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Språkbad i finländska 
tidningstexter
Analys av uppfattningen om språkbad  
under tre decennier

Siv Björklund

1 Bakgrund

För finskspråkiga familjer i Finland har det sedan år 1987 varit 
möjligt att ordna skolgång i grundskolan via språkbad i svenska. 
Sedan starten i ett finskt daghem i Vasa (se t.ex. Björklund 1996; 
Laurén 2000) har språkbad vuxit och erbjuds idag på ett flertal 
orter. I en nationell kartläggning av språkbad i slutet av 1990- 
talet uppgavs 24 skolor erbjuda språkbadsundervisning (Buss & 
Mård 1999). I en omfattande, uppföljande kartläggning om språk-
bad och undervisning på främmande språk på kommunnivå år 
2011 svarade 22 kommuner att de har språkbad inom småbarns-
fostran, 14 kommuner språkbad i grundskolans lägre årskurser 
(årskurs 1–6) och 10 kommuner språkbad i grundskolans högre 
årskurser (årskurs 7–9) (Kangasvieri, Miettinen, Palviainen, Saa-
rinen & Ala-Vähälä, 2012). Eftersom språkbad i Finland följer det 
program som kallas tidigt fullständigt språkbad (på engelska early 
total immersion eller full immersion) och som i Finland omfattar 
småbarnsfostran (3–6-åringar) och hela grundskolan (årskurs 1–9) 
visar de varierande siffrorna för de olika utbildningsstadierna att 
tidigt fullständigt språkbad som helt program ännu inte ges i alla 
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kommuner där språkbad införts och att det finns en brokig mång-
fald av olika tillämpningar. Brokigheten förstärktes av att det i 
Finland är utbildningsanordnaren som bär ansvaret att bestämma 
vilken benämning som används för en viss undervisningsform.

I den allra tidigaste språkbadsforskningen finns en språk-
sociologisk förankring till de kanadensiska forskarna Lambert 
och Tucker (1972) som entydigt presenterar språkbad som ett 
lämpligt undervisningsprogram för majoritetsspråkstalare. Sedan 
dess har studier i språkbad framför allt berört språkbadselevers 
resultat, undervisningssätt för effektiv inlärning av ett andraspråk 
och ämnes undervisning på ett andraspråk. Däremot har språk-
policy och samhällelig diskurs i den kontext där språkbadsunder-
visning bedrivs fått mycket mindre uppmärksamhet. I ljuset av en 
allt mer globaliserad värld där lokalt och globalt möts på olika 
nivåer och påverkar två eller flera språks samverkan både på 
individ- och samhällsnivå känns det angeläget att närmare 
analysera de kriterier för språkbad som slogs fast för nästan fem-
tio år sedan i Kanada. Även utvecklandet av språkbad i olika 
riktningar (språkbad i andraspråk, språkbad i främmande språk 
och språkbad i ursprungsspråk) och en pågående diskussion i 
Europa kring ämnesundervisning på ett annat språk än elevens 
förstaspråk (för diskussion, se t.ex. Cenoz, Genesee & Gorter, 
2013; Dalton-Puffer, Llinares, Lorenzo & Nikula, 2014) är tecken 
på att en allt mer komplicerad språklig omvärld inverkar på 
under visningsprogram som syftar till en berikande flerspråkighet 
hos elever. Under senare år har återkommande diskussioner om 
tvåspråkiga skolor i Finland även innefattat språkbadsundervis-
ning (för debattanalyser se t.ex. Karjalainen & Pilke, 2012; Slotte-
Lüttge, From & Sahlström, 2013; Boyd & Palviainen, 2014). Efter-
som språkbad i Finland huvudsakligen gäller undervisning på 
svenska som samtidigt är det ena av Finlands nationella språk 
kommer språkbad i svenska att beröras av såväl gällande språk-
policy som språkideologisk syn på svenska i Finland. Jag är 
intresserad av att följa upp om det finns olika synvinklar på 
hur språkbad behandlas och framställs i en diskurs som parallellt 
förs vid institutioner som representerar ett majoritets- och ett 
minoritets perspektiv. I den här artikeln vill jag därför göra en 
tidsresa för att genom nedslag vid tre olika tidpunkter analysera 
hur språkbad som term lyfts fram och innehållsligt används i den 
finländska samhällsdiskursen som i detta fall representeras av 
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den största finska dagstidningen (Helsingin Sanomat) och den 
största finlandssvenska dagstidningen (Hufvudstadsbladet).

Jag inleder med att presentera språkbad i Finland enligt 
definitions kriterier som visar på dels likheter, dels skillnader 
mellan tidiga fullständiga språkbad i internationell språkbads-
forskning. Mot bakgrunden av dessa kriterier granskar jag sedan 
hur termen språkbad synliggörs och används i de valda två tid-
ningarna i Finland.

2 Definitioner på tidigt fullständigt språkbad

I motsats till många andra typer av tvåspråkig undervisning har 
språkbad, som det ursprungligen definierats av kanadensiska 
forskare (se t.ex. Swain & Johnson 1997: Genesee 2004), kunnat 
stödja sig på entydiga definitionskriterier. Till kärnkriterierna hör 
längden på programmet och även mängden undervisning på 
språkbadsspråket. Ett tidigt språkbad sträcker sig således från 
tiden före skolstart till åtminstone årskurs sex i de flesta länder  
(i Finland till årskurs nio) och ett tidigt fullständigt språkbad 
känne tecknas av att de allra första åren ger utrymme för enbart 
undervisning på språkbadsspråket, medan andelen undervisning 
på elevernas modersmål/förstaspråk ökar under efterföljande år 
tills dess andel är lika stor som eller större än andelen under-
visning på språkbadsspråket. Programmet innefattar inte endast 
de lärare som undervisar ämnen på språkbadsspråket (i Finland 
huvudsakligen svenska) utan också de språk- och ämneslärare 
som undervisar på skolans förstaspråk (finska) och på eller i 
övriga språk. I programmet finns inte mera tid för undervisning 
än i reguljär undervisning; lärarna har med andra ord ingen 
möjlig het att ”dubblera” eller ”kompensera” undervisningen med 
att erbjuda samma innehållsstoff på två olika språk, utan avsikten 
är att genom samplanering och koordinering samt effektiv 
identifiering av språköverskridande och språkspecifikt innehåll 
uppnå samma innehållsmål som i reguljär undervisning. Utöver 
detta lär sig eleverna språkbadsspråket effektivt. Detta mål lyckas 
man framgångsrikt uppnå i språkbad runtom i världen (se t.ex. 
Lindholm-Leary & Genesee 2014). Pedagogiskt kännetecknas 
språkbad vidare av att varje lärare använder endast ett språk 
i umgänget med eleverna och använder arbetssätt som samtidig 



Siv Björklund / Språkbad i finländska tidningstexter 362

gynnar integrering av såväl ämne som språk. Eleverna upp-
muntras i sin tur att använda det aktuella undervisningsspråket 
så mycket som möjligt men i praktiken har den vardagliga klass-
rumsdiskursen många tvåspråkiga inslag (bl.a. används ofta finska 
mellan eleverna) (Björklund & Mård-Miettinen 2011). Eleverna 
vet att de kan göra sig förstådda på alla skolans språk och känner 
sig hemma i språkväxlingssekvenser.

Trots kärnkriterierna finns det variation i finländsk under-
visning i tidigt fullständigt språkbad. I jämförelse med tidiga full-
ständiga språkbad i Kanada uppvisar motsvarande program i 
Finland vissa särdrag. Undervisning på elevernas förstaspråk in-
leds tidigare i Finland än i Kanada och undervisning av övriga 
språk utöver finska och svenska ger naturligt programmet en 
orientering gentemot flerspråkighet som saknas i den tvåspråkiga 
kontexten i Kanada (se t.ex. Nissilä & Björklund 2014).

En definitionsgrund som ytterligare tillför språkbadet i Fin-
land en särprägel är dess avgränsning till de inhemska språken.  
I Utbildningsstyrelsens (2004) förordning behandlas språkbad på 
de inhemska språken, undervisning på främmande språk, inter-
nationella språkskolor och steinerpedagogisk undervisning i ett 
eget avsnitt och karaktäriseras som ”undervisning i enlighet med 
en särskild undervisningsuppgift och undervisning enligt ett sär-
skilt pedagogiskt system eller en särskild princip”. Man skiljer 
alltså mellan språkbad på de inhemska språken och undervisning 
på främmande språk, vilket troligen är en direkt följd av att man 
i Finland har utvecklat ämnesundervisning på ett annat språk än 
skolans undervisningsspråk både för de inhemska språken och för 
främmande språk (på europeisk nivå motsvaras dessa begrepp 
närmast av immersion education och content and language integrated 
learning).

3 Syfte, material och metod

Som genomgången ovan visar har det kanadensiska språkbadet 
med dess ursprungliga kriterier från slutet av 1960-talet färdats 
ut i världen och silats genom många lokala och nationella filter 
och anpassats efter nationella och regionala förhållanden i så hög 
grad att forskarna inom området idag för en global term-
diskussion. Syftet med min artikel är ändå inte att i främsta  
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hand följa fackexperternas diskussion eftersom den i hög grad 
uttryckligen handlar om skolkontext. Det faktum att termen språk-
bad i Finland används även utanför skolkontexten är en aspekt 
som ytterligare ökar möjligheterna att tolka ordet på många 
och varierande sätt. Jag avser alltså att följa upp hur språkbad 
används i den finländska samhällsdiskursen, både i skolkontext 
och i icke-skolkontext. Genom min analys i den här artikeln söker 
jag svar på följande frågor:

●● Är språkbad en frekvent använd term i finländsk tidnings-
press och hur varierar förekomsten under olika decennier?

●● Hur används termen språkbad i finsk och finlandssvensk 
tidnings press?

Den finländska samhällsdiskursen representeras i min analys av 
tidningspressen och materialet för min analys är hämtat ur tid-
ningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet (tabell 1).

Tabell 1 Undersökningens material.

Tidning Upplaga (år 2013) Utgivning
Helsingin sanomat (HS)1 313 062 7 dagar/vecka

Hufvudstadsbladet (Hbl)2 40 709 7 dagar/vecka
1 Sanomalehtien liitto (2014) 2 Hbl (2014a)

Trots att båda tidningarna står för den största upplagan ämnad 
för en finsk- respektive svenskspråkig läsarkår i Finland är skill-
naderna i upplaga stor. Hbl:s upplagestorlek berättigar inte till 
en plats bland de tio största dagstidningarna i Finland (Sanoma-
lehtien liitto 2014), men kan sägas utgöra något av ett mötes-
forum för finskt och svenskt genom att en tredjedel av Hufvud-
stadsbladets läsarkår är finskspråkig (Hbl 2014b). Jag har via 
arkivet vid HS och med hjälp av Brages pressarkiv använt sök-
orden kielikylpy (HS) och språkbad (Hbl) och sett närmare på de 
artiklar som sökmaskinerna angett som träffar. Sökningen har 
innefattat tre olika tidsperioder; 1990–1993, 2000–2003 samt 
2010–2013. I den här artikeln avgränsar jag främst resultatredo-
visningen till kvantitativa jämförelser mellan HS och Hbl under 
de valda tidsperioderna. Detta gäller både förekomst och even-
tuella skillnader i betydelsen av termen språkbad. För att besvara 
min andra forskningsfråga använder jag mig av en enkel inne-
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hållsanalys i form av ett tudelat klassifikationssystem, där jag 
klassificerar kontexten kring termen som antingen skolkontext 
eller icke-skolkontext.

4 Förekomsten av termen språkbad 
i dagstidningar under tre årtionden

Språkbadet i Vasa startade år 1987 och följdes sedan av språkbad 
i Esbo, Karleby, Helsingfors och Jakobstad i början av 1990-talet. 
Under perioden 1990–1993 antog jag därför att språkbad som 
nytt program skulle vara förhållandevis synligt i samhällsdiskur-
sen, men tvärtemot mina förväntningar finns ingen topp av före-
komsten av termen kielikylpy och språkbad under denna period 
(se tabell 2).

Tabell 2 Antalet träffar för termerna kielikylpy och språkbad under de tre valda 
tidsperioderna i undersökningen.

1990–1993 2000–2003 2010–2013 Totalt
HS 17 (18) 36 (44) 18 (19) 71 (81)

Hbl 28 23 19 70
Totalt 45 (46) 59 (67) 37 (38)

Det är under tidsperioden 2000–2003 som antalet träffar för 
språk bad är störst med en frekvens på knappt 60 träffar för de 
två tidningarna tillsammans, medan perioden 1990–1993 intar 
en andra plats och den sista perioden (2010–2013) har minst träf-
far. Orsaken till att toppen inträffar under perioden 2000–2003 
kan eventuellt vara att språkbadet expanderade rätt kraftigt under 
1990-talet och början av 2000-talet när de flesta orter som idag 
erbjuder språkbadsundervisning körde igång sin verksamhet och 
eleverna avancerade från daghem till skola. Under 2000-talet har 
dessa orter etablerat sin verksamhet medan få nya språkbads-
program tillkommit.

Som framgår av tabell 2 har HS för samtliga tre perioder 
ett något högre antal träffar (angivna inom parentes). Siffrorna 
inom parentes är inte medräknade i mina analyser eftersom 
termen kielikylpy inte har ingått i en artikel eller notis, utan finns 
i t.ex. programtablåer för radio och tv eller annonsering av för-
eningsverksamhet. Likaså har jag uteslutit ett par notiser där kieli-
kylpy används men innehållet inte gett mig någon vägledning alls 



Siv Björklund / Språkbad i finländska tidningstexter 365

om hur termen tolkas, t.ex. en notis om att en reklamfilm med 
namnet kielikylpy belönats i likhet med många andra reklam-
filmer. 

Även om det är HS som under perioden 2000–2003 har det 
största antalet träffar både då man jämför med Hbl och då man 
jämför med andra tidsperioder, antog jag att träffarna skulle vara 
fler i HS än i Hbl, eftersom språkbad i svenska är en del av det 
finskspråkiga skolsystemet och därmed borde vara en angelägen-
het närmast för den finska samhällsdiskursen. Det är dock jämnt 
lopp mellan de två tidningarna (HS 71 och Hbl 70) när de tre 
valda tidsperiodernas träffar slås ihop. Jag antar att det stora 
intresset också i Hbl hör nära samman med att det språkbadas 
i svenska, vilket förefaller vara en viktig intressebevakning även 
för svenskspråkiga i Finland.

Jämförelserna visar ytterligare att antalet träffar i Hbl stadigt 
minskat under de valda tidsperioderna, medan HS har en topp för 
mellanperioden och ett ungefär lika stort antal träffar under den 
första och sista tidsperioden. Synligheten i medierna kan dock 
konstateras vara förhållandevis hög med tanke på att språkbads-
eleverna utgör bara ca 0,5 procent av alla finländska grundskole-
elever (Björklund & Mård-Miettinen 2011). Hela 36 träffar 
i HS under perioden 2000–2003 innebär att språkbad i medeltal 
använts i 9 artiklar per år, medan motsvarande högsta siffra i Hbl 
(28) ger ett medeltal på 7 artiklar per år. Det förekommer dock 
inte en sådan jämn fördelning per år som denna statistiska tanke-
lek uppvisar; snarare är mitt intryck att det tidvis uppstår debatt-
ämnen inom språkbad som leder till flera artiklar under en kort 
tid.

5 Hur tidningarna använder termerna 
kielikylpy och språkbad

I följande skede av min analys har jag närmare granskat hur den 
finska termen kielikylpy och den svenska termen språkbad används 
i de artiklar och notiser som ingår i undersökningens material. 
Jag har i den första, mycket grova, betydelseanalysen använt mig 
av en enkel indelning i två olika kategorier. Om innehållet an-
tyder att språkbad är en term som används i skolkontext (från 
småbarnsfostran till vuxen ålder) har den aktuella artikeln klas-
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sificerats som ”språkbad, skola”, medan den andra kategorin ut-
görs av ”språkbad, ej skola” (se tabell 3).

Tabell 3 Förekomsten av termen kielikylpy och språkbad i och utanför skolkontext 
i materialet.

1990–1993 2000–2003 2010–2013

Skola Ej skola Skola Ej skolaSkola Ej skola
HS 13 4 29 7 15 3
Hbl 26 2 21 2 18 1

Tabell 3 visar tydligt att kielikylpy och språkbad som term klart 
domineras av betydelser som leder läsarens tankar till skola och 
undervisning. I HS används språkbad ändå i över tio olika artiklar 
där skola och undervisning inte skymtar fram som relevanta 
i sammanhanget. Under den första tidsperioden (1990–1993) 
handlar det bl.a. om att en person tillbringat en dag med en släk-
ting som kan enbart engelska, se exempel (1), och om en utländsk 
teaterföreställning som ges på ett språk man inte behärskar, 
exempel (2).
 (1) Kokonaisen päivän automatka oli maalaispojalle varsinainen kieli-

kylpy. Täti solkkasi englantia minkä ehti ja Erkki selvitti reittiä 
lähinnä ”left” ja ”right”-tyyppisin ilmaisuin. (HS 19.7.1992) 
(’Hela dagsresan med bil var ett rejält språkbad för en bondpojke. 
Tanten talade oavbrutet bruten engelska och Erkki klarade av 
färden genom att hålla sig till uttryck som ”left” och ”right”.’ min 
övers.)

 (2) Esitys on kielikylpy samalla kun se naurattaa, pitää jännityksessä 
tai saa katsojat yllättymään yhä uusista teatterillisista mieli-
kuvitustempuista. (HS 8.1.1993) 
(’Föreställningen är ett språkbad samtidigt som den lockar till 
skratt, håller en i spänning eller hela tiden överraskar åskådarna 
med nya teatraliska fantasitrick.’ min övers.)

I alla de fyra exempel som enligt min tolkning inte hänvisar till 
skolkontext används ordet kielikylpy. I endast ett av de fyra 
exemplen är detta språk svenska. Exemplet handlar om hur Tom 
Moring i egenskap av nyvald programchef för den svenskspråkiga 
riksradion noterar att riksradion kan vara intressant för finsk-
språkiga eftersom den erbjuder ett dagligt språkbad; ”siinähän 
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on kielikylpy tarjolla päivittäin” (HS 11.12.1992) (’den [finlands-
svenska riksradion] erbjuder möjligheter att språkbada dagligen’; 
min övers.).

I mellanperioden 2000–2003 förekommer sju exempel på 
icke-skolkontext i HS. Även för denna period är det vanligaste 
att språkbad används i betydelsen att man umgås med talare av 
ett språk som man inte behärskar, se exempel (3)–(5).
 (3) Hyvin monilla on suomenruotsalaisia työtovereita ja tuttavia. 

Siinä olisi kielikylpy ilmaiseksi tarjolla. Kuinka moni kuitenkaan 
tarttuu tilaisuuteen, edes sen verran, että tervehtisi ja kysyisi kuu-
lumiset ruotsiksi? (HS 7.5.2002) 
(’Väldigt många har finlandssvenska kollegor eller bekanta. Här 
finns tillfälle till gratis språkbad för alla. Hur många tar vara på 
möjligheten genom att ens hälsa på svenska?’ min övers.)

 (4) ”Kaikkensa testissä pitää antaa”, sanoi Lehtonen, jolla viime kausi 
Jokereissa oli hyvä kielikylpy. ”Kanadalaisen maalivahtimme Jamie 
Ramin kanssa puhuimme englantia ja me veskarit keskustelemme 
paljon keskenämme.” (HS 7.5.2002) 
(’Man måste ge allt i test, sade Lehtonen vars förra säsong i Jokerit 
var ett bra språkbad. Jag talade engelska med vår kanadensiska 
målvakt Jamie Ram och vi målvakter diskuterade mycket.’ min 
övers.)

 (5) Nuo naiset eivät ilmeisesti koskaan olleet suomenkielisiä. Perus-
teellinen kielikylpy jonkun suomalaisen naisen kanssa olisi ollut 
omiaan Mannerheimille, joka vapaussodan jälkeen pyrki hetken 
aikaa kansanomaistumaan ja käytti jopa nimeä ”Kustaa Manner-
heimo”. (HS 24.1.2001) 
(’Dessa kvinnor var uppenbarligen aldrig finskspråkiga. Ett grund-
ligt språkbad med en finländsk kvinna skulle ha passat ypperligt 
för Mannerheim som direkt efter frihetskriget för en tid strävade 
efter att bli mer folklig och till och med använde namnet Kustaa 
Mannerheimo.’ min övers.)

Det förefaller alltså inte som om det hade skett några för-
skjutningar i betydelsen av språkbad utanför skolkontext mellan 
den första och andra tidsperioden. Inte heller den sista tidsperio-
den tillför något nytt. I två av de tre exemplen är dock svenska 
det språk som man badar i, se exempel (6)–(8), men detta kan 
naturligt vis vara en tillfällighet.
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 (6) Tammikuun 21. päivänä tämä digitaalinen kielikylpy saa kilpailijan, 
kun Hufvudstadsbladet aloittaa iltapäivälehden verkossa. (HS 
31.12.2013) 
(’Den 21 januari får detta digitala språkbad en konkurrent när 
Hufvud stadsbladet börjar med en eftermiddagstidning på nätet.’ 
min övers.)

 (7) Meneillään on Jolly Dragonin ”kielien ja kulttuurien vaihto”, ja kieli-
taitoaan kohentaa nelisenkymmentä ihmistä. Kielikylpy on vain 
yksi osa toimintaa. Jolly Dragon järjestää myös erilaisia pallope-
lejä, biljardia, pokeria, ratsastusta, mikroautoilua ja juhlia. (HS 
5.5.2012) 
(’Vid Jolly Dragon pågår ”ett utbyte av språk och kultur” och ett 
fyrtiotal personer bättrar på sina språkfärdigheter. Språkbad är 
bara en del av verksamheten. Jolly Dragon ordnar också olika boll-
spel, biljard, poker, ridning, mikrokörning och fester.’ min övers.)

 (8) Merenrantaa niin pitkälle kuin silmä kantaa. Pittoreskeja huviloita 
ja rosoisen satamakaupungin tuntua. Syreenien pyörryttävää 
tuok sua. Ja varsinainen kielikylpy! Siinä muutamia tunnelmapaloja 
viime sunnuntai-iltana päättyneestä Hangon Teatteritreffit-tapah-
tumasta. (HS 14.6.2011) 
(’Havsstrand så långt ögat kan nå. Pittoreska villor och känslan  
av en oslipad hamnstad. En bedövande doft av syrener. Och ett 
riktigt språkbad! Se där några stämningsbilder från evenemanget 
Hangö Teaterträff som avslutades senaste söndagskväll.’ min 
övers.)

I exempel (6) jämförs Hbl:s eftermiddagstidning på nätet med 
ett digitalt språkbad som i detta fall refererar till den populära 
nätkursen Fröken Senja. Kursen fick sin början i HS:s söndagsupp-
laga som en kortkurs i svenska för intresserade finskspråkiga 
läsare. I exempel (8) är det en teaterträff i Hangö som föranleder 
användningen av termen språkbad, medan fritidsverksamhet som 
för samman människor med olika språk och kultur beskrivs som 
ett språkbad i exempel (7).

I jämförelse med HS är antalet exempel med användningen 
av termen språkbad i en icke-skolkontext färre i Hbl. Totalt har 
jag klassificerat endast fem av artiklarna som tillhörande icke-
skolkontext. I exempel (9) handlar det om möjligheterna att lära 
sig svenska under den dagliga tågresan till arbetet. Exempel (6) 
ovan tangerar på samma sätt undervisning men jag har ändå inte 
klassificerat det som skolkontext. Också i exempel (10) är kon-
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texten nära förknippad med skola eftersom den berör student-
nationernas verksamhetsställe i Helsingfors. I övriga fall berör 
språkbadet dialekt, exempel (11), eller har betydelsen av att om-
ges av ett språk, exemplen (12) och (13), som inte är ens eget.
 (9) Pendeltid blev språkbad. Ifall man har lång väg till jobbet kan 

jobbresan kanske kännas som bortkastad tid. Men det behöver 
det inte vara. Det är det åtminstone inte för en grupp från Riihi-
mäki och Hyvinge som lär sig svenska på resan till arbetet. (Hbl 
22.01.2003)

 (10) Ostrobotnia är som ett språkbad. I Ostrobotniahuset i Helsingfors 
samarbetar tre studentnationer över språkgränserna. Nationer-
nas kuratorer säger att det är nästan som ett stort språkbad. (Hbl 
21.9.2013)

 (11) Där ges en ny syn på språkbad … Provkaninen i språkbadet på 
karlebymål får vara den nye stadsdirektören. (Hbl 12.1.1992)

 (12) Språkbad är modernt. Universitetet i Vasa, som finns till för att 
göra vetenskap av varje yrke, stoltserar med att ha varit först. … 
Här i Nyland har vi haft ”språkbad” i tusen år, liksom även i många 
andra kustbygder. (Hbl 6.11.1991)

 (13) ”Språkbad” irriterar föräldrar. Det har blivit svårare för föräldrar 
att hitta babysimgrupper på svenska. Det är nämligen brist på 
instruktörer som kan svenska. (Hbl 13.11.2000)

För det sista exemplet (13) kan noteras att ordet språkbad före-
kommer endast i rubriken och dessutom markeras med citat-
tecken. Den som har valt rubriken vill alltså markera att ordet 
används med en annan betydelse än den vanliga. På liknande sätt 
har också skribenten i exempel (12) markerat ordet språkbad 
i den senare delen av exemplet med citattecken. Av samman-
hanget kan man möjligtvis utläsa att det kan vara fråga om skol-
kontext (universitetet i Vasa) medan just markeringen av språk-
bad i den senare delen i den kåserande texten leder läsaren bort 
från skolkontexten.
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6 Diskussion

Jag har i den här artikeln gett några glimtar av en innehållsanalys 
av termen språkbad i tidningstext och framför allt uppmärk-
sammat när termen används i en kontext som inte alls motsvarar 
den skolkontext som termen egentligen hör hemma i (se avsnitt 
2). I HS används språkbad i icke-skolkontext i nästan 25 procent 
av artiklarna i det undersökta materialet medan motsvarande 
andel i Hbl är knappt 7 procent. Det förefaller alltså som om 
termen språkbad i Finland lyckats få en genomslagskraft som leder 
till att den används i många olika definitioner där kärnkriterierna 
för språkbad i vissa fall är mycket långt från de ursprungliga. Det 
verkar inte heller som om det skett någon nyorientering mot mer 
entydiga definitioner ju längre språkbadet funnits, eftersom 
användningen av termen i icke-skolkontext är ungefär lika stor 
under alla de tre undersökta perioderna. Ett annat resultat som 
något förvånar är att språkbad diskuteras nästan lika frekvent 
i både HS och i Hbl. Jag antog att bruket av termen skulle vara 
mer framträdande i HS än i Hbl, eftersom språkbad administrativt 
hör till det finskspråkiga utbildningsväsendet.

Resultaten av analysen i den här artikeln utgör endast en 
början på en mera omfattande undersökning av det insamlade 
materialet. Jag har för avsikt att i följande skeden redogöra för 
när bruket av termen kielikylpy och språkbad används i skol-
kontext och hur bruket motsvarar de krav som ställs på defini-
tionen av tidigt, fullständigt språkbad (se avsnitt 2). Vidare har 
min genomläsning redan nu visat att det finns andra aspekter 
(t.ex. olika känsloladdningar eller associationer) i de kontexter, 
där termen förekommer. Dessa aspekter vill jag gärna se 
närmare på i framtiden.
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