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Det talas två nationalspråk i Finland, finska och svenska, vilket betyder att båda språken också är 
obligatoriska ämnen på alla skolstadier. Detta innebär att också alla högskole- och 
universitetsstudenter måste visa att hans eller hennes kunskaper i svenska, både skriftlig och 
muntlig interaktion och framställning, är på en sådan nivå som regleras i lagstiftningen. Enligt 
den gemensamma europeiska referensramen (CEFR) definieras den godkända nivån antingen 
som nivå B1 (nöjaktig förmåga) eller B2 (god förmåga). Den för alla medicinstudenter 
obligatoriska svenskkursen vid Åbo universitet Skärgårdsmedicin och kultur är en integrerad kurs 
vars huvudsyften är att både förmedla studenterna kunskaper i medicinsk svenska i samband med 
deras substansstudier (LSP) och att erbjuda dem en möjlighet att öva de muntliga färdigheterna 
på ett mera naturligt sätt utanför klassrummet (out-of-classroom learning). Därför gör studenterna 
under kursen också en intervju, s.k. utvidgad anamnes med en svensktalande pensionär i den 
mestadels svensktalande Åbo skärgård.  

Bland den finsktalande majoritetsbefolkningen är inställningen till det svenska språket i dag inte 
alltid enbart positiv utan ofta rentav negativ. Detta gäller också för en del medicinstudenter som 
ifrågasätter svenskans betydelse för sig själva senare som läkare. Men feedback samlad efter den 
avlagda obligatoriska kursen visar ändå att de kritiska studenternas negativa attityd till svenskan 
ofta har förändrats till mera positiv. Denna förändring har väckt mitt särskilda intresse och därför 
vill jag i mitt avhandlingsarbete fokusera bl.a. på följande frågor:  

• studenternas attityd till svenskan och motivation att lära sig svenska i allmänhet samt 
faktorer som påverkar deras inställning och motivation 

• betydelsen av out-of-classroom learning –konceptet för studenternas inställning och 
motivation samt eventuella förändringar i inställningen och motivationen 

Undersökningsmaterialet utgörs av tre separata enkäter både före och efter kursen genomförda på 
två olika årskurser åren 2013-2015. Med hjälp av enkäterna har jag kartlagt studenternas 
inställning och motivation för att lära sig svenska tidigare i skolan och senare i samband med 
universitetsstudier. För att få en mångsidig bild av denna företeelse använder jag både 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Det finns sammanlagt cirka 200 informanter i studien, men 
eftersom det är fråga om en longitudinell studie kommer antalet att sjunka något. I mitt föredrag 
kommer jag att diskutera de första resultat som enkäterna ger upphov till. 
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