska.* 45 24 31 

6. Andra påverkar negativt min attityd till svenska.*  60 22 18 

7. Jag tycker att det svenska inlärningsmaterialet är bra.* 14 30 56 

9. Jag behöver svenska i framtiden. 29 22 44 

10. Jag tycker att svenska är svårt.* 32 22 45 

Tabell 9 Sammanfattning av elevernas svar på påståendena 1, 3–4, 6–7, 9 och 10 i enkäten. 

Faktorerna presenterade i påståendena 1, 3–4, 6–7 och 9 i tabell 9 ovan har en mera positiv än 

negativ påverkan på elevernas attityder till svenska. Endast i påstående 10 (svenskans svårighet) 

blir påverkan negativ. Läraren, de andra (till exempel familjen, kompisar eller medier) och det 

svenska inlärningsmaterialet (för de flesta bokserien som används i undervisningen) är de tre 

faktorer som har fått mest positivt understöd bland eleverna.  

I samband med påstående 6 vill jag lyfta fram att det är överraskande att en klar majoritet av 

eleverna säger att andra människor eller medier inte påverkar negativt deras attityder till 

svenska. Jag antog nämligen att de här skulle ha en negativ påverkan. De flesta motiverar sitt 

val med att andra människor eller medier inte kan påverka deras attityder utan att de själva är 

ansvariga för dem. Därtill vill jag påpeka att mina resultat inte är entydiga när det gäller 

påståendena 1 och 10. I påstående 1 säger 44 % av eleverna att svenska är lätt medan 25 % av 
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eleverna är av motsatt åsikt. I påstående 10 å sin sida tycker 45 % av eleverna att svenska är 

svårt medan 32 % tycker det inte.   

Elevernas tre mest frekventa svar på den öppna frågan är läraren (38 %), kompisar (18 %) och 

familjen/släkten (11 %). De två förstnämnda faktorerna har en mera negativ än positiv påverkan 

medan den sista faktorn påverkar mera positivt än negativt elevernas attityder till svenska. 

Andra faktorer som eleverna lyfter fram i sina svar är bland annat det egna intresset/den egna 

motivationen, behovet av svenska i framtiden och betyg/prov. De ovannämnda påverkar 

elevernas attityder både positivt och negativt.  

Tabell 10 nedan sammanfattar elevernas svar på påståendena 1–12 enligt årskursen (baserar sig 

på resultaten presenterade i figurer 7–10 i kapitel 5.4). Jag har tagit endast svaren ja och nej 

med i tabellen. Till slut lyfter jag fram hurdana skillnader det finns mellan årskursernas svar på 

den öppna frågan. Genom att sammanfatta de här resultaten svarar jag på min forskningsfråga 

nummer 3.  

 Elever på 

årskurs 8 (%) 

Elever på 

årskurs 9 (%) 

 Ja Nej Ja Nej 

1. Jag tycker att svenska är lätt. 38 23 50 26 

2. Jag tycker att det inte är roligt att studera svenska. 38 25 34 34 

3. Jag tycke att min lärare i svenska är bra. 56 29 73 2 

4. Jag är dålig i svenska. 27 39 35 50 

5. Jag tycker att det är nyttigt att studera svenska.  46 29 48 28 

6. Andra påverkar negativt min attityd till svenska. 19 62 18 57 

7. Jag tycker att det svenska inlärningsmaterialet är bra.  50 22 62 7 

8. Jag tycker att svenska borde vara ett valfritt ämne.  54 22 66 23 

9. Jag behöver svenska i framtiden. 43 20 44 37 

10. Jag tycker att svenska är svårt. 47 28 43 37 

11. Jag tycker att det är roligt att studera svenska. 32 40 43 41 

12. Jag tycker att det inte är nyttigt att studera svenska. 27 50 30 48 

Tabell 10 Elevernas svar på påståendena 1–12 enligt årskurs.  
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På basis av årskursernas svar på påståendena 2, 5, 8, 11 och 12 i tabell 10 ovan har 

niondeklassare mera positiva än negativa attityder till svenska medan åttondeklassare har mera 

negativa än positiva attityder till svenska. Skillnaden beror på årskursernas svar på påståendena 

2 och 11 (hur roligt/inte roligt det är att studera svenska). Elever på årskurs 9 anser att det är 

roligt att studera svenska (tyder på en positiv attityd till svenska) medan elever på årskurs 8 gör 

det inte (tyder på en negativ attityd till svenska). I stället har faktorerna presenterade i 

påståendena 1, 3–4, 6–7 och 9 en mera positiv än negativ påverkan på elevernas attityder till 

svenska bland båda årskurser. Endast i påstående 10 (svenskans svårighet) blir påverkan negativ 

bland båda årskurser.  

När man jämför årskursernas svar sinsemellan märker man att resultaten liknar varandra till 

största delen: det mest frekventa svaret bland båda årskurser är detsamma i alla andra 

påståendena förutom påståendena 2 och 11. På påståendena 3, 7 och 9 finns det en skillnad av 

15 procentenheter eller över mellan årskursernas svar (gäller inte det mest frekventa svaret 

förutom i påstående 3). Mera information om de tre ovannämnda påståendena finns nedan. 

Årskursernas svar på påstående 3 visar att elever på årskurs 9 förhåller sig mera positivt 

gentemot sin lärare än elever på årskurs 8. I påstående 7 anger båda årskurser att deras 

inlärningsmaterial är bra. Det finns dock en klar skillnad mellan årskurserna i svaret nej: flera 

elever på årskurs 8 än elever på årskurs 9 anser att det svenska inlärningsmaterialet är dåligt. 

Åttondeklassarna lyfter fram följande orsaker till sina svar: bytet till en bokserie som är svårare 

än den gamla och att inte få skriva i övningsboken (se avsnitt 5.3 och 5.4). Även om båda 

årskurser säger att de behöver svenska i framtiden i påstående 9 har flera niondeklassare än 

åttondeklassare svarat att de inte behöver svenska i framtiden på svarsalternativet nej. En möjlig 

orsak till det här resultatet är att eleverna på årkurs 9 vet vad de vill bli och att de inte behöver 

svenska i sina framtida jobb.    

Båda årskurser anser i den öppna frågan att läraren påverkar mest deras attityder till svenska. 

Mina resultat visar dock att flera åttondeklassare (39 %) än niondeklassare (25 %) lyfter fram 

läraren i den här frågan. Därtill anser majoriteten av de åttondeklassare som har nämnt läraren 

att hen påverkar negativt deras attityder till svenska. Bland niondeklassare är svaren jämna 

mellan ”påverkar positivt” och ”påverkar negativt”.  
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Det nästa mest frekventa svaret bland elever på årskurs 8 är kompisar medan det bland elever 

på årskurs 9 är behovet av svenska i framtiden. De båda ovannämnda faktorerna påverkar mera 

negativt än positivt elevernas attityder till svenska. På tredje plats kommer kompisar för 

niondeklassare (påverkar negativt) medan det är tre faktorer för åttondeklassare: 

familjen/släkten, eget intresse/egen motivation och betyg/prov. De två förstnämnda har en mera 

positiv än negativ påverkan på elevernas attityder till svenska. Vad gäller den sistnämnda är 

elevernas svar jämna mellan alternativen ”påverkar positivt” och ”påverkar negativt”.     

Det är anmärkningsvärt att läraren är klart en viktig faktor som påverkar elevernas attityder till 

svenska. Det visar elevernas svar på påstående 3 och på den öppna frågan. Jag vill lyfta fram 

att mina resultat är enhetliga i fråga om läraren. Även om majoriteten av dem som har svarat 

lärare på den öppna frågan anser att hen har en negativ påverkan är det till största delen samma 

elever som har svarat på påstående 3 att deras lärare i svenska inte är bra. Jag vill också påpeka 

att trots att mina resultat tyder på att attityderna till svenska hos eleverna på Grönskogsskola är 

lite mera negativa än positiva tycker de flesta om sin lärare i svenska och anser att svenska är 

nyttigt. Följaktligen kan man konstatera att den sammanfattande bilden är komplex.  

Till slut vill jag påpeka att sättet jag har kategoriserad påståendena i kapitel 4.4 (vilka 

påståendena som anger hurdan attityd eleverna har och vilka som anger vad som påverkar 

elevernas attityder) påverkar mina resultat. Om jag hade kategoriserat påståendena på ett annat 

sätt är det möjligt att jag skulle ha tolkat resultaten annorlunda.  

6.2 Jämförelse med tidigare forskning 

I det här avsnittet jämför jag mina resultat med resultaten av tidigare forskning som jag har 

presenterat i kapitel 3. Jag diskuterar följande ämnen: allmänna attityder till svenska, lärarens 

påverkan, svenskans frivillighet, språkets lätthet/svårighet och språkets nyttighet. 

I fråga om hurdana attityder eleverna allmänt har till svenska avviker mina resultat från 

resultaten av de andra undersökningarna. Enlig mina resultat har eleverna på årskurs 8 och 9 en 

aning mera negativa än positiva attityder till svenska. I SFG (2011) hade å sin sida nästan 

hälften av eleverna (49 %) positiva attityder till svenska. I Koivunen och Koskelas 

undersökning (2018) hade 62,8 % av sjätteklassarna och 45,5% av niondeklassarna en neutral 
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eller en positiv attityd till svenska. Enligt resultaten i min kandidatavhandling (Dimitriadis, 

2018) hade eleverna en neutral inställning till svenska. Mina nuvarande resultat tyder således 

på att attityderna till svenska har blivit mera negativa än vad de var år 2015 på 

Grönskogsskolan. 

Resultaten av min nuvarande undersökning och min kandidatavhandling (Dimitriadis, 2018) 

liknar varandra gällande läraren. Det finns dock också skillnader mellan elevernas svar. I båda 

undersökningar är lärarens påverkan på attityderna mera positiv än negativ. 47 % av eleverna i 

kandidatavhandlingen (2018) tycker att läraren påverkar positivt deras attityder till svenska. 

Samma procenttal är 64 bland eleverna i den nuvarande undersökningen. Man kan således 

märka att läraren påverkar mera positivt eleverna i den nuvarande undersökningen än eleverna 

i kandidatavhandlingen (2018).  

 

Läraren är också det mest frekventa svaret på den öppna frågan Vad påverkar mest din attityd 

till att studera svenska? bland informanterna av båda undersökningar. 30 % av eleverna i 

kandidatavhandlingen (Dimitriadis, 2018) och 32 % av eleverna i den nuvarande 

undersökningen lyfter läraren fram i sina svar.29 Skillnaden är att läraren påverkar mera positivt 

än negativt elevernas attityder till svenska i kandidatavhandlingen medan lärarens påverkan på 

eleverna i min nuvarande undersökning är mera negativ än positiv i den öppna frågan.  

När det gäller svenskans frivillighet är mönstret likriktat med mina resultat: de flesta av eleverna 

som tog ställning till ämnet i SFG (2011) (62 %) och min kandidatavhandling (Dimitriadis, 

2018) (40 %) ansåg att svenska borde vara ett frivilligt ämne.30 I Koivunen och Koskelas 

undersökning (2018) sade 56,5 % av eleverna på årskurs 6 och 62,1 % av eleverna på årskurs 

9 att om svenska vore frivilligt skulle de inte studera ämnet.  

 
29 Jag vill påpeka att antalet informanter skiljer sig mellan de här två undersökningarna. I min 

kandidatavhandling (2018) är antalet informanter 74 medan i den nuvarande undersökningen är antalet 

informanter 122.    
30 Jag vill dock påminna om att endast 21 elever (13 %) tog ställning till ämnet i SFG (2011) och av de här 21 

elever tyckte majoriteten att svenska borde vara ett valfritt ämne. 
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I SFG (2011) tog en del av de positivt inställda eleverna ställning till hur lätt eller svårt språk 

svenska är. Av de här eleverna tyckte 62 % att svenska är ett lätt språk.31 I lärresultaten för B-

svenska (Tuokko, 2009) ansåg å sin sida 52 % av eleverna att svenska är svårt. I min 

kandidatavhandling (Dimitriadis, 2018) hamnade svaren av mina informanter mellan de två 

förstnämnda undersökningarna: 49 % ansåg att svenska varken är lätt eller svårt utan mellan de 

här två alternativen. Mina resultat gällande svenskans lätthet/svårighet i den här 

undersökningen liknar resultaten i SFG (2011) och lärresultaten i B-svenska (2009) medan de 

avviker mest från resultaten i min kandidatavhandling (Dimitriadis, 2018). Jag vill dock 

påminna att mina resultat i fråga om svenskans lätthet/svårighet är inkonsekventa: båda 

alternativ har fått ett nästan lika stort understöd (44 % anser att svenska är lätt och 45 % anser 

att svenska är svårt) även om det inte borde vara möjligt på basis av elevernas svar på de andra 

svarsalternativen (se kapitel 6.1).  

 

I fråga om svenskans nyttighet liknar mina resultat med resultaten i kandidatavhandlingen 

(Dimitriadis, 2018) medan de skiljer sig från resultaten i SFG (2011). Största delen av mina 

informanter i kandidatavhandlingen (2018) (61 %) ansåg att svenska är nyttigt. Det att Finland 

är ett tvåspråkigt land och att man kan behöva språket i framtiden (studier, arbete, resor till 

Sverige) var de mest frekventa argumenten bland informanterna. I SFG (2011) tog å sin sida 31 

elever (20 %) ställning till ämnet. Av dem tyckte majoriteten, 19 elever (61 %), att det inte är 

nyttigt att kunna svenska. De här eleverna motiverade sina svar bland annat med att man 

behöver svenska bara i Sverige, engelska räcker som främmande språk och att man borde hellre 

studera ett annat främmande språk. 

6.3 Resultatens trovärdighet 

Det finns olika uppgifter om vad man anser som hög och låg svarsfrekvens. Trost (2012, s. 147) 

skriver att sedan mitten av 1970-talet brukar svarsfrekvensen av enkätundersökningarna vara 

mellan 50 % och 75 %. Jag fick sammanlagt 125 svar tillbaka från 225 elever vilket betyder att 

svarsfrekvensen i min undersökning är 56 %. Även om det här antalet är inom de procenttal 

 
31 Det är dock viktigt att lägga märke till att man inte vet hur många elever som har tagit ställning till ämnet i 

SFG (2011). Därtill handlar det om elever som har en positiv attityd till svenska. 
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som Trost nämner vill jag påpeka att endast lite över hälften av eleverna i Grönskogsskola har 

svarat på enkäten. Därför är det viktigt att man inte övergeneraliserar mina resultat. 

 

Bortfallet i min undersökning är 44 %: 100 elever svarade inte alls på min enkät. Internt bortfall 

finns å sin sida i påståendena 6 och 10–12. Sammanlagt fem elever svarade inte på alla 

påståendena. Av de här fem elever svarade tre inte på påståendet 6, en elev svarade inte på 

påståendena 10–12 och en elev svarade inte på påståendet 12. Jag antar att ett möjligt skäl för 

bortfallet i påståendena 10–12 är att de var dubbelpåstående (se kapitel 4.1.2). Det vill säga att 

eleverna hade redan svarat en gång på det som stod i de här påståendena. Även om antalet 

internt bortfall är litet i min undersökning vill jag påpeka att jag fick också svar som innehåller 

lite eller ingen information i alla påståenden och i den öppna frågan. 

 

Jag vill lyfta fram två svaga punkter med anknytning till användning av Likertskala. För det 

första har informanterna möjlighet att inte berätta sin åsikt (svarsalternativ ”jag vet inte”). För 

det andra kan informanterna nöja sig med att använda endast svarsalternativ som inte hör till 

ytterligheterna. (Valli, 2015, s. 100.) För att undvika den sistnämnda svagheten sammanfogade 

jag en del av mina svarsalternativ i analysen (se kapitel 4.4). Därtill vill jag nämna att två av de 

tre dubbelpåståendena som jag använde i enkäten fungerade som de var avsedda 

(dubbelpåståendena 2 och 11 samt 5 och 12). Resultaten i dubbelpåståendena 1 och 10 stämmer 

för sin del inte överens.  

6.4 Annat som kan ha påverkat resultaten 

Det att Grönskogsskola ligger i södra Finland kan ha en positiv påverkan på mina resultat. Man 

har nämligen flera möjligheter att höra svenska i södra Finland än till exempel i östra Finland. 

Ett skäl är att det finns flera människor som har svenska som modersmål i södra Finland. I slutet 

av år 2019 fanns det totalt 287 954 människor som hade svenska som modersmål i Finland. Av 

dem bodde 5 575 i Vanda. Som jämförelsepunkt har jag valt staden Kuopio32 som ligger i östra 

 
32 Kuopio är östra Finlands största stad när det gäller antalet befolkning (Statistikcentralen, 2019b). Därför valde 

jag den som jämförelsepunkt. 
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Finland (Lantmäteriverket, 2014). Där fanns det 124 personer som hade svenska som 

modersmål år 2019 (Statistikcentralen, 2019b.)  

 

Förutom platsen tror jag att tiden jag genomförde undersökningen (maj 2019) kan ha påverkat 

elevernas svar. Jag beaktade inte att före sommarlovet kan aktiviteterna under svensklektioner 

avvika från elevernas ”normala” svensklektioner (t.ex. vanligtvis kollar man läxorna, arbetar 

med texten i boken och har grammatik). En del av klasserna hade också ”normala” 

svensklektioner men en del förberedde sig för prov i svenska vilket kan ha haft en negativ 

påverkan på resultaten. Därtill kan det att jag deltog i undervisningen (deltagande observation) 

ha påverkat resultaten i min undersökning. Enligt Ejvegård (2009, s. 76) identifierar eleverna 

”alla vuxna … i skolan som lärare och deras medhjälpare” vilket betyder att eleverna skulle 

kanske ha svarat annorlunda om jag inte hade varit där.  

Slutligen vill jag ta upp användningen av pappersformulär och Wilma. Om jag hade gjort ett 

elektroniskt formulär skulle det ha varit lättare för mig att bearbeta svaren eftersom de hade 

varit i en elektronisk form från början. Därtill skulle lärarna ha kunnat skicka det direkt till 

elevernas föräldrar/målsmän i samband med presentationen av mig via Wilma. Jag anser dock 

att det var bra att jag gjorde ett pappersformulär av två skäl. För det första hade jag mera kontroll 

över vem som svarade på formuläret än om eleverna skulle ha fått svara elektroniskt när de vill 

inom ett visst datum. Därtill anser jag att alla hade likadana möjligheter att svara på 

pappersformuläret. Även om vi lever på 2010-talet är det möjligt att det finns elever som inte 

kan använda datorer bra (skärmen av mobiltelefonen skulle ha varit för liten).    

6.5 Framtida forskningsmöjligheter  

För att kunna pålitligt bedöma hur läroplansförnyelsen påverkar elevernas attityder till svenska 

måste man undersöka ämnet också i framtiden. Andra framtida forskningsmöjligheter kunde 

vara 1) vilka egenskaper/handlingar hos läraren påverkar elevernas attityder till svenska (kön, 

personlighet, undervisningsmetoder), 2) svenskans valfrihet (borde svenska var ett valfritt ämne 

eller inte och varför) och 3) finns det regionala skillnader i Vanda (eventuellt också andra 

regioner i Finland) gällande elevernas attityder till svenska. 
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BILAGA 1. Presentation om mig till föräldrarna/målsmännen 

Hyvät huoltajat,                                                                                                                  5/2019 

Nimeni on Maria Dimitriadis ja opiskelen ruotsia Helsingin yliopistossa tarkoituksenani 

valmistua ruotsin kielen opettajaksi. [Yksi lause poistettu, jotta koulua ei voi tunnistaa.] Olen 

teihin yhteydessä, koska kirjoitan graduani kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten asenteista 

ruotsin opiskelua kohtaan. Koska kyseiset oppilaat ovat alaikäisiä, tarvitsen teidän 

suostumuksenne, jotta he voivat osallistua tutkimukseeni.  

 

Tarkoitukseni on kirjallisen kyselylomakkeen avulla kartoittaa oppilaiden asenteita ruotsin 

opiskelua kohtaan sekä vertailla luokka-asteiden vastauksia keskenään. Saamani vastaukset 

käsittelen anonyymisti. Palkinnoksi vastanneiden kesken arvotaan Fazerin maitosuklaalevyjä 

(1 levy/luokka).  

 

Oppilaat ovat saaneet ruotsin tunnilla suostumuslomakkeen, joka teidän tulisi täyttää ja 

allekirjoittaa, mikäli lapsenne/huollettavanne saa osallistua tutkimukseeni. Lomake palautetaan 

omalle ruotsin opettajalle viimeistään alla mainittuna päivämääränä:  

• (luokka): (päivämäärä)  

 

Mikäli teillä on kysymyksiä, voitte esittää ne minulle (yhteystietoni ovat alla).  

 

Kiitos ajastanne!  

 

 

Hyvää kevättä toivottaen,  

Maria Dimitriadis  

044 222 0260  

maria.dimitriadis@helsinki.fi  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suostumus  

Lapseni saa osallistua Maria Dimitriadiksen toteuttamaan kirjalliseen kyselyyn.  

Oppilaan nimi _________________________________________________   Luokka ______ 

___________________________________________________________________________  

Paikka, päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys 

Suostumukset ja kyselyllä kerätty materiaali tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. 



   

 

 

BILAGA 2. Presentation om mig till eleverna 

Hei kasit!/Hei ysit!  

Nimeni on Maria Dimitriadis. [Yksi lause poistettu, jotta koulua ei voi tunnistaa] ja minun on 

tarkoitus kohta valmistua ruotsin kielen opettajaksi. Olen opinnoissani nyt siinä vaiheessa, että 

teen loppututkielmaani. Siinä te, hyvät ysit astutte kuvaan.  

 

Olen valinnut tutkielmani aiheeksi kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten asenteet ruotsin 

opiskelua kohtaan. Kuten nimi teille kertoo, minua kiinnostaa teidän mielipiteenne ruotsin 

opiskelusta. Selvittääkseni asiaa olen tehnyt kirjallisen kyselylomakkeen, johon toivon teidän 

kaikkien vastaavaan! ;) Vastanneiden kesken arvotaan Fazerin maitosuklaalevyjä (1 

levy/luokka).  

 

Tärkeää! Jotta voin käyttää antamianne vastauksia materiaalina tutkimuksessani, minulla 

täytyy olla myös teidän huoltajanne suostumus (koska olette alaikäisiä). Muistattehan siis 

pyytää kotoa allekirjoituksen suostumuslomakkeeseen! Varsinaiseen kyselylomakkeeseen 

vastaatte ruotsin tunnilla (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).  

 

Suostumuslomake palautetaan (ruotsin opettajan nimi) (päivämäärä) mennessä.  

 

 

Innostunein terveisin,  

_______________________________ 

Maria Dimitriadis 

  



   

 

 

BILAGA 3. Enkäten 

Kirjallinen kyselylomake  

Vastaa lomakkeen kysymyksiin mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti. Vain minä 

(Maria) käyn läpi vastauksesi. Tuhoan kaikki saamani lomakkeet saatuani tutkimukseni valmiiksi. 

Taustakysymyksiä.    

1. Olen: Tyttö  □ Poika  □ Muu  □ 

2. Olen luokalla:   _______ 

3. Ruotsin arvosanani on:   _______ 

4. Onko sinulla ruotsinkielisiä sukulaisia, joihin pidät yhteyttä?   Kyllä  □ Ei  □ 

5. Onko sinulla ruotsinkielisiä kavereita tai ystäviä?  Kyllä  □ Ei  □ 

Monivalintakysymyksiä. Väritä kussakin väitteessä se hymiö, joka parhaiten kuvastaa 

mielipidettäsi. Hymiöiden merkitykset ovat: 

1. Ruotsi on mielestäni helppoa. Perustele valintasi lyhyesti. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 

2. Ruotsin opiskelu ei ole mielestäni kivaa. Perustele valintasi lyhyesti. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 

3. Ruotsin opettajani on mielestäni hyvä. Perustele valintasi lyhyesti. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 

4. Olen huono ruotsissa. Perustele valintasi lyhyesti. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 

☹ = täysin eri mieltä 🙂 = jokseenkin samaa mieltä 

😕 = jokseenkin eri mieltä 
   

= täysin samaa mieltä 

😐 = en osaa sanoa 
  



   

 

 

  
  

5. Ruotsin opiskelu on mielestäni hyödyllistä. Perustele valintasi lyhyesti.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 

6. Muut vaikuttavat negatiivisesti asenteeseeni ruotsin opiskelua kohtaan (esim. kaverit,      

    perhe/suku, media). Perustele valintasi lyhyesti.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 

7. Ruotsin kielen oppimateriaali on mielestäni hyvä. Perustele valintasi lyhyesti. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 

8. Ruotsin pitäisi olla mielestäni vapaavalintainen aine. Perustele valintasi lyhyesti. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 

9. Tarvitsen ruotsia tulevaisuudessa (esim. tulevissa opinnoissani tai työssäni).          

    Perustele valintasi lyhyesti. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 

10. Ruotsi on mielestäni vaikeaa. Perustele valintasi lyhyesti.   

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 

11. Ruotsin opiskelu on mielestäni kivaa. Perustele valintasi lyhyesti.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 

12. Ruotsin opiskelu ei ole mielestäni hyödyllistä. Perustele valintasi lyhyesti. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

☹😕😐🙂 

 



   

 

 

Avoimia kysymyksiä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin kirjallisesti.  

Mikä vaikuttaa kaikista eniten asenteeseesi ruotsin opiskelua kohtaan? Kerro millä tavalla. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Onko jotain muuta, mitä haluaisit sanoa ruotsin kielen opiskelusta (esim. parannusehdotuksia)?   

Vastaaminen on vapaaehtoista. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

TACK FÖR DINA SVAR! ;) KIITOS VASTAUKSISTASI! ;) 

  



   

 

 

BILAGA 4. Indelning av elevernas svar på påståendena 1–12 på årskurs 8 

  

8.-luokkalaisten vastaukset väittämiin 1-12 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä

1. Ruotsi on mielestäni helppoa.

Tytöt 2 7 18 8 3

Pojat 1 4 5 9 2

Yhteensä 3 11 23 17 + 1 5

2. Ruotsin opiskelu ei ole mielestäni kivaa.

Tytöt 3 7 10 11 5

Pojat 2 2 11 3 3

Yhteensä 6 9 21 + 1 15 8

3. Ruotsin opettajani on mielestäni hyvä. 

Tytöt* 0 5 8 11 13

Pojat 7 4 1 4 5

Yhteensä 7 + 1 9 9 15 18

4. Olen huono ruotsissa. 

Tytöt* 4 9 14 7 3

Pojat 3 6 6 5 1

Yhteensä 7 + 1 15 20 12 4

5. Ruotsin opiskelu on mielestäni hyödyllistä. 

Tytöt* 5 4 10 13 5

Pojat 4 3 5 14 5

Yhteensä 9 7 + 1 15 17 10

6. Muut vaikuttavat negatiivisesti asenteeseeni.

Tytöt* 15 5 7 6 4

Pojat* 11 4 4 0 1

Yhteensä 26 + 1 9 11 6 5

7. Oppimateriaali on mielestäni hyvä.

Tytöt 3 9 7 13 6

Pojat 1 0 9 8 3

Yhteensä 4 9 16 + 1 21 9

8. Ruotsin pitäisi olla vapaavalintainen aine.

Tytöt* 1 7 12 6 11

Pojat 2 3 2 4 10

Yhteensä 3 10 14 10 21 + 1

9. Tarvitsen ruotsia tulevaisuudessa. 

Tytöt 2 4 13 16 3

Pojat 3 2 9 4 3

Yhteensä 5 + 1 6 22 20 6

10. Ruotsi on mielestäni vaikeaa.

Tytöt 3 6 9 15 5

Pojat 1 7 5 4 4

Yhteensä 4 13 14 + 1 19 9

11. Ruotsin opiskelu on mielestäni kivaa.

Tytöt 8 8 9 13 0

Pojat 4 3 8 4 2

Yhteensä 12 11 + 1 17 17 2

12. Ruotsin opiskelu ei ole mielestäni hyödyllistä.

Tytöt 5 15 9 3 6

Pojat 3 6 5 4 3

Yhteensä 8 21 + 1 14 7 9

Plussalla (+ 1) merkitty sukupuolensa kokonaan ilmoittamatta jättänyt oppilas.

*Väite 3: Yksi tyttö valinnut kaksi hymiötä (ei mukana laskuissa).

*Väite 4: Yksi tyttö valinnut kaksi hymiötä (ei mukana laskuissa).

*Väite 5: Yksi tyttö valinnut kaksi hymiötä (ei mukana laskuissa).

*Väite 6: Yksi tyttö ja yksi poika jättäneet kokonaan vastaamatta.

*Väite 8: Yksi tyttö valinnut 2 hymiötä (ei mukana laskuissa).



   

 

 

BILAGA 5. Indelning av elevernas svar på påståendena 1–12 på årskurs 9   

 

    

9.-luokkalaisten vastaukset väittämiin 1-12 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä

1. Ruotsi on mielestäni helppoa.

Tytöt 2 7 5 19 2

Pojat 3 4 10 8 2

Yhteensä 5 11 15 27 4

2. Ruotsin opiskelu ei ole mielestäni kivaa.

Tytöt 5 9 8 6 7

Pojat 2 5 12 6 2

Yhteensä 7 14 20 12 9

3. Ruotsin opettajani on mielestäni hyvä. 

Tytöt 0 1 9 12 13

Pojat 0 0 7 14 6

Yhteensä 0 1 16 26 19

4. Olen huono ruotsissa. 

Tytöt 4 15 3 8 5

Pojat 2 10 6 4 5

Yhteensä 6 25 9 12 10

5. Ruotsin opiskelu on mielestäni hyödyllistä. 

Tytöt* 1 7 11 9 6

Pojat 5 4 4 9 5

Yhteensä 6 11 15 18 11

6. Muut vaikuttavat negatiivisesti asenteeseeni.

Tytöt 13 8 7 7 0

Pojat* 8 6 8 3 1

Yhteensä 21 14 15 10 1

7. Oppimateriaali on mielestäni hyvä.

Tytöt* 0 1 11 18 4

Pojat 0 3 8 13 3

Yhteensä 0 4 19 31 7

8. Ruotsin pitäisi olla vapaavalintainen aine.

Tytöt* 2 4 7 6 15

Pojat 6 2 0 3 16

Yhteensä 8 6 7 9 31

9. Tarvitsen ruotsia tulevaisuudessa. 

Tytöt 4 8 7 11 5

Pojat 5 6 5 8 3

Yhteensä 9 14 12 19 8

10. Ruotsi on mielestäni vaikeaa.

Tytöt* 1 14 5 8 5

Pojat 2 5 7 9 4

Yhteensä 3 19 12 17 9

11. Ruotsin opiskelu on mielestäni kivaa.

Tytöt* 6 6 4 13 5

Pojat 5 8 6 7 1

Yhteensä 11 14 10 20 6

12. Ruotsin opiskelu ei ole mielestäni hyödyllistä.

Tytöt* 6 10 10 5 2

Pojat* 6 7 2 8 3

Yhteensä 12 17 12 13 5

*Väite 5: Yksi tyttö valinnut 2 hymiötä (ei mukana laskuissa). 

*Väite 6: Yksi poika jättänyt kokonaan vastaamatta.

*Väite 7:  Yksi tyttö valinnut kaksi hymiötä (ei mukana laskuissa). 

*Väite 8: Yksi tyttö valinnut 2 hymiötä (ei mukana laskuissa).

*Väite 10: Yksi tyttö jättänyt kokonaan vastaamatta. Toinen tyttö valinnut 2 hymiötä (ei mukana laskuissa). 

*Väite 11: Yksi tyttö jättänyt kokonaan vastaamatta. 

*Väite 12: Yksi tyttö ja yksi poika jättänyt kokonaan vastaamatta. Toinen tyttö valinnut 2 hymiötä (ei mukana laskuissa). 


