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1 INLEDNING
Svenska är ett obligatoriskt läroämne i finska skolor från grundskolan till högskolan, eftersom alla
medborgare borde kunna de båda inhemska språken på grund av Finlands tvåspråkighet. All
svenskundervisning som börjar redan i grundskolan kan slutligen syfta till språkexamen i svenska för
statsförvaltningen, beroende av språkinlärarens behov och yrkeskarriär. Bakom all undervisning,
inlärning, läroplaner för svenska och läroböcker är Den gemensamma europeiska referensramen för
språk, som styr undervisningens mål och bedömning av inlärningsresultat. På grund av
referensramens anvisningar har bearbetats läroplaner för olika utbildningsstadier och i detta arbete
satte jag mig in i gymnasiets läroplan. Läroplanen ger mål och anvisningar gällande varje kurs och
dess tema, och läroboksförfattare gör sina egna beslut på grund av läroplanen. Även om instruktioner
och lärokursernas teman är likadana för alla läroböcker och gymnasier, finns det ändå olikheter
mellan läroboksserier och författares sätt att behandla dessa teman.
När jag auskulterade och undervisade gymnasister flera år sedan lade jag märke till temana i
läroböckerna. Speciellt i den femte lärokursen RUB5 kändes temana (till exempel hållbar utveckling
och uppfinningar) svåra och till och med tråkiga, och jag undrade mig då varför studerande måste
lära sig sådana ord som de knappast kan ens på sitt modersmål. Jag är intresserad av undervisning av
ungdomar och inlärning överhuvudtaget och jag antar att läroböckerna har ett stort ansvar med tanke
på temana som behandlas och således också med studerandes motivation. Därför ville jag gå in i
världen undervisningens värld från läroböckernas synvinkel också med min pro gradu-avhandling.
I detta pro gradu-arbete ville jag sätta mig in i det svenska språkinlärningskontinuum i Finland och
reda ut vilka teman som borde betonas i undervisningen i B-svenska i gymnasiet enligt läroplanen.
Jag ville fästa speciellt uppmärksamhet på hur två olika gymnasieläroböcker handlar en och samma
lärokurs och dess teman. Dessutom var jag intresserad av temana i språkexamen för statsförvaltningen
och ville reda ut om det fanns en kontinuitet mellan temana i gymnasiets läroplan och läroböcker
samt språkexamen för statsförvaltningen.
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1.1 Syfte
Syftet med detta pro gradu-arbete är att undersöka temana i två läroboksserier för gymnasiets Bsvenska. Jag vill jämföra temana i läroplanen med temana i läroböckerna och analysera speciellt alla
olikheter mellan de två läroboksserierna och mellan läroböckerna och läroplanen. Jag antar att med
valet av teman kan motivationen och således inlärningen påverkas, och därför vill jag ta reda på vilka
slags teman som finns i undervisningen i gymnasiets B-svenska. I mitt pro gradu-arbete är
forskningsproblemet följande:
Vilka slags likheter och olikheter i val av lärokursernas teman finns det i läroboksserierna
Magnet och Galleri?
Som utgångspunkt för jämförelsen av temana använder jag den gällande Grunderna för gymnasiets
läroplan. Därtill undersöker jag vilka slags teman som finns i Grunderna för språkexamina för
statsförvaltningen och om det finns likheter mellan temana i läroplanen, läroböckerna och
språkexamina. I detta arbete söker jag svar på följande forskningsfrågor:
1. Vilka slags teman finns i gymnasiets läroplan för B-svenska?
2. Hur behandlas dessa teman i två läroboksserierna för gymnasiets B-svenska?
3. Vilka slags övriga teman tas upp i läroböckerna?
4. Vilka slags teman finns i språkexamen i svenska för statsförvaltningen?
5. Vilket samband finns det mellan temana i gymnasiets B-svenska och temana i
språkexamen?

1.2 Material och metod
Materialet i mitt arbete består av två läroboksserier i B-svenska för gymnasiet. I början av
forskningsarbetet tog jag reda på vilka läroboksserier i B-svenska som är i bruk i dagens gymnasier.
Med en webbundersökning hittade jag sex olika läroboksserier som syntes vara i bruk, men de två
läroboksserierna som jag valde till detta arbete var klart de två populäraste. Den första läroboksserien
heter Galleri och den är skriven av Anna Blom, Sari Kaunisto, Marko Paasonen, Anssi Salonen och
Kaisa Vaherkumpu. Förläggaren är Otava och upplagan som jag använder är från 2006–2009. Den
andra lärobokserien heter Magnet och författaren är Sonja Bulut, Pauli Kajander, Anna-Lena Laurén,
Heidi Repo och Sanna Wahlroos. Upplagan är från 2010–2014 och förläggaren är SanomaPro. Jag
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undersöker kursböckerna 1–7 av båda läroboksserierna. På grund av materialets natur ger jag en mer
djupgående presentation i kapitel 5.
Jag använde den gällande Grunderna för gymnasiets läroplan från år 2003 som utgångspunkt för
undersökningen och granskade hur läroböckerna förverkligade läroplanens krav med tanke på
lärokursernas innehåll och teman. Dessutom undersökte jag vilka slags övriga teman som fanns i
läroböckerna. Därtill tog jag upp temana i Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen och
jämförde dem med temana i gymnasiets B-svenska och såg till om det fanns ett samband mellan dessa
två. Som metod använde jag induktiv och deduktiv innehållsanalys. Med innehållsanalys kan
analyseras skriftlig, verbal eller visuell kommunikation. Innehållsanalys kan användas både
kvantitativt eller kvalitativt och antingen induktivt eller deduktivt. Om tidigare information om
fenomenet som forskas saknas eller den är splittrad är det bättre att använda induktiv metod. Deduktiv
innehållsanalys används när forskningsmaterialet analyseras på grund av tidigare undersökning. Ändå
finns det inga systematiska regler eller ett absolut rätta sätt för analyseringen av data. För att
demonstrera sambandet mellan data och resultat kan olika tabeller och figurer användas, vilket också
jag gör i mitt arbete. (Elo & Kyngäs 2007:107, 109, 112–113)
Jag använde mestadels kvalitativ innehållsanalys och analyserade deduktivt läroböckernas innehåll
ur läroplanens synvinkel. Därtill analyserade jag induktivt allt detta som fanns i läroböckerna, men
inte i läroplanen. Dessutom använde jag också kvantitativt innehållsanalys i avsnitt 5.3 där jag jämför
mängden och kvaliteten av olika övningstyper i Magnet och Galleri. De valda metoderna förutsatte
att jag läste alla läroböcker som ingått i mitt forskningsmaterial flera gånger och uppmärksammade
speciellt läsestyckenas teman och stilar. Därtill lade jag också märke till övningarna och olika
övningstyper i läroböckerna.
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2 DET FINSKA SPRÅKINLÄRNINGSKONTINUUM
I detta kapitel behandlar jag det finska språkinlärningskontinuum i svenskundervisning. Det andra
inhemska språket är ett obligatoriskt läroämne på alla utbildningsstadier och därför tar jag upp
svenskundervisningen i grundskolan, på andra stadiet och på högskolenivån. Antalet lärokurser och
inlärningens nivå kan variera dels på grund av den studerandes blivande yrke och val av
utbildningsnivån, dels på grund av hans eller hennes eget intresse. Som ändpunkt för all
svenskundervisning kan fungera språkexamina i svenska för statsförvaltningen, vilket jag behandlar
i avsnitt 2.4.

2.1 Svenska i grundskolan
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen sätter ramarna för all utbildning i
finska grundskolor, och den synliggör också alla dessa tankar och värden som finns bakom
undervisningen.
Undervisningen i svenska skall ge eleven färdigheter för växelverkan och samarbete med den
svenskspråkiga befolkningen i vårt land och för nordiskt samarbete. Undervisningens uppgift
är att vänja eleven vid att använda sin språkfärdighet och fostra honom eller henne till att
värdesätta tvåspråkigheten i Finland och det nordiska levnadssättet. Eleven skall också lära
sig att förstå att språket som färdighetsämne och kommunikationsmedel förutsätter långsiktig
och allsidig kommunikativ träning. Som läroämne är svenskan ett färdighets- och kulturämne.
(Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004:127)
När man talar om undervisningen i svenska språket i grundskolan – det vill säga de första grunderna
i språket som är mer eller mindre främmande för de flesta i klassen – är det mycket viktigt att barnen
lär sig att studera tålmodigt och långsiktigt, som det också sägs i läroplanen. Förutom detta är lärarens
roll viktig, eftersom eleverna borde lära sig att använda detta nya språk och också förstå och
värdesätta tvåspråkigheten i Finland. Läraren måste alltså lära eleverna inte enbart språket utan också
den finlandssvenska och nordiska kulturen.
Eftersom Finland är ett tvåspråkigt land, är det obligatoriskt för alla finländare att studera de båda
inhemska språken. När man talar om svenska som läroämne för finskspråkiga elever (eller finska för
svenskspråkiga elever) använder man termen det andra inhemska språket, men i verkligheten är
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svenska ett främmande språk för många finländare (Sajavaara 1999:75). Sedan 2005 har det varit
frivilligt att skriva det andra inhemska språket i studentexamen, men trots det är det fortfarande
obligatoriskt att studera språket (Gymnasielag 629/1998, §18 [online]). Målet är att både finsk- och
svenskspråkiga medborgare skall få service på sitt modersmål i alla situationer, och därför ses det
viktigt att lära de båda inhemska språken för alla (Finlands grundlag 731/1999, §17 [online]).
I den finska grundskolan kan man studera svenska språket antingen som ett A-språk eller ett B-språk.
A-språket börjar redan på tredje klassen och studierna fortsätter till nionde klassen. Studier i den så
kallade B-svenskan börjar på sjunde klassen i grundskolan. I gymnasiet lärs A- och B-svenska isär
och i studentskrivningar är det möjligt att välja antingen den långa (A-svenska) eller medellånga (Bsvenska) lärokursen. Över 90 % av alla eleverna i grundskolan studerar engelska som A-språk, alltså
det är mycket vanligare att ha svenska som B-språk än något annat språk (Sajavaara 2006 [online]).
Under årskurserna 7–9 läses B-svenska sex årsveckotimmar och därför är målet i undervisningen att
ge eleven endast grundkunskaper i språket. Läroplanen betonar muntliga färdigheter, och meningen
är att eleven lär sig att berätta om sig själv och sitt liv och att klara sig på svenska i vardagliga
situationer. Därtill ska eleven lära sig att förstå enkla texter och också kunna skriva korta skrifter på
svenska. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004:132)
Som det sägs i läroplanen, är svenskan inte bara ett färdighets- utan också ett kulturämne. Detta
innebär att när eleven lär sig svenska, lär han eller hon sig också om den finlandssvenska kulturen,
den svenska och den nordiska kulturen. Målet för undervisningen är att alla elever lär sig
kommunicera med svenskspråkiga i Finland eller människor från Sverige, och dessutom känner till
den nordiska livsformen. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004:132–
133)

2.2 Svenska i gymnasiet och i yrkesutbildningen
Den finska gymnasieutbildningen baserar sig på den grundläggande utbildningens undervisning och
fostran. Dess uppgift är att ge en bred allmänbildning och tillräckliga färdigheter för fortsatta studier
som bygger på gymnasiets lärokurs. De kunskaper och färdigheter som den studerande har tillägnat
sig i gymnasiet påvisas genom avgångsbetyget från gymnasiet, studentexamensbetyget,
gymnasiediplom och övriga motsvarande prestationer. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:14)
År 2005 blev provet i det andra inhemska språket frivilligt i studentexamen. Försöket för denna
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modell hade pågått redan från 1990-talet, men det definitiva beslutet att göra försöksmodellen
permanent fattades år 2004. Trots det är det fortfarande obligatoriskt att studera svenska i gymnasiet.
I A-svenska (lång lärokurs) finns det sex obligatoriska lärokurser och två frivilliga, riksomfattande
fördjupade kurser. I B-svenska (medellång lärokurs) finns det fem obligatoriska och två frivilliga
riksomfattande fördjupade kurser (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:95–98). Därtill har varje
gymnasium möjlighet att erbjuda egna fördjupade kurser och olika tillämpade kurser, som varierar
mycket med tanke på mängden och innehållet.
Gymnasiestudier i svenska språket syftar fortfarande slutligen till studentexamen, även om alla
studerande inte skriver svenska. Eftersom studentexamen innehåller ett skriftligt prov och ett
hörförståelseprov, övas dessa kunskaper i varje lärokurs. Dessutom kan den studerande delta i ett
prov i muntlig språkfärdighet. År 2009 ändrades grunderna i läroplanen för gymnasieutbildning så
att en fördjupade kurs i det andra inhemska språket betonar muntliga färdigheter både i innehållet och
i bedömningen (Ändring av grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för unga 2003 2009:2–3
[online]).
Målsättningen och bedömningen av svenska i gymnasiet följer Europarådets språkfärdighetsnivåer
(Common European Framework, CEF, se tabell 1), och lärandet vid högskolor förutsätter att de
studerande har nått dessa mål. Det har ändå märkts att minoriteten av abiturienterna uppnår de
färdighetsnivåer som de borde nå (en fungerande grundfärdighet B 1), vilket leder till att behovet av
stödundervisning på högskolenivån har ökat. Detta har hänt speciellt efter det blev frivilligt att delta
i studentexamen i svenska. Det verkar vara så att många abiturienter inte vet att det är obligatoriskt
att studera svenska vid yrkeshögskolan och universiteten, och därför koncentrerar de sig inte på
studierna i svenska i gymnasiet. (Fiilin 2007:106–107)
Det andra inhemska språket – alltså för finskspråkiga studerande svenska och tvärtom – är också ett
obligatoriskt ämne i yrkesutbildningen. Språkstudier blev inte obligatoriska i yrkesutbildningen
förrän 1980-talet, tidigare varierade språkundervisning mycket beroende på studielinjen och skolan
(Kantelinen 1998:102). En kurs (en kompetenspoäng) i svenska är obligatorisk, och därtill kan den
studerande välja frivilliga kurser. Svenskspråkiga studerande har två obligatoriska kurser
(kompetenspoäng) i finska och förutom detta kan de välja en eller två valbara kurser. Målet för
behärskning av svenska efter den obligatoriska kursen är detsamma som i gymnasiekursen
Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) eller Koulu ja vapaa-aika (RUB1). Målet är att den studerande
kan använda svenska i sina arbetsuppgifter och han eller hon förstår både svenskans och finskans
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kulturbetydelse i Finland. (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, liiketalouden perustutkinto
2013:210, 212 [online])

2.3 Svenska på högskolenivån
Finlands utbildningssystem på högskolenivån består av två parallella sektorer: universiteten och
yrkeshögskolorna. Oberoende av högskolan måste alla högskolestuderande studera svenska, och
Finlands språklag förutsätter att alla som har blivit utexaminerade från yrkeshögskola eller universitet
måste kunna båda inhemska språk (Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda
424/2003, 6§ [online]). Man talar om den s.k. tjänstemannasvenskan, som förutsätter förmågan att
tala, skriva och förstå svenska språket på en nöjaktig nivå, så att varje tjänsteman kan använda båda
inhemska språk i sitt arbete.
Studerande vid yrkeshögskolorna kommer antingen från yrkesutbildning eller från gymnasium, och
alla har studerat svenska åtminstone från och med grundskolans sjunde klass. Antalet kurser och
studiepoäng i svenska varierar beroende på studielinjen, men alla har åtminstone en obligatorisk kurs
i svenska, och därtill kan man välja frivilliga kurser. Om den studerande inte har tillräckligt bra
förkunskaper för att avlägga den obligatoriska kursen (tjänstemannasvenskan), kan han eller hon delta
i en förberedande kurs, vars innehåll och antal varierar beroende på högskola. Det som är
problematiskt i språkstudier vid yrkeshögskolorna är att språkstudier ingår i grundläggande studier
som genomförs i början av studietiden. Således kan det vara svårt att binda ihop professionella
kunskaper och språkliga kunskaper om det finns en flera års paus mellan studierna. På samma sätt är
det svårt att lära sig fackspråk på ett främmande språk i början av studierna om man inte ens känner
till ordförrådet på modersmål. (Nykänen 1998:119)
Ett kännetecknande drag för det finska universitetsexamenssystemet är att alla universitetsexamina
innehåller språkkunskapskrav. Att kunna det andra inhemska språket har varit obligatoriskt att visa
sedan 1970-talet. Språkkunskapskraven var störst under 1980-talet, men på grund av ekonomiskt
svåra tider har kraven minskats och tidigare språkstudier har fått en större roll i bevisning av
språkkunskaper. (Sajavaara 1998:91, 96) Vid universiteten ordnas undervisningen i svenska vid
språk- och kommunikationscentret. Verksamheten inom språk- och kommunikationscentren börjades
på 1970-talet och huvudidén var att betona språkkunskapernas betydelse i vårt lilla land.
Undervisningsmålen var å ena sidan på nödvändiga språkkunskaper från studiernas synvinkel, å andra
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sidan på arbetslivets språkliga krav. Målsättningen var inte en allmän språkkunskap utan varje
yrkesbransch hade sina egna behov av och krav för undervisningen. (Elsinen 2004:77)
Liksom vid yrkeshögskolorna är studier i svenska obligatoriska vid universiteten, men antalet kurser
och studiepoäng varierar. Varje läroämne har sina egna kurser i svenska, vilket möjliggör att
studerande lär sig terminologi och nödvändiga kommunikationsstrategier inom sina egna branscher.
Även om den studerande hade avlagt språkexamen i svenska för statsförvaltningen, måste han eller
hon ännu delta i den obligatoriska kursen i svenska vid universitetet, eftersom den allmänna
språkexamen inte testar specifika fackterminologier (Statsrådets förordning om universitetsexamina
794/2004, 6§ [online]). Såsom vid yrkeshögskolorna finns det olika förberedande kurser för de
studerande som inte har tillräckligt goda förkunskaper för att avlägga den obligatoriska kursen.
Minimikravet för förkunskaper varierar beroende på universitetet, men vanligen krävs det att den
studerande har avlagt gymnasiets lärokurs i B-svenska nöjaktigt.
Eftersom alla studerande vid yrkeshögskolor och universitet är tvungna att avlägga den s.k.
tjänstemannasvenskan oberoende av högskolan, borde bedömningen av examina vara likadan för alla.
Det hade ändå uppmärksammats att det fanns för mycket heterogenitet mellan bedömningarna och
därför

inleddes

KORU-projektet

(Korkeakoulujen

ruotsin

kielen

suoritusten

arvioinnin

yhteismitallisuuden kehittäminen) år 2003. Projektets mål var att förenhetliga undervisning, prov och
bedömning vid yrkeshögskolorna och vid universitetens språkcenter. I projektet utarbetades kraven
för språkfärdighetsnivåer som blev enhetliga med den europeiska referensramen, allmänna
språkexamina och språkexamina för statsförvaltningen. Detta gjordes eftersom högskolornas krav för
färdighetsnivåer av goda och nöjaktiga kunskaper i svenska språket måste vara identiska med de
allmänna språkfärdighetsnivåerna. I slutet av projektet diskuterade forskare att många studerande har
svårigheter att nå dessa mål i högskolestudier av svenska, eftersom förkunskaper innan
högskolestudier är så svaga. (Elsinen & Juurakko-Paavola 2007:114, 119, 127)

2.4 Språkexamina i svenska för statsförvaltningen
Utbildningsstyrelsen har utvecklat språkexamenssystemet för statsförvaltningen för att alla offentligt
anställda kan visa sina språkkunskaper i det andra inhemska språket. Finlands språklag förutsätter att
alla medborgare i Finland har rätt att hos myndigheter använda någotdera inhemska språket, finska
eller svenska (Språklag 423/2003, §10 [online]). Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper
i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003) styr examinas struktur, prestation och
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bedömning samt möjligheter att visa språkkunskaper i samband med studier i vissa fall. I examina
bedöms examinandens förmåga att kommunicera på svenska muntligt och/eller skriftligt och att förstå
språket i fråga. Bedömningen av språkexamina för statsförvaltningen baserar sig på tre
färdighetsnivåer: utmärkt, god och nöjaktig förmåga. (Valtiohallinnon kielitutkintojen perusteet
2005:7–8) Vid sidan av språkexamina för statsförvaltningen arrangeras också allmänna språkexamina
i flera språk. I dessa språkexamina utnyttjas allmäneuropeiska språkfärdighetsnivåer och meningen
är att alla vuxna kan testa sina funktionella språkfärdigheter. (Grunderna för allmänna språkexamina
2002:7)
Examina förnyades i början av 2004, eftersom det gamla systemet (från år 1922) ansågs vara föråldrat.
I den förnyade examen är det möjligt att visa muntliga och skriftliga språkkunskaper och förmågan
att förstå språket, och dessa tre examina bedöms separat. Examen i muntliga kunskaper består av
delprov i talande och talförståelse och examen i skriftliga kunskaper av ett skriftligt delprov och
textförståelse. Examen i förmågan att förstå språket består också av två delprov, hörförståelse och
textförståelse. Tidigare bildade det skriftliga och det muntliga delprovet en examen, och slutvitsordet
var ett medeltal av delproven. Det fanns också översättningsuppgifter i den gamla examen, men
arbetsgruppen bakom förnyelsen ansåg att översättningsarbete hör till professionella översättare och
inte till dem som inte är bevandrade i arbetet. (Jukkala 2004:297, 299–300)
Examina där man visar muntlig eller skriftlig förmåga att använda språket eller förmåga att förstå
språket kan avläggas antingen samtidigt eller separat. För att examen skall godkännas måste båda
delproven i examen vara godkända. Om någotdera av examens delprov inte godkänns, behöver
examinanden ta om bara det underkända delprovet. Avläggandet av ett underkänt delprov måste ske
inom tre år från beslutet om underkännande. (Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen
2005:8)
I språkexamina för statsförvaltningen bedöms sådana språkkunskaper som vanligtvis krävs i
offentliga arbetsuppgifter. Examen består av olika kommunikativa uppgifter som förutsätter förmåga
att använda språket antingen skriftligt eller muntligt. Examinanden kan själv välja på vilken nivå
(nöjaktig, god eller utmärkt) hans eller hennes examen sker. Också anordnandet av examina växlar
beroende på färdighetsnivån: språkexamina för statsförvaltningen som visar goda eller nöjaktiga
språkkunskaper i finska eller svenska avläggs på begäran av examinanden inför en examinator som
förordnats av Utbildningsstyrelsen, medan språkexamina som visar utmärkta språkkunskaper
avläggas inför språkexamensnämnden för språket i fråga. (Grunderna för språkexamina för
statsförvaltningen 2005:10–12)
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Språkexamen i förmåga att förstå språket kan ersättas med studentexamen i vissa fall: med minst
vitsordet eximia cum laude approbatur i lång lärokurs (A-språket) i det andra inhemska språket kan
man visa god förmåga att förstå språket. Man kan visa nöjaktig förmåga att förstå språket med minst
vitsordet cum laude approbatur i lång lärokurs eller minst vitsordet eximia cum laude approbatur i
medellång lärokurs (B-språket). (Jukkala 2004:301) Nöjaktig och god förmåga i muntliga och
skriftliga språkkunskaper kan visas i samband med universitets- och yrkeshögskoleexamina, och
största delen av språkexamina för statsförvaltningen som gäller dessa kunskaper avläggs i
högskoleexamina. Detta fungerar inte tvärtom. Vanligen kan man inte ersätta högskolestudierna i
svenska med språkexamina för statsförvaltningen, därför att de studerandes eget fackområde och egen
terminologi betonas också i språkstudier på högskolenivån. (Fiilin 2007:100–101)
Det finns tre olika temaområden i språkexamina för statsförvaltningen: 1) samhälle och förvaltning,
till exempel social trygghet, rättssäkerhet och näringsliv, 2) eget arbete samt egen utbildning och 3)
social växelverkan (Valtiohallinnon kielitutkintojen perusteet 2005:10). En mer djupgående
presentation av temaområdena ges i kapitel 7. Kommunikativa syften är att examinanden kan använda
språket i olika situationer som är vanliga i offentlig förvaltning och att han eller hon gör det enligt
allmänna sociala normer (Fiilin 2007:102). Kravnivån i examina stiger i proportion till
färdighetsnivån, alltså ju högre färdighetsnivå examinanden har, desto större krav ställs det på hans
eller hennes språkliga kunskaper i examen (Valtiohallinnon kielitutkintojen perusteet 2005:10). Om
examinanden har utmärkta kunskaper i hörförståelse förväntas han eller hon att förstå alla typer av
talat språk också gällande krävande arbetsuppgifter, men små nyansskillnader eller ovanliga uttryck
kan ändå orsaka vissa svårigheter, alltså en infödd talares nivå krävs inte. En person med god förmåga
att förstå tal förväntas att förstå tal i normalt tempo och kunna följa med samtal och muntliga
framföranden om olika teman. Några problem kan ändå förekomma med till exempel dialektala drag
eller mycket snabbt tal-tempo. För den nöjaktiga nivån räcker det att examinanden förstår tal i normalt
tempo som handlar om bekanta teman och att han eller hon klarar sig av till exempel i
kundtjänstsituationer. (Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen 2005:9–10)

2.5 Sammanfattning av språkinlärningskontinuum
Språkinlärningskontinuum i svenska språket, som börjar grundskolan, kan slutligen leda till
språkexamina för statsförvaltningen. Inlärningen på varje nivå baserar sig på de kunskaper som har
lärts på den tidigare nivån. Undervisningen i svenska språket börjar med enkla fraser med vars hjälp
man lär sig att berätta om sig själv, och gradvis förbättrar både de muntliga och de skriftliga
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språkkunskaperna. Alla studerande studerar svenska på alla utbildningsstadier och varje
högskolestuderande avlägger i samband med sina studier de obligatoriska svenska studier med vilka
han eller hon visar minst nöjaktig förmåga att använda svenska i statsförvaltning och på sitt eget
fackområde. Målet

är att den studerande

har så goda språkkunskaper

i slutet av

språkinlärningskontinuum att han eller hon kan använda de båda inhemska språk i sitt arbete.
Det som är problematiskt med språkinlärningskontinuum är att övergången från ett
utbildningsstadium till ett annat inte alltid sker flytande. Om den studerande inte har fått tillräckligt
goda eller åtminstone nöjaktiga kunskaper i svenska på det lägre inlärningsstadiet är det förstås svårt
att lära sig något nytt och ännu svårare språkligt stoff. När mängden av undervisning och lektioner
minskar på varje stadium är risken stor att allt flera studerande inte når de kunskapsnivåer i svenska
språket som de borde.
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3 SPRÅK OCH KULTUR
Kultur är ett begrepp som alla känner till men som få kan verbalisera. Dess betydelse har samtidigt
smalnat och expanderat: somliga hänvisar med kulturen enbart till konsten eller till den så kallade
högkulturen, medan andra använder termen vagt med sådana ord som till exempel trafikkultur. Det
enklaste sättet att definiera kulturen är att den innebär all människans verksamhet. (Korpinen
2011:147) Från och med 1990-talet har forskarna ansett att språket och kulturen har ett tätt förhållande
och hör ihop. Under de senaste åren har detta förhållande undersökts mycket, till exempel från
kulturella skillnaders och diskursers synvinklar, och också språklig utveckling och dess inverkan på
kulturella identiteter har forskats. Således är det klart att kulturen syns också i språkundervisning.
(Risager 2006:1–2) Relationen mellan språk och kultur är ändå inte entydig, utan det finns olika syner
på ämnet. En del forskare anser att kulturen är en produkt av språket, medan några andra betonar
förhållandet mellan språk och interaktion. Enligt Kaikkonen inlärs kulturen i kommunikativa
situationer med andra människor, och därför är det viktigt att ta hänsyn till detta också i
språkundervisningen. (Kaikkonen 1994:66–68) Språket speglar alltid kulturen, som Stedje påpekar.
Enligt henne finns det i alla språk färdiga frasem, vilket betyder fasta ordförbindelser som används
inomkulturellt i en bestämd rumstid och vilka speglar det rådande kulturmönstret. Därtill finns det
också koder inom varje kultur och språk, till exempel olika gruppspråk. (Stedje 1991:33)
I det här kapitlet ger jag en närmare översikt över förhållandet mellan språk och kultur, speciellt med
tanke på svenska språket och dess undervisning i finska skolor. I avsnitt 3.1 behandlar jag svenskans,
finlandssvenskars och svenskundervisningens roll och position i dagens Finland. Tvåspråkighet och
lagstiftning påverkar mycket svenskundervisning och språkinlärningskontinuum i svenska och därför
anser jag att det är viktigt att uppmärksamma detta förhållande. I avsnitt 3.2 jämför jag den
finlandssvenska språkvarianten med den sverigesvenska varianten och undersöker språkliga
skillnader och hur de syns i svenskundervisningen. Lärobokens och lärarens roll i undervisningen i
målspråkets kultur behandlas i avsnitt 3.3 speciellt med tanke på autenticitet i undervisningen och
undervisningsmaterialet samt referensramens idé om interkulturell kommunikation.

3.1 Svenskan i Finland
Antalet svenskspråkiga finländare var högst under 1940-talet. Idag är ungefär sex procent av
finländarna svenskspråkiga, ålänningarna inberäknade. På grund av denna tvåspråkighet stiftades
språklagen som trädde i kraft år 1922 och sedan dess har språkliga minoriteter haft olika rättigheter i
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Finland. Det finns tre olika typer av språklagar i Finland; två gällande svenska språket och en gällande
samiskan. När man talar om svenska och finska som minoritetsspråk finns det två principer:
individualprincipen och territorialprincipen. Individualprincipen garanterar att var och en kan välja
sin språkliga identifikation och få service på sitt modersmål i offentliga situationer. Enligt
medborgarnas språkval avgörs om en kommun är enspråkig eller tvåspråkig. Om minst åtta procent
eller 3 000 invånare i en kommun talar det andra språket blir kommunen officiellt tvåspråkig.
Territorialprincipen tillämpas på Åland så, att landskapet är helt svenskt och språklagen gäller inte
där – det vill säga finskspråkiga har inte samma rättigheter där som de har i andra svenskspråkiga
kommuner i Finland. (Herberts 1997:1–6)
Att det finns två nationalspråk i Finland – finska och svenska – innebär att dessa språk juridiskt sett
har en starkare ställning än alla andra språk i landet. Ändå definierar varken grundlagen eller
språklagen närmare vad som anses med nationalspråk. Det som är kännetecknande för ett
nationalspråk är åtminstone att språket används i formella situationer (till exempel av myndigheterna)
och att de som talar språket har möjlighet att använda det såväl i offentliga sammanhang som i sitt
vardagsliv. Hos enspråkiga kommunala myndigheter används kommunens språk, men medborgare
har alltid – också i enspråkiga kommuner – rätt att bli hörd på sitt eget modersmål och att använda
sitt eget språk. I sådana situationer kan tolk användas vid behov. Myndigheterna har en lagstadgad
skyldighet att genom att ordna utbildning och andra personalpolitiska arrangemang se till att de
anställda har tillräckliga språkkunskaper, och personalens språkkunskaper borde utnyttjas i praktiken
så effektivt som möjligt. (Palmgren 2007:10–12, 15)
Svenska skolor finns och finlandssvenskar bor mestadels i tre olika områden: i Helsingforsregionen,
i Österbotten och på de så kallade svenska språköarna (till exempel i Uleåborg, Tammerfors och
Kotka). Den språkliga situationen varierar mycket beroende på regionen. I Helsingfors och
huvudstadsregionen är eleverna i svenska skolor ofta tvåspråkiga (svenska/finska), men i Österbotten
är största delen av eleverna i svenska skolor helt svenskspråkiga. Enligt Kovero blir det allt svårare i
framtiden att lyfta fram karakteristiska språkliga kännetecken för en finlandssvensk människa: ”[E]n
person som definierar sig som finlandssvensk kan till exempel ha en enspråkigt svensk, en tvåspråkig
(svensk/finsk), en flerspråkig eller en enspråkigt finsk bakgrund, och en bättre kompetens i finska än
i svenska” (Kovero 2012:106 [online]). Det vill säga att modersmålet inte är den enda saken som
definierar människans tillhörighet gällande olika språk, utan var och en kan fritt välja sitt hemspråk
och språklig identitet. (Kovero 2012:13, 17–18, 106 [online])
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3.2 Finlandssvenska vs. rikssvenska
Svenska språket talas officiellt i Sverige och i Finland. Den svenska som talas i Finland kallas
vanligen finlandssvenska och svenskan i Sverige rikssvenska. (Hanell 2011:13 [online]) Det finns
ändå ingen enhetlig språkvarietet som kan kallas finlandssvenska, utan ordet bara används som en
allmän benämning på finlandssvenskt riksspråk (Reuter 1986:13). Hanell konstaterar att
finlandssvenskan skiljer sig från rikssvenskan på två olika sätt: finlandssvenskan innehåller en del
språkliga detaljer som gör den annorlunda än rikssvenskan, och det finns skillnader i stil och ton
jämfört med rikssvenskan. En del av de språkliga skillnaderna och finlandssvenska ord är nödvändiga
på grund av Finlands lagtexter och andra officiella dokument och sådana ord som inte finns i
rikssvenskan. Därtill finns det ord som har motsvarigheter i rikssvenskan och kunde lätt ersättas. Det
finns också ord som är lätta att identifiera som finlandismer, alltså ord som är lån eller direkta
översättningar från finskan. Några finlandismer används även i rikssvenskan nuförtiden, till exempel
det ursprungligen finlandssvenska ordet rådda som betyder ’stöka till’ eller ’rota runt’. (Hanell
2011:13–14, 28, 30 [online]) Enligt Reuter ska alla finlandssvenska språkanvändare se till att språket
bevaras svenskt och finlandismer inte tar över. Han påstår att ”[n]är finlandssvenskan är som bäst är
den en fullvärdig varietet av svenskt riksspråk, specialanpassad till det samhälle och den kultur där
den används”. (Reuter 1997:175–176)
Enligt Hanell framstår finlandssvenska texter ofta som mer formella än de rikssvenska
motsvarigheterna. Detta kan vara en följd av att största delen av officiella texter är först skrivna på
finska och sedan översatta till svenska, men också till exempel användningen av sammansatta
partikelverb (som omräkna i stället för räkna om) kan göra texterna mer svårlästa ur en svensk
synvinkel. Det finns också en uppfattning om att finlandssvenskan är en ålderdomlig variant av
rikssvenskan. Användningen av vissa ord och böjningsformer som inte längre finns i rikssvenskan
kan påverka uppfattningen, men olika stilnormen och Sveriges klarspråksarbete har troligen en större
inverkan. (Hanell 2011:14–15 [online])
Ruotsalainen framhäver att den finlandssvenska uttalsvarianten har varit en självklarhet i
svenskundervisning vid finskspråkiga skolor. Enligt henne är detta ett naturligt val på grund av
Finlands (och den finlandssvenska) kultur och lagstiftning. Eleverna kan ändå vara intresserade av
rikssvenskan och det anses viktigt att de lär sig också förstå rikssvenskan till exempel via autentiskt
material. Läraren kan ha antingen ett finlandssvenskt eller ett rikssvenskt uttal men han eller hon får
inte blanda språken. I skriftspråket finns det inte stora skillnader mellan finlandssvenska och
rikssvenska eftersom språken inte är så olika i skrift. Alla slags finlandismer borde ändå undvikas i
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undervisningen, så att eleverna lär sig att använda ett sådant språk som förstås såväl i Finland som i
Sverige. (Ruotsalainen 1986:60–63)

3.3 Lärobokens betydelse för undervisningen i målspråkets kultur
Undervisning i främmande språk innehåller alltid också kultur eftersom språket är en oskiljaktig del
av kulturen. Det borde inte ses som en semantisk, fonetisk eller någon liknande separat del av kulturen
och därför är det inte likgiltig hur språket definieras. Enligt Kaikkonen borde varje lärare definiera
för sig själv vad hans eller hennes uppfattning om språket och kommunikationen är, eftersom den
påverkar hans eller hennes inställning till språket och sätt att lära det. (Kaikkonen 2000:51) I
målsättningar för undervisningen i främmande språk har man framställt till exempel termerna
interkulturell inlärning, interkulturell kommunikation, interkulturell förståelse och sammanträffandet
av kulturer. Det har ansetts att undervisningen i ett främmande språk borde erbjuda grundläggande
förutsättningar för de mål som finns bakom dessa termer. (Kaikkonen 1994:116) Ändå anser forskare
av språkfostran att begreppet interkulturell inlärning inte är tillräckligt synlig i dagens
språkundervisning i skolor (Kaikkonen 2000:49). I detta avsnitt kartlägger jag vilken roll läroboken
och läraren har när meningen är att nå dessa mål och erbjuda studerande möjligheter till autenticitet
i undervisningen. Begreppet autenticitet kan uppfattas ungefär på samma sätt som genuinitet, och
med tanke på undervisningen kan den användas när man talar om undervisningsmaterialet som inte
är konstgjort eller bearbetat (Kaikkonen 2000:53).
I språkundervisningen har man strävat efter en kommunikativ metod redan från 1970-talet. Målet är
inte längre en nativtalarens nivå utan en interkulturell kompetens. Ändå upplevs dagens
språkundervisning som ett för sterilt sätt att lära språk, eftersom grammatiska målsättningar
fortfarande styr valet och skapandet av läroböckernas texter. (Korpinen 2011:148) Därför kan man
inte underskatta lärobokens inverkan på verksamheten när man talar om undervisningen i språk och
kultur. Läroböckernas roll kan även vara så stor att de fungerar som en dold läroplan som styr
undervisningen, och som institutionella texter anger de en kraftig uppfattning om det som är viktigt i
inlärningen av språk. Läroböckerna påverkar inte enbart undervisningens innehåll utan också på
vilket aktivitet studerande styrs. Via läroböckerna blir studerande socialiserade på ett visst sätt att
läsa texter och behandla dem. (Huhta, Keränen, Luukka, Pöyhönen, Taalas & Tarnanen 2008b:64–
65)
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Enligt Karjala är valet av läroboken en viktig pedagogisk lösning, eftersom läroboken styr hurdant
språk lärs och hurdan kulturbild studerande får. Språket borde vara användbart och också autentiskt
om det bara är möjligt, men ändå måste det vara korrekt både för strukturens och ordförrådets del.
Allt detta ställer mycket krav på läroboksförfattare för att lärobokens innehåll borde vara intressant
och korrekt och presenterad i en lämplig ordning. För att befrämja interkulturell kompetens borde
läraren välja sådant läromaterial som erbjuder mycket stoff från målkulturen. Läroböcker i svenska
språket tenderar lösa problemet med att placera händelser i läsestyckena i Sverige, men med tanke på
finlandssvenskt språk och finlandssvensk kultur är detta inte den bästa lösningen. En utmaning är
också det att i undervisningen i svenska borde studerande lära sig också om kulturen i andra nordiska
länder i begränsad tid och rum. Det som ändå underlättar undervisningen i alla dessa kulturer är
enhetlighet av ideologier i Norden och ett gemensamt geografiskt område. Lärarens roll är att
komplettera den kulturbild som läroboken erbjuder och ta upp också sådana teman som kan vara
tabun om de intresserar studerande. Ändå blir kulturundervisningen bristfällig fast läraren
kompletterar lärobokens innehåll, eftersom det är omöjligt att sammanfatta allt om målspråkets kultur
oberoende av lärobokens sidantal eller lärokursens timantal. (Karjala 2003:53–54, 56, 61, 194)
Även om autentiska texter borde utnyttjas i läroböcker för att uppmuntra studerande till äkta
flerspråkighet och interkulturell tänkande, finns de inte så mycket i läroböcker. I undersökningen av
Huhta och andra (2008a) fanns det några texter från media i läroböcker av svenska, engelska och
modersmålet (finska), men de var enbart tidningstexter och också bearbetat för läroboken. Temana i
texter handlade mestadels skolvärlden och studerandes fritidstexttyper saknades, och texterna var ofta
korta och lösa. Fast läroböckerna strävar efter att simulera situationer av den reella världen används
separata ord och meningar i texter och uppgifter tämligen mycket. Man kan fundera om en sådan
praxis i undervisningen förbättrar studerandes förmåga att använda språket och förstå texter. I värsta
fall är läroböckernas fraser och uttryck mycket ovanliga i målspråket och man kan även påstå att det
språk som lärs i skolor inte finns utanför skolvärlden (Korpinen 2011:148). Om läraren vill rikta sin
undervisning mot framtidens texttyper, autenticitet och få omväxling i arbetsformer måste han eller
hon bearbeta eget material för att stöda undervisningen. (Huhta, Kauppinen, Keränen, Luukka,
Pöyhönen, Saario, Taalas & Tarnanen 2008a:226, 228–229)
För att de studerandes förmåga att kommunicera på främmande språk skulle förbättras borde de få
äkta kontakter med nativa språkanvändare. Undervisningen har gått framåt och kommunikation
värdesätts mer än tidigare, men enligt Kaikkonen begränsas kommunikativa modeller i läroböcker
för mycket till allmänna och ofta tillgjorda språkanvändningssituationer och -modeller. Därför borde
man fundera på hurdant material läraren kunde och borde använda i undervisningen för att erbjuda
20

autentiska möjligheter för språkanvändningen och Internets roll i internationell interaktion (till
exempel brevväxling via e-post eller diskussioner i diskussionsforum) borde inte underskattas. Den
traditionella läroboken har varit ganska likadan länge och det har setts att den styr undervisningen
kraftigt. Läroboken kan lätt göra undervisningen schematisk och metodcentrerad och den är svår och
långsam att uppdatera. (Kaikkonen 1994:122, 159; 2000:58)
Undervisning i kultur sätter krav på läraren och också på lärarutbildningen. Enligt Maijala borde det
beaktas att språklärare borde vara experter på målspråkets kultur som helhet: känna till dess historia,
samhälle, politik och vardagsliv. Det viktigaste i lärarutbildningen är enligt henne att väcka intresse
för den främmande kulturen som helhet så att lärare i sin tur kunde förmedla denna helhet till
studerande. (Maijala 2006:193) Samtidigt har lärarens roll ändå förändrats under de senaste åren:
läraren ses först och främst som handledare i inlärningen som stöder och hjälper elever i stället för att
han eller hon skulle bara förmedla information. Inlärarens egen aktiv roll framhävs i dagens
utbildningsdiskussion. (Aho 2002:27)
Ett sätt att sträva efter autenticitet i undervisningen är att använda skönlitteratur som
undervisningsmaterial, vilket var mycket vanligare under 1950- och 1960-talen än nuförtiden
(Maijala 2006:192). Genom skönlitterära texter förmedlas till studerande den främmande kulturen i
dess autentiska form. När den studerande läser skönlitteratur på ett främmande språk är han eller hon
tvungen att tolka saker och ord som kan vara obekanta. Danielsson har forskat användningen av
skönlitteratur i språkundervisningen och enligt henne är användningen av skönlitterära texter såväl
trevlig som nyttig med tanke på inlärningsresultat. När den studerande arbetar med skönlitteratur blir
han eller hon inte längre ett passivt objekt utan ett aktivt subjekt som läser texten kritiskt och granskar
den ur sin egen synvinkel. (Danielsson 2000:136, 144) Att läsa betyder inte automatiskt förståelse av
ord utan det innehåller många olika faktorer. När läsaren försöker förstå en text på ett främmande
språk kan han eller hon lita mera på sina tidigare kunskaper och sin kännedom om temat, om
ordförrådet verkar vara för svårt. Läsandet är inte enbart tekniskt utan det speglar och förmedlar oss
kulturbundna värden och attityder. (Pitkänen-Huhta 1999:270, 280)
Kanske det mest holistiska sättet att uppleva autenticitet i samband med språkstudier är att studerande
har möjligheter att använda målspråket i dess genuina omgivning. Alla slags studieresor är bra
eftersom studerandes alla sinnen då förmedlar information och inte bara den visuella och auditiva
som används i klassrummet. Upplevelsen blir ännu djupare om studerande kan bo hos
främmandespråkiga familjer och är således tvungna att använda språket hela tiden. Studieresor kan
vara krävande på många sätt, men de erbjuder värdefulla upplevelser och ny information inte bara
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språkligt sett utan också för studerandes världsåskådning. (Karjala 2003:97) Det som är
anmärkningsvärt är att studerande har mycket olika möjligheter till autentisk användning av svenskan
i Finland. I vissa städer och områden är det vanligt att se och höra svenska språket varje dag, när
samtidigt i olika delar av Finland är användning av svenskan lika ovanlig som användning av andra
främmande språk. (Kovero 2012:40 [online])
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4 INNEHÅLLET AV LÄROKURSERNA I B-SVENSKA I GYMNASIET
I detta kapitel ger jag en närmare översikt över innehållen av lärokurserna i B-svenska i finska
gymnasier. I avsnitt 4.1 granskar jag den europeiska referensramen som styr språkundervisningen
och bedömningen i finländska skolor på många sätt. I avsnitt 4.2 koncentrerar jag på Grunderna för
gymnasiets läroplan, vilket definierar undervisningens mål och riktning enligt referensramens
instruktion. Jag behandlar temana som kommer fram från lärokurserna enligt läroplanen i avsnitt 4.3
och tar också hänsyn till de gemensamma temaområdena för gymnasiet.

4.1 Den europeiska referensramen
Europarådet har arbetat för språkundervisningens utveckling i Europa över 50 år. Även om målet har
varit att utveckla och intensifiera språkinlärningen finns det vissa starka värden bakom all
verksamhet: mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet, värderingen av mångspråkighet och
mångkulturellhet, tolerans, socialt ansvarigt självständighet och förstärkningen av en gemensam
europeiska identitet. (Huttunen & Takala 2004:325) Från och med 1990-talet har man arbetat för en
gemensam linje i språkundervisningen i Europa, och på grund av detta arbete har Common European
Framework of Reference for Languages (i fortsättningen referensramen) utvecklats. Referensramen
erbjuder allmänna regler för språkstudier, läroböcker och examina, och den syftar till bättre
kommunikation över land- och språkgränserna i Europa. Det ses viktigt att uppskatta och bevara alla
europeiska språk och kulturer och att sträva efter flerspråkighet. Därtill erbjuder referensramen
transparenta kriterier för bedömningen av språkkunskaper så att olika tester i olika länder har samma
värde. (Referensramen 2001:1–5)
För att underlätta jämförelsen mellan olika europeiska examenssystem inom språkkunskaper har det
utvecklats gemensamma färdighetsnivåer. Dessa färdighetsnivåer utgör också basis för
bedömningskriterier i det finska utbildningssystemet när man tänker på undervisningsmål och
resultat. Språkanvändare är delad i tre grupper: användare på nybörjarnivå (A), självständig
användare (B) och avancerad användare (C). Varje grupp fördelar sig i två underavdelningar, alltså
det finns sammanlagt sex olika färdighetsnivåer. En allmän beskrivelse av färdighetsnivåerna på den
globala skalan ges i tabell 1. (Referensramen 2009:21, 23–24) Dessa färdighetsnivåer används också
i bedömningen av studerandes svenskkunskaper i finska gymnasiet (Grunderna för gymnasiets
läroplan 2003:94)
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Tabell 1. Gemensamma referensnivåer: den globala skalan (Referensramen 2009:24).

C2

Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som han/hon hör eller läser.
Kan sammanfatta information från olika muntliga eller skriftliga källor
och därvid återge argument och redogörelser i en sammanhängande
presentation. Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och precist
samt därvid skilja mellan fi nare nyanser även i mer komplexa
situationer.

C1

Kan förstå ett brett urval av krävande, längre texter och urskilja
underförstådda betydelser. Kan uttrycka sig flytande och spontant utan
att i större utsträckning söka efter ord och uttryck. Kan använda språket
flexibelt och effektivt för såväl sociala som studie- och arbetsrelaterade
ändamål. Kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter
om komplexa ämnen. Kan på ett planerat sätt med olika medel
organisera och binda samman en text till en sammanhängande helhet.

B2

Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och
abstrakta ämnen, inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna
specialområdet. Kan delta i samtal så pass flytande och spontant att ett
normalt umgänge med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan
ansträngning för någondera parten. Kan producera tydlig och detaljerad
text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett aktuellt
ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter.

B1

Kan förstå huvudinnehållet i vad han/hon hört eller läst om välkända
förhållanden som han/hon regelbundet möter i arbetet, i skolan, på
fritiden, etc. när det presenteras på tydligt standardspråk. Kan hantera de
flesta situationer som vanligtvis uppstår under resor i områden där
språket talas. Kan producera enkla, sammanhängande texter om ämnen
som är välkända eller av personligt intresse. Kan beskriva erfarenheter
och händelser, berätta om drömmar, förhoppningar och framtidsplaner
och kortfattat ge skäl för och förklaringar till åsikter och planer.

A2

Kan förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov
(t.ex. mycket grundläggande information om individ och familj, inköp,
lokal geografi, sysselsättning). Kan kommunicera i enkla och
rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av
information. Kan i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin
närmaste omgivning samt förhållanden inom områden som rör
omedelbara behov.

A1

Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket
grundläggande fraser som syftar till att möta konkreta behov. Kan
presentera sig själv och andra samt ställa och besvara frågor om
personliga förhållanden som var han/hon bor, personer han/hon känner
och saker han/hon har. Kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning
att samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till.

Avancerad
språkanvändare

Självständig
språkanvändare

Användare på
nybörjarnivå

© Europarådet
Referensramen styr läroplaner vilka för sin del styr all språkundervisning i Finland. Referensramens
synvinkel till språket är funktionell och holistisk, vilket betyder att språkinlärare ses som
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språkanvändare från första början (Huttunen & Takala 2004:336). Meningen är att eleverna lär sig att
använda språket med tanke på olika uppgifter som inte är enbart språkliga, utan språket ses också
som ett medel för sociala kontakter. Människan ses som en helhet med sina kognitiva och emotionella
egenskaper och förmågor, och hennes individuella och sociala handlingssätt att använda främmande
språk uppskattas. (Salo 2006:241) I referensramens synsätt kombineras olika teorier från flera
vetenskapsgrenar; från språkvetenskapens samt psykologins, sociologins och beteendevetenskapens
grenar. På detta sätt kombineras språkkunskapen med språkanvändningens kontext och språket ses
som ett medel för tänkande, självuttryckande och kommunikation. Kommunikationsförmåga är ett
viktigt begrepp när språklig kompetens analyseras från referensramens synvinkel. (Huttunen
2000:79) När man jämför detta synsätt med den traditionella undervisningsmetod som betonar
grammatik och mekaniskt inlärt ordförråd är synen på undervisningen och inlärningen helt ny
(Huttunen & Takala 2004:336).
Inlärningsprocessen och omständigheterna för inlärningen är centrala termer när man fokuserar på
referensramens syn på utvecklingen av språkkompetens. Enligt referensramen är det viktigt att ”lära
sig att inlära” och förstå att inlärningen av ett språk är ett livslångt arbete. En bra språkinlärare borde
vara öppen och medveten och arbeta interaktivt och målmedvetet. Också metakognitiva kunskaper
och färdigheter är viktiga för att kunna analysera egen inlärning. Referensramen uppmuntrar till
användningen av målspråket i undervisningen, vilket i sin del hjälper till i autentiska
språkanvändningssituationer i studerandes liv utanför klassrummet. Läraren ger en modell för
språkanvändningen och genom att använda målspråket i vanligt tal för en studerande eller en grupp
av studerande blir kommunikation genuin eftersom färdiga fraser eller samtal inte behövs. Lärarens
roll är viktig också när de studerande lär sig att inlära: läraren kan och borde ge olika modeller för
planeringen av egen inlärning och djupare reflektion. När den kommunikativa kompetensen och
användningen av målspråket betonas är det klart att fel också förekommer ofta. Enligt referensramen
borde varje lärare fundera på olika sätt att behålla sig till språkfel: kommunikativa strategier borde
ses som användbara hjälpmedel i all kommunikation och inte bara någon som används när
människans språkkunskaper inte räcker till. (Huttunen 2000:79, 83, 85–86, 89–90)
Referensramen strävar efter flerspråkighet både på individens och på samhällets nivå (Salo
2006:248). I referensramen används två olika termer, plurilingualism (flerspråkighet) och
multilingualism (mångspråkighet). Med mångspråkighet menas antingen en individ som behärskar
flera språk eller ett samhälle med flera olika språk i sig. Flerspråkighet i detta sammanhang innebär
att individens perspektiv utvidgas från hemspråket till samhällets språk och därefter till andra
människors och kulturers språk. Olika språk hålls inte isär i tänkandet, utan tillsammans bygger de
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en kommunikativ kompetens. Olika språk kan användas i olika situationer, språk och dialekter kan
växla under ett samtal och samtalspartnerna kan även i samma kommunikationssituation använda två
olika språk, om båda förstår varandras språk men kan inte tala det. Denna synvinkel ändrar
språkutbildningens mål, när man inte längre syftar till en perfekt språkkunskap i ett eller två språk,
utan strävar efter en mångsidig språkrepertoar där alla språk och alla slags språkkunskaper har sina
roller. Det betonas också att språkinlärning är en livslång uppgift, och det är viktigt speciellt för unga
studerande att förstå detta. (Referensramen 2001:4–5)
Även om referensramen betonar flerspråkighet och tolerans i det mångkulturella Europa, syns detta
ideal inte tillräckligt i finska läroböcker, anser Salo (2006). Han påpekar att olika främmande språk
kunde hjälpa varandra i inlärningen, till exempel när eleverna lär sig grammatiska konstruktioner som
i svenska och engelska liknar varandra i vissa sammanhang. Sådan flerspråkighet syns ändå inte i
verkligheten. (Salo 2006:248) Det finns brister också i läroböckernas sätt att presentera kultur, när
man tänker på referensramens synsätt. Enligt Salo (2011) ser nordiska kulturer mycket traditionella
ut i läroböcker: språkinläraren lär sig de allra traditionellaste sakerna om Norden. Han eller hon ser
till exempel den kungliga familjen och Abba i Sverige, fjordar i Norge och andra likadana stereotyper
i respektive kulturer. Invandrare syns inte alls, även om de bor mycket speciellt i Sverige och
Danmark. Från språkfostrans perspektiv kunde man lätt stöda utvecklingen av elevernas
interkulturella kompetens och flerspråkighet inom språkundervisning, men läroböckerna sporrar inte
till dem. Uppenbarligen betonar läroplanen inte ett sådant tänkande, eftersom referensramens ideal
inte syns tillräckligt i läroböcker och i själva undervisningen. (Salo 2011:59, 61)

4.2 Grunderna för gymnasiets läroplan
Det viktigaste dokument som styr all språkundervisning i finska gymnasier är den nationella
läroplanen, som definierar skolans uppgifter i uppfostran och undervisning. Dessa är till exempel
undervisningens värden och målsättningar, syften med olika läroämnen och temaområden och
elevernas bedömning. Alla kommuner, skolor, lärare och läroboksförfattare ska följa den nationella
läroplanen i sina arbeten. Därtill bearbetar varje kommun och skola sin egen läroplan, som
kompletterar och preciserar den nationella läroplanen och anger konkretare instruktioner. (Huhta et
al. 2008b:53) Läroplanen kan också innehålla regionala delar, delar som gäller hela kommunen eller
delar som gäller bara en enskild skola (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:10). Alla läroplaner
kombinerar undervisningens filosofiska, pedagogiska och administrativa synvinklar: de beskriver
vilka undervisningens målsättningar är, hur undervisningen sker och hurdana omständigheter skall
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vara. Samtidigt reflekterar de det som anses vara viktigt i samhället. Samhälleliga förändringar och
uppskattningar syns också i läroplaner och de påverkar hurdana innehåll, målsättningar och
inlärningsstilar framhävs under respektive tider. (Huhta et al. 2008b:53) Eftersom det finska
gymnasiesystemet är årskurslöst, gör varje studerande sitt eget studieprogram på basis av gymnasiets
läroplan och årsplan. Meningen är ändå att studerande kan avlägga studierna i tre år.

Bedömningen
Läroplaner påverkar kraftigt det hur studerande bedöms och hur deras kunskaper mäts. Den
traditionella synvinkeln på bedömningen var normbunden och baserade sig på jämförelsen mellan
studerande. Sedan 1980-talet har det ändå börjats att främja bedömningen på basis av kriterier så att
bedömningen koncentrerar sig på det som den studerande kan och vet utan att jämföra honom eller
henne med andra studerande. I språkundervisning anknyter bedömningen sig tätt med den
kommunikativa synen på språkkunskaper, som har ökat tack vare Europarådets definition av
”tröskelnivåns” (threshold) språkkunskaper på 1970-talet. På samma sätt har den ökade
uppmärksamheten på undervisning i muntlig kommunikation befrämjat kriteriebedömningen,
eftersom färdighetsnivåskalan brukar användas i samband med muntliga övningar och prov. (Huhta
et al. 2008b:55–57)

Förändringarna i undervisningen och läroplanerna
Enligt Patrikainen och Myller pågår det en grundläggande förändring i studiemiljön och
undervisningen, vilket sker genom utvecklingen av läroplaner på grund av fortgående värdering och
respons. Målet är att studerande lär sig att vara subjekt i sin egen inlärning och lärarens roll blir att
handleda studerande mot detta mål. (Patrikainen & Myller 2002:182–183) Detta har märkts också i
forskningen av läroplaner: man har upptäckt att det finns en skillnad mellan det som lärs eleverna och
vad de egentligen lär sig. Därför har läroplanens begrepp och innehåll utvidgats, eftersom det också
har lagts märke till alla de inlärningsupplevelser som sker utan lärarens handledning eller oplanerat.
Den ledande principen i granskningen av inlärarbaserade läroplaner borde vara att studerande hjälps
att nå viktiga förmåga och beredskap med hjälp av läroplanen. De centrala sakerna borde läras så att
studerande verkligen förstår dem i stället för att bara lära dem utantill. På detta sätt har kunskaper
också ett tillämpligt värde utanför skolan, vilket stöder också autenticitetsprincipen i
språkundervisning. Läraren är den svagaste länken och samtidigt den största resursen i
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läroplansprocessen, och därför borde lärare stödas i sin professionella utveckling. En yrkeskunnig
lärare vet att han eller hon förväntas att sätta sig in i den skriftliga läroplanen och utnyttja den i
planering och realisering av sin undervisning. Samtidigt vet han eller hon ändå att olika slags faktorer
kan orsaka begränsningar för tolkningen och tillämpandet av läroplanen. Läraren är inte alltså bara
en passiv förverkligare av läroplanen utan en aktiv betydelsegivare och tolkare av den. Han eller hon
gör lösningar gällande läroplanen och undervisningen på basis av sina personliga erfarenheter och
latenta kunskap. (Kosunen & Huusko 2002:203–204, 206, 208)

Inlärningssynen och lärarens roll
Referensramens påverkan syns klart både i läroplanen för den grundläggande utbildningen och i
gymnasiets läroplan, när man talar om undervisningen i främmande språk. Texterna i läroplaner är
refererade från referensramen, men innehållet och andan – en funktionell och holistisk synvinkel i
språket – är detsamma. Målet i språkundervisningen är att hjälpa eleven att utveckla sin förmåga att
kommunicera på främmande språk. (Salo 2006:241–243) Enligt Grunderna för gymnasiets läroplan
är syftet med svenskundervisningen i gymnasiet att hjälpa de studerande ”att inse att en förutsättning
för verklig kommunikationsförmåga är en långsiktig och allsidig kommunikativ träning”, vilket också
kommer direkt från referensramen. Den allmänna inlärningssynen i läroplanen poängterar den
studerandes aktiva och målmedvetna verksamhet vilket leder till lärandet av nya saker, och ett
likadant synsätt finns också i referensramen. Också lärarens roll som en handledare lyftas fram, så
att den studerande lär sig att arbeta självständigt och använda olika hjälpmedel. Enligt läroplanen
borde studerandes behov av och intresse för livslångt lärande stärkas under gymnasiestudier, såsom
referensramen också betonar. Även goda samarbets- och kommunikationsförmågan nämns, och
läroplanens allmänna del lyfter också fram kunskaper att uttrycka sig på det andra inhemska språket.
(Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:16, 26, 94)
Enligt läroplanen för det andra inhemska språket (för finskspråkiga elever svenska) är
undervisningens uppgift att ge den studerande beredskap att kommunicera med svenskspråkiga
finländare och med människor från andra nordiska länder. Målet är att den studerande lär sig att
använda sina språkkunskaper och att uppskatta tvåspråkighet i Finland och också den allmänna
nordiska livsstilen. Svenska språket såväl som alla främmande språk som läroämne är ett färdighetsoch kulturämne. (Huhta et al. 2008b:59) Utöver detta skall undervisningen ge studerande beredskap
för självständiga studier i svenska och hjälpa dem att inse att en förutsättning för verklig
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kommunikationsförmåga är en långsiktig och omfattande kommunikativ träning. (Grunderna för
gymnasiets läroplan 2003:94)

Målsättningarna för svenskundervisning
Målsättningar för gymnasiets svenskundervisning följer direkt referensramens språkfärdighetsnivåer
(se tabell 1). Efter den medellånga lärokursen (B-svenska) borde den studerande ha nått nivån B1.2 i
hörförståelse, B1.1 i tal, B1.2 i läsförståelse och B1.1. i skrift. Med färdighetsnivån B1.1 menas
fungerande grundläggande språkfärdigheter, vilka i talet innebär till exempel att den studerande kan
berätta också vissa detaljer om bekanta saker, hans eller hennes uttal är förståeligt men grammatikfel
förekommer i längre fritt tal. I skrivning innebär färdighetsnivån B1.1 förmågan att skriva koherenta
och relativt felfria texter men interferens kan förekomma och mer krävande strukturer kan orsaka
problem. Färdighetsnivån B1.2 betyder flytande grundläggande språkfärdigheter, och i hörförståelse
innebär det att den studerande förstår tydlig, faktabaserad information som gäller bekanta och relativt
allmänna teman. Snabba diskussionerna mellan infödda talare kan ändå orsaka problem i förståelse.
I läsförståelse innebär färdighetsnivån B1.2 förmågan att läsa och förstå texter på några stycken samt
dra slutsatser i praktiska situationer. Den studerande kan söka fram och kombinera uppgifter ur olika
texter, men vissa detaljer och nyanser kan fortfarande vara oklara. I slutet av gymnasiestudier är
förmågan att förstå svenska bättre än att uttrycka sig skriftligt eller muntligt. Vid sidan av teoretiska
kunskaper borde den studerande lära sig att kommunicera på ett sätt som är karakteristiskt för
svenskan och svensk kultur, kunna bedöma sin språkfärdighet i relation till målsättningar, känna sina
starka sidor som språkanvändare och utveckla sin språkfärdighet genom ändamålsenliga strategier.
Vid bedömningen av svenska beaktas alla områden inom språkfärdigheten enligt prioriteringarna i
kursbeskrivningarna. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:94, 240–243)

De gemensamma temaområdena
Förutom läroämnenas innehåll och mål innehåller Grunderna för gymnasiets läroplan också olika
temaområden, vilka är gemensamma för alla ämnen och gymnasier i Finland. Temaområdena
fungerar som verksamhetsprinciper för all utbildning och de handlar om aktuella och samhälleligt
betydelsefulla utmaningar som syns i vardagslivet. Temana är aktivt medborgarskap och
entreprenörskap, hälsa och trygghet, hållbar utveckling, kulturell identitet och kulturkännedom,
teknologi och samhälle och informations- och mediekunskap. Gymnasierna kan också ha egna
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temaområden utöver dessa. Alla läroämnen ska beakta temana i undervisningen på ett naturligt sätt,
och några huvudpunkter syns också i läroplanens ämnesdelar. Dessutom borde temaområdena
konkretiseras i gymnasiets verksamhetskultur. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:17, 26–27)
Behandlingen av temaområdena kan variera beroende på läroboken som används men även om
läroboken inte koncentrerar sig på dessa temaområden borde läraren ändå ta hänsyn till dem i
undervisningen.

Studentexamens roll
En sak som styr undervisningen i gymnasiet fast den inte syns så klart i läroplanen är
studentskrivningarna. Enligt Gymnasielagen ”klarläggs [med hjälp av studentexamen] om de
studerande har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i gymnasiets läroplan samt
uppnått tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen” (Gymnasielag 629/1998, §18
[online]). Studentskrivningar fungerar alltså som slutexamen för gymnasiet och gymnasiestudier
förväntas att ge studerande tillräckligt goda möjligheter och kunskaper att de lätt kan fortsätta studier
vid högskolor. Samtidigt sägs det ändå i 2 § Gymnasielagen och i inledningen av läroplanen att
gymnasiets karaktär är först och främst allmänbildande och att det är viktigt att stöda studerande och
hjälpa de att bli goda medlemmar av samhället. Därför är det litet oklart vad gymnasiestudiers och
studentexamens roll är med tanke på allmän utbildning, slutexamen och fortsatta studier. (Salmenkivi
2013:25)
I detta arbete använder jag Grunderna för gymnasiets läroplan från år 2003. Utbildningsstyrelsen
förbereder just uppdateringen av grunderna för läroplanen. Målet är att grunderna för läroplanen för
gymnasieutbildningen för unga ska vara färdiga i september 2015 och den nya läroplanen ska tas i
bruk senast i augusti 2016. (Utbildningsstyrelsen 2015 [online])

4.3 Temana i gymnasiets läroplan för B-svenska
I detta avsnitt presenterar jag kurserna i gymnasiets B-svenska enligt läroplanen. Jag tar upp kursernas
teman och också de gemensamma temaområdena och läroplanens rekommendationer för dess
behandling. För klarhetens skull kursiverar jag namnen på kurserna och temaområdena.
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Det finns fem obligatoriska kurser i B-svenskan (medellång lärokurs) i gymnasiet och därtill finns
det två riksomfattande fördjupade kurser. Dessutom kan varje gymnasium bjuda på olika fördjupade
och tillämpade kurser. Varje kurs har sitt eget tema, vilket behandlas via olika texter, uppgifter och
muntliga övningar. Eftersom svenskan också är ett kulturämne ses det viktigt att titta på temana ur
den studerandes egen kulturella synvinkel samt ur finlandssvenska och nordiska synvinklar och
jämföra alla dessa. I undervisningen ska man lägga märke till skillnaderna i kommunikation på finska
och på svenska, och försöka ta reda på de kulturella faktorer som orsakar dessa skillnader. Läraren
borde använda autentiskt material i sin undervisning, till exempel skönlitteratur, för att utveckla sina
elevers kulturkänsla. Alla kurser ska ge de studerande olika möjligheter att tala, skriva, lyssna och
läsa, samt bredda deras kännedom av grammatiken och ordförrådet. Man ska också betona de
studerandes studieförmåga, så att de lär känna sina starka och svaga sidor som språkbrukare och studerande. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:94–98)
Den första kursen (RUB1) heter Skola och fritid och den binder ihop studierna av svenska i
grundskolan och i gymnasiet. Ämnesområdena handlar om ungdomarnas liv och språket är informellt.
Muntlig kommunikation och diskussion betonas under kursen. I avsnitt 6.1 granskar jag hur dessa
teman kommer fram i Magnet 1 och Galleri 1. Den andra kursen (RUB2) Vardagsliv i de nordiska
länderna fortsätter med vardagliga teman och vikten ligger på muntlig kommunikation, men skriftlig
kommunikation och korta texter tas också hänsyn till. Under denna kurs är det lätt att behandla
temaområdena hälsa och trygghet och informations- och mediekunskap i undervisningen. En närmare
översikt över kursens teman i läroböckerna ges i avsnitt 6.2. Den tredje obligatoriska kursen (RUB3)
heter Finland, Norden och Europa och den handlar om hemlandet, finlandssvenskarna och de andra
nordiska länderna i jämförelse med dem samt Finland som en nordisk stat i Europa. Temaområdet
kulturell identitet och kulturkännedom erbjuder synvinklar på kursens innehåll. Skrivfärdigheten
betonas och övas upp under kursen. Kursens teman i läroböckerna undersöks i avsnitt 6.3. Den fjärde
kursen (RUB4) Att leva ensam och tillsammans med andra handlar om livsvärden, mänskliga
relationer, möten mellan olika kön och åldersgrupper samt aktuella samhälleliga fenomen. Under
kursen betonas temaområdet hälsa och trygghet. I avsnitt 6.4 rapporterar jag hur kursens teman
behandlas i Magnet 4 och Galleri 4. Den sista obligatoriska kursen (RUB5) heter Vår livsmiljö och
på denna kurs behandlas naturen, den föränderliga livs- och arbetsmiljön samt massmedierna.
Temaområdena hållbar utveckling, teknologi och samhälle samt informations- och mediekunskap ger
synvinklar på kursen. Insiktsfull läsning och skriftlig framställning betonas i undervisningen. I avsnitt
6.5 jämförs temana i läroplanen med temana i läroböckerna. (Grunderna för gymnasiets läroplan
2003:96–97)
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I de två riksomfattande fördjupade kurserna läggs tyngdpunkten på en allsidig utveckling av
språkfärdigheten med tanke på kommande studentskrivningar. De fördjupade kurserna är frivilliga
och ansluter sig till de obligatoriska kurserna. Varje studerande ska välja minst tio fördjupade kurser
i sina gymnasiestudier. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:17) Innan år 2009 hette den sjätte
kursen i B-svenska (RUB6) Kultur i ord och handling och den handlade om kulturen i bred
bemärkelse. Temaområdena kulturell identitet och kulturkännedom samt informations- och
mediekunskap syntes i innehållet. År 2009 ändrade Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen i
gymnasieutbildning för unga så att kursen RUB6 nuförtiden heter Tala och förstå bättre (Ändring av
grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för unga 2003 2009:2–3 [online]). Kursens tonvikt
ligger på muntliga övningar och ämnena är aktuella nordiska händelser. I avsnitt 6.6 ger jag en
närmare översikt över kursens teman i läroböckerna. Den sista kursen (RUB7) Globalisering och
internationalisering handlar om världsomspännande företeelser och internationell påverkan. De
studerande lär sig om samhälleliga frågor, delaktighet i beslutsfattande samt internationell påverkan
och ansvar. Målet är att de studerande lär sig att förstå mera krävande texter och muntliga övningar
på svenska. Dessa teman i relation till läroböckernas teman jämförs i avsnitt 6.7. (Grunderna för
gymnasiets läroplan 2003:97–98)
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Tabell 2. Temana i gymnasiekurserna i B-svenska enligt Grunderna för gymnasiets läroplan

Kurs

Kursens namn och teman

RUB1

Skola och fritid

Förslag för behandlingen av de
gemensamma temaområdena

Ungdomarnas liv.
RUB2

RUB3

Vardagsliv i de nordiska länderna

Hälsa och trygghet

Vardagliga teman.

Informations- och mediekunskap

Finland, Norden och Europa

Kulturell identitet och kulturkännedom

Hemlandet, finlandssvenskarna och andra nordiska
länderna i jämförelse med dem samt Finland som
en nordisk stat i Europa.
RUB4

Att leva ensam och tillsammans med andra

Hälsa och trygghet

Livsvärden, mänskliga relationer, möten mellan
olika kön och åldersgrupper samt aktuella
samhälleliga fenomen.
RUB5

RUB6

Vår livsmiljö

Hållbar utveckling

Naturen, den föränderliga livs- och arbetsmiljön
samt massmedierna.

Teknologi och samhälle
Informations- och mediekunskap

Tala och förstå bättre
Aktuella nordiska händelser.

RUB7

Globalisering och internationalisering
Världsomspännande företeelser, internationell
påverkan, samhälleliga frågor, delaktighet i
beslutsfattande samt internationell påverkan och
ansvar.

I tabell 2 presenterar jag alla riksomfattande gymnasiekurser i B-svenska och deras teman enligt
läroplanen. Därtill tar jag hänsyn till de gemensamma temaområdena som borde behandlas i alla
läroämnen. Med tanke på behandlingen av temaområdena ger läroplanen enbart förslag när temana
kunde behandlas, det vill säga om temaområdet har något samband med temana som behandlas på
kursen är det lätt att binda ihop också temaområdenas teman. Varje gymnasium kan ha sitt eget sätt
att behandla de gemensamma temaområdena men temaområdena tas också hänsyn till i läroböckerna.
Som det framgår av tabellen är lärokursernas teman mycket mångsidiga och till och med krävande,
speciellt mot slutet av studier. Läroplanen ställer ganska stora krav för läroböcker och undervisning
eftersom teman som borde behandlas på kurserna är rätt så många. Därtill borde läroböckerna erbjuda
mångsidiga syn på svenska språket och på alla nordiska länder och även uppmuntra studerande till
flerspråkighet som betonas i referensramen. Dessa teman granskar jag i kapitlen 6 och 7.
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5 PRESENTATION AV UNDERSÖKNINGSMATERIALET

Mitt undersökningsmaterial i detta pro gradu-arbete består av två läroboksserier i B-svenska för
gymnasiet. Den första heter Magnet och den andra heter Galleri. Jag har valt dessa två
läroboksserierna för mitt arbete eftersom de är relativt nya och båda är fortfarande i aktivt bruk. I
avsnitt 5.1 ger jag en översikt över läroboksserien Magnet och i 5.2 över läroboksserien Galleri. Jag
analyserar båda läroboksserierna och uppmärksammar deras yttre, innehåll, övningar och strukturer.
I avsnitt 5.3 jämför jag dessa två läroboksseriers likheter och olikheter och kartlägger speciellt
kvaliteten av och antalet muntliga övningar.

5.1 Översikt över läroboksserien Magnet
Läroboksserien Magnet ser fräsch och färgrik ut eftersom den har ganska många fotografier och
illustrationer. Enligt Karjala innehåller illustrationer och fotografier mycket information om ämnet
(speciellt om de innehåller kännetecknande drag som till exempel landets flagga eller svenskspråkig
text), även om dess beviskraft inte är fullständig (Karjala 2003:22, 109). Det finns varierande
instruktioner om alfabet, förkortningar, uttalsanvisningar och fraser i inre pärmen av varje bok.
Böckerna är delade i fem-sex delar och varje del innehåller ett textstycke, fakta om temat, ett
uttalsavsnitt, en ordlista och fraser samt olika lyssnande-, läsande- och skriftliga övningar. Delarna
har inga namn utan bara ett ordningsnummer. I slutet av varje Magnet-bok finns en separat del av
grammatikundervisning och övningar. I början och i sluten av boken finns alltid en
självbedömningssida, så att den studerande kan reflektera över sin egen inlärning både före och efter
kursen. Detta stöter bra referensramens tankar om livslångt lärande, eftersom med hjälp av
självbedömning kan den studerande uppfatta hur sina kunskaper utvecklar med varje lärokurs. Före
själva läsestyckena finns förberedande övningar med tanke på textens tema och ibland också en sång,
ett spel eller till exempel fakta om temat. Texternas längd är ungefär 350 ord och de har ganska
mycket dialog i sig. Ibland är läsestyckena i form av en dagbok eller någon annan varierande texttyp.
Faktadelen innehåller information om textens tema, till exempel av staden var textens händelser äger
rum. I böckerna finns separata sidor och uppslag samt olika skriftliga och muntliga övningar om
fraser. Efter varje stycke finns det hör- och textförståelseövningar samt längre skriftliga övningar (till
exempel referat, uppsatser och reklamer). Varje grammatikdel börjar med definierande sidor om
temat som behandlas och efter detta finns olika övningar om temat. Ibland finns det också autentiska
texter, med hjälp av vilka den studerande lär sig att identifiera till exempel substantiv eller andra
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grammatiska termer. Alla grammatikövningarnas rätta svar finns i slutet av grammatikdelen och där
finns också en grammatiktest och dess rätta svar. I slutet av boken finns läsestyckenas ordlistor samt
övriga svensk-finska- och finsk-svenska-ordlistor.
Det finns mycket övningar i varje Magnet-lärobok och därför är det lärarens uppgift att tänka på
arbetsfördelningen under lektionerna och under kursen, eftersom tiden vanligtvis är så begränsad.
Övningarna är ganska traditionella och mekaniska, men eftersom det också finns olika tabeller och
lådor bland vanliga textövningar, ser läroböckernas sidor ganska trevliga ut. Det finns också uppgifter
som utnyttjar kooperativ inlärning. Varje övningsdel börjar med flera uppgifter om styckets text och
dess innehåll. Efter det finns det uttalsövningar, som ser klara och intressanta ut. Magnet innehåller
ganska mycket olika uttalsövningar i varje bok, och i dem koncentreras till exempel på enstaka ljud
eller på betoningen av ord och fraser. Även om mekaniska uttalsövningarna finns många är muntliga
parövningarna inte så vanliga i Magnet. Den sjätte kursen är ett undantag eftersom kursen RUB6
betonar muntliga språkkunskaper.

5.2 Översikt över läroboksserien Galleri
Läroböckerna i serien Galleri ser ganska likadana ut som Magnet-böckerna, det finns både färgrika
fotografier och illustrationer också i Galleri och bildernas teman är ungdomliga. Det som är
märkvärdigt i Galleri-böckerna är mängden av materialet: största delen av böckerna innehåller åtta
läsestycken, en bok till och med nio (jämfört med Magnet-böckerna som innehåller fem eller sex
stycken). Bara i Galleri 7 finns det enbart sex läsestycken, troligen på grund av de kommande
studentskrivningarna och tiden som förberedelsen för dem kräver. Jag antar att det är nästan omöjligt
att gå igenom så många stycken på en kurs eftersom en gymnasiekurs innehåller ungefär 38 lektioner
(Gymnasieförordning 810/1998, 1§ [online]). När man tar också hänsyn till alla övningar som ingår
i ett läsestycke är arbetsmängden väldigt stor. Det stora antalet övningar i Galleri-böckerna syns
också i tabell 2 där jag ger en närmare översikt över uppgifterna i båda dessa läroboksserier. I
samband med tabellen presenterar jag också några övningstyper som är typiska för dessa läroböcker.
I den inre pärmen av varje Galleri-bok finns det fraser om olika teman, och efter
innehållsförteckningen finns självbedömningsuppslag. Galleri-böckerna uppmuntrar inte den
studerande att reflektera sin egen inlärning i slutet av kursen eftersom det inte finns någon
självbedömning i slutet av boken liksom det finns i Magnet-böckerna. Böckerna är delade i olika
delar som alla har ordet galleri i sig; den största delen av boken heter textgalleri, som är delad i fem
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delar och varje del börjar omedelbart med läsestycket. Varje del i textgalleri har ett namn och största
delen av textdelarna innehåller också ett särskilt tema. Läsestyckenas längd varierar mellan 250 och
500 ord och stilen liknar mestadels tidningsartiklar, alltså det finns inte så mycket dialog.
Läsestyckets ordlista finns genast efter texten. Övningsdelen börjar efter ordlistan och efter uppgifter
finns en vid alfabetisk ordlista om styckets tema, till exempel människa, skola eller trafik. I varje
stycke finns mycket uppgifter om temat, uppgifterna är mestadels skriftliga men några
hörförståelseövningar finns också. Ibland finns det en sång eller en dikt som är passande för temat. I
kursböckerna 1, 2 och 6 finns det pratgalleri efter textgalleriet, pratgalleriet innehåller uttalsuppgifter
och muntliga övningar om olika teman, till exempel om telefonsamtal. Efter pratgalleriet börjar
tipsgalleri, vilket berättar om den europeiska språkportfolion och ger olika varierande tips om till
exempel skrivning eller läsning. Det finns också en färdighetsnivåtest i varje bok, färdighetsnivåer
följer referensramens färdighetsnivåer. Det finns en vid testgalleri-del i varje bok och den innehåller
olika övningar gällande läsestyckenas tema och kursens grammatikdel. Alla rätta svar finns i slutet
av testgalleriet. I böckerna 6 och 7 finns också prepgalleri, vilket innehåller mycket övningar med
tanke på studentskrivningar. I slutet av boken finns en alfabetisk svensk-finska och finsk-svenskaordlista. Med varje bok får studerande en cd-rom, som innehåller alla texter och muntliga övningar
av boken. Galleri-kursböckerna har inga grammatikdelar i sig, utan all grammatikundervisning och
övningar finns i en separat Grammatik galleri-bok.
Textgalleriets övningsdel börjar med flera textförståelseuppgifter och likadana innehållsuppgifter
finns om temadelens ord och fraser. Hörförståelseuppgifter finns inte så många, men i stället finns
det flera muntliga parövningar i varje stycke. Med lyssnande- och parövningar finns ofta en liten
ordlista med hjälpord gällande uppgiftens tema. Det finns bilder och fotografier i samband med några
övningar och på så sätt är uppgifterna ganska mångsidiga. Enligt min mening är böckernas struktur
litet svårt att uppfatta; vad är förhållandet mellan läsestyckens och temadelarna? Det finns massor av
text- och temaordlistor i böckerna och läraren måste bestämma vad han eller hon vill betona i
undervisningen.

5.3 Jämförelse mellan likheter och olikheter i Magnet och Galleri
Det finns ändå några olikheter mellan Magnet och Galleri, även om de båda läroboksserierna är
relativt nya och ser moderna ut. Galleri-böckerna innehåller mycket mer material för undervisning
än Magnet-böckerna. Antalet läsestycken är större, ordlistor finns mera och också övningarnas mängd
är mycket större. Magnet har mera uttalsinstruktioner och -övningar och boken går ganska djupt in i
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uttalet. Galleri betonar mera fraser och det finns riktigt mycket olika modell för användningen av
fraser i diskussion. Galleri betonar muntliga kunskaper och speciellt uttal mestadels i pratgalleridelar, vilka finns bara i kursböckerna 1, 2 och 6. Galleri innehåller mycket mer ordlistor än Magnet
eftersom varje stycke har egna ordlistor för styckets text och dess tema (om ett separat tema finns –
det finns några stycken som innehåller inget tema).
Texterna i Magnet är mångsidigare än i Galleri. I Magnet finns till exempel dialoger, dagbokstexter,
e-post och tidningsartiklar, Galleris texter är nästan alla likadana tidningsartiklar. Ändå finns det
några frågesporter, test och spel i Galleri, vilka förekommer inte i Magnet-böckerna förutom ett spel
i Magnet 3. Galleri innehåller också intervjuer och autentiska texter men texttyperna varierar
betydligt mindre. I Galleris läsestycken presenteras ibland offentliga personer, det finns till exempel
intervjuer av popsångare eller idrottare. Detta kan öka unga studerandes intresse för boken och
studier, men risken är att trenderna växlar så fort att ett rockband eller en skådespelare inte är så kända
eller populära efter några år och materialet blir föråldrat snabbt. Varken Magnet eller Galleri tar upp
flerspråkighet på det sättet som temat behandlas i referensramen. Det finns nog några exempel som
uppmuntrar till kommunikativ flerspråkighet, till exempel ord på andra nordiska språk i jämförelse
med svenskan, men enligt min mening kommer huvudidén bakom referensramen inte så klart fram.
För att kunna tala på ett främmande språk förutsätter såväl generella som språkspecifika
kommunikationsfärdigheter. Muntlig språkkunskap är en språkspecifik del av språkanvändarens
muntliga färdigheter och det innebär både kunskap och färdighet att klara sig i kommunikativa
situationer på ett främmande språk. Olika studerande har olika styrkor med tanke på tal på främmande
språk: några är noga med korrekthet av språket och grammatik och undviker fel, medan andra är
frimodigare att tala men gör mer språkliga fel. Därför borde också muntliga övningar i undervisningen
och läroböckerna erbjuda olika uppgiftstyper för att alla studerande kunde utnyttja dem. (Hildén
2000: 169, 173, 177–178)
Med tanke på dagens och speciellt referensramens betoning av muntliga kunskaper ville jag reda ut
hur mycket och vilka slags muntliga övningar det finns i dessa två läroboksserier. I tabell 3 jämförs
antalet öppna och slutna muntliga övningar i Magnet 3 och Galleri 3. Jag valde just denna kurs
eftersom den inte betonar särskilt muntliga kunskaper såsom den sjätte kursen gör och därför anser
jag att den representerar en vanlig gymnasielärokurs i B-svenska ganska väl. Med öppna övningar
anser jag i denna tabell uppgifter där den studerande hittar själv på vad han eller hon ska säga på
målspråket och bara några idéer eller ett tema för samtalet ges färdigt. Med slutna övningar anser jag
sådana uppgifter i vilka färdiga repliker eller ord anges i texten antingen på finska eller på svenska.
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Tabell 3. Jämförelse mellan de muntliga övningarnas andel av alla övningar i Magnet 3
och Galleri 3.

Lärobok

Öppna

Slutna

Skriftliga

Alla övningar

De muntliga

muntliga

muntliga

övningar

sammanlagt

övningarnas andel

övningar

övningar

Magnet 3

21

24

93

138

33 %

Galleri 3

29

16

139

184

24 %

av alla övningar

Båda böckerna råkar innehålla sammanlagt 45 muntliga övningar men eftersom totalantalet
övningarna är mycket högre i Galleri (184 övningar) än i Magnet (138 övningar) kan resultatet inte
jämföras direkt. Det framgår av tabellen att andelen av muntliga övningar är betydligt större i Magnet
3 än i Galleri 3 när helhetsantalet ställs i relation. Överhuvudtaget är muntliga övningar mycket
sällsyntare än skriftliga, vilket är vanligt också i andra läroböcker för språk (Huhta et al. 2008a:225).
I slutna övningar har jag räknat upp också uttalsövningar, vilka var väldigt få i Galleri 3. Däremot
överraskade mängden av öppna övningar i Galleri 3 mig eftersom de finns så många. Varje stycke i
Galleri 3 innehåller många parövningar och största delen av dem är öppna diskussionsuppgifter där
studerande får endast ett tema och kanske några hjälpord för diskussionen. Sådana övningar finns
också i Magnet 3 men därtill finns det till exempel övningar där studerande ska parvis ta ställning till
påståenden. Några övningstyper upprepas i varje stycke, till exempel i Magnet 3 finns det alltid en
uppgift där studerande ska parvis berätta innehållet av stycket med egna ord.
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6 JÄMFÖRELSE MELLAN MAGNET OCH GALLERI I RELATION TILL LÄROPLANEN
Varje lärobok ser olik även om den samma läroplan styr all undervisning och alla läroboksserier i
Finland. Läroboksförfattare kan tolka läroplanens instruktioner på olika sätt och dessutom kan
instruktionerna vara relativt vaga. Temana i läroböckerna ska ändå följa läroplanen men samtidigt
vara aktuella och även motiverande för studerande. I detta kapitel granskar jag alla riksomfattande
lärokurser i B-svenska och ser till vilka slags teman läroplanen betonar i varje kurs. Därtill jämför jag
läroplanens teman med temana i läroboksserierna Magnet och Galleri och kartlägger speciellt alla
olikheter som finns mellan dessa två läroboksserierna eller mellan en lärobok och läroplanens
instruktioner. I detta arbete kursiverar jag namnen på läroböckernas läsestycken och namnen på
läroplanens gemensamma temaområden.

6.1 RUB1 Skola och fritid
Den första kursen (RUB1) heter Skola och fritid och den binder ihop svenskstudierna i grundskolan
och i gymnasiet. Ämnesområdena handlar om ungdomarnas liv och språket är informellt. Muntlig
kommunikation och diskussion betonas under kursen. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:96)
Likadana skolorienterade teman ses ofta i läroböckerna i svenska i grundskolan (Huhta et al.
2008a:226) och således är förbindelsen mellan dessa två utbildningsstadie klar och synlig.
Magnet 1 består av fem delar, som alla har ett läsestycke samt övrigt fakta i sig. Därtill finns det ett
uppslag Klara, färdiga, gå! i början av varje del i varje bok som förbereder studerande på styckets
tema. Bokens delar och teman är följande: Framme i Uppsala (att resa och att bli bekanta), Vi trivs
här (fritid och familj), En lunch med mersmak (gymnasiestudier i Finland och i Sverige), Idrottsbiten
(idrott som hobby) och Hänt i Hultsfred (på en musikfestival). Tre av de fem läsestyckena är skrivna
i form av en dialog, det fjärde stycket liknar en intervju och det femte är ur en dagbok. Dessutom
används det kooperativ inlärning i stycke fyra, nämligen det består av tre kortare texter och meningen
är att varje text har sin egen expert som sedan presenterar texten för andra studerande. Enligt min
mening är temana i boken väl valda eftersom de verkligen hör till ungdomarnas liv. Läroplanens
instruktion för kurs RUB1 är ganska vid och därför är det lätt att handla vardagliga teman under
kursen. Tack vare de vardagliga temana är språket också lätt att behålla informellt och läsestyckenas
form (dialog, dagbokstext) möjliggör detta också. Dialogformen i texterna är också lätt att använda i
muntliga övningar (vilka förväntas från den här kursen enligt läroplanen), när man kan läsa texterna
högt parvis och på så sätt öva på att använda språket och tala svenska.
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I Galleri 1 finns sex olika delar som alla har ett eller två läsestycken i sig och därtill finns det ett
särskilt tema i fyra av delarna. Den första delen heter bara Textgalleri, och den innehåller bara en kort
inledningstext som heter Välkommen! (texten har ändå ett ordningsnummer framför sig, så troligen
är den ett riktigt läsestycke i alla fall). Den andra delen heter och temat är Sport och styckena heter
Jag – en sportfåne? (en utfrågning om ens idrottsåsikter) och Allt för fotbollen (en intervju av
fotbollsspelare Mikael Forsell). Den tredje delen och temat heter Mat och den innehåller bara ett
stycke Lätt som en plätt? (en tidningsartikel om en ung kokboksförfattare). Den fjärde delen heter
Skola och den innehåller styckena Tre veckor frivilligt (en journalist studerade tre veckor i ett
gymnasium med unga och skrev om det) och Emil börjar skolan (en bit ur Astrid Lindgrens Än lever
Emil i Lönneberga). Delens tema är skola. Den femte delen och temat heter Musik och den innehåller
bara ett läsestycke Vilken energi! (en intervju av den svenska managern av det finska rockbandet The
Rasmus). Den sjätte delen heter Fritid och styckena heter Idén är A och O (en intervju av en
serietecknare) och Ta det lugnt! (ett brev från en vän), det finns inget särskilt tema i den sista delen.
Liksom i Magnet 1 är temana i Galleri 1 ganska vardagliga och passande för den första kursen och
läroplanens instruktioner – om temana ska vara ur ungdomarnas liv, kan man berätta om nästan vad
som helst. Texttyperna i Galleri 1 varierar litet, men största delen av texterna är i en form som liknar
mest en tidningsartikel. Det finns nästan ingen dialog i texterna, men i stället finns det till exempel
ett frågeformulär och en bit från en autentisk svenskspråkig barnbok. Jag anser att Lindgrens text var
trevligt att läsa, men jag är inte helt säker om texten tilltalar dagens ungdomar särskilt bra. Dessutom
var språket ganska svårt och meningen under kursen RUB1 var ju att språket borde vara informellt
och lättläst. Musik-delen var intressant och välkommen men synvinkeln var ganska traditionell: band
och artister som presenterades (Markoolio, The Cardigans och Abba) är kanske inte så kända bland
2010-talets ungdomar, och även styckets huvudstjärna The Rasmus inte är så aktiv nuförtiden. Därför
tyckte jag mer om Magnets stil att handla temat eftersom musikfestivaler finns varje år även om nya
artister tar över. Det som var trevligt i Galleri 1 var att olikheter mellan ord i finlandssvenska och
rikssvenska (till exempel kakao – choklad) presenterades i samband med maten. Därtill presenterades
typiska svenska maträtter, vilket ger en välkommen översikt över den svenska kulturen. Texter och
uppgifter som presenterar den svenska kulturen i Galleri är markerade med en liten flagga av Sverige.
I Magnet 1 presenteras en flicka från Kroatien i stycke tre, men annars är synvinkeln på ungdomarna
och Sverige i både Magnet och Galleri ganska traditionell.
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6.2 RUB2 Vardagsliv i de nordiska länderna
Den andra kursen (RUB2) Vardagsliv i de nordiska länderna fortsätter med vardagliga teman och
vikten ligger på muntlig kommunikation, men skriftlig kommunikation och korta texter tas också
hänsyn till. Under denna kurs är det lätt att behandla temaområdena hälsa och trygghet och
informations- och mediekunskap i undervisningen. Syftet med temaområdet hälsa och trygghet är att
erbjuda studerande information om sin egen och samhällets välfärd. Upplevelsen av ämnet borde vara
samtidigt fysisk, psykisk och social. Med temaområdet informations- och mediekunskap borde
studerande erbjudas undervisning som hjälper dem till djupare insikt om mediernas centrala roll och
betydelse i livet av dagens ungdomar. De studerande borde lära sig att förstå och kritiskt analysera
hur den värld som medierna beskriver förhåller sig till verkligheten. (Grunderna för gymnasiets
läroplan 2003:28, 31, 97)
Enligt författaren koncentrerar sig Magnet 2 till exempel på Stockholm och Norden, maten och
hälsan. Delarna och styckena finns fem: Vi ses i Stockholm! (att stämma träff), Kompis + bo = kombo
(boende och hushållsarbete), Två sidor av samma mynt (arbete och penningaffärer), Hälsan i fokus
(hälsan) och Strul med sms (användning av mobilen). Samma ungdomar träffas i varje stycke och
texternas stilar är mestadels traditionella lärobokstexter, det vill säga ganska mycket dialog med
berättelsedelar som liknar tidningsartiklar. Därtill finns det två e-post i det första stycket. Kooperativ
inlärning utnyttjas i det fjärde stycket Hälsan i fokus på samma sätt som i Magnet 1, alltså stycket
delas i flera delar som alla ska ha sina egna experter som sedan lär sin del för andra. Texterna är
ganska lättlästa, och talspråkighet syns till och med så mycket att det används mej, dej och sej i stället
för mig, dig och sig i repliker, denna stil pågår i alla Magnet-böckerna. Om detta är ett bra val eller
inte kan man fråga, eftersom studerande ändå borde använda de riktiga formerna i skriftspråk till
exempel i studentskrivningarna. Å andra sidan ger detta skrivsätt en realistisk syn på språket och
språkanvändningen speciellt bland unga språkanvändare.
Norden som tema är ett intressant val eftersom kursen RUB3 borde koncentrera sig på nordiska länder
enligt läroplanen. Det gör Magnet 3 inte särskilt mycket men behandlingen av Norden är mycket
kortfattat och allmänt också i denna bok. Annars kommer läroplanens teman bra fram; temana i boken
är vardagliga och dessutom behandlas allmänna temaområdena (hälsa och trygghet samt
informations- och mediekunskap) väl. I Magnet 2 finns det också två stycken från autentiska
skönlitterära texter. Texterna är från ungdomsböcker Den osynlige och Sverige – Finland En
kärlekshistoria. Jag anser att texterna är passande för ungdomar; temana är troligen intressanta ur
deras synvinkel och språket verkar inte vara för svårt. Svenska ungdomar ser ganska traditionella ut
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från etnicitets synvinkel i Magnet 2, bara i det första stycket (Vi ses i Stockholm!) nämns
huvudpersonens irakiska flickvän som bor i Rinkeby, och Rinkeby syns också i en
textförståelseuppgift.
Också i Galleri 2 koncentreras på vardagliga saker i ungdomarnas liv. Läroboken innehåller sex delar
och sammanlagt åtta läsestycken. Den första delen heter Familj och den innehåller stycket Mina nära
och kära (ett brev för läsare från läroboksförfattaren). Temat är familj och släkt. Den andra delen
Vänskap har inget särskilt tema, bara ett läsestycke Vettigare med verkliga vänner? (ett stycke ur
ungdomsboken Sandor slash Ida). Den tredje delen och dess tema heter Människa och det finns två
läsestycken i delen: Lika som bär? (en artikel om de idrottande tvillingarna Emilia och Erika
Nyström) och Ett gott skratt förlänger livet (fakta om skratt). Den fjärde delen heter På stan och den
innehåller styckena Säg det med tröjan! (ungdomar berättar om sina t-tröjor och dess budskap) och
Ha koll på musiken! (fakta om musik som spelas till exempel i affärer och restauranger), delens tema
är kläder. Den femte delen och dess tema heter Boende och stycket heter Lagom bohemiskt (den
finska tv-programledare Axl Smith berättar om sin lägenhet i Stockholm). Den sjätte delen Studier
och arbete innehåller stycket Jobb så in i Norden! (Nordjobb) och den har inget särskilt tema.
Såsom i Galleri 1 är texterna i Galleri 2 mestadels i form av en tidningsartikel, även om alla texter
inte är ur egentliga tidningar. Autentiska texter i denna bok passar bättre för ungdomar än i Galleri
1, anser jag. Liksom Magnet 2 behandlar också Galleri 2 Norden, även om temat hör till kursens
RUB3 innehåll enligt läroplanen. Å andra sidan hör Norden tätt ihop med Nordjobb, vilket för sin del
passar bra på denna kurs. Information som ges om de nordiska länderna är egentligen väldigt
kortfattat och innehåller inte mycket mer än bara fakta om till exempel huvudstäder och invånarantal.
Temaområdet informations- och mediekunskap handlas fint i samband med det skönlitterära
materialet i stycke två, och texten har också en djupare betydelse med tanke på ungdomarnas
ensamhet och kontakter i Internet. Däremot syns temaområdet hälsa och trygghet inte särskilt klart;
temat Människa behandlas, men tyngdpunkten ligger på olika kroppsdelar och likadana fysiska saker.
Läsestyckena i detta tema handlar om tvillingar och skratt, men det finns ingenting speciell om hälsa
eller trygghet. Igen finns det offentliga personer i Galleris stycken (Emilia och Erika Nyström samt
Axl Smith), och lyckligtvis är alla dessa människor fortfarande ganska kända i Finland. I det femte
stycket Säg det med tröjan! har en av ungdomarna uppenbarligen en invandrarbakgrund men denna
framhävs inte. Jag anser att detta är ett bra sätt att behandla dagens Sverige och ungdomar; invandrare
är en vanlig och synlig del av svenskar, men deras invandrarbakgrund inte behövs att lyfta fram.
Dessutom i samma stycke finns en intervju av en svensk popstjärna Darin som har kurdiska rötter
men faktiskt är född och uppvuxen i Sverige.
42

6.3 RUB3 Finland, Norden och Europa
Den tredje obligatoriska kursen (RUB3) heter Finland, Norden och Europa, och den handlar om
hemlandet, finlandssvenskarna och de andra nordiska länderna i jämförelse med dem samt Finland
som en nordisk stat i Europa. Temaområdet kulturell identitet och kulturkännedom erbjuder
synvinklar till kursens innehåll. Skrivfärdigheten betonas och övas upp under kursen. Genom
kulturstudier i gymnasiet borde de studerande lära sig om sin egen kultur samt olika kulturer i Norden
och Europa. I samband med undervisningen i svenska är det lätt att lyfta fram kännetecknande drag
av kulturer av andra nordiska länder samt förbättra de studerandes kännedom av den finska kulturen.
Enligt läroplanen uppmuntras studerande till kommunikation och samarbete över språk- och
kulturgränserna, vilket stöd också referensramens ideologi om interkulturell kommunikation.
(Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:29–30, 97)
I inledningen av Magnet 3 berättar författare att bokens teman är Finland, Åland samt
finlandssvenskar och sverigefinnar. Norden och Europa nämns inte, och detta känns konstigt därför
att de hör till kursens teman enligt läroplanen. Boken är delat i sex delar och stycken: Hemmet i
Sverige,

hjärtat

i

Finland

(sverigefinländare),

Självklart

att

zappa

mellan

språken

(finlandssvenskhet), Soliga sommarminnen från Åland (Åland), Annorlunda arktiskt äventyr (Finland
som ett turistland), Antimode från Finland (bilder från Finland) och Ståuppare på två språk (humor i
Finland och i Norden, en intervju av ståuppare André Wickström). Texterna i läsestycken liknar
mestadels tidningsartiklar, och två av styckena är faktiskt fritt översatta eller lånade och bearbetade
från riktiga artiklar. I några stycken berättar ungdomar om sina tankar, och då syns talspråkighet igen
i texterna (till exempel i användningen av formen dom i skriftspråk i stället för de).
Stycken från autentiska skönlitterära källor finns många i boken, och en text (ur Kari Hotakainens
Löpgravsvägen) finns även på finska vid sidan av den svenska versionen. Finlandssvenskas och
rikssvenskas olikheter presenteras i denna bok både med tanke på uttalet och ordförrådet i samband
med det andra stycket. När man tänker på läroplanens instruktioner behandlas Finland och
finlandssvenskhet mycket noggrant i Magnet 3, men Norden innebär nästan endast Sverige i denna
bok och Europa syns inte alls. Temaområdet kulturell identitet och kulturkännedom syns däremot bra;
den finska kulturen behandlas mångsidigt till exempel i samband med mat och fester. Kursen kan
utöka studerandes kulturkännedom, eftersom boken presenterar flera författare och historiska
finländare samt några offentliga kulturpersoner, men å andra sidan är detta en ganska traditionell syn
på begreppet kultur. Det fjärde stycket handlar om turismen i Finland och naturen syns mycket i
stycket, till exempel i ordförrådet och i några uppgifter. Enligt läroplanen hör naturen i kursens RUB5
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innehållet och Magnet 5 tar inte hänsyn till temat. Som läroplanen instruerar betonas skriftliga
kunskaper under denna kurs och det finns till exempel flera längre textförståelseövningar i Magnet 3.
Därtill finns det också skriftliga övningar i varje del, men största delen av dem är relativt korta (50100 ord). Ändå kan man fundera på om det är möjligt att gå igenom alla dessa skriftliga uppgifter,
eftersom det innebär ganska mycket arbete både för studerande och för läraren.
Galleri 3 består av fem delar och åtta läsestycken, som handlar om Finland och Finlands natur,
historia och kultur samt finlandssvenskar. Boken tar också en titt på hurdant det är att vara finländare
i Norden och i Europa, berättas i inledningen av boken. Den första delen heter Kultur och identitet
och den innehåller stycken Svensk, finländsk eller europeisk? (författarens brev till läsare, nästan
varje bok börjar med brevet men detta brev är mycket längre än den tidigare) och André – en tvättäkta
finlandssvensk (ståuppare André Wickström berättar sina tankar om finlandssvenskhet). Det första
temat är fester och traditioner. Den andra delen heter Min hemort och det finns bara ett läsestycke i
den; Enkel biljett genom Helsingfors (Helsingfors ur en turistsynvinkel och stadens viktigaste
sevärdheter). Temat är hemort. Den tredje delen Natursköna Finland innehåller stycket Badmorgon
(ett stycke ur Tove Janssons bok Sommarboken) och dess tema är natur och väder. Den fjärde delen
heter Finland förr och nu och det finns två stycken i den: Tre generationer – tre Finland (tre finländare
av olika ålder berättar om sin barndom) och Finn finskt kunnande! (information och frågesportfrågor
om den finska kulturen). Det finns inget särskilt tema i denna del. Den femte delen Finland i Europa
innehåller två läsestycken: Hälsningar från Waterloo! (en finsk flicka berättar om sina erfarenheter i
en skandinavisk skola i Belgien) och Ett hem med fyra språk (en finska-tyska-familj berättar om sitt
liv i Lappland). Det finns inget tema i den femte delen heller.
Såsom Magnet 3 koncentrerar sig Galleri 3 mestadels på Finland i denna bok och tar inte särskilt
mycket hänsyn till andra nordiska länder. Alla nordiska länder presenteras i det andra stycket i
samband med nationella fester och traditioner, men presentationerna är mycket kortfattade. Däremot
innehåller Galleri 3 ordlistor och uppgifter om naturen precis likadant som Magnet 3 gjorde, även
om naturen hör till kursens RUB5 teman enligt läroplanen. Europa syns litet mer i Galleri 3 än i
Magnet 3 tack vare det sjunde stycket ”Hälsningar från Waterloo!”, men också i detta stycke
koncentreras mer på finskhet än på Europa och andra europeiska länder. Det finns inte så mycket
dialog i texterna av Galleri 3 men också Magnet 3 innehöll färre dialog än de två tidigare böckerna.
Texterna i Galleri 3 är mer krävande än i de två tidigare böckerna – vilket är lätt att förstå eftersom
kursens tonvikt ligger på skriftliga kunskaper – men jag anser att stycket av Janssons bok är för svårt
för gymnasister. Detta syns också i det att det finns en lång ordlista genast bredvid texten, även om
den egentliga ordlistan för stycket finns i slutet av boken. Man kan fråga om en så krävande text är
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motiverande för studerande, om man är tvungen att kontrollera nya ord hela tiden. En rolig slump är
att båda böckerna har en intervju av ståuppkomiker André Wickström i sig, men från andra sidan kan
det funderas om han är den enda person som författare har kommit på när de har tänkt på kända
finlandssvenskar. När man jämför Galleri 3 med Magnet 3 märker man att Helsingfors behandlas i
Galleri 3 i stället för Åland. Det tredje stycket (Enkel biljett genom Helsingfors) är intressant i sig,
men tillsammans med flera uppgifter av samma tema kan man tänka på om det är så viktigt för
studerande från alla delar av Finland att lära sig Helsingfors sevärdheter och andra turistfakta om
staden. Betoningen av skrivfärdigheter syns också i denna bok; det finns en längre skriftlig övning i
slutet av varje stycke. Mestadels ska texterna vara ganska korta (ungefär 80-100 ord), men det finns
också längre (100-150 ord) övningar i boken. Med tanke på dessa skriftliga övningar funderade jag
att kursen blir relativt arbetsam såväl för studerande som för lärare om man genomför alla texter
under kursen. I praktiken anser jag att läraren är tvungen att välja vilka texter ska skrivas på grund av
begränsad tid.
Det som är anmärkningsvärt är att finländare och människor överhuvudtaget i nordiska länderna ser
mycket traditionella ut från etnicitetens synvinkel. Man borde vara försiktig med generalisering när
kulturella och nationella drag lärs, även om det är nyttigt att söka allmänna nationella egenskaper i
undervisning i främmande språk (Kaikkonen 1994:65). Med tanke på ungdomarna fanns det i både
Magnet 2 och Galleri 2 några hänvisningar till invandrare, men när temat är Finland och andra
nordiska länder syns invandrare inte alls. Detta är intressant också därför att ett av kursens teman
enligt läroplanen är Finland som en nordisk stat i Europa, och på så sätt kunde man lätt tänka att
dagens internationella värld och livsstil borde synas också i läroböcker. När jag jämför
referensramens synsätt på flerspråkighet och den mångkulturella Europa anser jag att detta är en brist
i båda dessa läroböcker. Enligt Korpinen lärs kulturen i språkundervisningen mestadels ur den
synvinkeln att den studerande kan utnyttja det som han eller hon har lärts in till exempel när han eller
hon reser utomlands. Interkulturell kompetens behövs i vardagen också i dagens Finland, eftersom
ungefär 15 % av alla elever i finska skolor har något annat modersmål än finska eller svenska.
(Korpinen 2011: 149) Därför skulle det vara viktigt att presentera Finlands och Nordens många
ansikten också i detta sammanhang.
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6.4 RUB4 Att leva ensam och tillsammans med andra
Den fjärde kursen (RUB4) Att leva ensam och tillsammans med andra handlar om livsvärden,
mänskliga relationer, möten mellan olika kön och åldersgrupper samt aktuella samhälleliga fenomen.
Under kursen betonas temaområdet hälsa och trygghet. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:97)
Magnet 4 koncentrerar sig på mänskliga relationer, möten mellan olika åldersgrupper och kulturer
samt livsåskådningar, berättas det i inledningen av boken. Därtill presenteras Danmark och Norge,
vilka egentligen var teman för kursen RUB3 enligt läroplanen, men detta förklarar varför dessa länder
inte presenterades i Magnet 3. Denna lärobok består av sex olika delar och läsestycken: På låtsas men
på riktigt (generationer möter), Kärleken har ingen färg (kärlek över gränser), Fördomar som
förvånar (interkulturella möten), Två syner på tro (religion och livsåskådning), Ensam och utanför
(mobbning och exklusion) och David diggar dokusåpor (dokusåpor, ”reality-TV”). Traditionell
dialog som är vanlig i läroböckerna speciellt i grundskolan används mycket litet, och det känns att
mängden av dialog minskar i varje Magnet-bok. Troligen är idén med detta att röra sig från
grundskolans läroböckers stil mot sakliga texter med mer innehåll. Det finns också bitar av autentiska
svenskspråkiga texter i boken, till exempel läsestycket fyra som är från Hufvudstadsbladet, och i
samband med temat mobbning ett stycke från Jan Guillous Ondskan. Texternas kravnivå känns
passande för studerande.
Det gemensamma temaområdet hälsa och trygghet hittade jag inte särskilt bra från boken, om man
inte tänker på trygghets motsvarighet i samband med mobbning. Däremot presenteras läroplanens
teman för kursen RUB4 bra och mångsidigt och det finns många omfattande ordlistor av temana som
behandlas. Synen på temana är ändå ganska traditionell och till och med litet gammalmodig. Till
exempel synen på kärleken i det andra stycket är enbart heterosexuell och det finns ingenting om
registrerat partnerskap i ordlistan, även om boken är från år 2010. Det finns ändå också positiva
överraskningar i Magnet 4 med tanke på dagens värld; i samband med interkulturella möten i det
tredje stycket behandlas flyktingar, andra generationens invandrare samt adopterade människor, alltså
synvinkeln till olika kulturer och hudfärger är mångsidig. Dokusåpor är ett intressant val för ett tema
för en lärobok, men jag anser att det passar mycket bra för kursen som enligt läroplanen borde handla
om ”aktuella samhälleliga fenomen”. Dessutom kan temat vara intressant och motiverande för unga
studerande. Två av läsestyckena i Magnet 4 äger rum i Danmark och två i Norge, och i samband med
dessa läsestycken presenteras länderna och deras mest kända sevärdheter. Boken presenterar också
ordförrådet på danska och norska, och studerande lär sig några likheter och olikheter mellan svenska
och dessa andra två nordiska språk. Även om detta inte hör till läroplanens instruktion för kursen
46

RUB4, anser jag att bokens sätt att presentera Danmark och Norge och deras språk är trevligt och
intressant.
Galleri 4 koncentrerar sig på livet tillsammans och isär hos oss och annanstans, sägs det i inledningen
av boken. Dessutom behandlas livsvärderingar, förhållande och möten av olika kön och generationer.
Boken är delad i fem delar som innehåller sammanlagt åtta läsestycken. Den första delen heter
Livsfrågor och den innehåller styckena Jakten på lyckan (författarens brev till läsare) och Vad tror
du på? (tankar om olika religioner och livsåskådningar). Delens tema är livsåskådning. Den andra
delen heter Mänskliga relationer och i den finns bara ett stycke Hur är läget på kärleksfronten?
(ungdomarnas tankar och upplevelser om kärlek), temat i denna del är samliv. Den tredje delen
Jämställdhet innehåller läsestycket Ett annorlunda val (en intervju av boxare Eva Wahlström med
tanke på olika könsroller) och inget speciellt tema. Den fjärde delen heter Generationer möts och den
innehåller två stycken: Hur vuxen är du? (ett vuxentest, tankar om vuxenlivet) och Mellan far och
son (en autentisk intervju av popsångare Tommy Lindgren och hans far). Denna del innehåller inte
heller något tema. Den femte delen Mångfald har två läsestycken i sig: Emma-mamma i Zambia (en
artikel om en ung finsk kvinna som arbetar som volontär i Afrika) och Gatupojken som aldrig fått
stryk (ett stycke ur Henning Mankells Comédia infantil). Det femte temat är invandrare och
flyktingar.
Läroplanens teman kommer klart fram också i Galleri 4, förutom kanske temaområdet hälsa och
trygghet. Temat ”aktuella samhälleliga fenomen” är litet svårt att beskriva och på sätt och vis kan
man räkna in nästan vad som helst under denna rubrik, men mestadels koncentrerar sig Galleri 4 på
de andra teman som har nämnts i läroplanen för kursen RUB4. Texttyperna liknar mestadels
tidningsartiklar, och två av styckena (de sjätte och sjunde kurserna) är faktiskt ur tidningar. Därtill
finns det intervjuar samt ett skönlitterärt läsestycke (det åttonde stycket). Igen används offentliga
personer i Galleri, och till all lycka är Eva Wahlström och Tommy Lindgren troligen fortfarande
kända bland ungdomar, även om inte så kända som fem eller tio år sedan. Den skönlitterära texten i
det åttonde stycket är igen ganska svår och en lång hjälpordlista finns bredvid texten, men annars
anser jag att kravnivån i boken är passande för gymnasister. Författarna av Galleri har använt
frågesport och test i läroboken, dessa finns inte i Magnet-böckerna. När man jämför Galleri 4 med
Magnet 4 är sättet att behandla läroplanens teman ganska likadan, men Galleri 4 har också ordet
”registrerat partnerskap” i ordlistan av temat Samliv. Annars presenteras kärlek på ett mycket
traditionellt och heterosexuellt sätt också i Galleri 4. Med tanke på invandrare i Sverige koncentrerar
sig Galleri 4 på flyktingar, men även de finska invandrare från 1960-talet nämns, vilket är troligen
intressant ur gymnasisternas synvinkel. Därtill berättas ganska mycket om situationen i utvecklande
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länder och speciellt om gatubarn, som är temat i de sjätte och sjunde styckena. Förutom läsestyckena
finns det också annat fakta om gatubarn och deras liv runtom världen. Texterna var till och med litet
chokande men troligen också intressanta.

6.5 RUB5 Vår livsmiljö
Den femte och sista obligatoriska kursen (RUB5) heter Vår livsmiljö och på denna kurs behandlas
naturen, den föränderliga livs- och arbetsmiljön samt massmedierna. Temaområdena hållbar
utveckling, teknologi och samhälle samt informations- och mediekunskap ger synvinklar till kursen.
Insiktsfull läsning och skriftlig framställning betonas i undervisningen. Temaområdet hållbar
utveckling strävar efter att den studerande skulle lära sig att granska hur människan har påverkat
miljön, analysera globala miljörisker och orsakerna till dem. Han eller hon ska också lära sig om
materiens och energins kretslopp i naturen samt få en uppfattning av de förändringar som behövs för
att uppnå bra resultat i framtiden. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:29, 97)
Magnet 5 innehåller sex läsestycken: Framtid med flexliv (studier och framtidsplaner), Jobben finns
på Island (arbetsliv och fakta om Island), Reklam som smyger sig på (reklam och massmedia), Lewins
lever i en annan tid (livsstilar), Grönland blir allt grönare (den föränderliga livsmiljön samt fakta om
Grönland och Färöarna) och Framtidens stadsbilar går på spår (trafik). Texterna i läsestyckena liknar
mestadels tidningsartiklar och det finns också en autentisk text ur en tidning. Därtill finns det flera
stycken från skönlitterära källor, ett stycke är inte ens på svenska utan på norska och på finska (texten
är från Lars Myttings Hestekrefter). Detta ser ut som ett konstigt val, eftersom Magnet 4
koncentrerade sig på Norge och innehöll till och med norska ordförråd, och landet hör inte till teman
av denna kurs eller lärobok.
Det som är anmärkningsvärt är att det finns knappast någonting om naturen i Magnet 5, bara ur
klimatförändringens, återanvändningens och den hållbara utvecklingens synvinkel, vilket kommer
snarare från det gemensamma temaområdet hållbar utveckling än från de egentliga temana i
läroplanen för denna kurs. Naturen och ordförrådet gällande temat behandlades ändå redan i Magnet
3. Massmedierna behandlas i samband med reklam, men till exempel pressen eller internet behandlas
inte. Trafiken behandlas ur framtidens synvinkel i det sjätte läsestycket, men också styckets
temaordlista handlar om trafikord. Det första stycket i boken handlar om studier, vilket ser konstigt
ut eftersom temat hör till de två första kurserna RUB1 (Skola och fritid) och RUB2 (Vardagsliv i de
nordiska länderna). Också Islands och Färöarnas presentation i samband med denna kurs känns
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intressant, eftersom Norden och nordiska länder hör till innehållet i kurs RUB3. Däremot koncentrerar
sig Magnet 3 mestadels på Finland och Sverige och tar inte upp andra nordiska länder. Ändå måste
man komma ihåg att Danmark och Norge presenterades i Magnet 4, och på så sätt är Magnets stil att
presentera nordiska länder konsekvent, även om det inte följer läroplanens instruktion.
Galleri 5 är delad i fem delar, som alla innehåller ett eller två läsestycken samt ett tema (förutom
delarna tre och fem, som inte har något separat tema i sig). Den första delen heter Vår livsmiljö, och
den innehåller stycken Tidens melodi (mobiltelefoner och andra nutidens apparater) och Mot
Strömmen (olika livsval, livet utan bil eller på landet) och temat är trafik. Den andra delen heter Mitt
i media och styckena heter Verkligheten bakom kulisserna (att arbeta i ett tv-program) och Nyheter
vi minns (journalisters minnen om stora nyhetshändelser). Temat är medier. Den tredje delen heter
Reklam och konsumtion och den innehåller bara ett stycke I huvudet på en reklammakare (om reklam
och arbete i reklambranschen). Det finns inget separat tema i denna del. Den fjärde delen heter Jorden
vi ärver och styckena heter Klimatet förändras (om klimatförändring) och Att drömma på Nui
(ungdomarnas liv på Tuvalu och deras framtidsplaner), temat är hållbar utveckling. Den sista delen
heter Forskning och framsteg och den innehåller bara ett stycke, Nycklarna till framgång
(uppfinningarnas historia) och inget temaområde. Det första stycket är igen författarens brev till
läsare, även om stilen liknar mer en saklig inledning än ett informellt brev som funnits i tidigare
Galleri-böckerna. Annars liknar texttyperna i styckena tidningsartiklar, även om det inte finns några
autentiska artiklar från tidningar såsom i Magnet 5. Det sjunde stycket ser ut som ett stycke ur en
skönlitterära källa och det finns även presentation av författare Pirkko Lindberg och hennes bok om
Tuvalu bredvid texten, men det finns ingen källhänvisning i slutet av texten. Det finns en ordlista
bredvid stycket och texten är ganska komplex, liksom andra skönlitterära texter i tidigare Galleriböckerna har varit. Såsom i Magnet 5 finns det inte mycket om naturen i Galleri 5, även om det är ett
av kursens teman enligt läroplanen, utan också Galleri handlade om naturen på kursen RUB3. Också
i Galleri 5 behandlas naturen mestadels från synvinkeln av hållbar utveckling såsom det
gemensamma temaområdet uppmuntrar. Båda böckerna behandlar trafik under den här kursen, även
om den inte hör till läroplanens temainstruktion. Möjligtvis är trafik ett av böckernas teman på grund
av gymnasiets gemensamma temaområde teknologi och samhälle. Båda böckerna tar ändå upp
uppfinningarna: Magnet 5 från framtidens och Galleri 5 från en historisk synvinkel. Kanske är detta
ett sätt att behandla teknologi som tema i samband med samhället.
Det som är intressant är att både Magnet 5 och Galleri 5 behandlar reklam under kursen. Enligt
läroplanen hör massmedierna i kursens temaområde, men själva massmedierna behandlas inte så
djupt. I Galleri 5 behandlas pressen i samband med övningar och det fjärde stycket innehåller
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intervjuar av journalister, men Galleri 5 bara tar upp massmedierna i temats ordlista. Uppenbarligen
ses reklamen så viktiga i världen av dagens ungdomar, att temat är viktigt att behandla. Kanske är
reklam med på grund av gymnasiets temaområde informations- och mediekunskap, om meningen är
att studerande lär sig att förhålla sig kritiskt till dem. Båda böckerna behandlar också olika livsstilar
och livsval; i Magnet 5 talas om en familj som gillar 1950-talets stil och använder till exempel talets
kläder och möbler, i Galleri 5 presenteras en människa som har ingen bil utan cyklar varje dag, och
en familj som har flyttat från staden till landet. Läroplanen säger ingenting om livsstilar under denna
kurs och läsestyckena känns litet lösryckta i böckerna, kanske skulle de passa bättre till den fjärde
kursens (RUB4 Att leva ensam och tillsammans med andra) tema.

6.6 RUB6 Tala och förstå bättre
I de två riksomfattande fördjupade kurserna läggs tyngdpunkten på en allsidig utveckling av
språkfärdigheten med tanke på kommande studentskrivningar. Innan år 2009 hette den sjätte kursen
(RUB6) Kultur i ord och handling och den handlade om kulturen i bred bemärkelse. Temaområdena
kulturell identitet och kulturkännedom samt informations- och mediekunskap syntes i innehållet.
(Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:97) År 2009 ändrade Utbildningsstyrelsen Grunderna för
läroplanen i gymnasieutbildning för unga så, att kursen RUB6 nuförtiden heter Tala och förstå bättre
(Ändring av grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för unga 2003 2009:2–3 [online]).
Kursens tonvikt ligger på muntliga övningar och ämnena är aktuella nordiska händelser.
Magnet 6 som jag använder i detta arbete är från år 2010, det vill säga den har kommit ut efter
förnyelsen av läroplanen. Detta syns också i bokens innehåll. Genast i början berättas att boken är
utarbetad för en muntlig kurs. Boken innehåller riktigt många muntliga övningar, somliga finns i
början av boken som en separat övningsdel medan andra kommer i samband med läsestyckena. Även
om det inte nämns i bokens inledning kommer styckenas teman från det ursprungliga temat i
läroplanen, således texterna handlar om kultur. I början av Magnet 6 finns 15 sidor av muntliga
övningar i en del som heter Säger du det? och efter den börjar själva styckena. I boken finns fem
delar och stycken: H. C. Andersen gjorde Tuva dansk (film och teater), Brott och straff i skånsk idyll
(litteratur), Skratt till salu (bildkonst och framställande konst), Arkitektur är kommunikation
(arkitektur och design) och Dagar för allt och alla (fest- och temadagar). Som det syns handlar
Magnet 6 ordet kultur mycket mångsidigt och i bred bemärkelse, såsom läroplanen tidigare
instruerade. Enligt den nya instruktionen är temat för kursen RUB6 ”aktuella nordiska händelser”. Å
ena sidan kan detta innehålla nästan vad som helst, men å andra sidan kräver detta mycket från
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läroboksförfattare, om temana borde vara aktuella just då när boken används. På sätt och vis är temana
i Magnet 6 också aktuella nordiska händelser, även om tonvikten ligger klart på kulturen. Flera av
läsestyckena är från autentiska källor, men texterna är ändå ganska enkla och troligen passande för
målgruppen. Därtill finns det autentiska skönlitterära texter inom styckenas övningsdel, till exempel
ett stycke från Henning Mankell i samband med det andra stycket Brott och straff i skånsk idyll.
Texttyperna i läsestycken varierar inte mycket, utan alla stycken kunde vara från någon
tidningsartikel eller någon intervju. Det vill säga att även om kursens tema är muntlig kommunikation
är läsestyckena inte skrivna eller valda ur den synvinkeln att de kunde lätt läsas högt till exempel
parvis, eftersom det finns nästan ingen dialog i texterna.
Galleri 6 som jag använder i detta arbete är från år 2009, men författare har ändå hunnit tillämpa
läroplanens ändringar för boken, det vill säga att muntliga övningar finns rätt många i boken. Separata
övningsdelar för muntliga uppgifter finns både i början och i sluten av boken, och övningstyper
varierar trevligt (det finns till exempel ett spel vilket innehåller också fysiska uppgifter för studerande,
vilket i sin del stöder inlärningen speciellt hos kinestetiska studerande). Därtill finns det flera muntliga
övningar inom varje läsestycke. Temana i läsestyckena handlar dels kulturella saker såsom läroplanen
instruerade tidigare, men dels syns också det nya temat ”aktuella nordiska händelser” i boken. Därtill
handlar flera stycken i boken om olika nordiska länder, och det finns även särskilda presentationer
om Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland. Detta känns konstigt, eftersom Norden hör till
kursen RUB3 Finland, Norden och Europa enligt läroplanen. Därtill anser jag att det skulle vara
bättre att behandla nordiska länder på obligatoriska kurser, eftersom alla studerande egentligen borde
lära sig om sambandet mellan svenska språket och nordiska länder och språk, och nu är risken att
endast de mest motiverade studerande lär sig dessa saker.
Galleri 6 är delad i fem delar som innehåller sammanlagt sju läsestycken. Det finns inga särskilda
temana i delarna som det brukade finnas i tidigare Galleri-böckerna. Den första delen Meningsfull
fritid innehåller ett läsestycke Vad brinner du för? (tre ungdomarna från olika nordiska länder berättar
om sina fritidsintressen), alltså Galleri 6 skiljer sig från de tidigare Galleri-böckerna också med det
att det första stycket inte är ett brev från författaren. Den andra delen Bilder och berättelser innehåller
två läsestycken: Trendsättare i filmbranschen (en intervju av en svensk filmmakare) och Läskiga
deckare från trygga Norden (två ungdomar berättar om sitt intresse för nordiska deckare). Den tredje
delen heter Ute i det fria och den innehåller stycket Isblå fjordar och branta fjäll (en bloggtext av en
fjällguide i Nordnorge). Den fjärde delen Luffarromantik innehåller stycket Kär i Island (en
finlandssvensk berättar om sin förtjusning i en isländsk flicka och Island). Den femte delen Ta seden
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dit du kommer innehåller två läsestycken: Hemma i två länder (en invandrare från Somalia berättar
om sitt liv i Finland) och Vett och etikett (seder och bruk hos oss och annanstans).
I Galleri-böckerna har det funnits flera läsestycken som är delade i två eller flera delar i vilka
ungdomar berättar sina tankar om det valda ämnet. Detta används också i Galleri 6 i styckena ett och
tre. Några autentiska texter finns det inte bland läsestyckena i denna bok, men intervjuar i styckena
två och sex liknar ganska mycket intervjuar i tidningar. Bloggtexten i stycket fyra är en trevlig
överraskning och kanske är den också ett sätt att behandla temat ”aktuella nordiska händelser”,
eftersom olika bloggar är väldigt populära bland dagens ungdomar. Såsom Magnet 6 handlar också
Galleri 6 om nordiska författare och speciellt deckare, och därtill behandlas populärkultur i ett stycke
i Galleri 6. Ordet kultur behandlas också i bredare bemärkelse i det sjunde stycket, men till exempel
bildkonst eller musik syns inte i boken. De andra temana i boken känner litet ologiska i denna bok,
eftersom hobbyer (temat i det första stycket) hör till kurserna RUB1 och RUB2, Norden i kursen
RUB3 och invandrare var ett av temana i Galleri 4. Dessutom i det fjärde stycket av boken talas om
turism, europeiska städer och hotell. Innehållet är intressant i sig och troligen också motiverande för
studerande med tanke på utomlandsresandet, men man kan fråga om allt detta hör ihop med denna
kurs och läroplanens instruktioner.

6.7 RUB7 Globalisering och internationalisering
Den sista riksomfattande kursen (RUB7) Globalisering och internationalisering handlar om
världsomspännande företeelser och internationell påverkan. De studerande lär sig om samhälleliga
frågor, delaktighet i beslutsfattande samt internationell påverkan och ansvar. Målet är att de
studerande lär sig att förstå mera krävande texter och muntliga övningar på svenska. (Grunderna för
gymnasiets läroplan 2003:98) Denna kurs kan vara den sista före studentskrivningar men gymnasier
kan också erbjuda egna extra tillämpade kurser i svenska. En självklarhet är att man koncentrerar sig
på de kommande studentskrivningarna på denna kurs, det vill säga man upprepar alla grammatiska
strukturer som har lärts tidigare och övar de uppgiftstyper som är vanliga i studentexamen, men ändå
innehåller kursen också nya strukturer, ord och teman som ska inläras.
Magnet 7 koncentrerar sig på globalisering och beslutsfattande samt alla de andra temana som nämns
i läroplanen. Därtill behandlas till exempel brottslighet och globala sjukdomar. Temana är ganska
svåra och krävande för unga studerande, men jag anser att Magnet 7 har lyckats ganska bra med att
behandla temana på ett passande och till och med kanske intressant sätt. Över hälften av boken består
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av grammatik och grammatikövningar, vilket är lätt att förstå eftersom denna är vanligtvis den sista
kursen innan studentskrivningar. Tillsammans bildar de svåra temana och upprepandet av all inlärt
grammatik en mycket tung helhet, anser jag. Textdelar och läsestycken finns sammanlagt fem:
Emmas Afrikablogg (volontärarbete i utvecklande länder), Besluten måste fattas på lägre nivå (politik
och beslutsfattande), Jobba aktivt för det du tror på (medborgarorganisationer), Gamla sjukdomar
slår till igen (välfärd och hot) och Norden i en globaliserad värld (globalisering och internationellt
ansvar). Styckena två och fyra är från tidningsartiklar, och speciellt det andra stycket känns mycket
passande för unga studerande (i texten diskuterar två ungdomar med olika politiska syn och åsikter,
texten är ur Hufvudstadsbladet). Däremot känns bloggtexten i det första stycket ganska tillgjord och
liknar mer en traditionell dagbok än en bloggtext, och bloggtexten i Galleri 6 var mycket mer
trovärdig. Texten i sig är intressant och temat (volontärarbete i Afrika) är viktigt, men kanske hör det
inte direkt till denna kurs. I Galleri 4 behandlades samma tema och även flickans namn var samma
som i detta stycke. Landet i Afrika var ändå olikt, så troligen är källan inte densamma för dessa två
stycken och läroböcker. Enligt läroplanen är målet med denna kurs att studerande lär sig att förstå
mera krävande texter, men ändå anser jag att texten och ordförrådet i det fjärde stycket (Gamla
sjukdomar slår till igen) är mycket svåra för genomsnittsgymnasister. Temat kan ju vara svårt att
uppfatta även på modersmålet. Också detta temas plats i denna lärobok kan undras, eftersom hälsan
borde enligt läroplanen behandlas till exempel i kursen RUB4, där Magnet 4 koncentrerade sig
mestadels på kroppsdelar och andra fysiska saker. Å andra sidan kan man betona det internationella
ansvaret med sjukdomar och kampen mot dem runtom världen, och från den synvinkeln är det klart
att temat passar för denna kurs.
Enligt författare koncentrerar sig Galleri 7 på internationell beslutsfattande, det gemensamma
ansvaret

samt

till

exempel

studie-

och

arbetslivet

efter

gymnasiet.

Även

om

all

grammatikundervisning i denna läroboksserie sker i en separat Grammatik Galleri-bok, finns det
mycket olika grammatikövningar och tipsar i Prepgalleri-, Tipsgalleri- och Testgalleri-delarna av
denna bok, för att förbereda studerande för studentskrivningar. Annars är boken delad i fyra delar
som innehåller sammanlagt sex läsestycken. Tre delar har också ett särskilt tema i sig, vilket är
konstigt eftersom det fanns tidigare ett tema i nästan varje del av Galleri-böckerna, förutom Galleri
6 som innehöll inga teman. Den första delen heter Efter gymnasiet och den innehåller ett läsestycke
En värld full av möjligheter (tre finlandssvenska ungdomar berättar om sitt liv efter gymnasiet).
Temat är fortsatta studier. Den andra delen Ut i arbetslivet har ett stycke i sig, En modefluga som blev
lysande affär (en intervju av en ung man som virkar mössor och har ett eget företag), delens tema är
arbetslivet. Den tredje delen heter Gemensamt ansvar och den innehåller två läsestycken: Ungdomar
kan påverka om de vill! (två ungdomar berättar om sina åsikter om politik) och Utbildning ger ett
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bättre liv (en artikel om en afrikansk flicka som har fått gå i skolan). Delens tema är samhälle och
politik. Den fjärde delen innehåller två läsestycken: Mellan himmel och hav (ett finskt par berättar
om sin paddlingshobby) och Framtidsvisioner (en intervju av en framtidsforskare som berättar om
sina framtidsvisioner), det finns inget tema i den sista delen.
Läroplanens teman kommer fram också i Galleri 7 men kanske inte så grundligt som i Magnet 7.
Magnet 7 koncentrerade sig ganska noggrant på temana, men Galleri 7 tar upp också övriga, litet mer
konkreta teman som till exempel fortsatta studier och arbetslivet. Detta är ett bra val, eftersom livet
efter gymnasiet som ett tema är mycket aktuellt och troligen viktigt för gymnasiestuderande. Via
dessa läsestycken lär de också viktiga ord och fraser gällande fortsatta studier, och i Galleri 7 berättas
till exempel om universitetsstudier i Finland och i Sverige och möjliga kulturkrockar mellan länderna.
Globalisering som ett tema kan vara svårt att förstå även på modersmålet så kanske blir det lätt för
tungt att studera temats ordförråd på svenska. Även om temana i boken är ganska intressanta varierar
texttyper ändå inte så mycket, utan igen får läsaren se två eller tre ungdomar berätta om sina åsikter
såsom i tidigare Galleri-böckerna. Inget av läsestyckena kommer från autentiska källor och det finns
överhuvudtaget mindre autenticitet i denna bok än i de tidigare (speciellt om man jämför boken med
Galleri 6 med alla dess autentiska skönlitterära texter). Kanske på grund av bristen på autentiska
texter är språket och texterna i boken inte så krävande som i Magnet 7. Å ena sidan är detta en bra
sak eftersom texterna troligen inte är för svåra, men å andra siden nämns det i läroplanen att
studerande borde lära sig att förstå mera krävande texter på svenska. Igen berättas om Afrika i denna
bok, såsom har gjorts i tidigare Galleri-böckerna. Temat (utbildningen i utvecklande länderna) är nog
mycket viktigt men kanske kunde författarna ha koncentrerat sig på en annan kontinent, till exempel
på Asien eller Sydamerika, för att få litet variation i texterna. En intressant sak är att turismen och
resandet behandlas igen i denna bok, även om de också var två av temana i Galleri 6. Övningarna är
nog inte precis likadana, men ändå känns det konstigt att ämnet behandlas på två kurser i rad. Förstås
är det svårt att säga om temat borde behandlas på kursen RUB6 eller RUB7 eftersom det nämns ju
inte i läroplanen, men temat är ändå intressant och praktiskt och erbjuder möjligheter till användning
av autentiskt material i undervisningen. I alla fall anser jag att en kurs skulle räcka.
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7 TEMANA I GRUNDERNA FÖR SPRÅKEXAMINA FÖR STASFÖRVALTNINGEN I
RELATION TILL GYMNASIETS LÄROKURSER
I detta kapitel sätter jag mig in i temana i Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen och
jämför dem med temana i gymnasiets B-svenska. Temaområdena i språkexamina för
statsförvaltningen är samhälle och förvaltning, eget arbete och egen utbildning samt social
växelverkan. Fast examina grundar sig på samma temaområden kan temana vid olika provtillfällen
variera. (Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen 2005:10) Testtagarnas heterogenitet
sätter en speciell utmaning för provkonstruktörerna: de representerar inte endast olika språkliga
färdighetsnivåer utan har också olika utbildnings- och yrkesbakgrund. Ofta leder detta också till det
att testtagarna har olika språkbehov och testmotivation samt olika testerfarenhet. Eftersom det kan
påstås att teman som är lika välbekanta för alla är väldigt få, blir examina en hybridform av typiskt
fackspråksinriktad mätning som ändå skall grunda sig på teman och texter av en allmängiltig natur.
Det är lätt att förstå att språkliga krav är mycket olika för närvårdare inom åldringsvården och
personer på höga poster. (Anckar & Nygård 2007:59)
Temana i gymnasiets läroplan finns rätt många och de handlar om varierande situationer från
vardagliga sammanhang till globala företeelser. När jag gick igenom mitt forskningsmaterial blev jag
intresserad av temavalet i gymnasiets B-svenska och undrade hur praktiska läroböckerna,
läsestyckena, deras teman och ordförråd var ur ungdomarnas perspektiv. Däremot ser temana i
språkexamina för statsförvaltningen till och med enkla ut och troligen är de också nyttiga i arbetslivet.
Filosofin bakom min undersökning är att se till på vilket sett språkexamens teman behandlas under
gymnasiestudier och hur logiskt språkinlärningskontinuum är med tanke på den språkliga
utvecklingen. I avsnitt 7.1 granskar jag temana i språkexamina för statsförvaltningen och ser till på
vilket sätt dessa teman behandlas i gymnasiestudier. I avsnitt 7.2 tar jag upp sådana teman som
behandlas i gymnasiets B-svenska men som inte förekommer i språkexamina för statsförvaltningen.

7.1 Språkexaminas teman i gymnasiestudier
De tre allmänna temana i språkexamina för statsförvaltningen [samhälle och förvaltning (kallas också
arbetslivet i allmänhet i Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen), eget arbete och egen
utbildning och social växelverkan] tillämpas till alla examina oberoende av examinandens
språkfärdighetsnivå eller arbetsbransch, men i en enskild examen används endast en del av de
presenterade temaområdena. Behandlingen av temana i examen beror på vilken nivå examinanden är
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och vill ta sin examen på. På den nöjaktiga nivån är kravet att kunna kommunicera i bekanta
arbetssammanhang och klara av de viktigaste egna arbetsuppgifterna. På den goda nivån är målet att
språket är mera korrekt och kommunikation effektivare än på den föregående nivån, och examinanden
borde kunna anpassa sitt språk till situationen även i officiella sammanhang. På den högsta nivån
(utmärkt förmåga) skall examinanden kunna uttrycka sig mångsidigare och ändamålsenligare än på
de lägre nivåerna även i språkligt krävande situationer. Han eller hon förväntas att kunna tala i såväl
officiella som inofficiella arbetsrelaterade sammanhang nästan som en nativtalare. Temaområdena
och kommunikativa syften simuleras i olika språksituationer som har anknytning till arbetet, till
exempel möten, kundtjänst, mottagningar och konsultationer och i situationer där dessa förbereds.
(Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen 2005:10, 13–14)
Inom temaområdet samhälle och förvaltning behandlas allmänna arbetsrelaterade teman såsom
förvaltning och administration. Temaområdet eget arbete och egen utbildning handlar om liknande
teman som examinanden behöver i sitt vardagliga arbete och olika situationer som sammanhänger
med de egna arbetsuppgifterna samt till exempel egen utbildning och egna språkkunskaper. Det tredje
temaområdet social växelverkan handlar om kommunikation i olika sociala situationer såsom
kundtjänst och telefonsamtal. (Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen 2005:13–14)
I tabell 4 jämförs hur temana som presenteras i Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen
kommer fram i gymnasiets läroplan. Jag granskar också om och hur varje tema behandlas i
läroboksserierna Magnet och Galleri. Jämförelsen baserar sig på materialet som är presenterat i
kapitel 6. Närmare översikt över läroplanens teman ges i tabell 2 i avsnitt 4.3. Jag är intresserad av
om det finns ett samband mellan gymnasiets och högskolans svenskundervisning och hur
språkinlärningskontinuum ser ut i slutet av formella språkstudier. I den första kolumnen från vänster
i tabell 4 presenteras temana enligt Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen och i den
andra kolumnen deras motsvarigheter i gymnasiets läroplan. Sambandet mellan dessa två är inte alltid
klart och behandlingssättet kan vara mycket olikt, men för att göra jämförelsen lättare har jag försökt
hitta så passande motsvarigheter som möjligt. I kolumnerna tre och fyra tar jag upp hur dessa teman
behandlas i läroboksserierna Magnet och Galleri. Jag använder namnen på läsestyckena eller
böckernas färdiga teman om de motsvarar varandra eller har liknande innebör för tabellen, annars har
jag själv bearbetat namnen från texternas innehåll. Inom parentes står numren på läroboken där
stycket eller temat finns. Jag anser att detta är ett intressant faktum eftersom det finns olikheter i
ordningen av behandlingen av temana mellan läroplanen och läroböckerna. I den sista kolumnen
kommenterar jag mycket kortfattat behandlingen av temana eller lägger märke till andra intressanta
saker gällande temavalet.
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Det första temat samhälle och förvaltning innehåller ganska svåra och abstrakta teman, speciellt från
unga språkanvändares synvinkel. Själva rubriken (samhälle och förvaltning) syns på något sätt i
gymnasiets läroplan och också i läroböckerna, men till exempel begreppet rättssäkerhet är egentligen
omöjligt att hitta från innehållet av gymnasiets B-svenska. Om man koncentrerar sig enbart på
huvudrubriken kan man hitta likadana teman i tre gymnasiekurser enligt läroplanen: samhälleliga
frågor kan behandlas under kurserna RUB2 (Vardagsliv i de nordiska länderna), RUB5 (Vår
livsmiljö) och RUB7 (Globalisering och internationalisering). I praktiken är dessa teman svårare att
hitta från läroböckerna. Inom läroboksserien Magnet finns det samhälleliga teman i själva verket bara
i den sista boken Magnet 7, var finns tre läsestycken som handlar om likadana ämnen (styckenas
teman är politiken och beslutsfattandet, välfärd och hot samt globalisering och det internationella
ansvaret). Det samma gäller läroboksserien Galleri: samhälleliga frågor behandlas enbart i den sista
boken Galleri 7 var finns ett läsestycke om samhälle och politik. Det som är intressant här är att
språkexaminas teman behandlas på en ”högre” och abstraktare nivå i gymnasiestudier än i
språkexamina. Det enda stycket där dessa frågor behandlas på en vardagligare nivå är stycket om
beslutsfattandet och politiken i båda läroböckerna, och även där talas mestadels om den
riksomfattande nivån, vilket i sin del kan redan vara för abstrakt för unga studerande. Å andra sidan
kan man fråga om det är överhuvudtaget möjligt att behandla temana som rättssäkerhet eller social
trygghet på ett främmande språk i gymnasieundervisningen på ett vettigt sätt.
Det andra allmänna temat i språkexamina är eget arbete och egen utbildning som är självklart mycket
konkretare än det föregående, och det också behandlas mycket mer under gymnasiestudier. Temat
kan innehålla frågor till exempel om arbetslivets dagliga rutiner och examinandens egen utbildning
och språkkunskaper. Överraskande nog syns temat i läroplanen bara i beskrivningen av den första
kursen RUB1 (Skola och fritid), men läroböckerna behandlar ämnet under flera olika kurser. Inom
läroboksserien Magnet behandlas utbildning och arbete i böckerna Magnet 1, Magnet 2, Magnet 5
och Magnet 7. Studierna behandlas i samband med temana gymnasiestudier i Finland och Sverige
och studier och framtidsplaner, arbetet i sin del tillsammans med temana arbetslivet och
penningaffärer, arbetslivet och volontärarbete i utvecklande länder. Läroboksserien Galleri
koncentrerar sig mer på beskrivningen av arbetslivet än Magnet gör, men samtidigt behandlas
studielivet mindre. De fortsatta studierna behandlas enbart i Galleri 7 i ett läsestycke, medan
arbetslivet behandlas i böckerna Galleri 2 (Nordjobb), Galleri 4 (volontärarbete i Afrika), Galleri 5
(i två stycken: att arbeta i ett tv-program och journalister berättar om sina arbetsminnen) och Galleri
7 (arbetslivet). Båda läroboksserierna lyckas att behandla temat arbete på ett ändamålsenligt sätt med
tanke på gymnasisternas liv. I båda läroboksserierna berättas om det blivande arbetslivet samt
volontärarbete, vilket kan vara möjligt också för unga studerande. Magnet behandlar också
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deltidsarbete vid sidan av studier, medan Galleri berättar om Nordjobb som erbjuder
sommarjobbmöjligheter för studerande i nordiska länder. Självklart kan det inte behandlas några
specifika arbetsfrågor under gymnasiestudier, utan behandlingen sker på en mycket allmän nivå.
Det tredje temat social växelverkan tycks vara det enklaste att behandla också under gymnasiestudier.
Under detta tema kan enligt Grunderna för språkexamina för statsförvaltningen behandlas till
exempel kunskaperna att presentera sig, att tala i telefon eller att kommunicera skriftligt. Betoningen
av temana syns också i läroplanen: enligt den kan och skall temana behandlas under kurserna RUB1
(Skola och fritid), RUB2 (Vardagsliv i de nordiska länderna), RUB4 (Att leva ensam och tillsammans
med andra) och RUB6 (Tala och förstå bättre). Ändå syns själva temana inte så mycket i
läroböckerna: i Magnet 2 behandlas skrivning av e-post och användning av mobiltelefonen, men
annars finns det behandling av ämnena varken i andra Magnet-böckerna eller i Galleri-böckerna som
helhet. Detta ser mycket överraskande ut med tanke på temats praktiska karaktär. Samtidigt är det
ändå mycket svårt att skilja till exempel kunskapen att kommunicera skriftligt från gymnasiets
svenskundervisnings allmänna skriftliga övningar, vilka finns förstås rätt många under varje kurs.
Det vill säga man kan fråga vad förhållandet mellan begreppet kommunikation som ett tema och själva
aktiviteten kommunikation är, när meningen är ju att öva att kommunicera på svenska under hela
studietiden. Trots allt anser jag att Magnets stil att lyfta fram e-poster och sms (användning av
mobiltelefonen) i läsestyckena är bra, eftersom både e-post och mobiltelefonen är viktiga och
praktiska kommunikationsmedel såväl i arbetslivet som på fritiden. På sätt och vis är dessa teman i
språkexamina till och med så enkla att de kan tänkas att höra till grundskolans svenskundervisning
(till exempel temat att presentera sig), och troligen har de också behandlats under de förstå åren av
svenskundervisningen. Ändå är temana så viktiga (speciellt med tanke på finländares tystlåtenhet
enligt stereotyper) i dagens arbetsliv oberoende av branschen, att jag anser att de borde behandlas på
alla utbildningsstadier. På samma sätt skulle det vara viktigt att öva olika artighetsfraser och ”small
talk” på svenska redan under studietiden, så att övergången till arbetslivets krav och till exempel
kundtjänstsituationer skulle ske lättare.
Språkexaminas teman behandlas i läroplanen från ungdomarnas synvinkel, så det är lätt att förstå att
till exempel arbetslivet behandlas mestadels med tanke på ungdomarnas framtid. Speciellt med detta
tema har språkstudier vid högskolorna en viktig roll, eftersom de förbereder studerande för
arbetslivets krav och bygger en bro mellan språkstudier i gymnasium och den eventuella språkexamen
för statsförvaltningen. Det finns också andra teman som egentligen inte behandlas i dessa två
läroboksserier i svenska, till exempel rättssäkerhet, vilket är ju ett ganska abstrakt och svårt ämne för
unga speciellt på ett främmande språk. Ändå sägs det i läroplanens del av gymnasiets allmänna
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uppgifter att studerande borde få ”en nyanserad uppfattning om medborgarnas grundläggande
rättigheter i Finland, i Norden och i Europeiska unionen, om vad dessa rättigheter innebär i praktiken
och om hur de upprätthålls och utvecklas” (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:14). Man kan
fråga sig om det är överhuvudtaget möjligt eller vettigt att försöka att lära sådana teman i gymnasiets
språkundervisning. Trots allt är det anmärkningsvärt att läroplanens och gymnasiets läroböckers sätt
att behandla olika teman ofta är komplicerade och abstraktare än hur de ser ut i Grunderna för
språkexamina för statsförvaltningen. Kanske skulle det vara mera fruktbar att behandla vardagligare
teman under gymnasiestudier och koncentrera sig på sådana ämnen som kunde vara nyttiga för
studerande också i framtiden?

7.2 Skillnader mellan temana i gymnasiets B-svenska och språkexamina för statsförvaltningen
På grund av gymnasiets allmänbildande karaktär och uppgift är det självklart att det uppstår sådana
teman under gymnasiestudier i svenska som inte förekommer i språkexamina för statsförvaltningen.
Eftersom det ändå finns så många teman i språkexamina som inte behandlas i gymnasiet anser jag att
det är nyttigt att reda ut vad som behandlas i gymnasiets B-svenska i stället för språkexaminas teman.
I detta avsnitt presenterar jag läroplanens och läroböckernas sätt att behandla temana (om det är olikt
språkexaminas behandlingssätt) och tar upp teman som hör till gymnasiets svenskundervisning enligt
läroplanen men som inte behandlas i språkexamina.
Som det redan nämns i avsnitt 7.1 behandlas flera ämnen på en högre och abstraktare nivå i gymnasiet
jämfört med språkexamens krav. Sådana teman är till exempel samhälle och förvaltning, inom vilket
gymnasiekurser behandlar litet den riksomfattande politiken och beslutsfattandet samt globala
företeelser, men till exempel beslutsfattandet på den kommunala nivån behandlas egentligen inte.
Begreppet näringsliv förekommer inte i läroplanens beskrivning och instruktioner gällande
svenskundervisning. Däremot nämns begreppet i läroplanens allmänna del samt också i instruktioner
för några andra läroämnen, till exempel finska för svenskspråkiga studerande (det andra inhemska
språket) och i samband med undervisning av främmande språk. Språkexamens temaområde eget
arbete och egen utbildning behandlas i läroböckerna på ett övergripande sätt, fast läroplanens
instruktioner för det är mycket kortfattade. Däremot syns temat social växelverkan mycket klarare i
läroplanen som det gör i läroböckerna. Enligt läroplanen betonas muntliga kunskaper under flera
kurser, vilket också görs varierande i läroböckerna (se tabell 3), men ändå finns det ingenting specifikt
om temana som lyfts fram i språkexamina. Till exempel möten och andra offentligare
samtalssituationer syns inte i läroplanen, även om dessa teman är säkert nyttiga också för gymnasister.
60

Lärokursernas teman i läroplanen rör kraftigt ungdomarnas liv i början av gymnasiestudier, vilket är
lätt att förstå när man tänker på studerandes ålder. Därtill behandlas allmänbildande teman såsom
geografi (speciellt med tanke på Norden) och kultur. Studerande lär sig ganska detaljerad information
på svenska om till exempel de nordiska länderna eller olika religioner och livsåskådningar. Mot slutet
av studierna blir ämnesområdena ännu komplexare, när meningen är att behandla till exempel den
föränderliga livsmiljön i samband med språkstudier. Enligt Utbildningsstyrelsens ändring av
läroplanen borde den sjätte kursen i B-svenska koncentrera sig på muntliga kunskaper, vilket stöder
väl språkexamens temaområde social växelverkan. Trots detta bevarade båda läroböckerna i min
undersökning mer eller mindre det egentliga temat i läroplanen (Kultur i ord och handling), så temana
i böckerna och läsestyckena handlade om kultur i bred bemärkelse, även om muntliga övningar ändå
fanns rätt många av. Den sista riksomfattande lärokursen (RUB7) handlar om globalisering och
internationalisering, och speciellt med denna kurs behandlas mycket svårare teman än vad behövs i
språkexamen för statsförvaltningen. De studerande borde lära sig om världsomspännande företeelser
och internationell påverkan, och samtidigt behandlas delaktighet i beslutsfattande samt internationell
påverkan och internationellt ansvar.
Det som skiljer temana i gymnasieundervisningen från språkexamen för statsförvaltningen ännu mer
är gymnasiets gemensamma temaområden, som borde behandlas inom varje läroämne. Temana är
viktiga med tanke på gymnasiets allmänbildande roll, men samtidigt kan de vara rätt abstrakta att
behandla på ett främmande språk. Dels har läroboksförfattare i min undersökning tagit hänsyn till
temaområdena också i läroböckerna, dels blir det gymnasiets och lärarens eget ansvar och val att
tänka på hur temana behandlas. Temaområdena teknologi och samhälle samt informations- och
mediekunskap kan erbjuda användbart ordförråd och terminologi med tanke på framtidens
arbetsuppgifter och också språkexamen, men risken är att temana behandlas på en för hög nivå, som
till exempel teknologi behandlas i båda läroboksserierna. I samband med temaområdet hälsa och
trygghet borde man behandla såväl fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Detta tema är troligen
något som läraren kan och borde möjliggöra genom att skapa en trygg atmosfär i klassen och bland
studerande, men som ett riktigt tema i svenskundervisning är ämnet ganska komplext. Detta syns
också i lärobokserierna Magnet och Galleri; temat behandlas mestadels ur en fysisk synvinkel till
exempel med hjälp av inlärningen av kroppsdelar på svenska.
Kanske det mest krävande temaområdet med tanke på svenskundervisning är hållbar utveckling.
Enligt läroplanen borde studerande lära sig åtminstone baskunskaperna om de ekologiska,
ekonomiska, sociala och kulturella dimensionerna av en hållbar utveckling. Målsättningarna kring
detta tema är rätt många och kräver ganska djup förståelse av ämnet – även på modersmålet. I båda
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läroboksserierna behandlas temat till exempel ur klimatförändringens synpunkt. Ordförrådet kan vara
ganska krävande med tanke på gymnasisternas tidigare språkkunskap, och man kan fundera hur
nyttigt temat är ur språkfostrans synvinkel.
Det som är intressant i gymnasiets gemensamma temaområden, läroplanen för svenska och temana i
språkexamen för statsförvaltningen är att gymnasiets temaområde aktivt medborgarskap och
entreprenörskap inte alls nämns i samband med svenskundervisning, även om alla andra
temaområdena nämns. Enligt läroplanen borde de studerande lära sig i samband med temat till
exempel att känna till olika demokratiska system och verksamhetssätt, känna till olika former av
företagsamhet samt kunna skapa sig en egen motiverad uppfattning och diskutera den så att också
samtalspartnerns åsikter respekteras (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003:27). Dessa teman
gällande aktivt medborgarskap och entreprenörskap ser ganska liknande ut med temana i
språkexamen för statsförvaltningen, och därför verkar det mycket märkligt att detta temaområde är
det enda som inte behandlas i samband med svenska språket i läroplanen. Det kan vara lika svårt att
lära ungdomar beslutsfattandet på olika nivåer eller samtalsstrategierna på svenska som det är att lära
dem fakta om klimatförändringen, men när man tänker på möjliga språkanvändningssituationer i
gymnasisternas

liv,

som

till

exempel

det

redan

nämna

Nordjobbet

eller

andra

sommarjobbmöjligheter, kan man lätt anse att detta temaområde skulle kunna vara nyttigt och till och
med praktiskt.
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8 SAMMANFATTANDE RESULTAT
I detta kapitel presenterar jag sammanfattningen av mina forskningsresultat. Sammanfattningen
innehåller de centralaste resultaten av mina fem forskningsfrågor med hjälp av vilka jag har sökt svar
på mitt forskningsproblem. Forskningsproblemet handlade om likheter och olikheter i val av
lärokursernas teman i läroboksserierna Magnet och Galleri. Min hypotes var att det skulle finnas
likheter och olikheter mellan dessa två. Hypotesen stämmer, eftersom behandlingssättet av
läroplanens teman är ganska likadan i båda böckerna till och med i sådana fall när temana i
läroböckernas lärokurser inte följer läroplanens instruktioner, men det finns ändå några olikheter i
realisationen av läroplanens teman. Likheterna är klaraste i början av den medellånga lärokursen, det
vill säga i läroböckerna för kurser RUB1 och RUB2. De första kurserna bygger en bro mellan
svenskundervisning och -studier i grundskolan och i gymnasiet, så temana är mycket vardagliga och
deras behandlingssätt informellt. Det finns överraskande likheter mellan Magnet 3 och Galleri 3:
enligt läroplanen är kursens RUB3 tema Finland, Norden och Europa, men båda läroböckerna
koncentrerar sig mestadels på Finland. På samma sätt behandlar båda dessa böcker naturen, även om
läroplanen instruerar att naturen borde behandlas under kursen RUB5, vilket görs varken i Magnet 5
eller Galleri 5. Olikheter finns också: till exempel de sista böckernas Magnet 7 och Galleri 7 sätt att
behandla läroplanens tema globalisering och internationalisering är litet olikt. Magnet 7 ser på
temaområdet ganska bokstavligen och bokens teman kan vara mycket krävande för gymnasister.
Galleri 7 tar mer friheter och behandlar också till exempel fortsatta studier på denna kurs, även om
de inte tillhör läroplanens kursinstruktioner. Ändå finns det inga märkvärdiga olikheter i
läroböckernas teman som helhet, utan olikheterna syns mer i behandlingssättet av temana och olika
texttyper.
Min första forskningsfråga var vilka slags teman det finns i gymnasiets läroplan för B-svenska.
Resultaten är att temana i början av den medellånga lärokursen är mycket praktiska och handlar om
studerandes liv, studievärlden och hemlandet. Från och med den fjärde kursen blir temana abstraktare;
under lärokurserna behandlas till exempel religioner, livsåskådningar, miljöfrågor och globala
företeelser. Ämnesområdena kräver att de studerande kan behandla temana mera djupgående och att
de kan dra slutsatser och formulera egna opinioner gällande temana.
Den andra forskningsfrågan var hur läroplanens olika teman behandlas i två läroboksserierna för
gymnasiets B-svenska. Det är kanske en självklarhet att ungdomar och deras röst syns och hörs
kraftigt i båda läroboksserierna och temana behandlas ur ungdomarnas synvinkel. Största delen av
läsestyckena har unga människor i centrum, men ibland finns det också äldre personer i texter. Sådana
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fall är till exempel intervjuer av offentliga personer eller läsestyckena var yrkesutövare berättar om
sitt arbete. Båda läroboksserier Magnet och Galleri innehåller autentiska texter som är mestadels ur
tidningar men skönlitterära texter finns också. Med hjälp av skönlitterära texter blir behandlingen av
läroplanens teman litet mångsidigare. Även om autenticitet finns i båda läroboksserierna är de flesta
av läsestyckenas texter ändå bearbetade för läroböckerna. Det finns intressanta skillnader i
behandlingssättet av den sjätte kursens teman i läroböckerna. Kursens namn och tema var
ursprungligen kultur i ord och handling men efter förändringen av läroplanen heter kursen tala och
förstå bättre, och som slutresultat behandlar dessa två läroboksserier kursen olikt. Det finns rätt
många muntliga övningar i båda böckerna, men Magnet 6 har behållit kulturen som utgångspunkt i
läsestyckena medan Galleri 6 innehåller också olika teman.
Den tredje forskningsfrågan var vilka slags övriga teman som tas upp i läroböckerna. Läroplanens
instruktioner om temana är ganska vaga, så det är lätt att behålla olika slags ämnen under
temaområdena. Det finns ändå några läsestycken eller teman i läroböckerna vilka inte förekommer i
läroplanen, till exempel i Galleri 3 behandlas temat Finland också från historiens synvinkel, fast
läroplanen säger ingenting om historia. De största skillnaderna mellan läroplanen och läroböckerna
syns på den femte kursen: enligt läroplanen är kursens teman naturen, den föränderliga livs- och
arbetsmiljön samt massmedierna, men dessa två läroböcker handlar också om olika teman. Det som
är mycket intressant är att de här egna temana som inte kommer från läroplanen är samma i båda
böckerna: såväl Magnet 5 som Galleri 5 handlar om trafik, reklam och livsstilar på denna kurs. Ett
annat tema som inte behandlas i läroplanen är turismen och resandet, vilket behandlas i Galleri 6 och
till och med litet också i Galleri 7. Annars är det svårare att hitta några klara olikheter mellan temana
i läroplanen och läroböckerna, eftersom man kan till exempel under temat aktuella nordiska
händelser räkna in nästan vad som helst.
Med hjälp av den fjärde forskningsfrågan kartlade jag vilka slags teman som finns i språkexamen i
svenska för statsförvaltningen. Det blev klart att språkexamens teman är mycket praktiska och handlar
mestadels om saker och ämnen som examinanden behöver i sina vardagliga arbetsuppgifter. Det finns
tre större ämnesområden (samhälle och förvaltning, eget arbete och egen utbildning och social
växelverkan) vilka alla innehåller mindre beståndsdelar som till exempel ens egen utbildning och
språkkunskaper samt att svara och tala i telefon. Själva innehållet av examen varierar i olika
provtillfällen och alla teman behandlas nödvändigtvis inte. Det ser ut att kommunikationsförmågan
(både den skriftliga och den muntliga) värdesättas i språkexamen för statsförvaltningen, vilket är lätt
att förstå med tanke på till exempel olika kundtjänstsituationer.
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Den femte och sista forskningsfrågan gällde sambandet mellan temana i gymnasiets B-svenska och
temana i språkexamen, det vill säga jag antog att det skulle finnas ett samband mellan dessa två.
Sambandet finns, men det är inte så klart. Gymnasiets sätt att behandla temana är abstraktare, och
även om språkexamens teman behandlas på en viss nivå finns det ändå många andra, mer
allmänbildande temana i läroplanen och läroböckerna. Språkexamens första tema samhälle och
förvaltning nämns på en allmän samhällelig nivå flera gånger i läroplanen, men i praktiken behandlas
temana mestadels ur beslutsfattandets synpunkt i de sjunde läroböckerna. Med det andra temat eget
arbete och egen utbildning är situationen helt olik: temat nämns bara i samband med den första kursen
i läroplanen, men speciellt studielivet och utbildning behandlas i flera läsestycken och läroböckerna
i båda läroboksserierna. Arbetsförhållanden och dagliga arbetsrutiner är förstås nästan omöjliga
teman att behandla under gymnasiestudier, men båda läroboksserierna lyckas med att behandla
arbetet både från nutidens och framtidens synvinklar. Det sista temat social växelverkan är det mest
komplicerat ur forskningens synpunkt, eftersom det är svårt att skilja mellan temat kommunikation
och den egentliga verksamheten. Samtidigt anser jag att detta tema är det nyttigaste också i
studerandes liv, eftersom man behöver kommunikationsförmåga i alla slags sommarjobb och likadana
situationer – kanske även på svenska. Likadana teman finns på många ställen i läroplanen, men som
riktiga ämnesområden syns de bara i Magnet 2 (organisering av ett möte, användning av
mobiltelefonen) och inte i andra Magnet- eller Galleri-böckerna. Ändå måste man komma ihåg att
såväl skriftlig som muntlig kommunikation övas mer eller mindre på varje kurs.
Det finns beröringspunkter och likheter mellan temana i gymnasiets B-svenska och temana i
språkexamen. Det ser ut att studierna i dessa två utbildningsstadier syftar på två olika håll: gymnasiets
uppgift är att ge den studerande en allmänbildande utbildning och denna princip syns också i
undervisning i det andra inhemska språket. Språkexamen i sin del utgår från ett mycket praktiskt
synsätt och meningen är att mäta examinandens kommunikationsförmåga på svenska i sitt eget arbete.
Det är omöjligt och troligen också onödigt att bestämma vilketdera sättet är bättre, men jag anser att
det är viktigt att observera dessa olikheter med temana och målsättningarna.
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9 DISKUSSION
Det talas om livslångt lärande idag, och detta gäller speciellt studier i språk i det finska
utbildningssystemet. Språkinlärningskontinuum i svenska börjar i grundskolan, fortsätter i gymnasiet
eller i den yrkesinriktade utbildningen på andra stadiet och efter detta vid högskolan. Ändpunkten av
språkinlärningskontinuum är i många fall språkexamen i svenska för statsförvaltningen, som all
undervisning i svenska slutligen kan syfta till. Med tanke på referensramen och dess synsätt på
inlärningen är det viktigaste att lära studerande att lära sig och att förstå att inlärningen fortsätter hela
livet. Utan studerandes egen aktivitet blir inlärningen enbart yttre och språkkunskaper blir inte
tillämpliga, och med tanke på dagens kommunikativa synsätt på språk borde situationen vara helst
den motsatta. Vad kan en lärare göra för att förbättra sina studerandes motivation och således
inlärningsresultaten? Det finns visst ett och annat som kan göras, men jag anser att temana som
behandlas i undervisningen har en viktig roll och därför ville jag forska temana i svenskundervisning
på olika utbildningsstadier.

Språkundervisningens uppgift och målsättning
Vad är språkundervisningens egentliga uppgift och målsättning? När grundläggande kunskaper har
nåtts och den studerande kan presentera sig själv och klarar av vardagliga situationer, vad borde
undervisas för honom eller henne då? Enligt min mening skiljer sig gymnasiestudiers och
språkexamens synvinklar ganska kraftigt här. Det ser ut att svenskundervisningen i gymnasiet borde
omfatta alla de allmänbildande kunskaper som betonas i gymnasiets allmänna roll och uppgift, det
vill säga att gymnasisterna borde lära sig att behandla alla slags ämnen såväl på svenska som på andra
språk och naturligtvis på modersmålet. I språkexamen för statsförvaltningen testas vardagliga
situationer i arbetslivet och då framhävs speciellt muntliga kunskaper och språkförmågans praktiska
roll. Man kan fundera på om det egentligen är viktigare att studerande kan diskutera hållbar
utveckling eller historiska händelser, om han eller hon inte kan i själva verket prata ”small talk” eller
inte vågar öppna munnen i autentiska situationer. Detta kan frågas speciellt när det har märkts att
studerandes kunskaper i svenska har blivit sämre och studerande har svårigheter att klara sig av
svenskundervisning och examina vid högskolor. Om kravnivån blir för hög i gymnasiets B-svenska
och studerande lär sig inte allt detta som de borde, hur är det överhuvudtaget möjligt att bilda upp
från det och öka språkförmågan i senare studier? Samtidigt måste man komma ihåg att gymnasiets
svenskundervisning också har en viktig roll i undervisning i grammatik. Det kan ändå ifrågasättas
vad balansen mellan antalet grammatikundervisning och kommunikativa förmågan borde vara,
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vilkendera anses vara viktigare? Detsamma gäller temana i språkundervisningen. Förstås är det fint
om studerande kan diskutera om globala företeelser och säkert når en del av studerande denna nivå.
Samtidigt finns det ändå för många studerande – blivande professionella i framtidens arbetsliv – som
kan så litet svenska att de inte klarar sig i vardagliga kundtjänstsituationer. Gymnasiets läroplan ger
instruktioner för svenskundervisning och temana för lärokurserna, men det finns inga speciella krav
för att just dessa teman borde behandlas i undervisningen. Läroboksförfattare har alltså en viktig roll
i temavalet, eftersom lärare brukar följa läroböckerna ganska direkt (se till exempel Huhta et al.
2008b). I min undersökning kommer det fram att läroboksförfattare följer läroplanens anvisningar
rätt så mycket men de tar också några friheter som till exempel med temana i Galleri 7.

Kunskaperna i svenska förr, nu och i framtiden
Forskningsresultaten visar att många tjänstemäns kunskaper i svenska har blivit sämre under de
senaste åren. Detta borde beaktas också i svenskundervisningen i grundskolan och på andra
utbildningsstadier,

eftersom

svaga

kunskaper

är

svåra

att

förbättras

bara

inom

tjänstemannaspråkutbildningen. (Sajavaara 2000:13) De kommande läroplansförändringarna
kommer att ha en stor inverkan på svenskundervisning, eftersom B-språket (alltså vanligtvis svenska
för finskspråkiga elever) börjar redan på grundskolans sjätte klass från och med 2016. Antalet
årsveckotimmar stiger ändå inte och detta betyder att mängden av svenskundervisning på högstadiet
minskar. Man kan fundera på hurdana resultaten blir, eftersom det har märkts redan nu att studerandes
kunskaper i svenska på andra stadiet är mycket ojämna. Som det sägs i flera undersökningar (se till
exempel Sajavaara 2000 och Fiilin 2007) är inlärningsresultaten med svenska språket inte så bra som
de brukade vara och jag är väldigt osäker på om denna förnyelse kommer att förbättra situationen. En
motivering för förnyelsen har varit att elevernas motivation mot språket förbättras med tidigare
svenskundervisning och detta kan ju vara sant, men om antalet lektionerna minskar så kraftigt under
årskurserna 7–9 är motivationens roll troligen ganska liten.

Den elektroniska studentexamen
Förutom läroplansförnyelsen sker det också andra märkvärdiga förändringar i studievärlden.
Studentexamen blir elektronisk under de kommande åren och detta kommer troligen att påverka
undervisningen i gymnasiet. Just nu talas det i media om användningen av stavningskontrollprogram
i språkprov borde accepteras i studentexamen eller inte. Några lärare har sagt att det borde vara helt
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acceptabelt att använda ett sådant program, eftersom man använder stavningskontroll på samma sätt
senare i arbetslivet och på fritiden. Det vill säga att användningen av stavningskontrollprogram som
hjälpmedel skulle i detta fall främja autenticitet, vilket är något som man strävar efter i
språkundervisning nästan hela tiden (åtminstone enligt referensramen). Samtidigt är några
språklärare emot detta hjälpmedel, eftersom det underlättar skrivandet i provtillfället därför att
programmet markerar alla skrivfel som skribenten gör. En modersmålslärare sade ändå i intervjun att
de yttre felen är ganska meningslösa ur hennes perspektiv eftersom innehållet är det viktigaste. Detta
stämmer troligen också med andra språk, men synvinkeln är ändå olik därför att man lär också
grammatik och andra strukturbaserade saker för studerande när man undervisar främmande språk.
Man kan fundera på hurdana konsekvenser uppstår i gymnasieundervisning i språk om användning
av stavningskontrollprogram accepteras. Kommer grammatikens roll minskas, om tanken är att
datorn påpekar om fel görs?

Wash-back-fenomenet
Språkundervisning ses ofta enbart som förmedlande av tekniska kommunikationsmedel såsom
ordförråd och strukturer för studerande. Detta kan bero på slutexamens retroaktiva inverkan:
studentexamen mäter nästan ingenting om behärskandet av målspråkets kultur. Det är förståeligt att
den begränsad tid som finns för undervisningen används för att genomgå alla de saker som studerande
borde kunna i prov och äntligen i studentexamen. Slutexamen har en så viktig roll i studerandes
fortsatta studier, eftersom dess betyg kan påverka om studerande antas till högskola. Dessutom
jämförs gymnasier på grund av studentexamensbetyg. (Karjala 2003:95) Också Salmenkivi (2013)
skriver om det så kallade wash-back-fenomenet, i vilket studentexamen börjar påverka det som lärs i
gymnasiet i stället för att examen bara skulle testa det som studerande har lärt sig under
gymnasiestudier. Detta fenomen känns bekant men samtidigt konstigt med tanke på
svenskundervisning, speciellt när man tänker på antalet studerande som skriver svenska i
studentskrivningar; detta har ju minskats kraftigt under de senaste 10 år efter provet i svenska blev
frivilligt. Trots detta syftar all svenskundervisning – medvetet eller omedvetet – fortfarande till
studentexamen i stället för att huvudidén vore att lära studerande det som de kanske skulle behöva i
sitt liv.
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Problem med svenskundervisning vid högskolor
Ett allmänt känt faktum är att det finns brist på pengar på alla utbildningsstadier och detta påverkar
tyvärr också språkundervisning. Antalet kurser och lektioner (och till och med språk som lärs) i
språkcentraler har minskats och självständiga studier har en större vikt än tidigare. När detta
kombineras med det att nya högskolestuderande har sämre kunskaper i svenska än studerande borde
ha i början av studierna är det självklart att det blir mycket svårare att nå den nivå som förväntas från
dem i slutet av studier. Man kan fundera på hurdana resultat fås från språkexamen i svenska för
statsförvaltningen om studerande har svårigheter även med grundläggande språkkunskaper. Om
lärare är tvungna på alla utbildningsstadier att bättra på studerandes kunskaper eftersom de inte har
lärt sig allt detta som de borde ha, är det troligtvis frustrerande för såväl läraren som studerande. Detta
skapar en ond cirkel; om man måste upprepa för mycket i början av studier på ett nytt
undervisningsstadium eftersom kunskaperna är för svaga finns det inte tillräckligt mycket tid för att
gå igenom alla de nya saker som borde läras. När tempot blir för snabbt kommer alla studerande inte
att lära sig allt som de borde, vilket i sin del orsakar ångest och frustration, och på nästa
utbildningsstadium börjar allt detta på nytt. Det är självklart att ingenting i denna brådska ökar
motivation och med en dålig motivation brukar också resultaten bli dåliga.

Sammanfattande tankar om temat och ytterligare forskning
Sambandet mellan gymnasiestudier i svenska och språkexamen för statsförvaltningen har
uppenbarligen inte forskats tidigare, och därför var det ganska arbetsamt att hitta goda källor gällande
mitt tema. På samma sätt har temana i gymnasiets läroplan, läroböckerna och språkexamen inte
forskats så mycket, och speciellt inte sambandet mellan dessa tre. Jag hittade några undersökningar
om temana i grundskolans läroböcker och de var nyttiga för mitt arbete. Ändå är jag nöjd med valet
av forskningstemat, eftersom jag alltid har ansett att man kan påverka mycket motivationen och
således inlärningen med bra och intressanta temana, och tyvärr också tvärtom. Jag anser att detta är
en anmärkningsvärd sak speciellt med de studerande som inte är så duktiga eller motiverade. Jag
måste ändå medge att jag koncentrerade mig mestadels på läsestyckenas texter i läroböckerna och det
finns visst många andra saker i läroböckerna som man kunde forska. I detta arbete hänvisade jag till
antalet och stilen i övningar, men det skulle vara intressant och nyttigt att närmare undersöka övningar
i gymnasiets B-svenskas läroböcker. Om datorer och alla slags elektroniska läromedel kommer att ha
en större roll i undervisning (vilket de säkert kommer att ha på grund av den elektroniska
studentexamen) skulle det vara intressant att få veta hur allt detta påverkar läroböcker och deras
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övningar. En annan intressant sak i jämförelsen av läroböckernas innehåll var dessa två
läroboksseriers ordlistor som var ganska olika. Ordlistornas innehåll och mängd skulle också vara
värda att forskas. Dessutom kunde man fortsätta att forska språkinlärningskontinuum, grundskolans
undervisningsmaterial och/eller svenskundervisningen vid högskolor (det vill säga i språkcentraler),
eller så kunde man ta hänsyn till båda dessa yttersta ända. Under denna undersökning har jag märkt
hur viktigt det är för en lärare att förstå språkundervisningens kontinuerliga karaktär: det är omöjligt
att lära studerande någonting om läraren inte vet och förstår det som har lärts dem tidigare – och även
viktigare; det som de verkligen har lärt sig.
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10 SAMMANFATTNING
I denna undersökning ville jag sätta mig in i språkinlärningskontinuum i svenska och speciellt
koncentrera mig på temana i undervisningen av gymnasiets B-svenska och språkexamen i svenska
för statsförvaltningen. På grund av Finlands tvåspråkighet skall alla personer i offentliga
arbetssituationer vara kompetenta att kunna använda båda inhemska språk vid behov. Dessa
språkkunskaper kan visas genom språkexamen för statsförvaltningen, vilket all svenskundervisning i
Finland slutligen kan syfta till. Svenskundervisning på olika utbildningsstadier bygger ihop ett
språkinlärningskontinuum, som börjar i grundskolan och kan fortsätta till högskolan. Jag var
intresserad av om det skulle finnas en kontinuitet och logik mellan olika utbildningsstadier och
speciellt med temana som behandlas i undervisningen. Det ser ändå ut att det finns inget särskilt
samband mellan temana på olika utbildningsstadier; temana i gymnasiets B-svenska är rätt så olika
från temana i språkexamen för statsförvaltningen.
Den obligatoriska svenskundervisningen börjar i grundskolans sjunde klass. Meningen är att lära
eleverna grundkunskaper i svenska och samtidigt undervisa kulturella saker om Sverige och också
om finlandssvenskar, eftersom svenska såväl som alla andra språk är ett färdighets- och kulturämne.
Efter dessa grundkunskaper fortsätter studier i svenska på andra stadiet antingen i yrkesutbildning
eller i gymnasium. I yrkesutbildningen syftar språket mot arbetslivets krav men samtidigt är
meningen att nå samma kunskapsnivå som i början av svenskundervisningen i gymnasiet. Det är
obligatoriskt att studera åtminstone fem kurser svenska i gymnasiet, även om det inte längre är
obligatoriskt att skriva svenska i studentexamen. Temana i svenskundervisningen kommer från
gymnasiets läroplan, vilket i sin del styrs av referensramen. Referensramens betoning ligger på
kommunikativa kunskaper, men under gymnasiestudier skall man också behandla andra
allmänbildande teman samt lägga märke till grammatiska strukturer. Samtidigt betonas det ändå i
referensramen att målet för inlärningen är en funktionell flerspråkighet i stället för en infödd talares
nivå. Den kulturella synvinkeln borde också fortfarande synas i gymnasieundervisningen, men enligt
forskare finns det brister på autenticitet och undervisning av kulturella drag i språkundervisning.
Språkstudierna fortsätter vid högskolan och slutligen är det möjligt att visa sina kunskaper i svenska
i språkexamen för statsförvaltningen.
Temana i gymnasiets läroplan för B-svenska utgår från ungdomarnas liv och andra bekanta och
vardagliga saker men när studierna går vidare blir också temana abstraktare och mer krävande. Vid
sidan av språkliga saker och ämnen behandlas också gymnasiets gemensamma temaområden, vilkas
betydelse är att ta upp allmänbildande frågor och hjälpa studerande att växa som människa. Enligt
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denna forskning följde läroboksförfattare ganska troget läroplanens instruktioner och således var
behandlingen av temana ganska likadan i två olika läroboksserier, men det fanns ändå några skillnader
gällande temavalet och dess behandlingssätt. Annars var de två läroboksserierna ganska likadana både
med tanke på utseendet och innehållet: varje bok såg modern ut, använde mestadels unga människor
som centrala personer i texterna och innehöll bitar ur autentiska texter i sig. På samma sätt var
synsättet på kulturella drag ganska traditionellt i båda läroboksserierna. Mot slutet av den medellånga
lärokursen blev läsestyckenas teman svårare och språkliga stoffet mer komplext, och det lades också
märke till de kommande studentskrivningarna och dess krav.
Språkexamen i svenska för statsförvaltningen kan delas in i tre delar: kunskapen att kommunicera på
svenska muntligt och/eller skriftligt och kunskapen att förstå språket. Olika delprov kan tas separat
eller tillsammans och examina finns på tre olika färdighetsnivåer (nöjaktig, god och utmärkt). Temana
i språkexamen för statsförvaltningen är rätt så praktiska och handlar om arbetslivet. Meningen är att
beröra sådana saker och situationer som är vardagliga i arbetet, till exempel kundtjänstsituationer, så
temana i provtillfället varierar enligt examinandens yrke. Det finns ändå gemensamma allmänna
temaområdena, vilka är samhälle och förvaltning, eget arbete och egen utbildning samt social
växelverkan. Kommunikativa kunskaper betonas både skriftligt och muntligt. Temana i gymnasiets
B-svenska och språkexamen skiljer sig med tanke på nyttighet i praktiska situationer.
Gymnasieundervisningens allmänbildande roll gör att en del av temana i gymnasiets
svenskundervisning är ganska djupgående och krävande såväl innehållsmässigt som språkligt, medan
det språkliga stoffet i språkexamen utgår från det praktiska. Några delar av språkexamens teman syns
i läroplanen men inte i läroböckerna och tvärtom; till exempel temat social växelverkan nämns under
flera kursbeskrivningar i läroplanen, men som ämnesområde syns det inte mycket i läroböckerna. På
samma sätt finns det många teman som behandlas under gymnasiestudier i svenska men som troligtvis
inte behövs i språkexamen, såsom livsåskådningar eller kultur. Med hänsyn till språkkunskaperna i
svenska i olika arbetssituationer och språkexamen för statsförvaltningen har svenskundervisningen
vid högskolor en viktig roll, eftersom den bygger en bro mellan gymnasiets språkstudier och
arbetslivets krav med tanke på det fackspråkliga ordförrådet och de muntliga kunskaperna.
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Bilaga 1. Instruktionerna över svenskundervisning i Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 (94–
98).
5.4.2 SVENSKA (I FINSKA SKOLOR)
Undervisningen i svenska skall utveckla de studerandes färdigheter i interkulturell kommunikation.
Den skall ge dem kunskaper och färdigheter i det svenska språket och dess användning
samt erbjuda dem möjligheter att utveckla sina insikter i, förståelse för och uppskattning av
de nordiska samhällena och deras kulturer. Den skall hjälpa de studerande att fördjupa sina
kunskaper om det tvåspråkiga Finland. Undervisningen i svenska bör också ge de studerande
beredskap för självständiga studier i svenska. Syftet är att hjälpa dem att inse att en förutsättning
för verklig kommunikationsförmåga är en långsiktig och allsidig kommunikativ träning.
Som läroämne är svenskan ett färdighets-, kunskaps- och kulturämne.
Mål för undervisningen
De studerande skall i de olika långa lärokurserna nå följande nivåer på nivåskalan
för språkkunskaper (bilaga):
Lärokurs x)
Hörförståelse
Tal
Läsförståelse
Skrift
A-lärokurs x) B2.1 xx)
B1.2 B2.1
B1.2
B1-lärokurs
B1.2
B1.1 B1.2
B1.1
x) A-lärokursen är den lärokurs som inletts på lågstadiet i den grundläggande utbildningen antingen
som obligatoriskt eller frivilligt ämne. B1-lärokursen är den obligatoriska lärokurs i svenska som
i de finska skolorna vanligen påbörjas i åk 7 i den grundläggande utbildningen.
xx) Symbolerna B2.1, B1.2 osv. står alltså här endast som beteckningar för vissa nivåer på språkskalan i bilaga 2. De
skall inte förväxlas med symbolen för lärokursernas längd i den första spalten.

Därtill skall de studerande
• kunna kommunicera på ett sätt som är karakteristiskt för svenskan och svensk kultur
• kunna bedöma sin språkfärdighet i relation till målen
• känna till sina starka sidor som språkbrukare och språkstuderande och veta var de
bör förkovra sig
• kunna utveckla sin språkfärdighet genom ändamålsenliga strategier så att de kan
gå framåt i studierna och bättre utbyta tankar och åsikter.
Bedömning
Vid bedömningen av läroämnet skall alla områden inom språkfärdigheten beaktas enligt
prioriteringarna i kursbeskrivningarna.
Kurser
Kursens teman skall behandlas ur den egna kulturens samt ur det finlandssvenska och det
nordiska kulturområdets synvinkel så att de studerande ges möjligheter till jämförelser.
Dessutom skall de perspektiv beaktas som nämns i de allmänna temaområdena i kapitel 5.
I varje kurs kan också andra ämnen tas upp med hänsyn till de studerandes intressen och
till aktuella frågor.
De studerande skall i varje kurs ges tillfälle att lyssna, läsa, tala och skriva för olika
ändamål fastän prioriteringarna varierar kursvis. I alla kurser fästs vikt vid att kännedomen
om strukturerna och ordförrådet utvidgas och att användningen blir mångsidig och exakt
i enlighet med målen för varje lärokurs. Man bör framhålla skillnaderna i kommunikation
på finska och på svenska samt kulturella faktorer som förklarar skillnaderna. Skönlitteratur
och annat autentiskt material ger möjligheter till detta. För att de studerandes kulturkänsla
skall utvecklas bör de göras medvetna om kulturbundenheten i sitt handlande och sina
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värderingar.
I varje kurs fästes vikt vid de studerandes studieförmåga. De skall handledas att se sina
starka sidor och sina utvecklingsbehov som språkbrukare och språkstuderande. De bör
uppmuntras att använda sig av strategier som är ändamålsenliga för deras utvecklingsbehov
och för respektive studie- och kommunikationsuppgift
Lärokurs som påbörjats i årskurserna 7–9 i den grundläggande
utbildningen (B1)
OBLIGATORISKA KURSER
1. Skola och fritid (RUB 1)
Kursen länkar samman språkundervisningen i den grundläggande utbildningen och i
gymnasiet och befäster ordförrådet och grundstrukturerna enligt de studerandes behov.
Ämnesområdena är studier och de ungas intressen, och språket skall vara familjärt och
informellt. I kursen betonas diskussion, förmåga att uttrycka sin åsikt samt centrala strategier
i muntlig kommunikation.
2. Vardagsliv i de nordiska länderna (RUB 2)
I kursen fortsätter de studerande att vidga ordförrådet och befästa strukturerna. Tonvikten
ligger på muntlig kommunikation samt på korta kommunikativa uppgifter i skrift. De
ungas liv, studier, arbete, intressen, tjänster och fritid behandlas också här. Temaområdena
”hälsa och trygghet” samt ”informations- och mediekunskap” ger uppslag till kursinnehåll.
Behärskningen av olika strategier när det gäller att uttrycka sig på svenska befästs och man
fäster vikt vid säkerheten i talet.
3. Finland, Norden och Europa (RUB 3)
Kursen behandlar hemlandet, finlandssvenskarna och de andra nordiska länderna i jämförelse
med dem samt Finland som en nordisk stat i Europa. Temaområdet ”kulturell identitet
och kulturkännedom” ger flera uppslag till kursinnehåll. Skrivfärdigheten övas upp genom
att de studerande skriver lämpliga texter för olika ändamål. I kursen övas olika strategier för
insiktsfullt läsande.
4. Att leva ensam och tillsammans med andra (RUB 4)
Ämnesområdena är livsvärden, mänskliga relationer, möten mellan olika kön och åldersgrupper
i studierna och i arbetet samt aktuella samhälleliga fenomen. Temaområdet ”hälsa
och trygghet” ger uppslag till kursinnehåll.
5. Vår livsmiljö (RUB 5)
Denna kurs behandlar naturen, den föränderliga livs- och arbetsmiljön samt massmedierna.
Temaområdena ”hållbar utveckling”, ”teknologi och samhälle” samt ”informations- och
mediekunskap” ger uppslag till kursinnehåll. I kursen övas olika strategier för insiktsfull
läsning och den skriftliga framställningen slipas upp genom att de studerande skriver texter
för olika ändamål.
FÖRDJUPADE KURSER
I de fördjupade kurserna läggs tyngdpunkten på en allsidig utveckling av språkfärdigheten.
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6. Kultur i ord och handling (RUB 6)
Kulturen behandlas i denna kurs i bred bemärkelse. Temaområdena ”kulturell identitet och
kulturkännedom” och ”informations- och mediekunskap” ger uppslag till kursinnehåll. De
studerande skall utföra ett projekt om ett självvalt ämne och presentera det.
7. Globalisering och internationalisering (RUB 7)
Ämnesområdena utgörs av världsomspännande företeelser och internationell påverkan.
I kursen behandlas samhälleliga frågor, delaktighet i beslutsfattande samt internationell
påverkan och internationellt ansvar. I kursen förkovras de studerandes förmåga att förstå
svenska med hjälp av mera krävande språkligt stoff.
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Bilaga 2. Temaområdena i Grunderna för språkexamen i svenska för statsförvaltningen (s. 9).
TEMAOMRÅDEN
Följande indelning av temaområdena tillämpas i alla examina. I en enskild examen används
dock endast en del av de presenterade temaområdena.
TEMAOMRÅDEN

NÖJAKTIG

Arbetslivet i allmänhet
Examinanden skall kunna
kommunicera i tal och skrift
om teman som hänför sig
till arbetslivet i allmänhet,
t.ex.
 förvaltning och
administration
 samhälleliga frågor.

Kan kommunicera
främst om
grundläggande frågor
i den utsträckning som
krävs för att klara av
de viktigaste egna
arbetsuppgifterna.

Utförligare, effektivare,
ändamålsenligare och
språkligt mera korrekt
och nyanserat än på
föregående nivå

Mångsidigare och
ändamålsenligare än
på föregående nivå
även i språkligt
krävande situationer

Kan kommunicera
främst om
grundläggande frågor
i den utsträckning som
krävs för att klara av
de viktigaste egna
arbetsuppgifterna.

Utförligare, effektivare,
ändamålsenligare och
språkligt mera korrekt
och nyanserat än på
föregående nivå

Mångsidigare och
ändamålsenligare än
på föregående nivå
även i språkligt
krävande situationer

Även i officiella
arbetssammanhang;
kan anpassa
kommunikationsstilen till
situationen

I alla slags officiella
och inofficiella
arbetsrelaterade
sammanhang nästan
som en person som
talar språket som
modersmål

Eget arbete och egen
utbildning
Examinanden skall kunna
kommunicera om liknande
teman som han eller hon
kommer i kontakt med i
sina arbetsuppgifter, t.ex.
 dagliga rutiner, såsom
olika blanketter och
dokument och uppgifter i
anslutning till dem
 situationer som
sammanhänger med de
egna arbetsuppgifterna,
t.ex. förhandlingar,
möten, offentliga
uppträdanden
 utbildning och
språkkunskaper
 arbetsförhållanden på
den egna arbetsplatsen.
Social växelverkan
Examinanden skall kunna
kommunicera i sociala
situationer, t.ex.
 presentera sig, träffas
och samtala
 kommunicera i
kundtjänst
 föra samtal i olika
arbetssituationer
 svara och tala i telefon
 kommunicera skriftligt.

I bekanta
arbetssammanhang
med hjälp av
elementära uttryck
och fraser

GOD

UTMÄRKT
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