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Tiivistelmä: A1-kielen opetus varhennettiin keväästä 2020 lähtien alkavaksi viimeistään 

peruskoulun 1. vuosiluokan kevätlukukaudella. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää 

rehtorien mielipiteitä varhennettuun kieltenopetukseen liittyvistä haasteista ja onnistumisista. 

Tutkimuksen avulla kartoitetaan niin rehtorien näkemyksiä kuin mielipiteitä, joita opettajat, 

oppilaat ja oppilaiden vanhemmat ovat esittäneet rehtoreille. Tutkimuksessa tarkastellaan 

myös vuonna 2020 toteutunutta kielitarjontaa ja verrataan sen vastaavuutta oppilaiden ja 

vanhempien esittämiin toiveisiin kielitarjonnasta. 

Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, joka osoitettiin maakuntakeskuksissa 

sijaitsevien koulujen rehtoreille. Tutkimusaineisto koostuu 47 kyselyvastauksesta, jotka 

analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. 

Varhennettu kieltenopetus on otettu vastaan lähes kaikissa kouluissa positiivisesti. 

Erityisesti oppilaat suhtautuvat kieltenoppimiseen innokkaasti, minkä koetaan lisäävän 

merkittävästi opettajien motivaatiota. Oppimateriaalien ja lisäkoulutuksen koetaan olevan 

riittävää, jotta opetusta voidaan toteuttaa ongelmitta. Keskeisimmät haasteet varhennetun 

kieltenopetuksen toteuttamisessa liittyvätkin juuri materiaalin tai riittävän koulutuksen 

puutteeseen. 

Kielivalikoima on osoittautunut varhennetun kieltenopetuksen alkutaipaleella 

suppeaksi. Englantia opiskellaan kaikissa kouluissa ja vain harvat koulut tarjoavat muita A1-

kieliä englannin lisäksi. Kielivalikoiman laajentamiseen liittyviä toiveita esiintyy, mutta 

erityisesti vähäiset oppilasmäärät ovat olleet esteenä kieliryhmien toteutumiselle. 
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1. INLEDNING 

Världen förändras, så också skolan. I Finland har skolans verksamhet och struktur utvecklats 

tidvis. Med det senaste utvecklingsprojektet, programmet Den nya grundskolan, syftades till 

att förnya hela grundskolan och dess inlärningsmiljöer samt förbättra lärarnas kompetens och 

elevernas förutsättningar för inlärning, speciellt i språk. (Undervisnings- och kulturministeriet 

2020a.) Denna senaste förnyelse i skolvärlden och de nya verksamhetsmodellerna inom 

språkundervisning placerar utbildningspersonalen framför nya utmaningar. Som blivande 

språklärare är jag intresserad av hur dessa förändringar har tagits emot i skolorna.  

Europeiska unionens råd rekommenderade år 2002 att grundläggande språkkompetens ska 

förbättras genom att undervisa minst två främmande språk redan från ett mycket tidigt 

stadium under skoltiden (Europeiska unionens officiella tidning 2019). Sjutton år senare, år 

2019, nådde Europeiska kommissionen och EU-länderna vid förhandlingar till en konklusion 

att förverkligandet av denna rekommendation ännu är långt borta. I samma förhandlingar 

konstaterades att nivån på språkkunskaperna bland eleverna i hela EU-området är låg och 

främjandet av flerspråkigheten är centralt och nödvändigt för den gemensamma 

språkpolitiken. Som ett resultat av dessa förhandlingar antog utbildningsministrarna i EU-

länderna rådets rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och 

språkinlärning. Med den nya strategin eftersträvas ett mer aktivt grepp i språkinlärningen 

under den obligatoriska skolgången. De centrala gemensamma målen är att väcka elevernas 

språkmedvetenhet, öka elevernas språkkompetens samt skapa och främja interaktiva, 

inkluderande och flerspråkiga inlärningsmiljöer för språkinlärning. (Europeiska 

kommissionen 2021). 

Samtidigt färdigställdes i Finland arbetet med att förnya läroplansgrunderna för 

språkundervisningen i den grundläggande utbildningen. I Finland hade det också lagts märke 

till samma fenomen som besvärade det övriga Europa – trots globalisering, 

internationalisering och ett ökande behov för språkkunskaper hade språkstudierna blivit 

ensidigare. Dessutom hade den röda tråden i den nationella språkundervisningspolitiken 

försvunnit. (Pyykkö 2017, 9.) I sin utredning angående nivå, situation och utvecklingsbehov 
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för språkreserven i Finland hävdar Pyykkö (2017, 124) att språkpolitiken borde klarläggas 

och finländarnas språkkunskaper, landets språkliga mångsidighet och internationalismen 

förstärkas. Enligt utredningen behövdes det grundläggande åtgärder för att ändra den 

nuvarande situationen. Pyykkö (2017, 124) påpekar att den viktigaste åtgärden för att stärka 

språkreserven och språkkunskaper i Finland är att börja undervisa språk i ett ännu tidigare 

skolstadium. Denna rekommendation förstärktes av regeringens lyckade försöksprojekt som 

innehöll tidigareläggning av språkundervisning i de lägre årskurserna i den grundläggande 

utbildningen.  

De nya läroplansgrunderna för språkundervisning trädde i kraft i början av 2020 med en 

uppdatering angående undervisningen i A1-språket, det första obligatoriska främmande 

språket eller det andra inhemska språket. Tidigare har A1-språket inletts senast i årskurs 3. 

Med förnyelsen inleder samtliga elever studier i A1-språket redan i årskurs 1. Denna förnyelse 

som tidigarelägger tidpunkten för påbörjandet av språkstudier kallas tidigarelagd 

språkundervisning. (Utbildningsstyrelsen 2019.)  

1.1.  Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna undersökning är att kartlägga rektorers syn på tidigarelagd 

språkundervisning samt granska vilka framgångar och utmaningar verkställandet av 

tidigarelagd språkundervisning har föranlett i skolor. Avsikten är att granska erfarenheter och 

åsikter om tidigarelagd språkundervisning heltäckande genom en enkätundersökning. Med 

enkäten granskar jag både rektorers syn och åsikter som undervisningspersonalen, föräldrar 

och elever har uttryckt till rektorerna. Dessutom är avsikten att kartlägga språkutbudet och 

granska dess motsvarighet till elevernas och föräldrars förhoppningar om språkutbudet. Jag 

utreder dessa ovannämnda teman kring tidigarelagd språkundervisning med följande 

forskningsfrågor: 

1. Vilka framgångar och utmaningar har tidigarelagd språkundervisning visat sig ha i skolor? 

2. Hur bemöter språkutbudet elevernas förhoppningar?  
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Med den första frågan skapar jag en omfattande uppfattning om framgångar och utmaningar i 

verkställandet av tidigarelagd språkundervisning både på den praktiska och administrativa 

nivån. Med den praktiska nivån syftar jag till undervisningssituationer och genomförandet av 

tidigarelagd språkundervisning i klassrum medan jag med den administrativa nivån syftar jag 

till organisation och planering av den tidigarelagda språkundervisningen på institutionsnivå. 

Förnyelsen har väckt mycket intresse bland forskare inom språk och pedagogik och särskilt 

lärarnas syn på tidigarelagd språkundervisning har kartlagts ganska vidsträckt (se kapitel 

3.2.). Synvinkeln i den här avhandlingen innehåller rektorers perspektiv som erbjuder nya 

insikter om upplevelser om den tidigarelagda språkundervisningen och dess verkställande. 

Med den andra frågan kartlägger jag den nuvarande situationen med språkutbudet i skolor 

genom att granska vilka A1-språk eleverna i årskurs 1 har studerat i år 2020 och för vilka 

främmande språk eleverna eller deras föräldrar har visat intresse enligt rektorer. Pyykkö 

(2017, 9) påpekar att språkstudier har blivit allt ensidigare och rekommenderar 

tidigareläggning av språkundervisning som en lösning. Även om övergången för 

mångsidigare språkstudier kan ta tid är det viktigt att granska vilka utgångspunkter 

språkutbudet har haft i början av denna förnyelse. I samband med denna fråga specificerar jag 

också vilka skäl som rektorer har gett för besluten att underlåta att erbjuda undervisning i 

vissa språk som önskades av elever eller föräldrar.  

1.2.  Disposition 

Denna avhandling består av sex huvudkapitel. I början av avhandlingen presenterar jag mitt 

syfte och det centrala motivet för ämnet. Jag presenterar mina två forskningsfrågor och 

redogör vad jag eftersträvar med dem (se kapitel 1).  

Därefter presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter och den viktigaste terminologin. Jag 

presenterar tidigarelagd språkundervisning som ett begrepp och utreder processen bakom 

revideringen och beslutet att tidigarelägga språkundervisningen i Finland. I samband med 

detta presenterar jag regeringens spetsprojekt som innehöll ett försök med tidigarelagd 

språkundervisning. Jag granskar också vilka språk eleverna i de lägre årskurserna har studerat 
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och vilka faktorer som påverkar språkutbudet i enskilda kommuner och skolor. 

Språkundervisningens jämlikhet diskuteras i kapitel 2.3. I samband med detta redogör jag  för 

språkpolitikens betydelse för språkundervisningen och hur olika aktörer och handlingar inom 

utbildningen bidrar till språkutbildningen. Dessutom diskuterar jag hur den 

språkutbildningsmässiga jämlikheten förverkligas i dagens grundläggande utbildning. Jag ger 

också en översikt över de viktigaste studierna inom tidigarelagd språkundervisning som 

diskuterar tidigareläggningens fördelar och ibruktagande. Jag fokuserar på hjärnforskning och 

forskning om uppfattningar om den optimala inlärningsåldern. I samband med detta förklarar 

jag begreppen hjärnplasticitet, kritisk period, känslig period och mognadsperiod (se kapitel 

3.1.).  

Inom denna avhandling är det också viktigt att behandla tidigare forskning om 

utbildningspersonalens åsikter om revideringen. Därmed presenterar jag de viktigaste 

studierna om lärarnas syn på tidigarelagd språkundervisning (se kapitel 3.2.). Efter detta 

presenterar jag materialet, informanterna och redogör för min materialinsamlingsprocess. 

Dessutom presenterar jag metoden (se kapitel 4). Därefter analyserar jag materialet och 

behandlar mina resultat. Till sist sammanfattar och diskuterar jag resultaten och hur de 

kopplar till tidigare forskning. I detta sammanhang värderar jag också undersökningens 

reliabilitet och validitet (se kapitel 5 och 6). 
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2. TIDIGARELAGD SPRÅKUNDERVISNING 

I allmänhet syftas med termen tidigarelagd språkundervisning på en målinriktad och 

fortgående språkundervisning i det första främmande språket eller det andra inhemska språket 

inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, nybörjarundervisningen och senare i 

den grundläggande utbildningen där tidigareläggning förverkligas i förhållande till den 

tidigare undervisningsverksamheten. (Skinnari & Sjöberg 2018, 8.) Skinnari och Halvari 

(2018) betonar att eftersom tidigareläggning alltid förhåller sig till den tidigare verksamheten 

har den inte en entydig eller exakt definition. Detta gäller också termen tidig språkinlärning 

(Early Language Learning, ELL) som ofta nämns i samma kontext med tidigarelagd 

språkundervisning. Skillnaden mellan dessa två är subtil och det är svårt att klargöra den. I ett 

nötskal är tidigarelagd språkundervisning en verksamhet som förändrar det tidigare sättet och 

tidpunkten att undervisa och studera språk medan man med tidig språkinlärning syftar på 

elevens åldersskede från förskoleundervisningen till nybörjarundervisningen. (Skinnari & 

Halvari 2018.)  

I denna avhandling med termen tidigarelagd språkundervisning syftar jag på den finländska 

kontexten och en revidering i läroplansgrunderna som angår tidigareläggning av 

språkundervisningen i A1-språket i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen. 

För att bättre uppfatta Finlands väg till tidigarelagd språkundervisning måste man beakta de 

viktigaste skeendena kring förnyelsen. I det följande avsnittet presenterar jag regeringens 

spetsprojekt som bidrog till beslutet att införa den tidigarelagda språkundervisningen i hela 

landet. 

2.1.  Finlands väg till tidigarelagd språkundervisning 

Oron för de finländska språkkunskaperna, speciellt språkkunskapernas ensidighet och 

tillräcklighet, har sysselsätt beslutsfattares tankar genom tiden. För första gången dök en 

offentlig debatt om Finlands språkreserv och dess utvecklingsbehov upp år 1974 då den första 

språkprogramskommittén sammanträdde för en förhandling. Med språkreserven syftas till de 

nationella språkkunskaperna i sin helhet, dvs., samhällsmedlemmars kunskaper i de andra och 
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främmande språken, kunskaper som vårt utbildningssystem frambringar samt planering av 

språkundervisning. (Pyykkö 2017, 10.) Decennier senare sysselsätter samma problem med 

språkreserven beslutsfattare fortfarande. Även om samhället har blivit ännu mångspråkigare 

och språkutbildningen finns att tillgå för alla har språkreserven minskat. (Saarinen & 

Ihalainen 2020.) I sin utredning angående nivå, situation och utvecklingsbehov för 

språkreserven i Finland påpekar Pyykkö (2017, 9) att den splittrade språkutbildningspolitiken 

är medskyldig till den nuvarande situationen med språkreserven. Enligt henne måste den 

nationella språkutbildningen utvecklas och språkutbudet utvidgas. Hon hävdar att Finland 

behöver utbildningsstrukturella förändringar för att nå hållbara och framåtskridande 

utveckling i språkreserven och i språkkunskaper. Pyykkö konstaterar att en av de viktigaste 

åtgärderna för att förbättra kunskaper i språk är tidigareläggning av språkundervisning. 

Som en del av regeringens strategiska program inledde statsminister Juha Sipiläs regering ett 

spetsprojekt Den nya grundskolan som genomfördes 2016–2018. Syftet med projektet var att 

göra Finland till ett ledande land inom kunnande, utbildning och modern och inspirerande 

inlärning. Projektet hade tre huvudmål: att ha världens kunnigaste lärare, att främja 

elevinriktad undervisning och att bilda en öppen verksamhetskultur i skolan. Dessa mål 

eftersträvades med tre åtgärder. Den första åtgärden innefattade förnyelsen av grundskolan 

vilket verkställdes genom att modernisera inlärningsmiljöer, befrämja digitalisering och 

digitalt lärande, anlägga nya pedagogiska verksamhetsmodeller samt förstärka och utveckla 

lärarnas kunnande. Den andra åtgärden innefattade att programmet Skolan i rörelse 

utvidgades till riksomfattande så att det angår alla barn och unga i grundskoleålder. Den tredje 

åtgärden innefattade förnyelsen i språkundervisningen som syftade till att öka, bredda och 

utveckla språkinlärningen och göra språkundervisningen mångsidigare. (Vahtivuori-

Hänninen, Kupila & Parkkulainen 2019, 6; Undervisnings- och kulturministeriet 2020a.) 

Den tredje åtgärden utformades till ett eget projekt. Som en del av regeringens spetsprojekt 

genomfördes ett försök med tidigarelagd språkundervisning för att verkställa förnyelsen i 

språkundervisningen. Försöket med tidigarelagd språkundervisning satte i gång år 2017 och 

dess mål var att tidigarelägga, utveckla och utöka språkinlärningen inom den grundläggande 

undervisningen, förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken. Försöket genomfördes 
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lokalt och innehöll 131 projekt i 105 kommuner och gällde över 30 000 barn. Försöket 

finansierades med statligt specialunderstöd som riktades inte bara till främjande och 

genomförande av tidigarelagd språkundervisning i skolor och inom småbarnspedagogik utan 

också till lärarfortbildning och forskning. (Undervisnings- och kulturministeriet 2020b.) 

Lärarfortbildningen ordnades för att stödja lärarna i förverkligandet av tidigarelagd 

språkundervisning. Forskningen för sin del innehöll kartläggningar om lärarnas åsikter om 

den tidigarelagda språkundervisningen och hur den har omsatts i praktiken. Man kartlade 

också föräldrars åsikter och förhoppningar om språkundervisningen. I den grundläggande 

utbildningen förverkligades försöket genom att eleverna inledde sina studier i A1- och A2-

språket tidigare, redan i årskurs 1 och 2. För att öka tidigare kontakter med nya språk och göra 

elevernas övergång från småbarnspedagogiken till språkundervisningen inom den 

grundläggande undervisningen smidigare tillsattes språkduschar, språksmakbitar och 

språkstunder i småbarnspedagogiken. Dessa korta stunder vid sidan av den övriga 

undervisningen gjorde det möjligt för eleverna att bekanta sig med olika främmande språk 

genom att leka, sjunga och spela. (Inha 2018.)  

Resultaten med försöket med tidigarelagd språkundervisning var positiva. Det utvecklades 

nya verksamhetsmodeller och pedagogik att undervisa språk, tillämpa den tidigarelagda 

språkundervisningen och integrera språkinlärning i den övriga undervisningen. Samarbetet 

mellan lärarna ökade bland annat genom lyckade försök med kompanjonlärarskap. 

Aktiverande arbetssätt och interaktiva läromiljöer ökade elevernas studiemotivation och 

intresse för språk. Dessutom ökade språkutbudet och elevernas språkliga medvetenhet. 

(Undervisnings- och kulturministeriet 2020b.) På basis av Pyykkös rekommendationer och 

det framgångsrika försöket med tidigarelagd språkundervisning beslutade statsrådet i 

september 2018 att revidera förordningarna om den grundläggande utbildningen och om 

timfördelningen så att antalet årsveckotimmar i årskurserna 1 och 2 utökas med två 

årsveckotimmar. Dessa årsveckotimmar riktas till undervisning i A1-språket. Revideringen 

infördes i början av år 2020 då de nya grunderna för läroplanen för undervisningen i A1-

språket trädde i kraft. Detta betyder att från och med början av 2020 inleder samtliga elever i 

årskurs 1 i den grundläggande utbildningen A1-språket senast på vårterminen med en halv 

årsveckotimme. (Utbildningsstyrelsen 2019). 
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2.2.  Språkval bland elever i de lägre årskurserna 

Före revideringen har A1-språk inletts senast i årskurs 3 (Utbildningsstyrelsen 2019). Under 

2000-talet och ändå fram till 2015 har antalet elever som började sina studier i A1-språk redan 

i årskurs 1 eller 2 varit cirka 10 procent av alla elever i samma årskurser (tabell 1). Från och 

med 2015 har antalet elever ökat märkbart. Många kommuner ville inleda den tidigarelagda 

språkundervisningen samtidigt med de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014 som togs i bruk i augusti 2016 (Inha 2018). Tabell 1 visar också en ökning 

i antalet elever mellan 2018–2019. Detta beror på att flertalet skolor inledde den tidigarelagda 

språkundervisningen redan i början av 2019, ett år innan det var obligatoriskt. 

Tabell 1. Undervisning i A1-språk i årskurserna 1 och 2 mellan 2000–2019 (Vipunen 2021.) 

Som tabell 1 visar har antalet elever som börjar studera språk tidigare ökat, men hur är det 

med antalet språk? Enligt utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen (2021) har 

eleverna som inledde A1-språket i årskurs 1 och 2 mestadels valt engelska som A1-språk 

mellan 2016–2019 (tabell 2). Engelskan har alltid varit det populäraste A1-språket och 

majoriteten, över 90 procent, av eleverna i grundskolan i Finland studerar engelska som A1-

språk. Å ena sidan beror engelskans popularitet på dess ställning som verktyg i den globala 

kommunikationen. Många elever tänker att de inte behöver andra främmande språk än 

engelska. (Fakta Express 1A/2019.) Enligt Vaarala et al. (2021, 116) ses engelskan ofta inte 

bara som en främmande språk utan också som en medborgarfärdighet som alla borde 

behärska. Å andra sidan är engelskan i många fall det enda A1-språket som eleverna kan välja 
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(Willberg 2020). I Europa är situationen med språkval väldigt likadan. Lite över 80 procent 

(18 miljoner elever) studerade engelska som främmande språk i den grundläggande 

utbildningen år 2016. Tyska var det näst populäraste språket med 0,7 miljoner studerande. 

(Eurostat 2018). 

Tabell 2.  Engelskans procentuella andel av alla språkval bland elever i årskurs 1 och 2 mellan 

2016–2019 (Vipunen 2021.) 

Enligt Vipunen (2021) har de populäraste språken bland elever i årskurs 1 och 2 i Finland 

2019 varit engelska (87,6 procent), finska (8,4 procent), svenska (1,5 procent) och franska 

(1,1 procent). Utöver dessa språk har eleverna i de lägre årskurserna studerat b.la. tyska, 

ryska, spanska, samiska och kinesiska som A1-språk. 

Under de senaste åren har finskan varit det näst populäraste A1-språket bland elever i de lägre 

årskurserna. Vaarala et al. (2021, 35) påpekar att eleverna i de svenskspråkiga skolorna 

vanligtvis inleder finska som A1-språk, vilket förklarar dess popularitet. Tabell 2 visar att 

engelskans andel av alla språkval har varit lägre 2016 och 2017. Finskans andel av alla 

språkval har varit större under dessa år, 15 procent år 2017 och 13 procent år 2018. Medan 

engelskans andel av alla språkval har ökat har andelen av finska och andra språk naturligtvis 

minskat.  
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2.3.  Språkundervisningens jämlikhet 

Som jag konstaterade tidigare syftas med språkreserven till den nationella språkliga 

kompetensen i sin helhet, vilket betyder samhällsmedlemmarnas språkkunskaper, den 

språkliga kompetens som frambringas av vårt språkutbildningssystem samt planering av 

språkutbildning (Pyykkö 2017, 10). Språkutbildningen och dess planering är ett stort komplex 

som påverkas av många olika aktörer, handlingar och dess växelverkan (Vaarala et al 2021, 

120–121). I följande kapitel presenterar jag hur språkpolitiken och andra aktörer inom 

språkutbildningen bidrar till språkundervisningen och hurdant tillfället är med den 

språkutbildningsmässiga jämlikheten i dagens grundläggande utbildning. 

2.3.1. Språkpolitik som vägvisare i språkutbildning 

I Finland reglerar språkpolitiken tillsammans med språkutbildningspolitiken användningen 

och undervisningen av språk och hurdan ställning språken har. Utbildningspolitiken formar 

språkutbildningen på flera sätt. Samhällsutveckling samt samhälleliga politiska strukturer som 

lagstiftning och finansiering bidrar riksomfattande till språkutbildningen. Vetenskaplig 

utveckling och forskning befordrar varierande uppfattningar om språk och inlärning som för 

sin del medverkar i utvecklingen av läroplansgrunder, lärarutbildning, pedagogisk verksamhet 

samt inlärningsmaterial och -miljöer. (Saarinen, Kauppinen & Kangasvieri 2019, 121.)  

Enstaka kommuner, utbildningsanordnare, skolor och rektorer har också förmågan och 

beslutsrätten att påverka den lokala språkutbildningen. Lokalpolitiska val i städer, kommuner 

och skolor, som allokering av den nationella finansieringen samt ideologisk reglering, bidrar 

stort till språkutbildningen och språkutbudet. (Saarinen, Kauppinen & Kangasvieri 2019, 

145.) Högskolor, dvs. universitet och yrkeshögskolor, fattar beslut om sina språkexamen som 

i sin del styrs av examensförordningar och resurser. Dessa beslut om språkutbudet i högskolor 

bidrar till ämneslärarutbildningen som i sin del bidrar till antalet språklärare och följaktligen 

språkutbudet i den grundläggande utbildningen. (Pyykkö 2017, 13.) Dessutom har elever och 

lärare förutsättningar att påverka och forma språkutbildningen med sina personliga val: elever 
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med sina språkval och lärare med sina individuella pedagogiska val (Saarinen, Kauppinen & 

Kangasvieri 2019, 121). 

Enligt Vaarala et al. (2021; 114, 118) har statsförvaltning, kommuner, skolor och 

undervisningspersonalen gjort mycket för att förbättra språkutbildningen. Språkutbildningen 

utvecklas på många nivåer av många aktörer: genom språkpolitiska beslut, riksomfattande 

läroplansarbete, projekt, nätverksarbete och lärarfortbildning. Tidigarelagd språkundervisning 

är ett bra exempel på ett försök att förbättra språkutbildningen. Som jag konstaterade tidigare 

nämner Pyykkö (2017, 124) tidigarelagd språkundervisning som en lösning för att utvidga 

språkutbudet och göra det mångsidigare. Dock betonar hon samtidigt att det viktigaste är att 

eleverna väljer något annat språk än engelska att börja sina A1-språkstudier med. Då elever 

väljer andra språk än engelska ökar språkutbudet och alternativen för A1-språk. 

En del aktörer inom utbildning anser att tidigarelagd språkundervisning kan ha en negativ 

inverkan på utbildningsmässig jämlikhet. Undervisnings- och kulturministeriet fick i sin 

begäran om utlåtande angående revidering av förordningarna om den grundläggande 

utbildningen och timfördelning, dvs., tidigareläggning av språkundervisningen, många svar 

från många olika aktörer inom utbildning. Många övervägde situationen med 

utbildningsmässig jämlikhet i sina svar. Å ena sidan ansågs att revideringen med tidigarelagd 

språkundervisning befrämjar den utbildningsmässiga jämlikheten. Genom riksomfattande 

beslutet att tidigarelägga språkundervisning har alla elever likadana möjligheter att studera 

språk redan i de lägre årskurserna, vilket var möjligt tidigare bara i vissa skolor. Å andra sidan 

uttryckte många sin oro för ökande ojämlikhet i språkundervisningen och språkutbudet. Större 

städer och kommuner har vanligtvis mångsidigare språkutbud medan språkutbudet är 

ensidigare i mindre kommuner. Det ansågs att tidigarelagd språkundervisning ensam kan göra 

varken språkreserven eller språkutbudet mångsidigare. Tvärtom kan tidigareläggning av 

språkundervisning öka ojämlikhet som betingas av elevernas regionala och socioekonomiska 

bakgrund. (Lausuntopalvelu.fi, 2021.) Om man iakttar regionala skillnader i språkutbudet 

noterar man att denna oro är delvis berättigad.  
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Även om det ofta diskuteras om språkval har eleverna i flera fall bara en skenbar valfrihet att 

välja vilka språk de vill studera. I allmänhet beror detta på faktorer som jag diskuterade ovan:  

resurserna är för knappa, det finns en brist på ämneslärare och språkutbudet påverkas av  

ideologisk reglering. (se t.ex. Saarinen, Kauppinen & Kangasvieri 2019). Elevernas bostadsort 

påverkar märkbart möjligheter att välja språk. Regionala skillnader i språkutbudet i Finland är 

stora: i huvudstadsregionen är möjligheterna mångsidigast medan det i många andra 

kommuner finns bara ett alternativ för A1-språket. Till exempel år 2018 kunde en nyländsk 

elev välja sitt A1-språk bland nio olika språk medan en elev som bor i Kajanaland, där 

engelskan har varit det enda A-språket som har undervisats de senaste tjugo åren, bara kunde 

välja engelska. Detta gällde också sex landskap av totalt 19 landskap i Finland där engelska 

var det enda A1-språket som studerades bland elever i årskurs 3 år 2018. (Willberg 2020, 15.) 

Dessutom är det viktigt att konstatera att enligt Vaarala et al. (2021, 31) har Pyykkös 

rekommendation att välja något annat språk än engelska ändå inte uppfyllts. Därutöver har 

tidigareläggning av A1-språket i sig själv inte bidragit till språkutbudet eller främjat 

tillgängligheten eller undervisningen i andra främmande språk. Tvärtom har engelskans andel 

i alla språkval ännu ökat och andelen andra språk minskat. Dessutom har elevernas 

möjligheter att välja språk inte ökat. (Kyckling et al 2019, 20). Vaarala et al. (2021, 16) 

konstaterar att språklärare bekymrar sig över språkundervisningens framtid. Språkutbudet är 

för ensidigt och valfria språk studeras väldigt litet i den grundläggande utbildningen. 

Regionala skillnader i språkutbudet är märkbara, vilket orsakar språkutbildningsmässig 

jämlikhet mellan eleverna (Willberg 2020, 16). 

Problemet med språkutbudet observeras också i de högre årskurserna och i andra språknivåer. 

Till exempel påpekar Vaarala et al (2021, 16) att språklärare bekymrar sig över situationen 

med undervisningen i svenska. Svenskans andel av alla A1-språkval har minskat genom åren. 

B1-svenska tidigarelagts år 2016 så att undervisningen i svenska inleds redan i årskurs 6 i 

stället för årskurs 7. Dock har timfördelningen inte ökats vilket betyder att de redan förut 

knappa timmarna i B1-svenska måste delas i fyra årskurser (årskurs 6–9). Då skolorna fattar 

olika beslut av förläggande och indelning av kurser i svenska är språkundervisning i olika 

skolor inte pedagogiskt enhetligt, vilket för sin del ökar ojämlikheten mellan eleverna. 
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2.3.2. Enhetlig språkundervisning 

Enligt lagen om grundläggande utbildning (1998/628, 1 kap. 2 §) är målet med utbildningen 

att säkerställa att undervisning ges på likvärdiga villkor i lika utsträckning i hela landet. Ett av 

de mest betydelsefulla utbildningspolitiska verktygen som befrämjar den utbildningsmässiga 

jämlikheten är grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. 

Läroplansgrunderna reglerar undervisningen, skolans verksamhet samt handlingssätt och 

syftar således till att alla grundskolor i Finland är pedagogiskt enhetliga. (Utbildningsstyrelsen 

2021a.) Exempelvis sätter läroplansgrunderna tydliga ramar för innehållet och förverkligandet 

av den tidigarelagda språkundervisningen. I de nyaste läroplansgrunderna som berör 

undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2 beskrivs läroämnets uppdrag, mål för 

undervisningen och lärandet, innehåll som anknyter till målen samt mål för arbetssätt och 

inlärningsmiljöer. Dessa grunder anvisar också hur handledning, differentiering, stöd och 

bedömning utförs. (Utbildningsstyrelsen 2021b.) Följaktligen möjliggör läroplansgrunderna 

att den tidigarelagda språkundervisningen genomförs på ett pedagogiskt enhetligt sätt i olika 

skolor, vilket för sin del bidrar till den språkutbildningsmässiga jämlikheten. Dock är 

läroplansgrunderna inte det enda verktyget för att befrämja jämlikheten i grundskolan.  

År 2016 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet Grundskoleforumet för att utarbeta 

riktlinjer för utveckling av den finländska grundskolan. Forumet samlade viktiga aktörer och 

samarbetspartner inom den grundläggande utbildningen för att skapa en gemensam vision, 

mål och åtgärder för utvecklandet av grundskolan. Genom samarbetet och förhandlingar 

skapades det gemensamma riktlinjer för den jämlika skolans framtid. (Undervisnings- och 

kulturministeriet 2021b.) Dessa gemensamma riktlinjer efterlyser likadana möjligheter för alla 

elever och syftar till att varje grundskola är jämlik (Undervisnings- och kulturministeriet 

2021a). Riktlinjerna och försöket med tidigarelagd språkundervisning som jag presenterade i 

kapitel 2.1. var bägge en del av programmet Den nya grundskolan. Ett av målen för försöket 

med tidigarelagd språkundervisning var att bredda språkutbudet så att barn kan välja och 

studera språk som inte tidigare har erbjudits på orten (Undervisnings- och kulturministeriet 

2021c.) Således har jämlikhetens betydelse för språkundervisningen och problematiken med 

varierande språkutbud klart noterats redan före försöket. Ändå har den 
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språkutbildningsmässiga jämlikheten, variationen i språkutbudet eller elevernas varierande 

möjligheter att studera A1-språk inte beaktats i riktlinjerna för den jämlika skolans framtid. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att man har fäst avseende vid den enhetliga 

språkundervisningen och den språkutbildningsmässiga jämlikheten. Tidigarelagd 

språkundervisning möjliggör att samtliga elever inleder A1-språket på samma årskurs och 

således förhindrar man ojämlikhet som betingas av variation mellan inledningstider. 

Läroplansgrunderna befrämjar att tidigarelagd språkundervisning ges i lika villkor för alla 

elever. Emellertid har variationen i språkutbudet blivit en problematisk faktor för 

utbildningsmässig jämlikhet. Det är också beaktansvärt att trots att försöket med tidigarelagd 

språkundervisning och riktlinjerna som syftar till en jämlik grundskola som utgör olika delar 

av samma projekt har språkutbildningsmässig jämlikhet inte noterats i de riktlinjer eller 

åtgärder som syftar till att den grundläggande utbildningen blir jämlik för alla elever. Enligt 

Vaarala et al. (2021, 115) är tidigarelagd språkundervisning å ena sidan ett önskat beslut som 

ökade utbildningsmässig jämlikheten riksomfattande. Å andra sidan har tidigareläggningen 

varken förändrat dynamiken mellan olika språk eller ökat språkutbudet som är en 

förutsättning för att språkundervisning verkligen ska kunna vara jämlik för alla elever. I 

många fall har tidigarelagd språkundervisning i praktiken betytt inget annat än bara 

tidigarelagd undervisning i engelska. Språkutbudet har ännu inte blivit mångsidigare och 

dessutom finns det brister och geografisk ojämlikhet i lärarfortbildning. Dock är det sannolikt 

och naturligt att förändring och dess positiva följdverkningar tar tid. (Vaarala et al. 2021, 118.) 
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3. FORSKNING OM TIDIGARELAGD SPRÅKUNDERVISNING 

Eftersom den tidigarelagda språkundervisningen är ett tämligen nytt koncept i Finland finns 

det ännu ingen forskning om dess verkan eller nytta på lång sikt. Dock är ett ökat intresse för 

forskning inom ämnet uppenbart. Under de senaste åren har forskningen om tidigarelagd 

språkundervisning i Finland fokuserat på tillståndet med tidigarelagd språkundervisning och 

dess verkställande i kommuner (Skinnari & Sjöberg 2018). Dessutom har lärarnas upplevelser 

om och attityder till tidigarelagd språkundervisning beforskats mycket (Hahl, Savijärvi & 

Wallinheimo 2020, Impilä & Heilä 2020, Vahtola 2020). Huvudsakligen har tidigarelagd 

språkundervisning i sin helhet undersökts mer mångsidigt bland internationella forskare (se 

t.ex. Nikolov 2009, Sharpe 2001) medan den tidigare nationella forskningen företrädesvis har 

fokuserat på undervisningsmetoder inom tidigarelagd språkundervisning, t.ex. språkbad (se 

Buss & Mård 1999). Dock finns det mycket forskning om fenomen som anknyter till 

tidigarelagd språkundervisning, varav hjärnforskning och forskning om optimal 

inlärningsålder är de mest centrala. I följande kapitel presenterar jag forskning som 

underbygger nyttan att lära sig språk i tidig ålder. Dessutom presenterar jag forskning om 

undervisningspersonalens syn på och åsikter om tidigarelagd språkundervisning.  

3.1. Ålders betydelse för språkinlärning 

Ålderns betydelse för språkinlärning har beforskats mycket. Den mest centrala forskningen 

inom språkinlärningsålder fokuserar på hjärnforskning och den mest optimala tiden för 

språktillägnandet. I följande avsnitt presenterar jag begrepp som handlar om strukturell 

plasticitet i hjärnan, en klassisk hypotes om kritisk period, känslig period och 

mognadsbegränsningar.  

3.1.1. Strukturell plasticitet i hjärnan 

Språkinlärning börjar med inlärning av modersmålet. Det första steget i modersmålsinlärning 

är utveckling av sinnesorgan. Utvecklingen av det första sinnesorganet, hörselorgan, börjar 

redan månader innan födelsen. Även om hörselorganen på ett nyfött barn är i ett 
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begynnelseskede bygger den gradvis en grund för hjärnans system för varseblivning av språk 

och härmed för hela språkinlärningen. Småningom börjar barnen identifiera olika språkljud 

och tonfall i modersmålet och så uppstår och stabiliseras modersmålets ljudstruktur i hjärnan. 

Före denna stabilisering kan barnen lätt identifiera alla språkljud från alla språk medan 

identifiering av obekanta språkljud blir svårare efter stabiliseringen. Inlärning av främmande 

språk förutsätter att hjärnan omarbetar den inlärda ljudstukturen och, i själva verket, all 

varseblivning som berör språk. (Huotilainen 2019; 126, 240–241.) Denna omarbetning kallas 

strukturell plasticitet i hjärnan. Hjärnans kapacitet för nervcell och cellförbindelser är 

begränsad eftersom hjärnan bara har begränsat rum i skallen. Med hjärnplasticitet avses att 

hjärnan kan omstrukturera och forma sig vid behov så att denna begränsade kapacitet kan 

användas för viktiga ändamål i varierande situationer och omständigheter. Således kan 

hjärnan inrikta resurser som behövs för omstrukturering på en viss del i hjärnan. Inlärning av 

nya saker, t.ex. ett främmande språk, är en av dessa varierande situationer då hjärnan behöver 

forma sig och inrikta sina resurser. (Huotilainen 2019, 15–16.)  

Det finns vetenskapliga bevis för strukturell plasticitet i den tvåspråkiga hjärnan. En 

forskningsgrupp av italienska och brittiska forskare undersökte halten av gråsubstans i hjärnan 

hos tre olika grupper av engelsmän som alla hade engelska som modersmål. Den första 

gruppen bestod av 25 enspråkiga engelsmän som hade litet eller ingen kontakt med 

främmande språk. Den andra gruppen bestod av 25 engelsmän som hade lärt sig ett 

främmande språk i en tidig fas i livet, före en ålder av fem år, och fortfarande använde detta 

språk regelbundet. Den tredje gruppen bestod av 33 engelsmän som hade börjat studera ett 

främmande språk i en senare fas i livet, i en ålder av 10-15 år. Forskarna hittade en del i 

hjärnan, mer precis en del i parietalloben, där halten av gråsubstans, dvs. aktiviteten, var högst 

på dem som lärde sig ett främmande språk i en tidig fas i livet, näst högst på dem som lärde 

sig ett främmande språk i en senare fas i livet och lägst på dem som inte hade lärt sig ett 

främmande språk. Forskningsgruppen ville forska vidare och undersöka om det finns ett 

samband mellan hjärnstruktur, inlärningsålder och kunskaper i ett främmande språk. De 

undersökte en grupp av 22 italienare som hade börjat studera engelska i en ålder av 2–34 år. 

Forskarna observerade att halten av gråsubstans i samma del i parietalloben var högre ju 

tidigare personen hade börjat studera engelska. Forskningsgruppen hävdar att detta händer till 
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följd av hjärnplasticitet – hjärnan reagerar på språkinlärning genom att öka resurserna i 

parietalloben. (Mechelli et al 2004.) 

När är då den bästa tiden att börja lära sig främmande språk? Även om ålderns betydelse för 

språkinlärning har beforskats mycket (Skinnari & Sjöberg 2018, 13) finns det skillnader 

mellan uppfattningar om den optimala inlärningsåldern. Enligt hjärnforskning är den bästa 

tiden att lära sig främmande språk vid tre års ålder. Ljudstrukturen, hörselorganen och 

varseblivning av språk är  ännu väldigt plastiska hos ett barn på tre år. Det finns vetenskapliga 

bevisningar att en rik exposition för främmande språk under två månader för ett barn under tre 

års ålder kan omstrukturera hjärnans system för varseblivning av språk så att det liknar 

varseblivning av modersmålet. (Huotilainen 2019, 242.) Då kan barn lära sig två olika språk 

simultant och behärska dessa två olika språk lika bra.  

3.1.2. En klassisk hypotes om kritisk period 

En del forskare inom språkinlärning litar på en uppfattning om en klassisk hypotes om kritisk 

period (Critical period hypothesis, CPH) som syftar till ett potentiellt biologiskt åldersskede 

då förutsättningarna för språktillägnandet (Language Aqcuisiton, LA) är de mest optimala. 

Enligt hypotesen finns det ett slags tidsfönster då inlärare kan tillägna sig ett språk 

fullständigt, vare sig det är fråga om modersmålet (L1) eller andraspråket (L2), och uppnå 

modersmålskompetens i detta språk. Då detta tidsfönster passeras minskar förmågan att 

tillägna sig språk. Hypotesen motiveras ofta med stöd av hjärnforskning: passering av fönstret 

förklaras bland annat med förlusten av hjärnplasticitet. (Birdsong 1999, 1–3.) Även om den 

klassiska hypotesen om kritisk period först presenterades av Eric Lenneberg 1967 är 

förekomsten av den kritiska perioden samt skillnaden mellan språkinlärningen hos barn och 

vuxna fortfarande, över femtio år senare, ett av de mest kontroversiella temana bland forskare 

inom lingvistik, kognitiv psykologi och språkinlärning. Forskarna undrar och polemiserar om 

detta tidsfönster egentligen finns – och om det finns, när finns det? (Abrahamsson, 

Hyltenstam & Bylund 2018, 16).  
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Enligt Lennebergs ursprungliga modell om hypotesen avtar språktillägnandet i tonåren. 

(Patkowski 1980, 450). För sin del påpekar Paradis (2004, 59) att den kritiska perioden 

placerar sig i åldersskedet mellan 2–5 år. Paradis anser att åldern påverkar språkinlärning både 

biologiskt och kognitivt. Biologiskt eftersom hjärnplasticiteten minskar efter fem års ålder 

och kognitivt eftersom det deklarativa minnet, en del av långtidsminnet, försvagas efter sju års 

ålder. Paradis (2004, 59) anser också att den kritiska perioden utvecklas stegvis medan 

Birdsong (1999, 2) påstår att det inte finns bara en kritisk period utan flera perioder med 

varierande särdrag. Hartshorne, Tenenbaum och Pinker (2018) undersökte inlärningsålder 

med en test som hade över 600 000 deltagare. Resultatet stödde Lennebergs uppfattning om  

den kritiska perioden och dess åldergräns. Enligt resultaten råder de allra bästa 

förutsättningarna för språkinlärning upp till tio års ålder. Dock visade resultaten att 

inlärningsförmågan bevaras fram till en ålder av 17,4 år som är högre än tidigare 

uppfattningar har antagit. Det mest beaktansvärda med resultatet var att iakttagelsen med den 

högre inlärningsåldern gällde inte bara de ”svåra” syntaktiska fenomen som vanligen tillägnas 

i ett senare åldersstadium utan också de ”lätta” syntaktiska fenomen som vanligen tillägnas i 

de första faserna i varseblivning av ett språk. Detta betyder att det är möjligt för en tonåring 

att tillägna sig språk på samma nivå som en modersmålstalare. 

3.1.3. Känslig period och mognadsbegränsning 

Som ovan sagts är debatten om kritisk period långt ifrån över. Därutöver har några 

undersökningar successivt motbevisat hypotesen om kritiska perioden. Exempelvis påstår 

hypotesen att förmågan att tillägna sig ett språk minskar fullständigt efter den kritiska 

perioden. Dock finns det bevisningar att det till en viss del är möjligt för en vuxen att uppnå 

en modersmålsliknande kompetens i ett främmande språk. (Birdsong 1999, 9.) En del forskare 

anser att hypotesen om kritisk period kan tillämpas vid modersmålsinlärning (L1) men är mer 

komplicerad vid andraspråksinlärning (L2). Patkowski (1980, 449–550) påpekar att medan 

den kritiska perioden syftar till en uppfattning om en absolut åldersgräns för att tillägna sig ett 

språk med en modersmålsliknande kompetens och således är mer lämplig i kontext med L1, är 

termen känslig period mer flexibel och lämplig i kontext med L2. Känslig period innefattar en 

idé om en ökad förmåga för språktillägnandet under en viss period i livet, från barndomen tills 



19

vuxenålder, men har inte en absolut gräns för perioden eller dess passering. Istället syftar 

begreppet på att förmågan för språktillägnandet avtar småningom. Abrahamsson (2016) 

förklarar uppfattningen om den avtagande förmågan för språktillägnandet med teorin om 

mognadsbegränsningar som liknar teorin om känslig period. Teorin grundar sig på hjärnans 

mognadsprocess och innebär att förmågan att lära sig språk avtar eller helt försvinner med 

stigande ålder.  

Som jag visar ovan finns det många olika uppfattningar om den mest optimala åldern för att 

lära sig ett främmande språk. Uppfattningarna om den kritiska perioden samt dess varaktighet 

och existens varierar. Dessutom finns det andra modeller och uppfattningar om 

språktillägnandet. Trots skillnader i uppfattningar och modeller verkar forskare vara eniga om 

en faktor som gäller språkinlärningsålder: ju tidigare desto bättre. 

  

3.2.  Lärarnas syn på tidigarelagd språkundervisning 

Tidigarelagd språkundervisning har med sig nya utmaningar för lärarna och 

förskolepedagogerna, speciellt för dem som kanske inte har tidigare erfarenhet om 

språkundervisning. Detta har emellertid beaktats i läroplansarbetet. För första gången 

någonsin finns det i de nya grunderna för läroplanen detaljerade definieringar och 

beskrivningar vad språkundervisning i årskurs 1 och 2 ska innehålla och hur inlärandet ska 

bedömas.  (Utbildningsstyrelsen 2019.) Dessutom har lärarnas och förskolepedagogers åsikter 

om tidigarelagd språkundervisning undersökts aktivt under de senaste åren.  

Enligt Inha (2018) upplever lärarna den tidigarelagda språkundervisningen som ett positivt  

fenomen. Eleverna har visat stort intresse för språkinlärning och de lär sig språk lätt, vilket   

bidrar till lärarnas positiva åsikter om språkundervisningen. Enligt Enever (2015, 22) är den 

viktigaste lärarkompetensen som krävs i genomförandet av tidigarelagd språkundervisning  

kunskaper i språket som undervisas samt kunskaper i olika arbetssätt som passar för olika 

åldersskeden. Heilä och Impilä (2020, 46-47) undersökte lärarnas attityder om tidigarelagd 

språkundervisning och färdigheter för att undervisa språk. Resultatet visar att attityderna 

mestadels är positiva. Lärarna känner sig ha tillräckliga färdigheter för att undervisa språk 
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även om de inte hade fortbildning i språk. Lärarna har också idéer om genomförandet av 

mångvetenskapliga studiehelheter och de är medvetna om hurdana läromedel som ska 

användas i tidigarelagd språkundervisning.  

Hahl, Savijärvi och Wallinheimo (2020, 98) undersökte åsikter om den tidigarelagda 

språkundervisningen hos 76 klasslärare, ämneslärare och förskolepedagoger. Resultatet visade 

att lärarna och förskolepedagogerna huvudsakligen ställer sig positivt till tidigarelagd 

språkundervisning och känner sig på flera sätt färdiga för att undervisa språk. Lärarna och 

förskolepedagogerna anser att de kan undervisa språk speciellt genom interaktiva lärmetoder, 

lek och spel.  

Trots de positiva upplevelserna om den tidigarelagda språkundervisningen hos 

undervisningspersonalen rapporteras det också om vissa utmaningar i genomförandet av 

språkundervisningen. Enligt resultatet är det mest utmanande bl.a. brist på läromaterial och 

tillräcklig planeringstid för undervisning eller kompanjonlärarskap. Lärarna och 

förskolepedagogerna känner sig frustrerade eftersom materialet finns men det är inte 

tillgängligt för alla. I vissa skolor och kommuner finns det lämpliga material för tidigarelagd 

språkundervisning men andra kommuner, skolor eller lärare får inte tag på det. Således önskas 

det mer genomskådlighet med materialet för tidigarelagd språkundervisningen samt samarbete 

mellan lärarna över kommun- och skolgränser. Enligt lärarna försvårar bristen på 

planeringstid och samarbetet utveckling av språkundervisning. Dessutom anses elevgrupperna 

vara för stora medan utrymmena för undervisningen är för små eller opraktiska. Lärarna och 

förskolepedagogerna känner sig också osäkra om det rätta arbetssättet. Även om det finns 

beskrivningar om undervisningens innehåll i läroplanen upplever lärarna att de gemensamma 

verksamhetsmodellerna och anvisningarna fattas. Speciellt de heterogena elevgrupperna och 

differentiering av tidigarelagd språkundervisning upplevs som utmanande. (Hahl, Savijärvi & 

Wallinheimo 2020, 87–93.) 

Hahl, Savijärvi och Wallinheimo (2020; 77, 93-97) anser att de fungerande 

verksamhetsmodellerna för tidigarelagd språkundervisning innebär samarbete mellan 

utbildningspersonalen, mångsidiga och aktiva arbetssätt samt stabila klassrumsrutiner. Det är 
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viktigt att införa språket till vardagen i skolan, vilket upplevs som meningsfullt bland lärarna 

och förskolepedagogerna. I enlighet med utveckling av verksamheten är det viktigt att 

arrangera mer tid för lärare, förstärka lärarnas kunskaper i digital pedagogik samt samarbeta 

för planering av mångvetenskapliga lärområden.  

Hahl, Savijärvi och Wallinheimo (2020, 100) hävdar att lärarfortbildning borde fokusera på 

planering av mångvetenskapliga studiehelheter och dess pedagogiska genomförande medan 

Heilä och Impilä (2020, 48) betonar vikten av klasslärarnas språkstudier redan under 

klasslärarutbildningen. Enligt Luotonen (2019, 62–63) motsvarar den nuvarande 

klasslärarutbildningen inte anspråksnivån i kompetens som klasslärare behöver i arbetslivet. 

Lärarstuderande efterlyser mer undervisning, speciellt i språkdidaktik och i de språk som 

undervisas i den tidigarelagda språkundervisningen. 
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4. MATERIAL OCH METOD 

Denna undersökning har två syften. För det första är avsikten att granska vilka framgångar 

och utmaningar tidigarelagd språkundervisning har visat sig ha i skolor. För det andra är 

avsikten att iaktta hur språkutbudet bemöter elevernas förhoppningar. Jag utreder dessa teman 

genom en materialinriktad innehållsanalys. Materialet för denna undersökning har samlats in 

genom ett enkätformulär. I följande kapitel redogör jag för materialinsamlingsprocessen, 

presenterar materialet, informanter och begränsningar samt preciserar hur jag använder en 

materialinriktad innehållsanalys som en metod för att analysera materialet. 

4.1.  Enkät 

Jag har samlat in materialet för denna undersökning med en enkät som riktades till rektorer 

som arbetar i grundskolor i Finland. Jag har skapat enkätformuläret med programmet Google 

Forms. Formuläret finns som en bilaga (bilaga 1) i slutet av denna avhandling. Inbjudan till 

enkätundersökningen och länken till enkätformuläret har mejlats till 231 rektorer i slutet av 

januari 2021. Jag har sökt och samlat in rektorers e-postadresser på städernas webbplatser. 

Enkätformuläret består av 10 frågor. De första fyra frågorna är flervalsfrågor där ett eller flera 

alternativ ska väljas. Två flervalsfrågor innehåller ett påstående medan två andra 

flervalsfrågor har flera alternativ. Dessa första fyra frågor fokuserar på bakgrundsfakta av 

informanter och skolor samt antal språk som har undervisats i skolor. De sista sex frågorna är 

öppna frågor som kompletteras med fri text. Dessa frågor fokuserar på informanternas syner 

och åsikter. En av dem är en fortsättningsfråga som kompletterar den föregående frågan. Jag 

har medvetet strukturerat enkätformuläret så att det har en mer öppen struktur med större 

viktning på de öppna frågorna. Med detta har jag försökt undvika subjektiva frågetyper, dvs. 

frågetyper med färdiga alternativ för svar som har formulerats i förväg. Eftersom syftet med 

denna undersökning är att redogöra för rektorers åsikter och syn är det viktigt att frågorna är 

öppna och neutrala. Med frågornas struktur har jag eftersträvat enkätsvar som är så intuitiva 

och autentiska som möjligt. 



23

Materialet i denna undersökning består av 47 enkätsvar från rektorer som arbetar i 

grundskolor i landskapscentra i Finland. Som figur 1 visar är nästan alla landskapscentra 

representerade i enkätsvaren. 

Figur 1. Fördelning av enkätsvar enligt landskap och landskapscentrum.  

I Finland finns det 19 landskap och 20 landskapscentra eftersom ett landskap, 

Kymmenedalen, har två landskapscentra som är Kotka och Kouvola. Som figur 1 visar har jag 

har fått 1–6 enkätsvar från alla landskapscentra med undantag av Jyväskylä, Karleby och 

Mariehamn där jag inte har fått några svar.  

4.2.  Informanter och begränsningar  

Jag har begränsat materialinsamlingen till rektorer som arbetar i landskapscentrum i Finland. 

Med denna begränsning har jag eftersträvat ett omfattande urval av informanter på de största 

städerna i Finland där befolkningsandelen och därmed antalet skolor är störst. Följaktligen har 

jag valt att fokusera på landskapscentra för att uppnå ett landsomfattande urval och en 

tillräckligt vidsträckt och heltäckande utgångspunkt för denna undersökning. Jag har 

eftersträvat ett jämnt urval genom att välja 12 slumpmässiga rektorer från varje 

landskapscentrum med undantag av Mariehamn där jag valde bara tre rektorer på grund av 

dess mindre antal grundskolor. 
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Alla informanter i denna undersökning arbetade i grundskolor som har undervisning för 

årskurs 1. Alla informanter hade erbjudit tidigarelagd språkundervisning i deras skolor minst 

för ett år. Dock varierar längden med erfarenheter som informanterna har vid tidigarelagd 

språkundervisning. Majoriteten av informanterna, dvs. 34 informanter av total 47, rapporterar 

att de har erbjudit tidigarelagd språkundervisning före den blev obligatorisk. Bara 11 

informanterna rapporterar att de började erbjuda tidigarelagd språkundervisning först  

vårterminen 2020 då den blev obligatorisk. Två informanter rapporterar att de inledde 

tidigarelagd språkundervisning i början av 2020 men preciserade att de hade erbjudit 

språkberikad undervisning i engelska före det. 

För att säkra informanternas anonymitet behandlar jag svaren i denna undersökning enligt 

landskap och landskapscentra så att det är inte möjligt att identifiera informanterna. För att 

garantera anonymitet har jag också underlåtit att fråga informanternas bakgrundsfakta t.ex. i 

vilka skolor eller på skolstadium de arbetar eller hur länge de har arbetat som rektorer. Enligt 

mig är denna slags information obehövlig på basis av genomförandet av denna undersökning  

eller dess resultat. Med beslutet att garantera informanternas anonymitet har jag eftersträvat så 

trovärdiga och sanningsenliga svar som möjligt.   

4.3.  Metod 

Jag analyserar materialet genom en materialinriktad innehållsanalys. Enligt Tuomi och 

Sarajärvi (2018; 145, 165–166) är innehållsanalysen en metod som används för att analysera 

materialet systematiskt och objektivt. Materialet kan vara alla slags dokument som kan 

presenteras i en skriftlig form. Innehållsanalysen ordnar materialet så att man kan dra 

konklusioner för en komprimerad och generell beskrivning om fenomen som undersöks. 

Innehållsanalysen är en analysmetod som kan tillämpas vidsträckt bland olika kvalitativa 

undersökningstraditioner. Dock betonar de att på grund av dess mångsidighet kan metoden 

inte bara ses som en kvalitativ analysmetod. Mitt syfte med analysen är att sammanställa, 

beskriva och lyfta upp det huvudsakliga innehållet från materialet som är de mest centrala för 

denna undersökning och redogöra hur det förhåller sig till mina forskningsfrågor. 
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I min undersökning står materialet som en utgångspunkt för analysen. Holopainen, Puusa och 

Juuti (2020, 465–466) kallar materialinriktad innehållsanalys en grundad teori -approach. I 

denna approach är materialet den styrande faktorn för analys och det kan sägas att teorin 

förankras vid materialet. Således kan materialinriktad innehållsanalys ses som en motsats för 

en teoristyrd innehållsanalys som enligt sitt namn har teoretiska utgångspunkter för analysen.  

Skillnaden mellan materialinriktad innehållsanalys och teoristyrd innehållsanalys kan också 

ses genom deras logiska tankesätt och utgångspunkt. Enligt Tuomi och Sarajärvi (2018, 150–

152) indelas innehållsanalys ofta till en deduktiv och induktiv analys. Deduktion innebär att 

man utgår från den generella teorin och tillämpar den till enstaka fall. Således skapar 

deduktion en allmän uppfattning om enstaka observationer på basis av teorin. Induktion för 

sin del utgår från de enstaka observationerna och skapar en giltig teori byggd på 

generaliseringar om dessa observationer. Enligt Tuomi och Sarajärvi (2018; 152, 175) 

eftersträvar materialinriktad innehållsanalys att skapa en teoretisk helhet på basis av 

undersökningsmaterialet, vilket betyder att den har en induktiv utgångspunkt för 

undersökningen.  

Jag har genomfört innehållsanalysen enligt Tuomi och Sarajärvi (2018, 147–148) på följande 

sätt. Först har jag valt fenomen som är de mest intressanta i materialet på basis av mina 

forskningsfrågor och mitt syfte med undersökningen. Sedan har jag granskat materialet och 

samlat in innehållet som är det mest valida på basis av denna undersökning till ett separat 

dokument. Efter detta har jag valt fyra olika teman som sammanställer det centrala innehållet i 

materialet och tematiserat det insamlade materialet till dessa fyra tema. Som figur 2 visar har 

jag tematiserat mitt material efter temana som är framgångar, utmaningar, det förverkligade 

språkutbudet och elevernas förhoppningar om språkutbudet. Enligt Tuomi och Sarajärvi 

(2018, 149–150) är idén med tematisering att leta efter synpunkter i materialet som beskriver 

ett visst tema. Tematiseringen liknar kategorisering och klassificering i praktiken men i stället 

för att definiera olika kategorier eller klasser och räkna hur ofta de förekommer i materialet 

betonar tematisering det som har sagts om vissa teman. Eftersom mitt syfte med 

undersökningen är att granska åsikter och syner är tematisering enligt mig det mest 

ändamålsenligt sätt att gruppera materialet. 
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Figur 2. Teman för analysen i denna undersökning. 

Enligt den sista fasen som Tuomi och Sarajärvi (2018, 147–148) presenterar i genomförandet 

av innehållsanalys skriver jag en sammanfattning om varje tema och därmed svarar på mina 

forskningsfrågor och presenterat mina resultat och konklusioner med denna undersökning. 

Som figur 2 visar svarar jag på min första forskningsfråga genom att sammanställa och 

presentera de framgångar och utmaningar i genomförandet av tidigarelagd språkundervisning 

som framkommer i materialet. För att svara på min andra forskningsfråga fokuserar jag på de 

två andra teman som är förvekligade språkutbudet och elevernas förhoppningar om 

språkutbudet. Genom dessa två teman presenterar jag korrelation mellan dessa två teman och 

granskar hur det förverkligade språkutbudet bemöter elevers förhoppningar om språkutbudet.  
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5. RESULTAT 

I detta kapitel presenterar jag mina resultat för undersökningen på basis av materialet. Jag 

utreder vilka framgångar (kapitel 5.1.) och utmaningar (kapitel 5.2.) genomförandet av 

tidigarelagd språkundervisning har visat sig ha i skolor. I kapitel 5.3. utreder jag hur 

språkutbudet bemöter elevernas förhoppningar genom att granska vilka A1-språk elever har 

studerat år 2020 och för vilka främmande språk eleverna eller deras föräldrar har visat intresse 

enligt rektorer. I samband med denna presenterar jag vilka skäl som rektorer har gett för 

besluten att underlåta att erbjuda undervisning i vissa språk som önskades av elever eller 

föräldrar. Till sist sammanfattar jag mina resultat och behandlar det i enlighet med teoretiska 

utgångspunkter som jag presenterade i kapitel 2 och 3.  

5.1.  Vilka framgångar har tidigarelagd språkundervisning visat sig ha i 

skolor? 

Resultatet i denna undersökning visar att den tidigarelagda språkundervisningen har haft 

många slags framgångar i skolor. Nästan alla informanterna rapporterar att tidigarelagd 

språkundervisning har mottagits väldigt positivt i skolor. Rektorer, lärare, elever och föräldrar 

är huvudsakligen nöjda med revideringen. I allmänhet ses färdigheter i språk som viktiga och 

eftersträvansvärda kunskaper och därmed anses tidigareläggning av språkundervisning vara 

ett positivt beslut. Enligt rektorerna bidrar tidigarelagd språkundervisning till positiva 

attityder om språk och språkmedvetenhet bland eleverna har också ökat. Dessutom har 

språkundervisningen i vissa fall blivit mångsidigare. I allmänhet anses revideringen med 

tidigarelagd språkundervisning vara nödvändigt, vettigt och naturligt. Med ibruktagande av 

tidigarelagd språkundervisning har skolorna utvecklat ny pedagogik och tagit i bruk nya 

funktionella undervisningsmetoder som har spritts också till övrig undervisning. Enligt vissa 

informanter har tidigarelagd språkundervisning också lätt blivit en del av skolans 

verksamhetskultur då det nya arbetssättet med språkundervisningen har smidigt förenats med 

övrig undervisning.  
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Som tabell 3 visar är ivriga elever och ivriga och motiverade lärare de mest generella 

observationer om framgångar i genomförandet av tidigarelagd undervisning. Fyra informanter 

rapporterar också att föräldrar har varit nöjda med revideringen. Dessutom rapporterar 

rektorer andra positiva observationer som har bidragit till att genomförandet av tidigarelagd 

undervisning anses vara framgångsrik. 

  

Tabell 3. Framgångar i tidigarelagd undervisning enligt rektorer (N=47). 

Enligt rektorer förhåller eleverna sig väldigt positiva och ivriga till språkinlärningen. Många 

informanter berättar att eleverna visar sig ha en bra förmåga att tillägna sig språk och de lär 

sig språket lätt och snabbt. Eleverna visar sig ha mycket motivation att lära sig språk och de 

gläder sig om språkinlärningen. Enligt informanterna visar eleverna stort intresse för de 

funktionella, lekfulla och aktiva undervisningsmetoderna som används i tidigarelagd 

språkundervisning. De flesta eleverna hör engelska utanför skolan i olika sammanhang och är 

därmed ivriga att använda språk också på fritiden. Exempelvis har några elever visat sina 

intresse för språk hemma genom viljan att spela olika slags spel på främmande språk. 

Enligt rektorer förhåller lärarna sig också mestadels positiva och motiverade till tidigarelagd 

språkundervisning. Många lärare har visat intresse för att undervisa språk, speciellt engelska, 

och både lärare och eleverna ser fram emot språklektionerna eller -stunderna. Dessutom är 

lärarna inte bara intresserad av att undervisa språk utan också lära sig språk själv. Lärarnas 

intresse för att utveckla sin kompetens i språkundervisning har ökat och enligt rektorerna har 

många klasslärare och språklärare deltagit i lärarfortbildning inom tidigarelagd 
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språkundervisning och även inlett separata och långsiktiga studier i främmande språk. Enligt  

vissa informanter glädjer några språklärare sig för att få undervisa alla årskurser från 1 till 9. 

En av informanterna berättade att lärarna är så ivriga om tidigarelagd språkundervisning att de 

tävlar om vem som får undervisa språk. Lärarna anser att det är givande att undervisa språk 

eftersom eleverna lär och tillägnar sig språk snabbt och lätt. 

Föräldrar för sin del anser också att tidigareläggning av språkundervisning är en nödvändig 

förnyelse. Enligt rektorer har föräldrar givit bara uppmuntrande och positiv feedback till 

skolor. Många föräldrar anser att tidigarelagd språkundervisning är en möjlighet för elever. De 

anser också att undervisning i språk, speciellt i engelska, i ett ännu tidigare skolstadium är 

givande för elever och bidrar till språkinlärningen. Vissa föräldrar önskar också att 

språkberikad undervisning börjar redan i förskolenivån med korta språkstunder eller 

språkduschar. 

Enligt rektorer har lärarna utvecklat undervisningsmetoderna och den funktionella 

pedagogiken och lärt sig aktiva och funktionella arbetssätt att undervisa språk. Lärarna anser 

att undervisningen utan böcker, som de inte har gjort tidigare, är ett fungerande och 

motiverande sätt att undervisa språk. Många rapporterar att de har haft inga problem med 

tillgången på läromaterial eftersom kommuner eller andra skolor erbjuder tillräckligt med 

material. I vissa fall har lärarna varit motiverade att göra materialet själv om det har 

framkommit en brist på lämpliga materialet. Kompanjonlärarskap har ökat eftersom 

klasslärare undervisar språk tillsammans med språklärare. Undervisningen i språk genomförs 

antingen som en integrerad del av den övriga undervisningen eller som separata språkstunder 

eller -lektioner, vilket anses vara ett välfungerande förfaringssätt bland lärare.  

5.2.  Vilka utmaningar har det framkommit i genomförandet av tidigarelagd 

språkundervisning?  

Som tabell 4 visar rapporterar nästan hälften av informanterna att de inte har stött på några 

utmaningar i påbörjandet eller genomförandet av tidigarelagd språkundervisning. Enligt dessa 

informanter har vissa speciella faktorer bidragit till att språkundervisningen har genomförts 
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utan större utmaningar. Exempelvis fungerar samarbetet mellan skolorna och lärarna bra 

vilket bidrar till att lärarna får tillräckligt läromaterial och stöd från andra lärare och skolor. 

Några informanter rapporterar att kommuner stödjer genomförandet av tidigarelagd 

språkundervisning med olika materialbanker. Dessutom har lärarna fått tillräckligt  med 

fortbildning för att undervisa språk och lärarresurserna i skolorna har varit hittills tillräckliga, 

vilket befordrar märkbart till att tidigarelagd språkundervisning har genomförts obehindrat. 

Tabell 4. Utmaningar i genomförandet av tidigarelagd språkundervisning enligt rektorer 

(N=47). 

Således är det inte överraskande att de största utmaningar i genomförandet eller påbörjandet 

av tidigarelagd språkundervisningen har hänfört sig till bristen på ovannämnda faktorerna. 

Som tabell 4 visar har avsaknad av materialet och tillräcklig lärarfortbildning varit de mest 

frekventa stötestenarna för skolorna. Enligt rektorerna vänjer många lärarna sig vid färdiga 

läromaterial och därmed har bristen på lämpliga material ansett vara problematisk. En del av 

lärarna anser att det är svårt att genomföra tidigarelagd språkundervisning i avsaknad av 

tillräckligt eller mångsidigt material. Vissa informanter rapporterar att det är också 

problematiskt för skolor att skaffa materialet eftersom det inte står till buds. I vissa fall har 

lärarna fått materialet för språkundervisning men det inte är sådant som önskades. Lärarna har 

också känt sig osäkra med färdigt material.  

Dessutom har det framkommit en brist på tillräcklig fortbildning. Lärarna saknar inte bara 

lärarfortbildning i tidigarelagd språkundervisning och dess lärometoder utan också 

fortbildning i språk. Speciellt övning i att uttala språk har önskats av lärarna. Enligt rektorer 
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förenas detta också med lärarnas mod att använda språk. Många lärare har tillräckligt  med 

utbildning i språket men har inte tidigare använt språket i undervisning och är därmed skygga 

att använda det framför elever. 

Rektorerna rapporterar också andra enstaka utmaningar i genomförandet av tidigarelagd 

språkundervisning. Resultatet visar att bedömningen har ansett vara utmanande. Enligt en 

informant trodde lärarna att bedömningen genomförs med en genomslagsprincip, vilket anses 

vara en bra och lätt evalueringssätt bland lärarna. Då de fick veta att ämnet bedöms med betyg 

blev de oroade för bedömningskriterier och sin kompetens för att bedöma språkkunskaper. En 

informant rapporterar att alla lärarna är inte ivriga om tidigarelagd språkundervisning och det 

kan vara utmanande att få vissa lärare att undervisa språk. I några fall anses det också vara 

svårt att hitta behöriga och språkkunniga lärarna för de lägre årskurserna. Det också anses att 

det är utmanande att garantera enhetlighet i undervisning. Många rektorer påpekar att kvalitet 

i undervisningen vore bättre om man hade mer resurser för s.k. deltimmar, dvs. timmarna där 

eleverna indelas i mindre undervisningsgrupper. Speciellt stora elevgrupper och sammansatta 

klasser anses vara utmanande av lärarna. Dessutom verkar lärarnas frånvaro vara 

problematisk. Vikariers kunskaper och förmåga att undervisa språk ifrågasätts av några 

rektorer, speciellt då språkstunder inte baserar sig på ett färdigt material utan lärarens egen 

förmåga att få barnen leka, sjunga och diskutera på ett främmande språk. 

En del av rektorerna rapporterar också att de är bekymrade för att både lärarna och eleverna 

blir tyngda på grund av förnyelsen. Tidigarelagd språkundervisning ökar lärarnas arbete, 

speciellt då det inte finns färdiga material till buds. Anskaffning av material samt planering av 

språkundervisning och samarbetet tar tid och resurser, vilket betungar lärarna. Dessutom anser 

rektorerna att särskilt svagare eleverna lider av det nya läroämnet. Rektorerna oroar sig 

speciellt för barn som inte har finska som modersmål. Dessa elever har utmaningar i finska 

och är nu tvungna att lära sig en språk till. Dessutom har en del av rektorerna själv upplevt att 

det har varit tekniskt utmanande att inleda ett nytt läroämne och öka årsveckotimmar. 

Exempelvis berättar en informant att den största utmaningen med genomförandet av 

tidigarelagd språkundervisning har varit problem med tidtabellen.  
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5.3.  Hur bemöter språkutbudet elevernas förhoppningar? 

Enligt informanterna har eleverna i årskurs 1 studerat engelska, tyska, svenska, franska och 

kinesiska som A1-språk år 2020. Som tabell 5 visar har engelskan studerats som A1-språk i 

alla skolor där informanterna i denna undersökning arbetar.  

Tabell 5. A1-språk som har studerats i årskurs 1 år 2020 i skolor där informanterna arbetar.  

Resultatet visar att eleverna studerade bara fyra andra A1-språk utöver engelska år 2020. 

Dessa andra språk studerades i fem landskapscentra av totalt 20 landskapscentra. Detta 

betyder att åtminstone i 12 landskapscentra (3 landskapscentra deltog inte i undersökningen) 

studerades det bara engelska som A1-språk. Tyska har studerats som A1-språk i Tammerfors, 

Kuopio och Helsingfors. Svenska för sin del har studerats i Åbo, kinesiska i Helsingfors och 

franska i Vasa. 

Enligt 29 rektorer, dvs. 62 procent av alla informanter, har elever eller föräldrar inte framställt 

förhoppningar om språkutbudet eller ett visst A1-språk som de skulle vilja ha tidigarelagd 

språkundervisning i. Dessa rektorer berättar att de har inte alls fått höra förhoppningar om 

språkutbudet. Totalt 12 informanter rapporterar att föräldrars eller elevers åsikter om 

språkutbudet har inte utretts på ett eller annat skäl. I vissa fall har skolorna inte utrett 

förhoppningar eftersom de inte erbjuder andra språk än engelska, medan i vissa fall har 

rektorer först börjat sitt arbete i skolan eller kommit tillbaka från alterneringsledighet och är 

därmed inte medvetna om tidigare förhoppningar angående språkutbudet. De sista 12 
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informanterna, dvs. 26 procent av alla informanter, berättar att det har framkommit flera 

förhoppningar om språkutbudet. Dessa informanter arbetar i Helsingfors, Björneborg, 

Tammerfors, Lahtis, Rovaniemi, Uleåborg, Åbo och Kuopio. Enligt dessa rektorer har bland 

annat spanska, tyska, svenska, franska, kinesiska, ryska och nordsamiska väckt intresse bland 

elever och föräldrar. Resultatet visar att de mest önskade språken bland elever och föräldrar 

har varit spanska, tyska och svenska. 

I Helsingfors har eleverna och föräldrar haft många förhoppningar om A1-språk som 

undervisas i tidigarelagd språkundervisning. Rektorerna som arbetar i skolor i Helsingfors 

berättar att åtminstone ryska, franska, svenska, kinesiska och spanska har önskats, varav 

spanska är det mest önskade språket. Nästan i varje fall berättar rektorerna att skolorna har 

underlåtit att erbjuda undervisning i de språk som önskades eftersom språket inte alls erbjuds i 

skolan eller gruppen för språkundervisning har inte uppfyllts. En del rektorer vädjar till att ett 

visst språk som önskades inte erbjuds i skolan eftersom det redan erbjuds i andra skolor i 

samma region. Språkutbudet beaktas per regioner, inte per skolor, och därför kan skolan inte 

erbjuda enstaka A1-språk på basis av ett självständigt beslut även om gruppen för 

undervisning uppfylls. I vissa skolor finns det en annan ämnesbetoning och därför kan bara ett 

A1-språk undervisas på grund av ämnesindelning och tidsanvändning.  

I Björneborg har rektorerna också fått många förhoppningar angående språkutbudet. 

Undervisning i svenska, franska, kinesiska, tyska och spanska har önskats av elever och 

föräldrar. Trots har gruppstorleken inte uppfyllts och således har skolorna underlåtit att 

erbjuda dessa språk. Rektorerna förklarar att gruppstorleken regleras av bildningsväsendet och 

därmed kan skolan helt enkelt inte inleda en mindre språkgrupp än den som bildningsväsendet 

har bestämt. 

I Tammerfors, Lahtis, Rovaniemi, Uleåborg och Åbo har tillfället varit väldigt likadant. 

Eleverna och föräldrarna har visat sitt intresse till en del språk men skolorna har inte inlett 

undervisning i dessa språk på grund av knappa gruppdeltagare. I Tammerfors har man visat 

intresse för ryska och svenska medan i Lahtis har man också önskat undervisning i tyska. I 

Rovaniemi har det önskats nordsamiska medan i Åbo har det önskats något annat språk än 
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engelska. Enligt en informant har eleverna och föräldrarna i Uleåborg haft många 

förhoppningar, och t.ex. svenska, franska, kinesiska, tyska och spanska har önskats. Dock har 

de varit för få intresserade elever per språk och därmed har skolan inte orkat inleda 

undervisning i dessa språk. Däremot skiljer sig Kuopio från andra städer. I Kuopio önskades 

det undervisning i tyska och detta önskemål lyckades skolan enligt dess rektor uppfylla år 

2020.  

5.4.  Sammanfattning av resultat 

Som resultatet visar har genomförandet av tidigarelagd språkundervisning visat sig ha många 

framgångar men också några utmaningar. Majoriteten av aktörer inom skolan förhåller sig 

positivt till tidigarelagd språkundervisning och revideringen ses som en nyttig och nödvändig 

förnyelse. I allmänhet genomförs tidigarelagd språkundervisning framgångsrikt och den har 

smidigt blivit en del av skolans verksamhetskultur. Dock har det också framkommit några 

utmaningar i genomförandet av tidigarelagd språkundervisning. Även om majoriteten av 

rektorer rapporterar att påbörjandet eller genomförandet av tidigarelagd språkundervisning har 

varit smidigt har det också varit tekniskt utmanande för några rektorer att inleda ett nytt 

läroämne och t.ex. omformulera läsordning. Dessutom har lärarnas och elevernas 

arbetsmängd och belastning väckt oro bland några rektorer. I några fall anses kvaliteten och 

enhetligheten i undervisningen samt tillräckliga resurser för undervisningen också vara 

problematiska. 

Enligt resultatet förhåller eleverna sig väldigt ivriga och positiva till språkinlärningen. Bara 

svagare elever och elever som har ett annat språk än finska som modersmål visar ha problem 

eller kontroversiella attityder mot inlärning av främmande språk. Majoriteten av elever lär sig 

språket lätt och snabbt, vilket är en iakttagelse som Inha (2018) också hävdar. Elevernas 

förmåga att tillägna sig språk lätt och snabbt stödjer också observationer inom hjärnforskning 

som jag presenterar i kapitel 3. Resultatet visar att tidigareläggning av språkundervisning har  

ökat språkmedvetenheten bland elever, vilket är ett fenomen som också observeras i 

slutrapporten om försöket med tidigarelagd språkundervisning (Undervisnings- och 

kulturministeriet 2020b).  
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Resultatet visar att lärare förhåller sig mestadels positivt till tidigarelagd språkundervisning. 

Ett av de centrala skälen för det är att lärarna anser språkundervisningen vara trevligt, givande  

och motiverande eftersom eleverna har en särskild förmåga att tillägna sig språket. Lärarna 

anser att eleverna är ivriga och motiverade för att lära sig språk, vilket uppmuntrar också 

lärarna. Materialet och tillräckligt stöd för undervisningen står lätt till buds för majoriteten av 

skolorna, vilket bidrar till att undervisningen genomförs flytande.  

Lärarna har utvecklat aktiva och funktionella arbetssätt och tillämpat den funktionella 

pedagogiken i undervisningen, vilket stödjer observationer som Hahl, Savijärvi och 

Wallinheimo (2020, 98) också hävdar. En del av lärarna anser undervisningen utan böcker 

vara fungerande och motiverande medan en del av lärarna förhåller sig kontroversiella till 

undervisningen utan färdiga material. Enligt resultatet har samarbetet mellan skolorna och 

lärarna ökat, såsom kompanjonlärarskap. I de fall där utmaningar i undervisningen har 

framkommit har bristen på materialet, fortbildning eller stöd varit de mest avgörande. 

Dessutom har bedömningen och bedömningskriterier ansetts vara problematiska bland några 

lärare. Viktighet av lärarnas språkkunskaper och språkstudier, som Impilä (2020, 48) också 

betonar, framkommer också i resultatet. Många lärare oroar sig för sina språkkunskaper, dess 

tillräcklighet och sin kompetens för att undervisa språk. En del lärare anser att deras 

språkkunskaper inte är tillräckligt bra vilket orsakar osäkerhet och därmed negativa attityder 

mot språkundervisning. Å andra sidan har lärarna blivit motiverade och uppmuntrat sig att 

studera språk samt skaffat fortbildning i tidigarelagd språkundervisning.  

Resultatet visar att skolorna där informanterna i denna undersökning arbetar har erbjudit 

undervisning i fem olika A1-språk år 2020. En stor majoritet av eleverna har studerat engelska 

som A1-språk medan fem landskapscentra har erbjudit tidigarelagd språkundervisning i ett 

annat främmande språk än engelska. Utöver engelska har eleverna studerat tyska, svenska, 

franska och kinesiska som A1-språk.  

Majoriteten av rektorerna rapporterar att elever eller föräldrar har inte visat sitt intresse för 

andra språk än för de språken som skolorna erbjuder. En del av rektorerna berättar att 

skolorna har inte utrett förhoppningar om språkutbudet. I dessa fall har skolorna inte haft 
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resurser att erbjuda andra språk än engelska och därmed har förhoppningar inte ens utretts. I 

några fall har rektorer just tillträtt en tjänst och har inte hunnit samla in eller bekanta sig till 

information om förhoppningar. En del av rektorerna rapporterar att det har framkommit 

många önskemål om språkutbudet, vilket visar att en del av eleverna och föräldrar vill gärna 

ha undervisning i andra främmande språk än engelska. Dessa rektorer arbetar i Helsingfors, 

Björneborg, Tammerfors, Lahtis, Rovaniemi, Uleåborg, Åbo och Kuopio. Enligt resultatet 

önskar dessa elever och föräldrar undervisning bland annat i spanska, tyska, svenska, franska, 

kinesiska, ryska och nordsamiska. Besluten att underlåta att erbjuda undervisning i de språk 

som önskades av elever eller föräldrar baserar sig ofta på bristen på resurser eller tillräckligt 

intresse bland elever. Eftersom gruppstorleken regleras av bildningsväsendet kan gruppen i ett 

önskat språk inte inledas om det inte finns tillräckligt många elever som vill delta i 

språkgruppen. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med denna undersökning var att kartlägga hur tidigarelagd språkundervisning har tagits 

emot i skolor i Finland. Jag har utfört undersökningen genom att granska både rektorers syn 

och åsikter som lärare, föräldrar och elever har uttryckt till rektorerna. Jag har fokuserat på 

framgångar och utmaningar som verkställandet av tidigarelagd språkundervisning har 

föranlett i skolor. Dessutom var avsikten i denna undersökning att kartlägga språkutbudet och 

granska dess motsvarighet till elevernas och föräldrars förhoppningar om språkutbudet.  

Det mest beaktansvärda i resultatet är att tidigarelagd språkundervisning huvudsakligen 

genomförs framgångsrikt i skolorna och syner om tidigareläggning är mestadels positiva. Då 

skolorna lyckas att inleda ett nytt läroämne i skolvardagen och undervisning i språk är 

framgångsrikt går Finland framåt med det genomgripande syftet med hela revideringen. Då 

elevers språkkunskaper utvecklas ökar också språkreserven. Revideringen med tidigarelagd 

språkundervisning och dess positiva resultat visar också att skolsystemet och 

utbildningspersonalen har tillräcklig flexibilitet och förmåga att utveckla och anpassa sig till 

förändringar. Elever visar sig också ha en utmärkt förmåga och ivrighet att lära och tillägna 

sig språk och de ställer sig väldigt positiva till språkundervisningen. Dock kan denna ivrighet 

inte helt förenas bara med inlärning av språk eftersom det är möjligt att eleverna ställer sig 

också lika positiva till andra nya läroämnen.  

Även om det är ofrånkomligt att ha några utmaningar i början då man tar i bruk nya 

verksamhetsmodeller är några av dessa utmaningar sådana som kunde lätt undvikas. Enligt 

mig är det beaktansvärt att de största utmaningarna i tidigarelagd språkundervisning är bristen 

på materialet och tillräckligt stöd. En del av lärarna känner sig ensamma framför en ny 

arbetsuppgift och verkar inte ha tillräckliga verktyg att genomföra språkundervisningen 

flytande. Samtidigt har andra kommunerna, skolorna och lärarna lämpliga material och 

kunnande för språkundervisningen. Detta visar en slags rigiditet i skolsystemet och 

samarbetet mellan aktörer inom skolvärlden. Det gemensamma syftet med den grundläggande 

utbildningen är jämlikhet som enligt mig förutsätter bland annat likadana utgångspunkter för 

undervisningen och inlärningen. Således är bristen på materialet ett fundamentalt problem i 
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genomförandet av undervisningen som borde lösas omedelbart. I denna digitala eran då 

snabbt informationsförmedling är möjligt för alla känns problem med materialet och stöd för 

undervisningen nästan ologiska. Till exempel skulle en gemensam materialbank lätt avslöja 

problemet med materialet. Geografiska skillnader i tillgången till materialet är oroande, såsom 

skillnader i materialets kvalitet. När allt kommer omkring har varje utbildningsanordnare, 

oavsett dess storlek, läge eller ekonomiska situation, samma ändamål att erbjuda elever 

jämlika och enhetlig undervisning.  

Dessutom avslöjar resultatet angående språkutbudet bekymrande fakta om regionala 

skillnader i språkutbudet och därmed regionala skillnader i elevernas möjlighet att studera 

främmande språk. Enligt mig är geografiska variationer i språkutbudet en viktig 

jämställdhetsfråga. I det nuvarande tillfället påverkar elevernas bostadsort direkt deras 

möjligheter att studera andra främmande språk än engelska eftersom bara vissa städer 

erbjuder andra A1-språk än engelska. Dessutom är engelskans dominerande position bland 

A1-språk samt språkutbudets ensidighet bekymrande. Engelskans popularitet har erkänts som 

problematisk av många aktörer inom utbildningen. Enligt Pyykkö (2017, 124) kan 

tidigarelagd språkundervisning utvidga språkutbudet och göra det mångsidigare om eleverna 

studerar något annat språk än engelska. Som resultat i denna undersökning visar har detta 

ännu inte förverkligas. Dock är en del av elever och föräldrar intresserade av andra 

främmande språk och det är möjligt att medvetenhet om möjligheter att studera andra 

främmande språk ökar i framtiden. I flera fall inleder skolorna inte grupper i andra språk än 

engelska eftersom det inte finns tillräckligt många deltagare. Ju mer andra främmande språk 

väcker intresse desto sannolikt inleddes grupperna i dessa språk. Ur denna synvinkel ser 

framtiden med språkutbudet ljus ut.  

Resultatet i denna undersökning följer observationer och resultat i tidigare undersökningar 

inom ämnet. Informanternas anonymitet bidrar till att resultatet är så autentiskt och 

sanningsenligt som möjligt. Innehållsanalysen besannas som en ändamålsenlig metod för 

denna undersökning eftersom med denna metod har jag förmått urskilja de viktigaste och mest 

betydelsefulla fenomen och information från materialet. Dock måste man beakta några viktiga 

faktorer som kan påverka pålitlighet av resultat i denna undersökning. Även om jag har 
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eftersträvat ett omfattande urval av rektorer representerar informantsgrupp i denna 

undersökning bara en liten minoritet av rektorerna. Jag har också begränsat 

materialinsamlingen till rektorer som arbetar i landskapscentra och därmed representerar 

resultaten bara de största städerna i Finland. Således är urvalet i denna undersökning för lite 

och begränsad för att beskriva tillfället i hela landet.  

Jag har valt rektorer som informanter för denna undersökning eftersom jag har eftersträvat en 

allomfattande helhetsbild om syner på tidigarelagd språkundervisning i skolor. Med rektorer 

som informanter har jag fått reda på rektorers syn och åsikter som andra aktörer i skolan, dvs. 

lärare, elever och föräldrar, har uttryckt till rektorerna. Detta betyder att resultaten i denna 

undersökning reflekterar syner och åsikter av hela skolsamfundet. Dock är det viktigt att 

notera att då materialet består av enkätsvar av rektorer kan observationer i denna 

undersökning i vissa fall anses grunda sig på andrahandsinformation. Till exempel syner av 

lärare, elever och föräldrar representerar inte direkt syner av dessa aktörer utan syner som 

rektorer tror att dessa aktörer har. 

Dessutom består materialet i denna undersökning av korta och sammanpressade enkätsvar och 

informanterna har svarat på enkäten självständigt. Således måste man beakta att olika yttre 

och inre faktorer, t.ex. förhållanden, brådska, buller, fysiskt tillstånd osv., kan ha påverkat 

enkätsvar. Även om konklusioner är centrala och eftersträvansvärda för metoden i denna 

undersökning, baserar resultatet sig på mina egna subjektiva konklusioner om materialet. 

Tidigarelagd språkundervisning är ett nytt fenomen i skolvärlden i Finland. Även om 

tidigareläggning av språkundervisning inte är nytt för alla ligger många skolor, städer och 

kommuner i startgroparna med denna nya verksamhetsmodell. För att bättre förstå, iaktta och 

utveckla tidigarelagd språkundervisning och språkutbudet är undersökning kring temat viktig 

och nödvändigt. Nya undersökningsdata behövs också för att bättre förstå utvecklingsbehov 

vid både språk- och lärarutbildningen. Undersökning bidrar också till utveckling av skolans 

verksamhet och förmåga att anpassa sig framför förnyelser, vilket för sin del är ett steg fram 

till en enhetlig och högklassig utbildning. 
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