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ENKÄT TILL VÅRDNADSHAVARE VARS BARN 
DELTAGIT I UNDERVISNING AV FINSKA SOM  
A1-SPRÅK SEDAN ÅRSKURS 1

Denna enkät är en del av en större undersökning, där Utbildningsstyrelsen, Åbo Akademi 
och Jyväskyläuniversitet undersöker lärares, elevers och vårdnadshavares uppfattningar 
om språkundervisning i början av den grundläggande utbildningen, speciellt i årskurs 1. I ditt 
barns skola samlas av frivilliga elever information om deras språkkunskaper, som vi hoppas 
kunna följa upp också under de kommande åren. Mer information om projektet finns på 
projektets webbplats.

Vi ber dig svara på denna enkät och berätta om dina erfarenheter och uppfattningar av ditt 
barns inlärning av finska. Om du vill kan du svara anonymt. Vi ber dig svara senast 31.5. Om 
du vill, kan du ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, så att vi senare kan kontakta dig 
gällande en eventuell intervju eller gällande undersökningens följande skeden. Deltagarnas 
identitet avslöjas inte till utomstående. Då vi rapporterar om undersökningens resultat 
(inkl. denna enkät) gör vi det så att deltagarnas identiteter inte avslöjas. Mer information om 
användningen och arkiveringen av de uppgifter vi samlar in: Information till deltagare.

Om du svarade på enkäten våren 2020 så behöver du inte svara på nytt.

OBS: Om du vill avbryta svarandet, kan du spara dina svar med knappen längst ner på 
varje sida. En länk, genom vilken du kan återvända till enkäten, blir synlig (spara länken). 
Alternativt kan du be programmet sända länken till din e-post. Om sparandet inte verkar 
fungera (länken blir inte synlig), kontrollera att du svarat på alla obligatoriska frågor på 
ifrågavarande sida.

Frågorna markerade med en stjärna* är obligatoriska.

Du kan alltid återvända till de frågor du besvarat på de tidigare sidorna och ändra samt 
komplettera dina svar.

Du ser antalet återstående sidor i grafen längst upp på sidan.

Det tar ungefär 15-20 minuter att svara på enkäten.

Vi ber dig ännu ge ditt tillstånd till att använda dina svar i vår undersökning och berätta om vi 
vid behov kan kontakta dig i framtiden:

1. Mina svar får användas i ovan beskrivna undersökning och i rapporteringen av 
undersökningens resultat (detta tillstånd är en förutsättning för att kunna svara på 
enkäten) *

 Jag ger tillstånd

https://blogs2.abo.fi/a1finska/
https://blogs2.abo.fi/a1finska/aktuellt/
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2. Vill du ange dina person- och kontaktuppgifter så att vi eventuellt kan kontakta dig 
gällande fortsatt forskning? (du kan också svara på enkäten anonymt) *

 Jag anger mina kontaktuppgifter och ger tillstånd till att kontakta mig i framtiden
 Jag svarar anonymt (och ger inte tillstånd till att kontakta mig i framtiden)

BAKGRUNDSUPPGIFTER

3. Frivilliga person- och kontaktuppgifter

Förnamn ____________________________________________________________

Efternamn ___________________________________________________________

Telefon _____________________________________________________________

E-post ______________________________________________________________

4. Barnets namn och skola (ange barnets namn ifall ni gett ert samtycke till barnets 
deltagande i undersökningen)

Förnamn ____________________________________________________________

Efternamn ___________________________________________________________

Skola ______________________________________________________________

Kommun (där skolan finns) _______________________________________________

BARNETS SPRÅKLIGA BAKGRUND OCH SPRÅKKUNSKAPER

5. Vilket/vilka språk använder ni hemma? (du kan vid behov välja flera alternativ) *

 Svenska
 Finska
 Engelska
 Något annat språk 1, vilket? _____________________________________________
 Något annat språk 2, vilket? ____________________________________________

6. Här kan du om du vill berätta mer om språkanvändningen i er familj, ifall flera språk 
används i familjen (t.ex. vem som använder vilket språk med barnet, vilket som är 
familjens gemensamma språk, etc.).

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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7. Ifall ni inte använder finska hemma, kunde ditt barn finska innan barnets 
finskundervisning inleddes i skolan?

 Nej (förutom kanske några enstaka ord)
 Ja

8. Ifall du svarade ja, kan du berätta mer om de kunskaper i finska som ditt barn hade 
innan barnets finskundervisning inleddes i skolan?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

9. Använder ditt barn finska med någon utanför familjen och skolan? Kryssa i så fall för 
med vem ditt barn använder finska. (du kan vid behov välja flera alternativ)

 Ja, med far- och/eller morföräldrar
 Ja, med andra släktingar
 Ja, med andra vuxna i bekantskapskretsen
 Ja, med kompisar
 Nej

10. Hur har er bostadsort och närmiljö påverkat barnets inlärning av finska? Ifall ni bott 
på olika orter under barnets uppväxt kan du berätta om hur bytet av bostadsort eventuellt 
påverkat barnets inlärning av finska.    

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

BARNETS INLÄRNING AV FINSKA I SKOLAN OCH PÅ FRITIDEN

11. Enligt vilken lärokurs studerar ditt barn finska? *

 A-finska
 Modersmålsinriktad finska

Flytta markören till önskat ställe på skalan. Om du vill välja talet ”0”, flytta först 
markören till en annan siffra och flytta sedan tillbaka den. 

12. Hur bra tycker du att ditt barns studier i finska hittills har förlöpt?

 Mycket dåligt           Mycket bra

13. Hur mycket finska tycker du att ditt barn nuförtiden lär sig i skolan?

         Inte alls            Väldigt mycket
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14. Vad har ditt barn lärt sig att säga på finska? (nämn några exempel)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

15. Vad i finskundervisningen har enligt dig varit lätt för ditt barn? *

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

16. Vad i finskundervisningen har enligt dig varit svårt för ditt barn? *

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Flytta markören till önskat ställe på skalan. Om du vill välja talet ”0”, flytta först 
markören till enannan siffra och flytta sedan tillbaka den. 

17. Hur mycket finska tycker du att ditt barn nuförtiden lär sig på fritiden?

  Inte alls             Väldigt mycket

18. På vilka sätt uppmuntrar du ditt barn att använda finska på fritiden (nämn några 
exempel)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

19. Deltar ditt barn i fritidsintressen/gör ditt barn något på fritiden, där barnet kommer i 
kontaktmed finskan? Beskriv noggrannare.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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20. Ifall ditt barn använder eller kommer i kontakt med finska utanför familjen och skolan 
(t.ex. via släktingar, andra bekanta, kompisar, fritidsintressen), hur bedömer du att detta 
stödjer barnets studier i finska i skolan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

21. Vad har du diskuterat med ditt barn om finskundervisningen, samt inlärningen och 
användningen av finska? *

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ERFARENHETER OCH UPPFATTNINGAR AV TIDIGARELAGD 
SPRÅKUNDERVISNING

22. Vilken uppfattning har du om ditt barns finskundervisning enligt din erfarenhet 
hittills? *

 Mycket positiv
 Positiv
 Neutral
 Negativ
 Mycket negativ
 Kan inte säga

23. Varför är du av denna åsikt? *

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

24. Vilka fördelar tycker du att det finns med att inleda studierna i finska i årskurs 1?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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25. Vilka nackdelar tycker du att det finns med att inleda studierna i finska i årskurs 1?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

26. Vilka önskemål har/hade du angående finskundervisning som inleds i åk 1 gällande ditt 
eget barn?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

UPPFATTNINGAR OCH ERFARENHETER OM SPRÅK OCH SPRÅKUNDERVISNING

27. Vilket/vilka språk anser du att ditt barn skulle ha nytta av att kunna i framtiden? (du 
kan välja så många alternativ som du vill)

 Svenska  Ryska
 Finska  Spanska
 Engelska  Kinesiska
 Tyska  Något annat, vad? __________________
 Franska  Något annat, vad? __________________

Flytta markören till önskat ställe på skalan. Om du vill välja talet ”0”, flytta först 
markören till enannan siffra och flytta sedan tillbaka den.

28. Att inleda finskundervisningen redan i årskurs 1 är viktigt. *

 Helt av annan åsikt            Helt av samma åsik

29. Det skulle vara viktigare att inleda undervisningen i något annat språk än finska redan 
i årskurs 1 *

 Helt av annan åsikt            Helt av samma åsik

30. Ju tidigare språkstudierna inleds, desto bättre språkkunskaper uppnås under den  
grundläggande utbildningen. *

 Helt av annan åsikt            
 
Helt av samma åsik
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31. Ju tidigare språkstudierna inleds, desto lättare är inlärningen. *

 Helt av annan åsikt           Helt av samma åsik

32. Det var ett bra beslut att tidigarelägga undervisningen i A1-språket att börja i årskurs 
1. *

 Helt av annan åsikt           
 
Helt av samma åsik

33. Ju tidigare språkstudierna inleds, desto positivare inställning har barnen till 
språkstudierna. *

 Helt av annan åsikt           
 
Helt av samma åsik

34. Ju tidigare studierna i A1-språket inleds, desto lägre är tröskeln att välja flera språk 
underden grundläggande utbildningen. *

 Helt av annan åsikt            Helt av samma åsik

35. Hur har ditt barns distansundervisning i finska vårterminen 2020 förlöpt enligt dig? 
Vad harfungerat speciellt bra? Vad kunde ännu utvecklas? *

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

36. Här kan du om du vill berätta mer om dina erfarenheter av eller uppfattningar om  
tidigareläggning av språkundervisning eller språkundervisning över lag.

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
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VÅRDNADSHAVARENS/VÅRDNADSHAVARNAS UTBILDNINGSBAKGRUND OCH 
SPRÅKKUNSKAP

37. Vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas utbildning (kryssa i den högsta utbildningen)

 Den som svarar (Den andra
 på enkäten vårdnadshavaren)
Grundnivå (grund-/mellan-/folkskola)  
Yrkesutbildning/utbildning på institutnivå  
Gymnasium  
Lägre högskoleexamen  
Högre högskoleexamen  
Annat, vad? _____________________  
Annat, vad? _____________________  

38. Tilläggsuppgifter om vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas utbildning

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

39. Vårdnadshavaren som svarat på denna enkät: Hur bedömer du dina egna kunskaper i 
finska? *

 Svaga Nöjaktiga Bra Utmärkta Modersmål
Muntliga kunskaper i finska 	 	 	 	 
Skriftliga kunskaper i finska 	 	 	 	 

40. Den andra vårdnadshavaren: Hur bedömer du dina egna kunskaper i finska?

 Svag Nöjaktiga Bra Utmärkta Modersmål
Muntliga kunskaper i finska 	 	 	 	 
Skriftliga kunskaper i finska 	 	 	 	 

41. Berätta kort om din egen användning av finska (t.ex. hur ofta, i vilka sammanhang och 
hur du använder finska).

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


