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1 INLEDNING 

 

Att kunna språk är ett viktigt tema i dagens värld. Människor från olika delar av världen reser allt mer 

och därigenom behöver de språkkunskaper för att kunna kommunicera. Speciellt den muntliga 

kommunikationen är orsaken till att många lär sig olika språk. Även om engelskan är ett språk som 

behärskas i tiotals länder vill många ändå lära sig andra språk. Om någon kan skriva eller läsa ett 

främmande språk, betyder det inte självklart att han eller hon skulle kunna använda språket i muntliga 

kommunikationssituationer. I den muntliga kommunikationen finns det många andra aspekter än bara 

att kunna forma uttryck, satser och meningar. Man ska kunna kommunicera på ett sätt, som är 

kännetecknande för målspråket. 

Ämnet i min pro gradu-avhandling är undervisning av muntlig färdighet i svenskan i gymnasiet. 

Enligt min mening räcker det inte med att veta hur språket och yttranden formas, utan även dess 

producering ska övas på många olika sätt. Jag anser att muntlig kommunikation i alla språk hjälper 

en att kunna kommunicera bättre i allmänhet. Valet av ämnet var inte svårt för mig för jag har 

undervisat i gymnasiet och märkt att även om gymnasisterna är ganska bra på att skriva på svenska 

har de ändå svårigheter att kommunicera muntligt och att uttrycka sig på ett lämpligt sätt i olika 

situationer. Inlärarna behärskar kanske de fraser och satser som används när läraren ger instruktioner 

och hälsar på dem eller tar farväl.  Ändå är det viktigare att kunna kommunicera på ett naturligt sätt 

på målspråket och därigenom få mod att använda språket även utanför klassrummet om situationen 

kräver det. Undervisning av muntlig kommunikation och muntlig färdighet borde betonas i 

gymnasiet, även om det inte finns en muntlig del i studentskrivningarna. Enligt 

Studentexamensnämnden kommer den muntliga delen att vara med i studentskrivningarna innan år 

2020 och de första ämnen som kommer att ha muntliga prov är de andra inhemska språken finska och 

svenska (Digabi 2017). 

Många gånger har jag hört talas om att svenskan inte är så nyttigt att kunna som engelskan. Ändå har 

många stött på sådana situationer, då man skulle ha behövt svenska men har inte vågat eller kunnat 

tala svenska. Jag anser att detta är det som vi borde komma loss från.  Eftersom svenska är det andra 

inhemska språket i Finland kan varje språkanvändare hamna i en situation, då man kan behöva 

svenska utanför skolvärlden. Svenskundervisningen borde uppmuntra ungdomar att prata svenska 

och undervisningen borde fokuseras på helt vanliga och vardagliga kommunikationssituationer. 

Därtill visar läroplanerna att det är viktigt att lära sig språket på ett naturligt sätt och genom autentiska 

språkanvändningssituationer. 
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Ämnet har forskats tidigare. Henna Sillanpää har gjort en pro gradu-avhandling Undervisning och 

bedömning av muntlig språkfärdighet – En undersökning av svensklärarnas åsikter om undervisning 

och bedömning av muntlig språkfärdighet. I undersökningen finns det två informantgrupper: lärare 

och studeranden i olika läroanstalter. Gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor finns med i 

undersökningen. Lärarna i alla läroanstalter såg undervisning av muntlig språkfärdighet som viktig 

del av språkundervisningen. De hade olika metoder att undervisa den muntliga delen av språket. 

Själva studerandena såg den muntliga delen av undervisningen som allra viktigaste med tanke på 

inlärning av svenska. (Sillanpää 2013) 

Green-Vänttinen och Lehti-Eklund (2010) har intervjuat svensklärare, gymnasister och rektorn om 

svenskundervisningen. De skriver i sin artikel Vad ligger bakom goda resultat i svenska? i tidskriften 

Språkbruk (Green-Vänttinen & Lehti-Eklund 2010) om gymnasisternas åsikter om 

svenskundervisningen i gymnasiet. Gymnasisterna frågades på vilket sätt de vill lära sig svenska i 

gymnasiet. De vill lära sig genom att tala svenska. Deras förhoppning var att de skulle få 

kommunicera muntligt på svenska och därigenom klara av vardagliga situationer på målspråket. Ändå 

berättade gymnasisterna om att de inte alltid vågar tala svenska med andra nordiska ungdomar utan 

de byter hellre till engelska. 

 

 

1.1 Syfte 
 

I detta arbete kommer jag att redogöra för muntlig språkfärdighet och kommunikation samt vad ska 

man tänka på när man undervisar muntliga språkkunskaper i svenskan i gymnasiet. Mitt huvudsyfte 

syftet är att undersöka hur svensklärarna i gymnasiet undervisar muntliga språkkunskaper. Delsyften 

är att forska på vilket sätt den nyaste läroplanen påverkar undervisningen och hur viktig del av 

språkkunskaper är muntliga språkkunskaper enligt lärarna.  I teoridelen kommer jag att jämföra de 

fyra senaste läroplanerna för gymnasiet samt att definiera de viktigaste begreppen av muntlig 

kommunikation, muntlig språkfärdighet och dess undervisning. Grunderna för gymnasiets läroplan 

vill jag ta med på grund av att läroplanen ger gymnasierna och speciellt lärarna en ram för 

undervisningen och dess innehåll. Det är intressant att studera hur mycket muntlig färdighet och 

kommunikation betonas i läroplanerna. En jämförelse mellan olika läroplaner är viktig med tanke på 

mitt syfte. Mitt syfte kan sammanfattas i tre forskningsfrågor: 
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1) Hurdana metoder och arbetsformer använder lärarna i undervisning av muntliga 

språkkunskaper? 

2) På vilket sätt påverkar den nya läroplanen svenskundervisningen i gymnasiet? 

3) Hur viktig del av språkkunskaper är muntliga språkkunskaper enligt lärarna? 

 

 

1.2 Material 
 

Materialet i min undersökning baserar sig på en enkät som jag skickade till ett antal gymnasielärare 

runt om i Finland hösten 2016. Först frågade jag lärarna vem som vill delta i undersökningen och 

först därefter skickade jag enkäten i slutet av oktober och fick allt material insamlat i början av 

december. Jag besökte olika gymnasiernas webbsidor och kontaktade deras svensklärare antingen via 

e-post eller via sms. Jag skickade meddelandet till ungefär 120 lärare, men fick ja-svar av 16 personer. 

Grunden till att varför så pass få lärare ville delta i undersökningen kan ligga i att den nya läroplanen 

trädde i kraft under hösten 2016 både i grundskolan och i gymnasiet och lärarna har säkert haft mycket 

att göra på grund av förändringarna. Jag lyckades ändå med att få svar av lärare med olika bakgrunder. 

Det finns både kvinnliga och manliga deltagare från olika orter och gymnasier i Finland. Nästan alla 

Finlands landskap är representerade i undersökningen. Lärarna är av olika åldrar och en del har många 

årtiondens erfarenhet av läraryrket medan en del har jobbat som lärare i bara några år. Jag ska ändå 

behandla allas svar jämlikt. Det skulle ha varit intressant att få med fler manliga deltagare. 

Frågeformuläret (se Bilaga) består sammanlagt av 30 frågor, som jag har delat upp i 6 olika 

ämnesområden. I början av frågeformuläret presenterade jag mig själv, berättade om forskningens 

syfte och gav instruktioner om hur frågeformuläret besvaras. Först frågade jag lärarnas personliga 

data: ålder, kön, arbetsåren som lärare, huvudämne i universitetet samt vilka kurser läraren undervisar 

i gymnasiet. Därefter kommer allmänna frågor om muntliga språkkunskaper. Denna del innehåller 

frågor om motivering, muntliga språkkunskapers betydelse, användning av svenska under lektionerna 

samt andelen muntliga övningar under lektionerna. Följande del består av frågor gällande 

undervisning av muntliga språkkunskaper. Jag frågade även om lärarnas metoder i undervisning av 

muntliga språkkunskaper, olika övningstyper, material, autentiska kommunikationssituationer och 

möjliga utmaningar i undervisning av muntliga språkkunskaper. Jag ville även veta på vilket sätt 

studerandena lär sig bäst enligt lärarna. Även frågor om den muntliga kursen i svenska i gymnasiet 

finns med i frågeformuläret. De skulle berätta om kursens innehåll, material, användning av svenska 

på kursen samt uttalsundervisning. Den nya läroplanen finns även med i frågorna. Lärarna frågades 
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om vad som kommer att förändras på grund av den nyaste läroplanen i deras undervisning. Det finns 

med vissa uttalanden i Grunderna för gymnasiet läroplan 2015, som lärarna får kommentera. Till slut 

får lärarna svara på några frågor som handlar om studentskrivningarnas struktur, bedömning av 

muntliga språkkunskaper, kursinnehåll och muntliga prov. 

Teoridelen av mitt arbete består av definitioner av olika begrepp inom språkundervisning, muntlig 

kommunikation och språkfärdighet. En del av arbetet består också av jämförelse mellan Grunderna 

för gymnasiets läroplan från fyra olika decennier. Läroplanerna är från åren 1985, 1994, 2003 och 

2015. För att definiera de viktigaste begreppen i mitt arbete kommer jag att utnyttja olika 

språkforskares synpunkter och deras erfarenheter av undervisning av muntlig språkfärdighet samt 

muntlig kommunikation. 

Muntlig färdighet, som är det viktigaste begreppet i min forskning, har jag valt att presentera enligt 

Raili Hildén (2000a), som har skrivit artikeln Vieraan kielen puhuminen ja sen harjoittelu. Därtill 

fungerar Språkdidaktik av Ulrika Tornberg (2009) som källa till definitionen av begreppet muntlig 

språkfärdighet. Att tala bra, bättre och bäst – Suomenkielisten abiturienttien ruotsin kielen suullinen 

taito testisuoritusten valossa av Raili Hildén (2000b) utnyttjas i de noggrannare definitionerna av 

olika kompetenser inom muntlig språkfärdighet. Dessa definitioner valde jag på grund av att 

forskarna ser muntlig färdighet och muntlig kommunikation som en omfattande helhet, som kräver 

en ganska mångsidig behärskning av språkets olika beståndsdelar. 

Undervisning av muntlig färdighet är presenterad enligt olika språklärare och språkforskare i mitt 

arbete. Clary Fant (2002) har skrivit artikeln Undervisning i muntlig kommunikation – ett 

samarbetsprojekt och jag utnyttjar hennes tankar när jag presenterar hur muntlig kommunikation har 

tidigare setts i skolvärlden. Begreppet kommunikativ språkundervisning presenteras enligt Heini-

Marja Järvinen (2014) och Eie Ericsson (1989). Jag valde att använda deras definitioner för de 

kompletterar varandra och speciellt Järvinen presenterar kommunikativ språkundervisning på ett 

konkret sätt. 

 

 

 

1.3 Metod 
 

Den forskningsmetod som används i denna forskning är kvalitativ. Insamlingsmetoderna som är de 

vanligaste i kvalitativ undersökning är intervju, frågeformulär, observation och information som 

samlas in från olika dokument. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 71) Kvalitativ forskning baserar sig på 

helhetsbetonad materialinsamling och materialet samlas in i naturliga och verkliga situationer. 
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Informantgruppen väljs ändamålsenligt och det används inte slumpmässigt urval. Av kvalitativt 

forskningsmaterial kan man inte dra allmänna slutsatser utan allt material behandlas och tolkas unikt. 

Metoder som används är oftast sådana som ger utrymme för och betoning på informanternas svar och 

röster. (Hirsjärvi et al. 2009: 164) I min forskning har jag valt att använda frågeformuläret som 

insamlingsmetod. Min forskning är en fallstudie, vilket betyder att jag presenterar, analyserar och 

tolkar informanternas svar.  

Ett frågeformulär är ett instrument för materialinsamling, som forskaren utarbetar för att samla in 

data, som är relevant med tanke på forskningens syfte. Information som samlas in genom ett 

frågeformulär formar forskningens material. (Alanen 2011: 146) Jag ville använda ett frågeformulär 

med öppna frågor som insamlingsmetod för att ge informanterna en möjlighet att formulera sina svar 

med egna ord. Enligt Alanen (2011: 151) ger öppna frågor utrymme för svararens egen röst. Svaren 

på öppna frågor kan behandlas kvalitativt genom att klassificera och sortera.  

Som forskningsmetod använder jag kvalitativ innehållsanalys. I innehållsanalysen ingår att man delar 

upp materialet i olika teman. I praktiken betyder det att det kvalitativa undersökningsmaterialet 

grupperas i olika ämnesområden. Efter att ha grupperat informanterna till exempel enligt kön eller 

åldern, börjar forskaren att leta efter olika teman, det vill säga forskningsämnen. Genom att leta efter 

synpunkter, som beskriver ett visst tema, tematiserar forskaren sitt forskningsmaterial. Om 

insamlingsmetoden är till exempel temaintervju, är det lätt att gruppera materialet enligt intervjuernas 

teman. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 93) I mitt arbete har jag kategoriserat forskningsresultaten för det 

mesta enligt temakategoriseringen i frågeformuläret.   
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2 SVENSKA I FINSKA GYMNASIER 

 

I språkundervisningen har redan länge betonats kunskapen i att använda språket i kommunikationen 

och på ett passande sätt i varje kommunikationssituation (Tiittula 1992: 9). Den muntliga delen av 

språket i svenskundervisningen har blivit allt viktigare under åren. Därför är det viktigt att betrakta 

verket, som hela skolsystemet i Finland baserar sig på, de vill säga läroplanen. I detta kapitel redogör 

jag för svenskundervisningens karaktär i finska gymnasier genom de fyra senaste Grunderna för 

gymnasiets läroplan samt en betydlig ändring, som skedde år 2009, i undervisning av det andra 

inhemska språket. Läroplanerna är från åren 1985, 1994, 2003 och 2015. Granskningen fokuserar sig 

på svenskundervisningen och speciellt till utvecklingen av betydelsen av svenskundervisningens 

muntliga del. I granskningen tog jag med svenskans ställning, nivå och dess karaktär i finska 

gymnasier med tanke på uppsatsens syfte. 

I Grunderna för gymnasiets läroplan, som baserar sig på Gymnasielagen, som beskriver den 

allmänbildande gymnasieutbildningen och dess grundläggande kurser för unga och vuxna (Finlex 

1998), ger Utbildningsstyrelsen vissa ramar som gymnasierna borde följa när de utarbetar sina egna 

läroplaner. Utbildningsstyrelsen lägger ut en ny läroplan ungefär vart tionde år. Grunderna för 

gymnasiets läroplan innehåller med mera olika aspekter på gymnasieundervisningens mål, 

allmänbildning och värderingar som gymnasieundervisningen ska följa. De ämnen som undervisas i 

gymnasierna i Finland finns med i läroplanen, vilken innehåller läroämnets mål, bedömning och de 

krav, som en gymnasist ska fylla för att nå en viss nivå eller ett visst betyg i ämnet. (Opetushallitus 

2015: 10) Jag använder förkortningen GGLP när det talas om Grunderna för gymnasiets läroplan.  

 

 

2.1 Jämförelse mellan olika läroplaner för gymnasiet 
 

GGLP 1985 siktar på att undervisningen i svenskan ger färdigheter att förstå och använda svenska 

både muntligt och skriftligt på det sättet att gymnasisten klarar sig i de allmänna muntliga och 

skriftliga kommunikationssituationerna. Tyngdpunkten ligger på behärskning av vardagligt språk och 

utveckling av uttrycksfärdigheten. Undervisningen bör stödja gymnasistens motivation till 

självständig inlärning och användning av språket. I undervisningen bekantar man sig med nordiska 

kulturer och olika traditioner i nordiska länder. (Kouluhallitus 1985: 125) Även GGLP 1994 betonar 

att syftet med svenskundervisningen i gymnasiet är att studerandena kan kommunicera på svenska 

och klarar sig i dagliga kommunikationssituationer. De kommunikationssätt som är karakteristiska 



9 
 

 

för svenska språket och svenska kulturen är väsentliga. Språkinlärning är en aktiv process, vilket 

betyder att studerandena deltar i valet av materialet och de uppmuntras till att föreslå egna idéer 

gällande olika arbetssätt som används under lektionerna. I undervisningen tas det fram skillnader och 

likheter mellan interaktionen i modersmålet och svenskan. (Opetushallitus 1994: 48−49) 

Enligt GGLP 2003 utvecklar undervisning av svenskan studerandenas kunskaper i kommunikation 

mellan olika kulturer. På samma sätt som i den tidigare läroplanen är det viktigt att lägga märke till 

de kommunikationssätt som är kännetecknande för svenska språket och den svenska kulturen. 

(Opetushallitus 2003:84f.) I den nyaste läroplanen, som trädde i kraft hösten 2016, betonas den 

mångkulturella aspekten i språkundervisningen. Undervisningen borde förverkligas på det sättet att 

det skulle överskrida läroämnesgränser. Det ska ske i större helheter, så att kombinerande av olika 

läroämnen möjliggörs. Uppgifterna som ges ska vara tillräckligt meningsfulla, öppna och krävande. 

I de tidigare läroplanerna har man bara tagit hänsyn till svenska språket men i den nyaste läroplanen 

är ett av målen i svenskundervisningen att bygga broar mellan olika språk och därför utnyttjas 

kunskaper i olika språk under kurserna. (Opetushallitus 2015: 87) 

Som jag nämnde tidigare, började man ge ansvar till själva studerandena i GGLP 1994, när det 

konstaterades att studerandena aktivt ska få delta i valet av material och arbetssätt.  Sedan dess har 

studerandenas ansvar i språkinlärningen ökat enligt läroplanerna.  I GGLP 2003 kommer den 

aspekten fram att gymnasisten bör kunna värdera sina egna språkkunskaper i förhållande till 

lärokursens målsättningar. Lärarens uppgift är att handleda ungdomarna till att känna igen sina egna 

styrkor och svagheter i kommunikationen och interaktionen. (Opetushallitus 2003: 84−85) Därtill 

uppmuntras studerandena i GGLP 2015 till att hitta livslånga, egna sätt att lära sig svenska och 

upprätthålla språkkunskaperna. (Opetushallitus 2015: 87−88) 

Den muntliga delen av undervisningen tas naturligtvis fram i de olika läroplanerna. I GGLP 1985 

ligger huvudtyngden av undervisningen på vardagligt språk och utveckling av uttrycksfärdigheten. 

Bedömning av språkkunskaperna sker genom följande gruppering: hörförståelse, muntlig produktion, 

läsförståelse och skriftliga kunskaper bedöms på olika sätt. På alla svenskkurserna skall man lägga 

märke till uttal och muntlig produktion. Alla beståndsdelar borde utvecklas under gymnasiestudierna, 

vilket bör ske genom att alla delområden uppövas mångsidigt. Uttal och intonation spelar en väsentlig 

roll i varje kurs och finlandssvenska är den huvudsakliga varianten som används. Under 

gymnasiestudierna i svenska ska studerandena lära sig att diskutera kursens innehåll, dela åsikter och 

diskutera ämnen gällande arbete och fortbildning. (Kouluhallitus 1985: 125−126, 130−131)  Enligt 

GGLP 1994 bör gymnasisternas språkfärdighet utvecklas på det sättet att den skriftliga och muntliga 

delen av inlärningen är en kompakt helhet. För att kunna tillägna sig det naturliga och korrekta uttalet 

samt rytmen och intonationen skall gymnasisterna få höra olika varianter av svenska så genuint som 
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möjligt och så ofta som möjligt. Under kurserna övar gymnasisterna på att uttrycka sina känslor och 

åsikter. (Opetushallitus 1994: 48−49) 

GGLP 2003 särskiljer nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling, som är en finsk adaption av 

Den europeiska referensramen och kompetensnivåerna av Europarådet. Skalan beskriver 

kunskaperna i språkets olika dimensioner i olika nivåer. För varje språk som undervisas i de finska 

skolorna finns det en viss nivå som ska nås under kurserna. I GGLP 2003 finns kraven uppskrivna i 

fyra olika delar: läsförståelse, hörförståelse, talande och skrivande. Talandet och skrivandet, ska vara 

på nivå B1.1, vilket betyder att studerandena kan berätta några detaljer om bekanta saker och klarar 

sig i vanliga vardagliga situationer och inofficiella diskussioner. Uttalet ska vara förståeligt och 

studerandena ska kunna upprätthålla talet, även om det i längre kommentarer förekommer pauser och 

tvekan. Som talare ska man kunna använda relativt omfattande ordförråd och några av de vanligaste 

fraserna och idiomen. I fritt tal är grammatiska fel vanliga, men deras förekomst stör inte förmedling 

av budskapet. (Opetushallitus 2003: 84, 238−239) I de tidigare läroplanerna har kraven och 

målsättningarna inte skildrats lika noggrant. 

I den nyaste läroplanen har språkets beståndsdelar namngetts på ett annat sätt. Nivåskalan för 

språkkunskap och språkutveckling är följande: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter 

och förmåga att producera texter. Enligt GGLP 2015 bör studerandena kunna kommunicera och delta 

i olika diskussioner och uttrycka sina åsikter ganska flytande i vardagliga kommunikationssituationer. 

Studeranden ska dessutom visa att han eller hon känner till de viktigaste artighetsreglerna, och lägger 

märke till olika synpunkter på de kulturella vanorna. Gymnasisterna ska kunna tillämpa många av de 

vanligaste reglerna för uttalet i olika sammanhang, inte bara i de uttryck som har övats. Det är även 

viktigt att studerandena kan kringgå eller ersätta ett obekant ord eller omformulera sitt budskap. 

(Opetuhallitus 2015: 245) 

Den allra största förändringen i jämförelse mellan den nyaste läroplanen och de äldre läroplanerna 

med tanke på min uppsats är att det finns en muntlig kurs i nationella fördjupade kurser. Det har inte 

funnits med i de tidigare läroplanerna, utan har kommit med först år 2009, då en lagförändring 

genomfördes. Lagförändringarna presenteras nedan. På kursen fördjupar man förmågan att producera 

språket muntligt och gymnasisterna utövar förmågan att förstå talat språk. Uppbyggandet av dialog 

är centralt med på kursen.  Kursens mål är att förstärka flytande tal och att öva muntlig produktion, 

som kräver förberedelse. (Opetushallitus 2015: 92) 

När man jämför de fyra olika läroplanerna, syns det att man i den nyaste läroplanen inte har gett så 

noga och exakta instruktioner till kursernas innehåll och mål. Enligt min mening kan detta vara både 

bra och dåligt. Vissa lärare kan uppleva det som krävande för det är svårt att veta exakt vad 
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studerandena ska sträva efter. Den här aspekten kan vara en stor möjlighet – läraren har ganska fria 

händer i planeringen och realiseringen av kurserna. 

 

 

Lagförändringarna till lärokurserna i det andra inhemska språket 

 

År 2009 offentliggjorde utbildningsstyrelsen Ändring av grunderna för läroplanen i 

gymnasieutbildning för unga (Opetushallitus 2009) som hade gjorts på basis av lagförändringen. 

Denna förändring innebär att gymnasiet ska erbjuda en muntlig kurs i fördjupade studier i båda 

lärokurserna i det andra inhemska språket (antingen finska eller svenska). Denna förändring ändrade 

vissa delar av Grunderna för gymnasiet läroplan 2003. På grund av denna reform finns den muntliga 

kursen med även i den nyaste läroplanen Grunderna för gymnasiets läroplan 2015.  

Den nya fördjupade kursen i den medellånga lärokursen i svenska heter Tala och förstå bättre (RuB 

6). Under kursen övar man på att använda svenska muntligt i olika kommunikationssituationer enligt 

lärokursens syften. Innehållet av de muntliga övningarna består av aktuella händelser i Norden samt 

ämnesområden från olika svenskkurser. Kursens mål är att förbättra gymnasisternas muntliga 

språkfärdighet i svenska i vardagliga situationer. Att öva muntlig språkfärdighet sker genom olika 

texter inom ämnesområdena och annat material som förstärker talförståelsen. (Opetushallitus 2009) 

 

 

2.2 Svenska i finska gymnasier 
 

I finska gymnasier studerar 8 % av studerandena svenska som A-språk och resten har svenska som 

B-språk. Sedan 2005 är svenskan inte längre ett obligatoriskt ämne i studentexamen. Denna ändring 

har lett till att allt färre studenter väljer svenska till ett ämne i studentskrivningarna. (Undervisnings- 

och kulturministeriet 2012: 38) Enligt Studentexamensnämndens statistik (2016) har antalet 

abiturienter som har svenska i studentexamen sjunkit mellan 2007 och 2016 från 24 585 till 13 522. 

På grund av svenskans avtagande i antalet deltagare i studentskrivningarna har jag valt att presentera 

en forskning, som koncentrerar sig på några gymnasier, som har nått goda resultat i 

studentskrivningarna i svenska. Forskningen ger väsentliga riktlinjer till att på vilket sätt 

undervisningen borde genomföras så att den skulle ge resultat och motivera gymnasisterna till att 
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självständigt sträva efter goda kunskaper i svenska. Forskningen fungerar som bra motivering till att 

den muntliga delen av undervisningen borde betonas. 

I projektet Svenska i toppen vid Helsingfors universitet har Maria Green-Vänttinen, Christina 

Korkman och Helena Lehti-Eklund gjort en undersökning, Svenska i finska gymnasier (2010), om 

undervisning av svenska i finska gymnasier samt svenskans ställning i gymnasieutbildningen. 

Undersökningen koncentrerar sig på lärarnas syn på undervisning, gymnasisternas åsikter om 

svenskundervisningen och själva språket och även rektorernas tankar kring vad som gör 

undervisningen bra och effektiv. Forskarna har därtill observerat undervisningen. Gymnasierna som 

är med i undersökningen har nått goda resultat i svenska i studentskrivningarna och därför har 

forskarna velat intervjua gymnasiernas lärare, gymnasieelever och rektorer. Lärarna, gymnasisterna 

och rektorerna, som är med i undersökningen, är från sju olika gymnasier.  

De lärare som deltog i undersökningen är erfarna och har djupgående uppfattning om svenska språket 

och dess undervisning. I undersökningen kom det fram att lärarna trivs i sitt arbete och deras elevation 

för svenska språket smittar av sig på gymnasisterna. Lärarna vill skapa en viss dynamik i 

undervisningsgrupperna och därigenom kan motivationen i hela gruppen bli bättre. De kräver mycket 

av sina gymnasister och bearbetar undervisningsmaterialet på det sättet att det blir intressantare och 

lämpligare för gymnasisterna och deras intressen. Undervisningen består mestadels av 

kommunikativa övningar som ger inlärarna en möjlighet att använda språket på ett fritt och naturligt 

sätt. Materialet är aktuellt och undervisningsmetoderna varierar. Svenska ses inte bara som ett språk 

i skolan utan dessutom som ett språk som används utanför skolvärlden. (Green-Vänttinen et al. 2010: 

79) 

Gymnasisternas syn på svenskundervisningen är intressant enligt min mening. Undersökningen 

visade att gymnasisterna tycker att svenska är lättast att lära sig genom att tala det. Att lära sig 

kommunicera muntligt och klara av vardagliga kommunikationssituationer på svenska är målet i 

svenskundervisningen för gymnasisterna. Enligt deras åsikt borde den muntliga delen av språket 

finnas med i undervisningen allt mer.  Det bästa sättet att öva det muntliga verkar vara att jobba med 

en annan inlärare. Gymnasisterna anser att svenskundervisningen innehåller för mycket grammatik. 

Bara 1 % av gymnasieeleverna tycker att det bästa sättet att lära sig svenska är grammatikövningar. 

Till och med 38 % ser muntliga uppgifter som viktigast, medan 11 % av gymnasisterna lär sig bäst 

genom att skriva och 10 % genom att lyssna. (Green-Vänttinen et al. 2010: 61f.) 

Ett skäl till att den muntliga delen i svenskundervisningen i gymnasiet inte har en stor roll är att 

studentexamen inte har någon muntlig del. Studentexamen styr relativt mycket innehållet av 

undervisningen i gymnasiet. Undersökningen visar att det är svårt eller skrämmande för många att 
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använda svenska utanför skolvärlden, till exempel när de möter svenskspråkiga ungdomar, och då 

byter ungdomarna språket till engelska. De som hade använt svenska under resor eller i ett annat 

umgänge med svenskspråkiga har positiva erfarenheter av att tala svenska. De ansåg att det gav 

positiva erfarenheter av att klara sig i kommunikation på svenska. (Green-Vänttinen et al. 2010: 62) 

Enligt min mening borde svenskundervisningen sikta sig längre än till studentskrivningarna och 

därför borde även den muntliga delen övas så mycket som möjligt, precis som gymnasisterna i 

undersökningen ville. 

Många lärare använder muntliga övningar mångsidigt i sin undervisning. I muntlig färdighet är 

undervisningen mer elevcentrerad än i språkets övriga byggstenar. Parövningar är en vanlig 

arbetsform under lektionerna. Olika diskussionsövningar handlar oftast om aktuella teman. Genom 

diskussionsövningar uppstår autentiska språkinlärningssituationer i klassrummet. Muntliga övningar 

är också ett bra sätt att öva på grammatik. (Green-Vänttinen et al. 2010: 29) 
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3 MUNTLIG KOMMUNIKATION 

 

I detta kapitel presenterar jag talat kommunikation, muntlig språkfärdighet och dess undervisning. 

Undervisning av muntlig språkfärdighet presenteras både allmänt och genom olika 

undervisningsmetoder och övningar. Muntlig språkfärdighet är det viktigaste begreppet med tanke på 

min undersökning. I min forskning står muntlig språkfärdighet och muntliga språkkunskaper som 

synonyma begrepp.  

 

 

3.1 Talat språk och muntlig kommunikation 
 

Enligt Tiittula (1992: 11−12) används skriftlig och muntlig kommunikation i olika 

kommunikationssituationer och därför råder det olika regler och språkformer i deras användning.  

Talat och skrivet språk är språkets två olika former. Muntlig kommunikation innebär att tala och att 

lyssna. I kommunikation på talat språk är kommunikationssituationen interaktiv och 

kommunikationen sker ansikte mot ansikte. Talare och åhörare agerar i samma tid och på samma 

ställe och de har en gemensam kontext. 

Till muntlig kommunikation hör både verbal och icke-verbal kommunikation. I språkundervisningen 

framhävs speciellt den verbala kommunikationen, som består av grammatik, ordförråd och prosodi, 

det vill säga intonation och betoning. Ändå påverkar därtill den icke-verbala aspekten formuleringen 

och tolkningen. Kontexten i muntliga diskussioner kompletterar budskapet och åhöraren kan alltid 

fråga om motparten inte begriper det genast. Genom det icke-verbala ”språket” kan talaren 

komplettera, stödja, ersätta eller till och med ändra det verbala budskapet. (Tiittula 1993: 65) 

En viktig del av muntlig kommunikation är kommunikativ kompetens. Kommunikativ kompetens 

gäller inte bara ord och kroppsspråk utan även behärskning av reglerna för deras användning. Den 

kommunicerande ska veta vad man kan tala med vem och hur man ska uttrycka budskapet. Det är 

viktigt att veta när man ska vara tyst och när man ska tala och vilka icke-verbala signaler inte kan 

användas i en viss situation. Det finns vissa regler för turtagning i en viss kommunikationssituation. 

Kommunikativ kompetens omfattar allt som ingår i språklig interaktion. (Backlund 1991: 27) 

I muntlig interaktion agerar språkanvändaren växelvis som talare och åhörare. Det kan finnas en eller 

flera deltagare som bygger en gemensam diskurs. Olika mottagnings- och produktionsstrategier 

används hela tiden. Olika muntliga interaktionsfunktioner är till exempel följande: 
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ärendediskussioner, småprat, fri diskussion, offentlig diskussion, debatt, intervju och förhandling. 

(Eurooppalainen viitekehys 2003: 111) 

 

 

Utmaningar i kommunikation på främmande språk 

 

Finska diskussionen har påståtts vara monologisk. I diskussionerna är det vanligt att ha långa repliker, 

bara lite åhörarens mellankommentarer och flera längre pauser. Diskussionen brukar vara långsam 

och det ställs bara få frågor till varandra. Dessa slutsatser dras mest när finländarna talar främmande 

språk. Problemet i diskussioner mellan modersmålstalare och främmandespråkstalare syns i 

interaktionen. (Tiittula 1992: 131) 

Den som talar språket som modersmål tenderar att vara den aktiva och frågande parten medan den 

som talar språket som främmande språk svarar. Reaktioner i diskussionen hos 

främmandespråkstalaren brukar vara kortare och enklare än de som modersmålstalaren gör. 

Problemet i diskussionen på främmande språk är passiviteten och en slags brist på 

interaktionskompetens. Även betoning på grammatiken i språkundervisningen leder till att talaren 

koncentrerar sig alltför mycket på felen och därigenom blir själva interaktionen bristfällig. (Tiittula 

1992: 131) 

En främmandespråkstalare behöver mer tid för formulering av yttranden än en modersmålstalare. Att 

tolka talet går inte heller lika fort. Därför reagerar främmandespråkstalaren långsammare och det 

finns inte flyt i talandet på det sättet som hos den som talar sitt modersmål. När modersmålstalaren 

gör sina yttranden mera flytande genom att fylla i pauser och omformulera sina ord kan också 

främmandespråkstalaren kompensera sävligheten i talet. Uppkomsten av pauser kan undvikas genom 

att sänka taltempot. Även utnyttjandet av uttryck, som modersmålstalaren använder, är nyttigt. 

(Tiittula 1992: 137−138) 

 

 

3.2 Muntlig språkfärdighet och muntliga språkkunskaper 
 

Muntlig språkfärdighet är en del av språkanvändarens talkommunikationskunskaper. Muntliga 

språkkunskaper är språkspecifika och innehåller en förmåga att klara sig i kommunikativa språkliga 
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situationer, då det produceras talat språk i interaktion på målspråket. Samma person kan ha muntlig 

färdighet i många olika språk. Även om muntliga språkkunskaper är specifika för varje språk man 

behärskar ökar övning i muntlig språkfärdighet på vilket språk som helst hela 

talkommunikationsförmågan. (Hildén 2000a: 173) Att kunna kommunicera muntligt är inte bara att 

kunna tala språket utan även att förstå vad samtalspartnern har att säga. Bägge parterna måste 

behärska tillräckligt omfattande ordförråd och vissa grammatiska regler för att uttrycka det som ska 

informeras. Språkfärdighetens olika delområden hör ihop och kompletterar varandra i språklig 

kommunikation. (Tornberg 2009: 137) 

Muntlig språkfärdighet kräver språklig kompetens, sociolingvistisk kompetens och pragmatisk 

kompetens samt deras strategiska bruk. Till språklig kompetens hör lexikalisk, grammatisk, semantisk 

och fonologisk kompetens. Lexikal kompetens betyder färdigheter och kunskaper i ordspråk. Både 

lexikala element och vissa grammatiska drag som ingår i olika ordklasser hör till den lexikala 

kompetensen. Lexikala element kan vara till exempel flerordiga fasta uttryck eller idiom. Den 

grammatiska kompetensen betyder däremot identifiering och kunskap av de grammatiska reglerna av 

språket. I varje språk utformar grammatiken en sammanhängande helhet, som innebär regler gällande 

både satsstruktur, det vill säga syntax och morfologi. I den semantiska kompetensen ingår färdighet 

att uppfatta och behärska olika betydelsestrukturer i lexikon, grammatik och pragmatik. Fonologisk 

kompetens däremot betyder kunskaper som siktar sig till olika språkljud och hur olika ljud realiseras 

i olika sammanhang. (Hildén 2000b: 15−17) 

Sociolingvistisk kompetens i muntlig språkfärdighet innebär färdigheten att relatera 

språkanvändningen till olika sociokulturella faktorer. I detta ingår kompetens att uttrycka sociala 

relationer genom språket, att behärska artighetsregler, att känna till folklig visdom och att känna 

registerskillnader och dialektvarianter. Pragmatisk kompetens innehåller diskurskompetens, 

funktionell kompetens och schemaplaneringskompetens. Diskurskompetens betyder att personen kan 

ordna satser enligt deras tematiska och logiska principer och därigenom påpeka till exempel orsaker 

och följder. Det talade och skrivna språkets egenskaper som baserar sig på funktionerna, som 

språkanvändaren har valt, hör till den funktionella kompetensen. Schemaplaneringskompetensen 

består av kunskaper i sociala händelsescheman och deras textuella egenskaper. (Hildén 2000b: 

15−17) 
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3.3 Undervisning av muntlig språkfärdighet 
 

Språkundervisningen i skolor var tidigare mer teoretisk och baserade sig på skriftspråket. Den 

allmänna uppfattningen var att muntlig kompetens inte kunde läras på ett annat sätt än genom att hålla 

föredrag. Flera trodde att språket i samtalet inte har några regler, utan de tänkte att det talade språket 

snarare var talat skriftspråk. Reglerna som nuförtiden presenteras som regler för samtalet är sociala. 

Muntlig kommunikation ses som social verksamhet och dess drag och regler varierar i olika 

situationer och kulturer. Om deltagarna i diskussionen vill kommunicera på ett bra sätt måste de följa 

vissa kollektiva grundregler i varje kommunikationssituation. Varje situation kräver en viss stil av 

kommunikation. (Fant 2002: 41) 

Enligt Kjellin (2002: 27−29) ska varje språklärare ha en filosofi bakom undervisningen. Läraren ska 

kunna motivera varför han eller hon gör något på ett visst sätt. Läraren borde förklara sin egen 

undervisningsfilosofi för studerandena, vilket höjer deras motivation. Det visar att det är lönsamt att 

vara motiverad, ambitiös och ansvarig i inlärningen. Kjellin presenterar sin egen 

undervisningsfilosofi för sina inlärare. Han betonar för sina inlärare att han inte kan lära dem svenska 

utan inlärningen är på deras eget ansvar. Därtill påpekar han att det inte finns någon genväg till att 

lära sig ett språk och att den som lär sig måste själv gå hela vägen. Som lärare vill han visa inlärarna 

den bästa vägen att lära sig språket. Ändå är det viktigt att se till att det finns många olika vägar att 

lära sig språk, men trots det har de olika inlärningsstrategierna några gemensamma drag. 

 

 

3.3.1 Språk och kommunikation i undervisningen 
 

Viberg (1987: 142) skriver i sin bok Vägen till ett nytt språk om interaktionsmönster i klassrummet, 

det vill säga hurdant samspel det finns mellan läraren och inläraren. Viberg påpekar att inlärarnas 

möjligheter att använda muntligt språk i klassrummet ofta är ganska få. Därtill händer det att en del 

av inlärarna drar till sig största delen av lärarens uppmärksamhet medan de andra sällan får säga 

något, varigenom alla inte får lika många möjligheter att använda språket i muntlig kommunikation. 

Enligt Tornberg (2009: 183) ska färdigheten att kommunicera först finnas mellan människor i 

kommunikation med varandra innan individen själv får kunskapen. Därför är det viktigt att läraren 

låter deltagarna bestämma vad som sker i klassrummet under lektionen. Kommunikationen ska vara 

ömsesidig för att den ger färdigheter för bägge parterna. 
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Raunio (2002) skriver i artikeln Att skapa ett talande klassrum om muntlig kommunikation i 

modersmålsundervisningen. Detta kan utnyttjas även i undervisningen av andra språk än modersmål. 

Enligt Raunio (2002: 83−84, 97) är det viktigt att studerandena får öva på muntlig kommunikation 

på andra sätt än endast genom att hålla presentationer framför klassen. Under lektionerna kan 

deltagarna delas i smågrupper, så att det känns tryggt att använda det inlärda språket i kommunikation. 

Alla ska få stöd och handledning i muntlig kommunikation oberoende av övningens karaktär. Under 

tidens och utvecklingens gång kan utmaningen i övningarna ökas. 

Kommunikativ språkundervisning baserar sig på den kommunikativa kompetensen. Till den 

kommunikativa kompetensen ingår vetskap om att vad som sägs och kunskaper att uttrycka det på ett 

passande sätt. Man ska även ta i beaktande alla deltagarnas roller och inventioner. Undervisningen 

består av vettig användning av språket i äkta och autentiska situationer. Det befrämjar 

språkinlärningen. Även den grammatiska och den lexikala delen av språket är med i undervisningen, 

men språkets alla beståndsdelar undervisas på ett naturligt sätt, genom att kombinera hörande, 

talande, läsning och skrivning. Felen ses som en del av språkinlärningen. I kommunikativa övningar 

strävas till att kommunikationen är så genuin som möjligt. I klassrummet är det omöjligt att skapa 

helt naturliga kommunikativa situationer, men man försöker efterlikna de genuina situationerna till 

exempel genom rollekar.  Kommunikationens ändamål, situation, roller, kommunikation, språkets 

funktioner och språkmaterial och begrepp tas i beaktande i sammansättningen av övningarna. På basis 

av dessa aspekter kan olika kommunikativa övningar genomföras. Det är betydande att 

svårighetsgraden i de kommunikativa övningarna är lätt att växla. (Järvinen 2014: 101−103) 

Naturalistic orientation är den mest genomgripande riktningen inom kommunikativ 

språkundervisning. Under lektionerna försöker man imitera de situationer, som individen möter i 

inlärningen av sitt modersmål i naturliga situationer eller när någon lär sig andraspråk i språkmiljön. 

Undervisningens innehåll ska vara autentiskt. (Ericsson 1989: 171) 

Språket som läraren använder i klassrummet är delvis klassrumsspråk och delvis anpassat tal till 

språkinlärarna (Viberg 1987: 135). Läraren bör använda målspråket i klassrummet under lektionerna. 

Det är lätt att byta till modersmål ifall det uppstår problem i förståelse. När det verkligen finns 

någonting att kommunicera om i klassrummet, bör läraren hålla sig till målspråket, för just i den 

riktiga kommunikationen är inlärningen effektivast. Med tanke på att språkinlärningen inte enbart är 

träning av färdigheter utan också ett kommunikationsmedel ska man integrera målspråket i 

klassrumskommunikationen genom att använda målspråket som arbetsspråk i klassen. (Tornberg 

2009: 185) I undersökningen av Green-Vänttinen et al. (2010: 64) som jag tidigare presenterade (se 

2.2 sidan 11), kom det fram att det finns en stor variation i mängden av användning av svenska i 

klassrummet. Gymnasisterna, som deltog i undersökningen, ansåg att många lärare använde för lite 
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svenska under lektionerna. Deras förhoppning var att de skulle höra lärarnas svenska så mycket som 

möjligt, för att själva få motivation och få en förebild i det muntliga språket. Forskarnas observationer 

motsvarar inlärarnas kommentarer om användning av målspråket under lektionerna. Om någon inte 

förstår vad läraren säger på svenska, byter läraren till finska. 

I varje språkanvändningssituation borde språket vara tillräckligt flytande, korrekt och både 

kunskapsmässigt och språkligt tillräckligt omfattande. Övningarna på lektionerna borde förbereda till 

de kommunikationssituationer som inlärarna har i vardagen. Det är ändå anmärkningsvärt att tal inte 

utvecklar sig på samma sätt hos alla inlärare. Olika inlärare kan även närma sig en och samma uppgift 

på olika sätt. Därför är det viktigt att differentiera olika inlärningstyper till exempel i mindre uppgifter 

under en lektion eller i större projektuppgifter under längre perioder. Övningen kan vara någon 

informationssökning, som innehåller talande i varje skede. Då kan inlärarna utnyttja sin egen 

språkkompetens och öva på de vardagliga kommunikationssituationerna. Olika grupper kan 

handledas till att öva på de områden som är de svagaste för den gruppen. (Hildén 2000a: 175−176, 

178) 

I pedagogiska situationer används ofta social bekräftelse. Läraren berömmer inläraren eller ger någon 

annan slags social feedback alltid efter inlärarens reaktion. (Lehtinen et al. 2007: 180) Varje inlärare 

behöver feedback av sin lärare, för gymnasisterna ska veta när de gör rätt eller fel. Det är viktigt att 

göra en skillnad mellan hård kritik och undvikandet av att felen inte lever vidare. Under själva 

kommunikationen är det inte bäst att ingripa i felen. Lärarens uppdrag är att ge respons på det sättet 

att den stöder språkinlärningen och inte förnedrar eller vanhedrar inläraren. Om felen uppfattas som 

en naturlig del av språkinlärningen blir det lättare för inläraren att ta emot korrigeringar. (Linnarud 

1993: 112, 118) På basis av min egen erfarenhet som lärare är det ett problem för många gymnasister 

att våga tala svenska fritt om läraren avbryter och korrigerar felen under diskussionerna. Ett bra sätt 

att ge dem råd gällande uttalet och intonationen är att lyssna till deras diskussioner och efter att 

diskussionsövningarna är gjorda kan läraren gå igenom de mest påfallande exemplen på ord eller 

uttryck, som har vållat problem, med hela gruppen. När responsen är indirekt känns det inte lika 

personligt för gymnasisterna, men får dem ändå att tänka på hur de själva uttalar uttrycket eller ordet. 

 

 

3.3.2 Uttal- och grammatikundervisning 
  

För muntliga språkkunskaper består av många olika delområden ska språkläraren även lägga märke 

till uttalsundervisningen. Uttalet är viktigt att undervisa för det är separerat från det skrivna språket. 
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(Lintunen 2014: 165) Enligt Kjellin (2002: 23, 25, 118) har varje person sitt eget uttal, vilket beror 

på att vi alla har individuella och unika talorgan. Uttalet kan även bero på situationen. Syftet med 

uttalsundervisningen är inte bara ett perfekt uttal utan också underlättandet av hela språkinlärningen. 

Kjellin berättar om en trestegsprocess, som sammanfattar uttalsundervisningen och -inlärningen. 

Denna process förkortas med FAT, det vill säga Finna−Automatisera−Tillämpa. Först ska inläraren 

finna det korrekta uttalet, vilket läraren ska erbjuda. Läraren ska ge inlärarna möjligheter att höra 

uttalsexemplen många gånger och introducera dem i uttalet. Därefter ska alla göra samma 

uttalsövningar i kör. 

Det andra steget i trestegsprocessen är att automatisera det korrekta uttalet. Både läraren och inläraren 

delar ansvaret i detta skede. När inläraren har fått förebilden i uttalet och därefter fått känna på uttalet 

i kör ska läraren låta inlärarna öva även ensamma. Det är viktigt att gymnasisten får höra sitt eget 

uttal. Genom flertal upprepningar börjar var och en hitta sitt eget perfekta uttal. För att genomföra de 

två första stegen i uttalsprocessen ska både läraren och inläraren veta att det perfekta uttalet är 

uppnåeligt. Varje språkinlärare gör fel i uttalet och därför behövs det många veckors övning i 

automatiseringen av uttalet.  Det sista steget i uttalsinlärningen, att tillämpa, är nästan helt på 

inlärarens ansvar. Inläraren ska börja använda det inlärda uttalet därtill i andra sammanhang än bara 

i de uttryck som har övats. Det betyder att talaren börjar använda de inlärda uttrycken i helt andra 

kontexter. Inläraren lär sig att utnyttja det inlärda också utanför övningarna. (Kjellin 2002: 118−120) 

Enligt Moilanen (2008: 217, 220) borde grammatik inte undervisas som separat del av språket utan 

den ska bindas ihop med helt vanliga situationer, i vilka man kan behöva språket. Inläraren ska själv 

märka att det är nyttigt att behärska vissa kunskaper eller regler. Det är inte alls vettigt om läraren 

bara säger det, utan inläraren borde själv inse att kunskaper som lärs in är användbara. Läraren borde 

våga avvika från läroböckernas övningar och låta inlärarna öva på annorlunda sätt. Grammatik kan 

alltid muntliggöras. Av min egen erfarenhet som lärare kan jag säga att det är effektivt och lämpligt 

att muntliggöra grammatikövningar. Regler kan vara komplicerande och svåra att förstå och därför 

har jag låtit gymnasisterna jobba muntligt med den nya saken, så att de får bekanta sig med ämnet 

med kompisen med lite enklare muntliga övningar. Först därefter har de börjat med skriftliga och 

kanske mera krävande övningar. Många av mina gymnasieelever ansåg att det alltid är roligare att 

öva muntligt. 
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3.3.3 Olika arbetsformer för övning i muntlig språkfärdighet 
 

Kristiansen (1998: 141, 225−226) anser att inläraren lär sig främmande språk genom meningsfulla 

övningar. Enligt hennes åsikt kan inläraren inte lära sig genom flervalsuppgifter eller luckaövningar 

och inte heller genom att svara på frågor. Inlärningen sker genom att producera bredare muntlig och 

skriftig diskurs. Inlärarna lär sig effektivast genom att producera språket självständigt, inte genom att 

lära sig ord utantill eller genom att läsa igenom en text ett par gånger. Redan i början ska 

gymnasisterna övas och testas på det främmande språket. Olika arbetssätt föder olika slags inlärning. 

Kristiansen är orolig över att de uppgiftsformer som används i de officiella värderingarna dominerar 

även det mesta som görs i klassrummet. Enligt min åsikt är detta ett problem i 

gymnasieundervisningen. Många lärare prefererar skriftliga och grammatiska övningar i själva 

undervisningen, för studentskrivningarna innehåller ingen muntlig del. 

I följande presenterar jag några typer av muntliga övningsformer som kan utnyttjas i 

språkundervisningen speciellt med tanke på muntliga färdigheter. 

 

 

Elaborering 

 

I elaboreringen konstruerar inläraren något nytt av det nya kunskapsstoffet genom att utnyttja de 

tidigare inlärda kunskapsstrukturerna. Inlärningen är allra effektivast om inläraren avpassar de nya 

kunskaper i det som han eller hon har lärt sig tidigare. Att elaborera betyder bearbetning och 

tillämpning. (Kristiansen 1998: 32) Elaborering är ett sätt att öva på producering av diskurs. Inläraren 

måste hela tiden utnyttja det tidigare inlärda och sätta det inlärda ihop med de nya kunskaperna. När 

inläraren använder dessa i sin egen produktion får de upprepning i olika kunskaper, vilket är viktigt i 

inlärningen. Elaborering är framför allt muntlig tillämpning men inlärningen blir effektivare om de 

egna produktionerna skrivs på papper. En av fördelarna med elaboreringen är att den också kan 

användas som bedömningsmaterial. Läraren ger inlärarna ord, strukturer, företeelser och situationer, 

och inläraren måste själv producera en diskurs av de givna stödorden med motparten eller ensam för 

läraren. En annan fördel är att stödorden kan ges antingen på modersmålet eller på målspråket 

beroende på undervisningsgruppens språknivå. (Kristiansen 1998: 142−145) 

Elaborering kan enligt min mening användas på många olika sätt. Det är alltid bra att ge inlärarna 

några stödord i gruppdiskussionerna, men det är ändå bra att låta dem öva på att bygga satser och 

frågor själv. Med några gymnasiegrupper är det inte möjligt att använda så ”öppna” diskussioner som 
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med andra, men läraren kan justera svårighetsgraden genom att byta stödord. Elaborering borde passa 

för alla grupper, för den kan göras på olika sätt. I elaborering kan man öva både på muntligt och 

skriftligt språk. Ju mer gymnasisterna producerar språket självständigt, desto bättre. 

 

 

Lekar och spel 

 

Det är viktigt att mjuka upp vardagsrutinerna i klassrummet, speciellt genom olika lekar. Lekar borde 

användas genom hela läsåret, inte bara som belöning i slutet av terminen. Ibland behöver inlärarna 

lite enklare övningar och lekar är inte bara ett avkopplingssätt utan de kan utnyttjas också i själva 

inlärningen, speciellt i repetition. Lekar ger en möjlighet att fostra ungdomarna mot läroplanens mål, 

till exempel att samarbeta och att kunna acceptera sina egna och andras prestationer. Innan inlärarna 

börjar leka i klassrummet borde de ha tid att bekanta sig med det språkliga stoffet som krävs i leken. 

(Ericsson 1989: 373) 

Enligt Timonen (2008: 89, 94−96) är spelen ett bra sätt att öva på olika språkliga kompetenser. I 

främmandespråksundervisning kan kommunikativ kompetens, handlingsförmåga och interkulturell 

inlärning övas genom till exempel rollspel. Läraren ska lägga märke till kritisk uppskattning av 

spelen: alla spel är inte passande för alla undervisningsgrupper. Inlärarna blir aktivare och läraren kan 

lära känna dem bättre genom att använda spel i språkundervisningen. Inte bara inlärarnas ömsesidiga 

förhållanden förbättras utan även förhållandet mellan läraren och inläraren. Jag anser att detta är 

viktigt i skapandet av en positiv atmosfär i klassrummet. Därigenom kan också inlärningsresultat bli 

bättre.  Fördelen med spelen i språkundervisningen är att alla inlärare, oberoende av språknivån, kan 

delta i spelövningar. Läraren ska ta hänsyn till att spelen är lämpliga för alla språkinlärare i gruppen. 

Om en del av deltagare är blygare kan de ha en lite annorlunda roll i själva rollspelen. Genom att inta 

en helt annan roll kan de blygare ungdomarna fatta mod att tala friare och delta i spelen. 

 

 

AB-kort 

 

Övningar med AB-kort kallas även övningar med informationsluckor. Med dessa övningar jobbar 

inlärarna för det mesta som par. Övningar med innehållslucka innebär att deltagarna byter information 

med varandra från ett element till ett annat så att varje student har någon information att dela med de 
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andra som är med i övningen. När den information som krävs i övningen har getts, är uppgiften utförd. 

Den motparten kontrollerar om svaret är rätt eller fel. Det finns många fördelar med att använda AB-

kort i muntlig språkundervisning. Genom övningarna kan inlärarna dela mycket information med 

varandra och därigenom fungerar båda parterna aktivt, både som talare och som åhörare i diskursen. 

Därtill erbjuder denna slags övningar samma möjlighet att utnyttja de inlärda strukturer och det 

absorberade ordförrådet till alla deltagare. Övningarna med informationslucka uppmuntrar även 

blygare ungdomar, som är rädda för att uppträda framför hela klassen, till att våga tala, när man jobbar 

bara med en klasskompis. (Andrade 2011: 4) 

Enligt min mening en betydande fördel med AB-kort i språkundervisning i gymnasiet är att de kan 

användas i alla slags teman. Nästan allt kan övas genom övningar med informationsluckor. De kan 

nyttiggöras i grammatikövningar, ordförrådövningar och även när man övar på olika fraser eller 

uttryck i en helt vanlig kommunikationssituation. Läraren kan därtill utarbeta övningar med 

informationsluckor för grupper på tre eller fyra personer. AB-övningarna är bra även med tanke på 

att alla inlärare har olika nivåer i språkkunskaper, eftersom övningarna med informationsluckor kan 

bildas på det sättet att övningarna blir svårare mot slutet. 

 

 

Drama 

 

Erberth och Rasmusson (1991: 7) konstruerar att pedagogiskt drama används som arbetssätt i 

undervisningen genom kommunikation, dramatisk gestaltning och teater. Enligt deras åsikt kan 

pedagogiskt drama definieras som ”en metod att använda lekar, kommunikationsövningar, 

gruppövningar, dramatiskt skapande och teater i ett medvetet pedagogiskt syfte”. Starck (2011: 24) 

påpekar att dramaprojekt fungerar som mångsidig inlärningssituation, för det innehåller aspekter för 

alla sinnen. Som exempel använder Starck ett teaterstycke, som en elevgrupp i italienska förberedde 

och presenterade.  I läsandet av manus sker visuellt lärande medan i lyssnandet på andra repliker sker 

auditivt lärande. Genom att använda kroppsspråket sker däremot kinestetiskt lärande och genom att 

röra varandra ske taktilt lärande. Nackdelen med drama i språkundervisningen är tidsbristen. 

Utgångspunkten för dramapedagogik är att röra sig i två olika världar, i den verkliga världen och i 

dramats värld. Dramauppforstrans form är lekande men ändå är dess mening sann och allvarlig. Alla 

parter i dramaövningarna ska komma överens om att drama bara är en social lek. Det är viktigt att 
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dramaövningarna skapar olika situationer i vilka man kan lära sig, pröva på något nytt, pejla och 

undra. (Heikkinen 2004: 156−157) 

Enligt min mening kunde dramaövningar utnyttjas även i gymnasieundervisningen. Även om drama 

är kanske för det mesta avsett för barnen i lågstadiet kan dess principer vara till nytta för 

gymnasisterna. Dramaövningar kan sänka ribban till att använda språket muntligt, när man får agera 

i en helt annan roll än som sig själv. Dramapedagogik kunde användas i språkundervisningen för att 

ge motvikt till ofta så teoribetonade undervisning i gymnasiet. Det svåraste i förverkligandet av 

dramaprojekt i gymnasiet är tidsbrist. 

 

 

3.3.4 Tre läroboksserier i B-svenska 
 

I denna del har jag valt att presentera tre olika läroboksserier för svenska i gymnasiet. Dessa 

boksserier har jag valt på grund av att informanterna i forskningen använder dessa läroböcker i sin 

undervisning. Därefter presenterar jag lärarnas svar gällande undervisningsmaterial. Läroböcker, som 

jag presenterar, är Magnet, Galleri och Fokus. Den medellånga lärokursen i svenska (B-svenska) i 

gymnasiet består av fem obligatoriska kurser samt två fördjupade kurser, som är riksomfattande 

(Opetushallitus 2015: 91−92).  Därtill kan gymnasiet erbjuda även extrakurser, vilka är till exempel 

en kurs för abiturienter, uppsatsskrivande och repetitionskurs.  

Galleri är den äldsta av dessa tre läroboksserier och även den populäraste. I serien finns sju 

kursböcker samt en separat grammatikbok Galleri Grammatik. Serien har mycket extramaterial. I 

Galleri lär man sig att arbeta tillsammans, lära känna nya platser och nya personer. (Otava 2015) 

Läroboksserien Magnet består av sju böcker. Boken är publicerad av Sanoma Pro och skribenterna 

är Sonja Bulut, Pauli Kajander, Anna-Lena Laurén, Heidi Repo och Sanna Wahlroos. Det finns en 

bok för varje obligatorisk kurs i B-svenska samt en bok för muntlig kurs och en bok, som är menad 

för den sista fördjupade kursen. (Sanoma Pro 2015) Magnet är en omfattande och tydlig helhet, som 

hjälper gymnasisterna att nå omfattande språkkunskaper och böckerna erbjuder intressant fakta om 

de nordiska länderna. Redan på den första kursen i gymnasiet betonar man muntliga språkkunskaper. 

Som mål är att gymnasisten lär sig att berätta kort om sig själv och om sina närmaste. Gymnasisten 

ska klara sig av vardagliga kommunikationssituationer på svenska. Läroboken erbjuder även 

möjligheter att värdera sitt eget kunnande och att utveckla egna inlärningsstrategier. Magnet-

böckerna innehåller en Testa dig själv-del samt Tips-lådor, vilka hjälper gymnasisten att studera 

effektivare. (Bulut et al. 2015: 3) 
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Den sista och nyaste läroboksserien heter Fokus. Dessa böcker baserar sig på den nyaste läroplanen, 

GGLP 2015. Fyra av sju böcker har kommit ut, de tre återstående kommer ut under åren 2017 och 

2018. Otava har publicerat läroboksserien och den är skriven av Anna Blom, Sari Kaunisto, Marko 

Paasonen, Mikko Pajunen och Anssi Salonen. Serien koncentrerar sig på den kommunikativa sidan 

av språket. Ämnesområdena handlar om de nordiska länderna. Gymnasisterna uppmuntras till att 

använda språket i vardagen. Övningarna har utarbetats med tanke på olika inlärningsstilar. 

Färdigheter, som behövs i arbetslivet och fortsatta studier, övas genom projektarbeten. (Otava 2017) 

Boken ger instruktioner om att skaffa sig ordförråd, att skriva, att tala och att använda olika 

hjälpmedel. (Blom et al. 2016: 6−8) 

 

 

3.3.5 Brister i den traditionella språkundervisningen 
 

Språkundervisningen har koncentrerat sig alltför mycket på själva språket och inte så mycket på 

kommunikationen som språket möjliggör. Han anser att språket borde vara menat för 

kommunikationen. Problemet ligger i att språkforskningens metoder har legat som grund även för 

språkundervisningen: ”Logiken har härskat där, var psykologin borde ha härskat.” Laurén anser att 

lärarna ska ha kunnande i undervisningsspråket, men det är viktigt att de kan förmedla språket 

effektivt och de förstår, på vilket sätt inlärarna tillägnar sig språket. (Laurén 2000: 48) 

Nyman har gjort en undersökning om unga lärares utmaningar i språkundervisningen. Forskningen 

visar att en del av unga lärare har som mål att allt innehåll i läroböckerna ska gås igenom och att 

eleverna borde börja behärska felfritt språk med hjälp av boken. Många lärare glömde till och med 

själva läroplanen. Lärarna framhäver även grammatik alltför mycket och glömmer därigenom bort 

målspråkets kultur om det inte handlades i böckerna. Många unga lärare erbjuder inte heller 

språkmodell för inlärarna, för de använder inte målspråket konsekvent. Undervisningen var lärarstyrd 

och framgick enligt lärarens egna planer, då inlärarna inte hade någon möjlighet att påverka 

undervisningens gång. Spel och lekar användes sällan för att motivera eleverna, för det var viktigare 

för lärarna att fortskrida enligt läroboken. Då hade man inte tid för någon annan aktion i klassrummet. 

(Nyman 2011: 105-106) 

Kravet på att språkundervisningen ska vara äkta kommunikation är en av de väsentligaste 

utmaningarna inom språkundervisningen. Uttrycken som läraren och inlärarna använder i 

klassrummet är inte relevanta i vanliga diskussioner. Kommunikationen i klassrummet är ganska 

långt ifrån äkta kommunikation. Om läraren säger ”Jag öppnar fönstret” i klassrummet, gör läraren 
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inte detta när han eller hon öppnar fönstret utanför klassrummet. Detta uttryck behövs därmed inte i 

annan slags kommunikation än i klassrumskommunikation. (Leino 1979: 86) 

Undervisningsministeriet i Finland genomförde ett projekt i språkfostran åren 2006−2009. Projektet 

hette OSKU och dess syfte var att kartlägga förverkligande av dåtida läroplaners mål, det vill säga 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 samt Grunderna för gymnasiets 

läroplan 2003. Projektet visade att de väsentligaste bristerna är klyftan mellan lärarnas 

skriftspråksbaserade kommunikation och inlärarnas smidiga aktion i den teknologiska världen, där 

det talade och det skrivna språket kombineras. Språkundervisningen var inte heller tillräckligt 

sammanhängande med andra läroämnen, av vilket även autenticiteten lider. Inlärarna fick inte heller 

tillräckligt möjligheter till självvärdering och kamratvärdering. (Hildén & Salo 2011: 236) 

Lärarnas professionella utveckling är krävande om de inte vågar avstå från det vanliga sättet att 

undervisa, som ofta framhäver grammatikens och skriftliga kunskapers viktighet. Lärarna har dock 

en möjlighet att utnyttja sin pedagogiska frihet. Därigenom kan läraren lyssna på inlärarnas förslag 

och uppbygga undervisningen på det sättet, att innehållet i undervisningen koncentreras på de innehåll 

som är rimliga med tanke på kommunikationen. Projektet i språkfostran handlade mycket om 

muntliga språkkunskaper, som verkade vara till och med den viktigaste kompetensen i 

språkkunskaperna. Betoningen i språkundervisningen ligger ändå fortfarande för mycket i 

undervisning av skriftliga språkkunskaper samt i skriftliga språkkunskapernas inlärning och 

betygsättning. Lärarna borde inte uppleva undervisning av muntliga språkkunskaper problematiskt 

eftersom muntlig kommunikation är en del av social och språklig interaktion även i vardagen. (Hildén 

& Salo 2011: 239−240) 
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4 INFORMANTERNA I STUDIEN 

 

Som material i min studie använder jag svaren till enkätundersökningen, som jag skickade till ungefär 

120 lärare runt Finland. Slutligen fick jag tag på 16 informanter, som ville delta i min undersökning.  

I följande kommer jag att presentera alla 16 informanter något närmare samt fundera på 

informanternas relevans med tanke på forskningens syfte. Jag har bytt namnen på informanterna för 

att informanterna förblir oigenkännliga. 

 

 

4.1 Bakgrundsinformation om informanterna 
 

En av lärarna heter Kirsi. Hon är en 34-årig kvinna som undervisar både svenska och finska. Hon har 

arbetat som lärare i ungefär sju år men som svensklärare bara två år, för hon har annars undervisat i 

finska. Hon har studerat nordiska språk som huvudämne under sin studietid på universitetet. Hon 

undervisar alla obligatoriska kurser i svenskan i gymnasiet, det vill säga kurserna från ett till fem 

samt de fördjupade kurserna sju och nio. 

Även Pekka undervisar alla kurser som erbjuds i gymnasiet, som han jobbar i. Han är en 44-årig 

manlig lärare som undervisar för tillfället endast svenska. Han har erfarenheter av undervisning av 

modersmål och litteratur.  Hans huvudämne på universitetet har varit nordisk filologi. Som lärare har 

Pekka jobbat i 17 år. 

Outi är en erfaren kvinnlig lärare. Hennes undervisningsämnen är svenska och tyska. Hon berättar att 

hon har jobbat som lärare redan länge, mer än 20 år. Hennes huvudämne på universitet har varit tyska. 

Hon undervisar alla kurser i svenska som erbjuds i gymnasiet, med andra ord kurserna från ett till åtta 

samt en speciell kurs för abiturienter. 

Marita har jobbat som lärare redan länge. Hon är 55 år och har arbetat som lärare i nästan 28 år. 

Hennes huvudämne har varit svenska och även Marita undervisar alla kurser i svenska i sitt 

gymnasium. 

Airi är en 40-årig lärare, som undervisar i tre olika ämnen. Ämnena är svenska, engelska och 

psykologi. Hon har arbetat som språklärare i 16 år. Airis huvudämne på universitetet har varit 

engelska. Hon undervisar alla kurser, som gymnasiet erbjuder. Detta innehåller de obligatoriska 

kurserna från ett till fem, de fördjupade kurserna från sex till åtta (gymnasiet har velat erbjuda Kultur-
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kursen) samt de tillämpade kurserna nio och tio. Kurs nio är en repetitionskurs medan kurs tio är 

avsedd för abiturienter. 

Den följande informanten heter Kaija. Hon är 54 år gammal och hon har arbetat som språklärare i 30 

år. För tillfället undervisar hon bara svenska, men hon har studerat både svenska och ryska vid 

universitetet. Hon har huvudämnesexamen i båda ämnena. Kaija undervisar både A- och B-svenskan 

i gymnasiet. Gymnasiet erbjuder 8 kurser i B-svenskan och 10 kurser i A-svenskan. 

Ritva är en 45-årig lärare i svenska, engelska och latin. Hennes karriär som språklärare har börjat år 

1997. Ritvas huvudämne i universitetsstudier har varit svenska. I gymnasiet undervisar hon alla kurser 

i svenska, d.v.s. kurserna från ett till sju. 

En av lärarna heter Anna. Hon är 44 år och hon har arbetat som språklärare i 15 år. Hon undervisar 

svenska i gymnasiet. Under universitetsstudierna gjorde hon huvudämnesexamen både i engelska och 

svenska. I gymnasiet håller hon en stödkurs för börjande gymnasister samt kurserna i B-svenskan 

från kurs två till kurs sju. Därtill erbjuder gymnasiet två olika kurser, som preparerar för 

studentskrivningarna. Den andra prepareringskursen är uppsatsskrivande och ”abi-kursen”. 

Elina har varit i läraryrket från år 1998. Hon är 43 år och undervisar både svenska och engelska. 

Hennes huvudämne på universitet har varit nordisk filologi. I gymnasiet undervisar hon de 

riksomfattande kurserna från ett till sju samt två tillämpande kurser, som skolan har velat erbjuda. 

Susanna har jobbat som språklärare i sex år. Hon är 51 år och undervisar både i svenska och ryska. 

Ryska har varit hennes huvudämne under studierna. Susanna undervisar alla kurser i svenska, som 

erbjuds i gymnasiet, d.v.s. 10 kurser. 

Jaana är 40 år och hon undervisar i svenska, engelska och tyska. Hon har 17 års erfarenhet av 

läraryrket. Hennes huvudämne har varit svenska och hon undervisar alla tio kurser i svenska som 

erbjuds i gymnasiet. 

Liisa undervisar i engelska, svenska och tyska. Hon har arbetat som språklärare i 38 år. Under sina 

universitetsstudier gjorde hon huvudämnesexamen både i svenska och engelska. Hon undervisar alla 

kurser i svenska i gymnasiet. 

Mervi är en 40-årig lärare, som undervisar i svenska och studiehandledning. Hon har 13 års 

erfarenheter av läraryrket och hennes huvudämne på universitetet har varit nordisk filologi. För 

tillfället undervisar hon B-svenskan (kurser från ett till åtta). 
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Paula är 50 år och hon har arbetat som språklärare över 20 år. Hon undervisar både i svenska och 

engelska. Hennes huvudämne har varit svenska. Hennes ansvarområde som gymnasielärare i svenska 

är de obligatoriska kurserna från ett till fem. 

Jari är den yngsta av lärarna, 27 år. För tillfället undervisar han i svenska och engelska. Han har börjat 

som vikarie i början av läsåret 2015–2016, men hösten 2016 började han som heltidslärare. Hans 

huvudämne på universitetet har varit nordisk filologi. 

Juha är 60 år och undervisar i svenska. Som lärare har han jobbat i 35 år. När han studerade i 

universitetet hade han svenska som huvudämne. För tillfället undervisar han obligatoriska, tillämpade 

och fördjupade kurser i svenska. Även uppsatsskrivande och repetitionskurs hör till hans 

ansvarsområde. 

 

 

4.2 Diskussion om informantgruppen 

 

Åldern på informanterna varierar mycket. Det blir intressant att se på vilket sätt det syns i deras svar 

och deras syner på undervisning av muntliga språkkunskaper och de muntliga språkkunskapernas 

betydelse i svenskundervisningen. Som de korta presentationerna ovan visar har en del av lärarna 

arbetat redan mer än 30 år som språklärare medan andra har några års erfarenheter av läraryrket. Det 

är uppenbart att åldern och den egna skoltiden och studier påverkar lärarnas syner på muntliga 

språkkunskaper och deras undervisning. Som Fant konstaterar (se 3.2 sidan 17) trodde många tidigare 

att språket i samtalet inte har några egna regler utan språkundervisningen i skolorna var mer teoretisk 

och baserade sig mest på skriftspråket. Detta har kunnat påverka många äldre lärares åsikter om 

språkundervisningen allmänt. 

Tabell 1 sammanfattar informanternas bakgrundsinformation. Tabell 1 på följande sida presenterar 

informanternas namn, ålder, undervisningsämnen, huvudämne eller huvudämnen i universitet, antalet 

år som lärare samt vilka kurser läraren ifråga undervisar i gymnasiet. De flesta lärare undervisar 

endast B-svenska, det vill säga den medellånga lärokursen i svenska. Tabellen presenterar 

informanterna i slumpmässig ordning. 
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Tabell 1. Tabell över informanternas data. 

Namn Ålder Ämnen Huvudämne Antalet år 

som 

språklärare 

Kurser i 

gymnasiet 

Kirsi 34 år svenska, finska nordiska 

språk 

6−7 B: 1−5, 7, 9 

Pekka 44 år svenska nordisk 

filologi 

17 alla kurser i B 

Outi  svenska, tyska tyska mer än 20 B: 1−8 

Marita 55 år svenska, tyska svenska 28 B: 1−8 

Airi 40 år svenska, tyska, 

psykologi 

engelska 16 B: 1−10 

Kaija 54 år svenska ryska, 

svenska 

30 A: 1−10 

B: 1−8 

Ritva 45 år svenska, 

engelska, latin 

svenska 20 B: 1−7 

Anna 44 år svenska engelska, 

svenska 

15 B: 2−7, 

repetition & 

förberedelse 

Elina 43 år svenska, engelska nordisk 

filologi 

19 B: 1−9 

Susanna 51 år svenska, ryska ryska 6 B: 1−10 

Jaana 40 år svenska, 

engelska, tyska 

svenska 17 B: 1−10, 

uppsatsskrivande 

Liisa  engelska, 

svenska, tyska 

svenska, 

tyska 

38 Alla kurser i B-

svenska 

Mervi 40 år svenska, 

studiehandledning 

svenska 13 B: 1−8 

Paula 53 år svenska, engelska svenska mer än 20 B: 1−5 

Jari 27 år svenska, engelska svenska ca 1 B: 4 

Juha 60 år svenska svenska  ca 35 B: 1−7, 

repetition & 

uppsatsskrivande 
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5 DE MUNTLIGA SPRÅKKUNSKAPERNAS BETYDELSE, UNDERVISNIG OCH 

INLÄRNING 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera och diskutera de viktigaste forskningsresultaten och 

analysera lärarnas svar till frågorna som ställdes i frågeformuläret gällande de muntliga 

språkkunskapernas betydelse, undervisning och inlärning. Jag kommer inte att analysera alla enstaka 

svar av alla informanter men jag utnyttjar materialet så mångsidigt som möjligt. Därefter vill jag 

fundera på lärarens motiveringar samt om metoder och övningar är relevanta i övning på muntliga 

språkkunskaper. Jag har delat materialet i olika ämnesområden.  De ursprungliga svaren är skrivna 

på finska men de exempel som jag har tagit med har jag översatt till svenska. 

 

 

5.1 De muntliga språkkunskapernas betydelse för språkundervisningen 
 

På frågeformuläret frågade jag lärarna om de muntliga språkkunskapernas betydelse för 

språkundervisningen. De flesta av lärarna anser att muntliga språkkunskaper är ytterst viktiga 

kunskaper med tanke på alla språkkunskaper. Många av lärarna tar fram tanken om att om man någon 

gång behöver svenska, är det just i dessa muntliga ”verkliga livets” situationer, då språkkunskaperna 

behövs. Jaana påpekar att första kontakten med språket sker just i muntliga situationer, och därför är 

det viktigt enligt henne att förstå talat språk samt att öva på att producera språket själv, så att man blir 

förstådd och kan förmedla budskapet. Den nyaste läroplanen, GGLP 2015, (se 2.1 sidan 10) 

framhäver gymnasisternas kunskaper i att kunna kommunicera och delta i olika diskussioner och 

uttrycka sina åsikter ganska flytande i vardagliga kommunikationssituationer. Majoriteten av lärarna 

ser detta som största grund till att muntliga kunskaper är viktiga att övas i språkundervisningen. 

Pekka berättar för sina gymnasister om varför muntliga språkkunskaper är viktiga att kunna. Hans 

svar är i exempel 1. 

 

Exempel 1. Jag betonar till gymnasisterna att språket som används ofta är talat, speciellt 

i situationer då språket behövs i praktiken. Den största delen av situationerna då språket 

behövs är situationer i vilka man ska tala språket. 

 

Att berätta för gymnasisterna varför något görs, stöder Kjellins uppfattning om (se 3.3 sidan 18) att 

läraren ska ha en filosofi bakom sin undervisning och läraren ska kunna motivera varför 

undervisningen genomförs på ett visst sätt. Pekkas synpunkt visar att de praktiska grunderna är enligt 



32 
 

 

honom de viktigaste även med tanke på att motivera gymnasisterna till att lära sig språk och speciellt 

till att tala språk. Språket borde ses som kommunikationsmedel även enligt Tornberg (se 3.3.1 sidan 

18) och därför borde muntliga språkkunskaper betonas i språkundervisningen.  

En del av lärarna ser fortbildning och arbetsliv som grunder till att lära sig muntliga språkkunskaper. 

Airi tar upp det fakta att muntliga språkkunskaper inte testas i studentskrivningarna i svenska men i 

många fackområden i fortsatta studier finns det en muntlig kurs i svenskan som alla ska avlägga. Outi 

anser att alla språkkunskaper hör tätt ihop men i arbetslivet kommer det säkert situationer, då man 

behöver färdigheten i att använda svenska, till exempel som försäljare, sjukskötare eller 

långtradarchaufför. På Juhas kurser i gymnasiet berättas det om fortbildning samt arbetsmöjligheter 

i de nordiska länderna. Airi sammanfattar i exempel 2 de muntliga språkkunskapernas betydelse på 

följande sätt: 

 

Exempel 2. Vi övar på muntliga språkkunskaper på varje lektion, för genom att utveckla 

muntliga språkkunskaper förbättras också andra språkkunskaper. Även om muntliga 

språkkunskaper ännu inte testas i studentskrivningarna, ska alla avlägga en muntlig kurs 

i svenska i många utbildningar i fortsatta studier. Muntliga språkkunskaper är viktiga 

även i arbetslivet. 

 

För några lärare är undervisning av muntliga språkkunskaper i gymnasiet mindre viktig. Enligt Kaija 

styr studentskrivningarna, som innehåller bara den skriftliga delen samt hörförståelseprovet, 

kursernas innehåll. Hon ser svenska som ett ”strukturspråk”, vilket betyder enligt henne att det inte 

finns några riktiga språkkunskaper, om man inte behärskar grammatik och ordförråd först. Mervi är 

delvis av samma åsikt med Kaija, för hon ser undervisningen av de skriftliga kunskaperna som en 

viktigare del av kurserna än de muntliga. Ändå säger hon att naturligtvis är muntliga kunskaper 

viktiga och hennes mål är att ta med muntliga övningar i varje lektion. Kirsi däremot ser muntliga 

språkkunskaper som en väsentlig del av undervisningen på grund av att man ofta behöver just dessa 

kunskaper i de situationer som man stöter på i det vanliga livet, men hon medger ändå att 

studentskrivningarnas struktur leder till att innehållet på kurserna koncentrerar sig mest på den 

skriftliga delen. Kirsis antagande om att studentskrivningarna styr relativt mycket innehållet på 

kurserna verkar påverka undervisningens gång även enligt en del av de andra lärarna.  

Även grammatik och grammatiska fel nämns i många svar. Som jag tidigare nämnde, anser Kaija att 

svenska är ett ”strukturspråk”, och därför borde man koncentrera sig på grammatiken i 

undervisningen. Elina däremot strävar efter att gymnasisterna skulle fatta mod att prata svenska, 

oberoende av språkriktigheten. Hon anser att språkriktigheten inte spelar så stor roll i dagens 
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språkanvändning. Ritva är av samma åsikt som Elina. Hon kommenterar att grammatiska fel sällan 

stör förmedlingen av budskapet, medan brist på muntliga språkkunskaper påverkar uppenbart hur bra 

mottagaren förstår budskapet. 

Några lärare nämner att det är viktigt att gymnasisterna fattar mod att använda språket muntligt. Jari 

konstaterar muntliga språkkunskapernas betydelse och finländarnas kommunikation på främmande 

språk i exempel 3. 

 

Exempel 3. Det är väldigt viktigt. Oftast okunnigheten att kommunicera på ett 

främmande språk är inte grunden till begränsad kommunikation utan snarare brist på 

modet. 

 

Även om man nuförtiden talar allt fler språk och ungdomarna reser mycket, är vi finnar ändå ganska 

blyga. Många är rädda för att göra fel i sina yttranden och därför vågar de inte prata fritt. Tiittula (se 

3.1 sidan 15) konstaterar att passiviteten är ett problem i kommunikation på främmande språk hos 

finländarna. Enligt henne fattas det interaktionskompetens. Precis som Linnarud (se 3.3.1 sidan 19) 

yttrar är det meningsfullt att felen upplevs som en naturlig del av inlärningen. Min egen metod har 

varit att låta gymnasisterna tala fritt och jag har hjälpt dem vid behov men jag har inte gripit i 

problemen eller felen med det samma utan tagit dem upp först senare. Feedbacken har därmed varit 

indirekt. 

 

 

5.2 Andelen muntliga övningar i undervisningen 
 

Jag frågade lärarna om andelen muntliga övningar i undervisningen av svenska i gymnasiet. 

Variationen mellan andelen muntliga övningar är relativt stor. Frågan om andelen muntliga övningar 

hänger ganska logiskt ihop med frågan Finns det tillräckligt med tid för övning i muntliga 

språkkunskaper på kurserna i gymnasiet?. Därför har jag valt att presentera dessa två frågor i detta 

avsnitt.  

Andelen muntliga övningar under lektionerna varierar mellan olika lärare. Lärarnas svar visar att den 

största delen av dem använder minst 25 % av lektionerna till muntliga övningar. Några lärare betonar 

muntliga språkkunskaper så pass mycket att under deras lektioner använder gymnasisterna till och 

med 40 % av tiden till muntliga övningar. Huvudtanken verkar vara att gymnasisterna ska få göra 

åtminstone en muntlig övning per en lektion. Andelen muntliga övningar beror enligt lärarna på 
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undervisningsgruppens språknivå och motivation samt ämnet, som behandlas. Marita konstaterar att 

nästan allting övas även muntligt. Jaana däremot konstaterar att om gruppen är svag, uppstår det ingen 

diskussion och muntliga övningar blir färre.  

Bara några få lärare anser att det finns tillräckligt tid för muntliga övningar. Det finns säkert olika 

orsaker till att det inte finns tillräckligt med tid för muntliga övningar. Som en del av lärarna påpekar 

är studentskrivningarna en av grunderna till att muntliga övningar står i bakgrunden. Men några lärare 

konstaterar ändå att alla övningar kan muntliggöras. Av min egen erfarenhet kan jag säga att studierna 

i gymnasiet är ganska intensiva och kurserna i svenska innehåller huvudsakligen grammatik.  Marita 

konstaterar att under hennes lektioner övas nästan allt genom att göra det muntligt. Mervi däremot 

påpekar att under gymnasieåren ökar andelen muntliga övningar hand i hand med gymnasisternas 

språkkunskaper. Jaana beskriver andelen muntliga övningar i undervisningen i exempel 4. 

 

Exempel 4. Säkerligen nästan hälften, kanske 40 %. Det beror på kursen och på 

gymnasisternas språknivå och benägenhet. Om det är fråga om en svagare grupp, 

uppstår det ingen diskussion och de muntliga övningarna är färre. Tydliga AB-övningar 

fungerar ändå i varje fall.  

 

Jaana tar upp gymnasisternas språknivå, som är en viktig faktor med tanke på muntliga övningars 

mängd och karaktär. Jag anser att det oftast är lättare att öva muntligt även om språkkunskaperna inte 

skulle vara så bra. Till exempel just AB-övningarna, som Jaana nämner, eftersom gymnasisterna inte 

behöver bilda hela meningar och diskussioner själv utan det finns färdigt givna satser som ska fyllas 

i muntligt. Under tiden kan övningarna bli mera krävande och AB-övningarna kan byggas genom att 

ge instruktioner bara på finska. 

Paula har ett problem med att ha muntliga övningar med i undervisningen. Det berättar hon i exempel 

5. 

 

Exempel 5. Vanligen talar gymnasisterna inte fritt. Jag kan inte använda tid för sådant 

som eleverna inte går med på att göra. 

 

I Paulas undervisningsgrupper är det troligtvis fråga om brist på motivation. Läraren borde göra 

någonting åt saken, eftersom det säkert finns några som vill delta i diskussionsövningarna men de gör 

det inte på grund av den allmänna attityden i klassen. Läraren ska fundera på grunden till att 

gymnasisterna inte vill göra övningarna. Är det en motivationsfråga eller är det snarare fråga om att 
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gymnasisterna har så bristfälliga kunskaper i språket att de inte kan uttrycka sig på svenska. Om 

gruppens motivation till att göra muntliga övningar är så låg, ska man kanske börja med helt enkla 

och korta övningar. Övningarna, som skulle vara tillräckligt korta och trevliga, skulle hjälpa en sådan 

omotiverad grupp till att börja göra även muntliga övningar. Gymnasisterna borde fatta att muntliga 

övningar är nyttiga i språkinlärningen. Kanske läraren kunde motivera gymnasisterna varför det är 

viktigt att kunna språk till exempel med tanke på fortbildningen. Paula har inte svarat på frågan om 

hon själv använder svenska under lektionerna, men enligt min mening borde läraren speciellt i detta 

fall agera som språklig rollmodell för gymnasisterna. 

Det är avsevärt hur mycket variation det finns mellan olika lärares synpunkter till andelen muntliga 

övningar i undervisningen. Många anser att det inte finns tid medan andra anser att tiden räcker bra. 

När Jari frågades om det finns lagom tid för muntliga övningar svarade han att det är en 

prioriteringsfråga för det finns nog tid om man ordnar det och lägger mindre vikt vid andra typer av 

övningar. Prioriteringen är enligt min mening en väsentlig sak i språkundervisningen. Dock ska man 

följa kursinstruktionerna och uppfylla alla kursers krav med tanke på ordförråd och grammatik, men 

det är ändå upp till läraren på vilket sätt undervisningen genomförs och vilka saker som står i centrum 

på kurserna. Nästan allt kan övas på många olika sätt och läraren kan påverka på vilket sätt till 

exempel strukturer och ordförråd övas under lektionerna. 

 
 

 

5.3 Användning av svenska i olika situationer i klassrummet 
 

Frågeformuläret innehåller en fråga om hur mycket läraren använder svenska i klassrummet i fyra 

olika situationer; att hälsa, att börja eller avsluta en lektion, att ge instruktioner för övningarna och 

att diskutera med gymnasisterna under lektionerna. Tornberg (se 3.3.1 sidan 18) påpekar att 

språkinlärningen inte enbart är träning av färdigheter utan språket borde användas som 

kommunikationsmedel i klassrummet. Därför ville jag fråga lärarna om de använder svenska i 

klassrumskommunikationen. 

Alla lärare brukar hälsa gymnasisterna alltid eller åtminstone nästan alltid på svenska. Även i början 

och i slutet av lektionerna brukar nästan alla använda svenska men några vill ändå för säkerhets skull 

ge hemuppgifterna också på finska.  I att ge instruktioner för övningarna verkar det vara vanligt att 

lärarna säger instruktionerna först på svenska och sedan på finska. Jaana berättar att hon ger 

instruktioner på båda språk för säkerhets skull, först på svenska och sedan på finska för att försäkra 

att gymnasisterna förstår vad det är fråga om. I andra diskussioner under lektionerna använder lärarna 
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både svenska och finska. Ritva konstaterar att användning av svenska i helt vanliga diskussioner 

under lektionen beror mycket på undervisningsgruppen eller gymnasisten, som hon diskuterar med. 

Hon fortsätter att det kan vara relativt svårt att diskutera på svenska med några gymnasister men med 

en del av gymnasisterna går det överraskande bra. Jari däremot prefererar att använda svenska när 

han berömmer gymnasisterna. 

Två av informanterna skiljer sig från mängden med tanke på användning av målspråket i 

undervisningen. Liisa använder svenska i alla situationer, oberoende av om det är fråga om slutet på 

en lektion eller att diskutera med gymnasisterna under lektionerna. Pekka ser på saken helt annorlunda 

än många andra lärare (se exempel 6), när man frågar efter hur mycket svenska det används i alla 

ovannämnda situationer. 

 

Exempel 6. Väldigt lite. För mig är det lite tillgjort och det upprepas samma fraser. Jag 

tror inte det är till stor nytta om ordförrådet består av följande: God morgon, var så 

goda och slå upp sida x! 

 

Pekkas svar är intressant med tanke på att han ändå ser muntliga språkkunskaper som en viktig del 

av språkkunskaperna. Ändå tar han upp en väsentlig sak som faktiskt är ett problem inom 

språkundervisningen. Visst är det sant att fraser som används under lektionerna är ofta lite tillgjorda 

jämfört med helt vanliga kommunikationssituationer i vardagen. Som Leino (se 3.3.5 sidan 25) har 

konstaterat är klassrumskommunikationen ofta långt ifrån den äkta kommunikationen. Jag anser ändå 

att det skulle vara viktigt att gymnasisterna hör svenska under lektionerna så mycket som möjligt, 

oberoende av i vilka situationer och i vilket syfte svenska används. Att höra svenska i helt vanliga 

fraser under lektionerna uppmuntrar gymnasisterna att använda språket på samma sätt som läraren 

gör, till exempel i att hälsa eller att ta farväl. Dock förstår jag att om detta är det enda som lärs in 

under lektionerna, hjälper det inte gymnasisterna att utveckla sig med språket. 

 

 

5.4 Hur övar man på muntliga språkkunskaper? 
 

I frågeformuläret fanns det tre olika frågor som handlar om olika övningstyper för undervisning av 

muntliga övningar. I detta avsnitt kommer jag att diskutera och analysera lärarnas svar till följande 

tre frågor; Hurdana undervisningsmetoder använder du i undervisning av muntliga språkkunskaper? 
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och Hurdana muntliga övningar används vanligtvis under dina lektioner? samt Hurdana övningar 

ser du som väsentliga med tanke på de muntliga språkkunskaperna?  

Nästan alla lärarna konstaterar att muntliga språkkunskaper övas på ett mångsidigt sätt. Det 

dominerande arbetssättet under lektionerna verkar vara pararbete. Lärarna har inte motiverat varför 

just pararbete är det vanligaste sättet, men det är faktiskt ganska självklart att diskussionen blir friare, 

speciellt om gymnasisterna känner varandra från tidigare och därigenom vågar de fråga och be om 

hjälp av varandra.  Som pararbete är AB-kort (övningar med informationslucka) populära. Liisa 

motiverar användning av AB-kort i exempel 7. 

 

Exempel 7. AB-övningarna är bra, eftersom motparten har en möjlighet att korrigera 

och hjälpa till. 

 

Dock kan man fundera på om AB-kort är relevanta i inlärning av muntlig språkfärdighet. A/B-kort är 

ofta ganska långt strukturerade och det är vanligtvis bara ett ord eller ett uttryck som ska fyllas i. Det 

beror egentligen ganska mycket på övningens karaktär. Om en hel mening ska översättas från svenska 

till finska är det självklart mycket effektivare än halvstrukturerade övningar eller helt strukturerade 

övningar med tanke på inlärningen. Det är ändå inte en helt fri diskussion som uppstår mellan 

personerna ifråga. Enligt min mening är AB-kort ett bra sätt att öva på nya ord eller grammatiska 

uttryck men kanske inte det bästa alternativet i undervisning av muntliga språkkunskaper och muntlig 

språkfärdighet. 

Lärarstyrd diskussion nämns i några svar. Mervi berättar att hon då och då brukar skriva en aforism 

på papper eller visa en tidningsnyhet gällande lektionens tema åt gymnasisterna. Därefter försöker 

hon väcka diskussion krig temat i klassen till exempel genom hjälpfrågor. Också Susanna använder 

ibland lärarstyrda diskussioner som undervisningsmedel. Hon konstaterar att hon under 

diskussionsövningarna går runt i klassen, lyssnar, kommenterar och byter åsikter med 

diskussionsparen. Pekka däremot använder lärarstyrd strategi i undervisning av uttal, eftersom 

böckerna innehåller till exempel Lyssna och upprepa-övningar, och därefter övar gymnasisterna uttal 

parvis. 

Gruppdiskussioner används betydligt mindre jämfört med parövningar. Några lärare använder 

grupparbete bara när gymnasisterna läser högt texter i mindre grupper för att inte behöva läsa högt 

framför hela undervisningsgruppen. Relativt många lärare vill ändå att gymnasisterna lär sig att hålla 

presentationer framför andra. Anna anser att det är nyttigt att öva på att hålla presentationer, eftersom 

sådana kunskaper behövs i arbetslivet. Gymnasisterna förbereder och håller presentationerna för det 
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mesta som grupp, inte ensam. Pekka sammanfattar grupparbeten, som görs under lektionerna i 

exempel 8. 

Exempel 8. Till det muntliga hör korta presentationer, i vilka studerandena i smågrupper 

håller var och en presentation, som de har förberett, möjligen genom att utnyttja bild- 

och ljudmaterial. När vi pluggar ordförråd inom ett nytt ämnesområde, har vi små 

diskussioner i grupper, till exempel en diskussion om vilka tv-program var och en 

brukar titta på. 

 

Pekkas lektioner innehåller presentationer som därmed presenteras bara för smågruppen som man är 

medlem i. Enligt Hildén (se 3.3.1 sidan 19) är det viktigt att dela in inlärarna i grupper till exempel 

på basis av olika inlärningstyper. Därigenom kan olika grupper handledas till att öva på de områden 

som de behöver övning i. Även Raunio (se 3.3.1 sidan 18) konstaterar att det känns tryggt att använda 

språket i smågrupper jämfört med presentationer framför hela klassen. Jag prefererar denna 

arbetsform i presentationerna eftersom många gymnasister kan ha presentationsångest eller de är 

annars osäkra på sina språkkunskaper. Det är även problematiskt om medlemmarna i grupper är i 

olika språknivåer eftersom en del kan vara rädda för att göra fel om någon annan i gruppen har 

speciellt bra kunskaper i språket. Visst är det lönsamt att blanda grupperna och låta gymnasisterna 

med olika språknivåer jobba ihop – de kan ju lära sig något nytt av varandra. 

En del av lärarna använder spel under lektionerna. Speciellt ordförklaringsspel är populära, Alias med 

mera. Under Annas lektioner spelas Alias regelbundet. Enligt Elina är ordförklaringsövningar bra 

eftersom gymnasisterna då övar på de språkkunskaper som man ofta behöver i det verkliga livet om 

man inte minns något ord på målspråket. Även i GGLP 2015 (se 2.1 sidan 10) framhävs att 

studerandena ska kunna kringgå ett obekant ord eller omformulera budskapet. Precis därför borde 

gymnasisterna få öva på att förklara ord på olika sätt. I Outis undervisningsgrupper håller de mer 

avancerade och utåtriktade gymnasisterna speciellt mycket av ordförklaringsövningar. 

Utifrån lärarnas svar kan man dra den slutsatsen att dialoger används mångsidigt i 

svenskundervisningen. Enligt Elina behövs det både strukturerade övningar och mer öppna övningar, 

då inläraren själv ska hitta på något att säga. Hon tycker ändå att det borde finnas hjälpmedel, till 

exempel ordförråd kring temat för att hjälpa gymnasisterna att genomföra övningen. Anna skapar 

dialoger själv åt gymnasisterna medan Outi låter dem hitta på egna dialoger då och då. Airi (se 

exempel 9) anser däremot att dialoger är väsentliga när man övar på muntliga språkkunskaper. 

 

Exempel 9. Instruerade diskussioner, som har instruktioner till vad som ska sägas. Till 

exempel restaurangdialoger, vilka ändras sedan enligt instruktionerna. 
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Färdiga dialoger är nyttiga enligt min mening. Det är bra att öva olika situationer, som i exemplet 

ovanför, och man kan öva på att använda olika ord i vissa sammanhang. Det är ändå viktigt att man 

även övar på friare dialoger. Dialogerna kan vara helt på finska också. Då ska gymnasisterna 

gemensamt fundera på hur man ska uttrycka saken och på vilket sätt man kan formulera budskapet. 

Pekka berättar om att på kurserna gör man dialogiska övningar, i vilka gymnasisterna går framåt 

stegvis, så att de börjar med helt strukturerade övningar och slutar med en helt egen produktion, som 

kanske inte har någon stomme alls. Som exempel på instruktionerna nämner han ”gå till en affär x 

och köp produkterna y och z.” 

De flesta lärare använder inte drama som arbetsform på lektionerna. Det finns lärare som tar med 

övningar som innehåller rollspel och dramatisering. Av Airis svar framgår att hon brukar använda 

rollspel som arbetsform i olika situationer, till exempel läkare-patient-situationen. Ritva beskriver 

följande: 

 

Exempel 10. …därtill intar vi en viss roll när vi gör diskussionsövningar i boken 

(amerikansk, italiensk, entusiastisk, arg etc.) eller vi gör andra spontana ändringar till 

strukturerade övningar.  

 

I Ritvas svar (exempel 10) kan man se att hur lätt och enkelt en helt vanlig övning kan förändras till 

en helt annorlunda form. Genom att öva olika fraser och dialoger med olika intonationer lär sig 

gymnasisterna mycket mer. Det är inte bara ord och strukturer som lärs in utan också uttrycksätt och 

diskussionskulturer. Ritva beskriver i ett annat sammanhang om att hon betonar diskussionskultur i 

undervisning av muntliga språkkunskaper. Både Backlunds synpunkter (se 3.1 sidan 14) till att 

kommunikativ kompetens innebär reglerna för hur språket ska användas och den nyaste läroplanen 

för gymnasiet visar hur viktig det är att behärska även olika diskussionskulturer.  GGLP 2015 (se 2.1 

sidan 10) framhäver att gymnasisterna ska känna till det viktigaste artighetsfraserna och lägga märke 

till olika kulturella vanor. I varje situation och varje kultur finns det vissa regler för till exempel 

turtagning och artighet. Därför skulle det vara viktigt enligt min mening att öva på olika 

diskussionskulturer för det kan finnas stora skillnader mellan olika kulturer med tanke på turtagning, 

artighetsregler och icke-verbal kommunikation. 

Lärarna frågades om att hurdana övningar de ser som väsentliga för muntliga språkkunskaper. Juha 

prefererar tillräckligt mekaniska övningar, eftersom gymnasisterna har så pass begränsade 

språkkunskaper i allmänhet. Jag anser att mekaniska övningar är bra just om gymnasisterna inte har 
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så bra språkkunskaper sedan tidigare men under gymnasiestudier borde kraven förhöjas och 

övningarna bli allt öppnare och kreativare. Enligt Mervi ska man använda övningar, som får 

gymnasisten att lyckas. Jaana föredrar däremot övningar, som har klara strukturer, som hjälper 

inläraren att gå vidare i övningen. Enligt henne får övningarna inte vara för krävande eller omfattande. 

Men ändå tar GGLP 2015 (se 2.1 sidan 9) upp att uppgifterna som ges ska vara tillräckligt 

meningsfulla, öppna och krävande. En del av lärarna tar upp kraven på att övningarna som görs under 

lektionerna borde vara tillräckligt autentiska. Susanna förklarar att gymnasisterna gärna övar på 

situationer som de skulle stöta på i praktiken, till exempel när de reser till Sverige. Därför vill hon 

använda övningar som skulle vara till nytta för gymnasisterna i ”det verkliga livet” utanför 

klassrummet. Även Marita ser övningarna som motsvarar helt vanliga diskussionssituationer utanför 

klassrummet som de väsentligaste övningstyperna. Elina konstaterar det i exempel 11. 

 

Exempel 11. Vardagens små viktiga fraser: tack detsamma, trevligt att träffas, trevlig 

helg, förlåt att jag kommer gör sent etc. Även litet snack gör bra.  

 

Jag är av samma åsikt som Elina. Även om gymnasisterna skulle prata ens lite svenska, kan det 

uppmuntra till att prata svenska ännu mera. Allt börjar med de enkla fraserna, men efter ett par års 

studier i språket kan ordförrådet och kunskaper ha blivit mycket större. Det är viktigt att kunna 

berömma och uppmuntra inlärarna i alla situationer, även om de skulle prata bara lite. Oftast är det 

så att eleverna inte förstår hur mycket de redan kan.  När man börjar tala språket, uppfattar man vilka 

är ens starkheter och svagheter som språkanvändare. Dessa iakttagelser för en vidare till att studera 

mera och ger motivation och uppmuntran till att utnyttja de språkkunskaper som man redan har. Efter 

att ha börjat använda svenska som naturlig kommunikationsmedel i klassrummet är det betydligt 

mycket lättare att utnyttja dessa språkkunskaper också utanför klassrummet i helt olika sammanhang. 

Finska ungdomar, såsom vuxna, är ofta så pass blyga för att öppna munnen i helt nya situationer på 

ett främmande språk. Innan man ens vågar öppna munnen och börja tala är hela situationen kanske 

redan förbi. 

Även videoinspelningar har kommit med i svenskundervisningen. Pekka konstaterar att efter att den 

nya läroplanen för gymnasiet har kommit i kraft har också videor börjat användas i övningarna. 

Studerandena ska spela in ett videoavsnitt, där de måste berätta om något givet ämne, till exempel 

om sina hobbyer eller något annat tema som ingår i kursen. Enligt Pekka upplever gymnasisterna 

denna slags uppgifter som motiverande och de har möjligheten att finslipa presentationen. En del av 

gymnasisterna vågar till och med ta med ”deleted scenes”, som visar hur mycket arbete processen har 
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krävt och hur utvecklingen har gått. Outi använder även ljud- och videoinspelningar i undervisningen 

men många gymnasister upplever speciellt videoinspelningarna som obekväma.  Av min egen 

erfarenhet är det nyttigt att eleverna får olika slags uppgifter och därigenom lär de sig observera sin 

egen utveckling i inspelningarna, för de kan sparas och göras om senare. Gymnasisterna ska även ha 

feedback av läraren. Som Raunio (se 3.3.1 sidan 18) konstaterar ska alla inlärare få stöd och 

handledning i muntlig kommunikation oberoende av övningens karaktär. Det är viktigt att eleverna 

får höra sitt eget uttal eftersom de lägger märke till hurdana de är som språkanvändare, vilka fel det 

förekommer och vilka saker de ska öva på. Naturligtvis märker man de positiva sidorna i uttal och 

kommunikation om man får höra och se sin egen produktion. Dock kan det vara svårt för många att 

se på sig själv i filmavsnitt och höra sin egen röst i ljudinspelningarna men i mina egna studier har 

jag märkt att ibland är det nyttigt att lyssna på mitt eget talande i en helt annan roll. 

Övning i uttal nämns i några svar. En del lärare anser att uttalsundervisning är en viktig del av 

muntliga språkkunskaper. Det är vanligt i språkundervisningen att texterna läses högt och därigenom 

har läraren möjligheten att lyssna på elevernas uttal, intonation och språkbehärskning. Enligt min 

mening borde läraren agera som rollmodell som språkanvändare till gymnasisterna. Precis som 

Kjellin konstaterar (se 3.3.2 sidan 20) ska inläraren först finna det korrekta uttalet, som läraren ska 

erbjuda. Detta är en grund till att läraren borde använda svenska så mycket som möjligt och 

naturligtvis själv ha bra muntliga kunskaper i svenska. Först efter att ha hittat det korrekta uttalet kan 

inläraren börja automatisera sitt uttal och sträva efter att kunna tillämpa det inlärda uttalet även i andra 

sammanhang. Många lärare utnyttjar lärobokens uttalsövningar. Pekka beskriver uttalsundervisning 

i exempel 12. 

 

Exempel 12. Jag ger i uppdrag att betrakta och korrigera varandras uttal i pararbete om 

instruktionerna för övningen inte gör det. Därtill övar vi på uttal genom att läsa texterna 

högt med paret. Detta kombineras med den ovannämnda övningen i uttal.  

 

Pekkas sätt att låta gymnasisterna korrigera och kommentera varandras uttal verkar intressant. För 

gymnasisterna kan det kännas tråkigt och obekvämt om läraren ger feedback och speciellt kritiserar 

deras uttal eller tal överhuvudtaget. Pekka motiverar inte i sitt svar varför han har valt att uppmuntra 

gymnasisterna till att kommentera varandras uttal, men grunden kan ligga i att det förmodligen är 

trevligare att få feedback av sin kompis än av läraren. Då kan gymnasisterna ändå utveckla sig som 

språkanvändare även om det inte alltid är läraren som berömmer eller kritiserar. Oftast är det betydligt 

lättare att ta emot feedback av någon, som är ungefär på samma språkliga nivå, än av någon som 

behärskar språket bättre. 



42 
 

 

Från materialet kan man dra slutsatsen att bara några få lärare använder drama, debatter och 

presentationer som undervisningsmetod på kurserna i gymnasiet. Man kan fundera på vad som är 

grunden till detta. Många gymnasister kan uppleva drama som ett barnsligt och löjligt sätt att lära sig 

språk.  En del av lärarna använder debatter i sin undervisning; Pekka använder debatter med de högre 

årskurserna, speciellt med abiturienter. Grunden till att debatter inte görs tidigare i studierna beror 

enligt Pekka på att gymnasisterna inte är tillräckligt kunniga på att tala svenska. Detta är säkert ett 

stort hinder med tanke på all fri diskussion, debatter och spontana språkanvändningssituationer.  

Studerandena i Paulas undervisningsgrupper är däremot inte motiverade till att leka eller göra drama 

i svenskundervisningen. Som Heikkinen (se 3.3.3 sidan 23) redogör ska alla deltagare acceptera att 

drama bara är en social lek. Men ändå kan det vara svårt för inlärarna att inta en helt annan roll, även 

om det skulle underlätta användning av språket, om man kan agera som någon helt annan än sig själv. 

 

 

5.5 Det effektivaste sättet att lära sig muntliga språkkunskaper 

 

En av frågorna i frågeformuläret handlar om det bästa sättet att lära sig muntliga språkkunskaper. Jag 

frågade lärarna på vilket sätt studerandena lär sig allra bäst muntliga språkkunskaper enligt deras 

mening. I detta avsnitt kommer jag att presentera och analysera lärarnas åsikter om det.  

Mångsidigheten i muntliga övningar nämns i många svar. Olika arbetsformer och övningstyper ska 

utnyttjas enligt lärarna. Många lärare betonar att man ska tala mycket svenska. Även repetitionen 

kommer fram ur materialet. Liisa konstaterar att inlärarna ska erbjudas mycket olika situationer, då 

man kan prata svenska.  Pekka konstaterar i exempel 13 de effektivaste sätten att lära sig muntliga 

språkkunskaper.  

 

Exempel 13. Eftersom vi pratar om inlärning av kunskaper, är min upplevelse både som 

lärare och som idrottstränare följande: antalet upprepningar. Optimalt är dessa 

upprepningar naturligtvis av god kvalitet. När man övar på kunskaper är det svårt att 

vinna ”drillövningar”, om det nu är fråga om pilkastning eller undervisning av uttal. 

Problemet är då tidsbristen för tiden är begränsad i gymnasiet på grund av de stora 

ämnesområdena. 

 

Pekka betonar upprepning. Enligt hans mening är det allra effektivast om man kan öva på en och 

samma sak så många gånger som möjligt. Även Mervi betonar repetitionen i språkundervisningen. 

Pekka definierar drillövningarna i ett annat svar som övningar som upprepar en sak på många olika 
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sätt så att den automatiseras. Han motiverar drillövningarna med att man kan få säkerhet och 

funktionalitet i kommunikationen genom att repetera saker. Att repetera en och samma sak kom fram 

redan i samband med undervisning av uttal. Kjellin (se 3.3.2 sidan 20) konstaterar att i 

uttalsundervisningen behöver inlärarna till och med många veckors repetering för att kunna 

automatisera uttalet så att de kan tillämpa det inlärda i alla möjliga sammanhang. Det skulle vara 

idealt men det är svårt att förverkligas eftersom tiden inte räcker till, precis som Pekka konstaterade. 

Enligt min mening kunde en och samma sak repeteras som små övningar, som inte kräver så mycket 

tid. Korta dialoger som hjälper att lära sig uttal eller helt vanliga kommunikationssituationer kan 

upprepas under kursens gång. Som lärare har jag försökt använda likadana övningar som repetition. 

Övningarna som används behöver inte vara helt likadana utan gymnasisterna kan använda samma 

ramar för dialogen men de kan till exempel byta en del av innehållet till något annat. Dialoger kan 

även formas till elaboreringsövningar (se 3.3.3 sidan 21), som baserar sig på att läraren ger ord, 

strukturer, företeelser och situationer och inlärarna ska själva forma en diskurs av dem. Elaboreringar 

kan vara av många olika svårighetsgrader eftersom instruktionerna kan variera. De kan ges antingen 

på finska eller på svenska. Själva diskussionen ska naturligtvis genomföras på svenska. 

Enligt en del av lärarna är mångsidigheten i övningarna det viktigaste med tanke på inlärningen. Kirsi 

konstaterar att man ska använda olika övningar i undervisningen, eftersom alla övningar inte är 

passande för alla inlärare. Susanna presenterar olika sätt att lära sig svenska och dess användning i 

sitt svar i exempel 14. 

 

Exempel 14. Genom att tala så mycket som möjligt; genom att läsa texter; genom att 

lyssna på svenska i filmer, musik och tv-program; utgångspunkten är att man inte kan 

resa till Sverige så lätt från den här trakten. 

 

Enligt Susanna kan man lära sig muntliga språkkunskaper även genom att läsa texter och genom att 

lyssna. Det är viktigt med tanke på hela språkinlärningen. Om man inte har kunskaper i ordförråd och 

grammatik samt formulering av texter och satser i svenska vet man inte hur man ska kommunicera. 

Genom att lyssna på svenska i olika sammanhang är till nytta eftersom man kan höra hur orden uttalas 

och hur man kan säga i vissa situationer. Även målkulturens artighetsfraser och olika aspekter i själva 

kommunikationssituationen kan läras in genom att lyssna på och genom att följa några andras 

diskussion. Susanna nämnde att det inte är så lätt att åka till Sverige för gymnasisterna och därför 

stöter de kanske inte på svenska i vardagen. Det påverkar säkert även inlärarnas motivation till att 

använda och lära sig språket om de inte har stött på situationer, då de skulle ha behövt kunskaper i 

svenska. Därför borde läraren erbjuda lämpliga situationer och möjligheter som liknar de situationer 
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som inlärarna kunde stöta på när de reser. Enligt Hildén (se 3.2 sidan 16) hänger muntliga 

språkkunskaper tätt ihop med skriftliga kunskaper och till muntlig språkfärdighet hör den semantiska 

kompetensen, vilket innebär att man kan särskilja betydelsestrukturer, som handlar om grammatik, 

lexikon och pragmatik. Många lärare tog upp lexikon och grammatik när de frågades om det bästa 

sättet att lära sig muntliga språkkunskaper. Juha konstaterade att man ska skaffa sig ett måttligt 

ordförråd och använda språket modigt. Kaijas svar kan man se i exempel 15. 

 

Exempel 15. I roller, på den separata muntliga kursen, det är utmärkt! Konsekvent, 

kontinuerlig övning, men på botten ska man ha grammatik, lexikon och vanligaste 

fraser. 

 

Grammatik, fraser och lexikon är centrala med tanke på att gymnasisterna ska kunna forma satser och 

meningar. Det kan även vara problematiskt om gymnasisterna koncentrerar sig alltför mycket på 

grammatiken och tänker inte på själva kommunikationen. Enligt min mening är det viktigt att 

behärska centrala regler men till och med begränsade kunskaper i grammatik kan ge möjligheter till 

att kommunicera muntligt. I muntlig kommunikation är förmedling av budskapet det allra viktigaste 

och läraren borde uppmuntra gymnasisterna till att våga tala. Genom att använda språket kan man 

även lära sig bort från de vanligaste felen. Ordförråd behöver man alltid för om man inte har ord som 

kan användas går det inte att kommunicera. De vanligaste fraserna ska även övas på och användas i 

sådana sammanhang som man kommer att behöva dem i den verkliga kommunikationen. Kaija 

nämnde även roller, som enligt henne är ett effektivt sätt att öva på muntliga språkkunskaper. 

Kommunikativ språkundervisning (se 3.3.1 sidan 18) koncentrerar sig på den kommunikativa sidan 

av språket och ett av dess viktigaste arbetssätt är att utnyttja rollekar i undervisningen. Därigenom 

kan man efterlikna de genuina språkanvändningssituationerna. Kaija nämnde även konsekvensen i 

övningarna, för de ska leda till kunskaper i att kommunicera. Enligt min mening borde övningarna 

ge gymnasisterna färdigheter att kommunicera i riktiga situationer, då övningarna borde gå framåt 

tillräckligt konsekvent.  

Anna konstaterar att de bästa sätten att lära sig muntliga språkkunskaper är att öva på de regelbundet, 

att höra språket och att öva på uttal. Hon är egentligen den enda lärare som nämner uttalet i samband 

med att det effektivaste sättet att lära sig kommunicera muntligt på svenska. Det är överraskande med 

tanke på att uttalet borde ses som en viktig del av kommunikationen. Som Lintunen (se 3.3.2 sidorna 

19−20) konstaterar är det viktigt att uttalet undervisas som en separat del av språkkunskaper. Enligt 

Kjellin (se 3.3.2 sidan 20) underlättar undervisning av uttalet hela språkinlärningen. Enligt min 

mening är det viktigt att kunna uttala även om det inte är den viktigaste delen av språkinlärningen. 
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Om man kan uttala rätt är det lättare att bli förstådd och lättare att kunna förmedla budskapet på ett 

lämpligt sätt.  

GGLP 2015 (se 2.1 sidan 9) presenterar tanken om att övningarna ska vara tillräckligt meningsfulla, 

krävande och öppna. Maritas svar stöder detta i exempel 16. 

 

Exempel 16. Med små steg: först instruerade AB-övningar, därefter med mindre 

instruktioner; teman ska vara bekanta för inlärarna – inte sådana övningar, som man 

inte kan kommunicera om på modersmålet heller. 

 

Det är viktigt att inlärarna i början får öva med instruerade övningar enligt Marita. Enligt min mening 

är instruerade övningar nyttiga när man lär sig något nytt tema eller det finns mycket nya saker som 

man ska tillägna sig. När man övar på grammatik är det passande att inlärarna får öva mekaniskt så 

att de förstår idén och reglerna. När gymnasisterna har förstått idén och det känns att de kan utnyttja 

kunskaper i andra sammanhang kan läraren erbjuda en annan muntlig övning som kräver något mer 

av inlärarna. På det sättet får inlärarna repetition och tillräckligt krävande övningar. Grammatik 

behöver inte heller undervisas som separat del av språkkunskaperna utan den kan inkluderas i andra 

sammanhang, som Moilanen (se 3.3.2 sidan 20) konstaterar. Marita nämnde även att teman ska vara 

bekanta för inlärarna. Därför skulle det vara viktigt att inlärarna skulle få påverka teman och 

innehållet i kurserna. Teman ska vara lämpliga på det sättet att gymnasisterna kan diskutera och 

presentera dem samt att de har erfarenheter eller tankar kring teman. Om inlärarna har möjligheter 

till att påverka innehållet kan deras motivation till att lära sig språk bli högre.  

 

 

5.6 Utmaningar i undervisning av muntliga språkkunskaper 
 

En av enkätens frågor handlar om utmaningar, som lärarna har stött på i undervisning av muntliga 

språkkunskaper. En del av lärarna svarade att det inte finns några större problem i det. Liisa 

konstaterar att pararbete fungerar bra och studerandena är aktiva. Under hennes lektioner försöker 

alla sitt bästa och det är positivt att alla deltar. Elina anser att det är bra om inlärarna ens försöker. 

Enligt henne får kraven inte vara för höga. För hennes undervisningsgrupper är det inget problem att 

tala främmande språk även om språkkunskaperna ofta är ganska låga. Jag anser att Liisas och Elinas 

situation är en idealsituation som borde gälla alla undervisningsgrupper. Att gymnasisterna vågar tala 

fritt och försöker sitt bästa under lektionerna visar att de vill lära sig att använda språket. Om 
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motivationen är hög och hela gruppen vill arbeta för att nå bättre kunskaper i språket ger det även 

bättre färdigheter för alla i gruppen att använda svenska även utanför klassrummet. Om eleverna 

vågar använda språket utanför skolvärlden har de nått färdigheten att kunna kommunicera på svenska. 

Bristande språkkunskaper verkar vara en av de största utmaningarna, som lärarna har stött på. Jari 

konstaterar att språknivån är låg och när gymnasisterna själva tänker att de inte kan uppstår det panik 

och det främjar inte inlärningen. I exempel 17 konstaterar Pekka hurdana utmaningar hans studerande 

har. 

 

Exempel 17. Egentligen beror de största utmaningarna på studerandenas bristande 

språkkunskaper. Nuförtiden är de modigare i att tala jämfört med tidigare åldersgrupper 

efter grundskolan, men till exempel ordförrådet verkar vara mera begränsat än för 10 år 

sedan. … Attityden vållar knappast problem, studerandena gör gärna muntliga 

övningar. 

 

Grunden till att varför språkkunskaper i svenska verkar vara mindre nuförtiden kan ligga i att 

engelskan tar över i många sammanhang. På grund av globaliseringen blir engelskan allt viktigare i 

hela världen och många ser de mindre språken mindervärdiga i kommunikationen med andra kulturer. 

Det syns överallt att engelskan används mycket i kommunikation även med andra nordiska 

folkgrupper även om man kunde utnyttja också kunskaper i svenska. Därtill problem i arbetsro på 

högstadiet kan påverka inlärningen i hela undervisningsgruppen. Susanna konstaterar även i ett annat 

sammanhang att enligt gymnasisterna har problemen i arbetsron främjat deras inlärning på 

grundskolenivån. Därför vill många repetera speciellt grammatik i gymnasiet. 

Juha konstaterar att utöver bristande språkkunskaper har gymnasisterna oftast fördomar mot muntliga 

övningar, för de har en uppfattning om att allt borde skrivas och att man inte kan lära sig genom att 

tala. Enligt min mening ligger skriftliga kunskaper även bakom muntliga språkkunskaper men den 

fördomen som Juha nämner baserar sig kanske på att tidigare fanns det en allmän uppfattning att 

språkundervisningen borde bestå mestadels av övning på skriftliga kunskaper. Som Fant (se 3.3 sidan 

17) påpekade trodde man att språket i interaktionen inte har egna regler utan det talade språket var 

bara talat skriftspråk. Många inlärare kan tänka att inlärningen kan ske endast genom att skriva vårdat 

skriftspråk. När jag har jobbat som lärare har jag uppmuntrat gymnasisterna till att tala så mycket 

som möjligt, för det är ju den muntliga kommunikationen som vi behöver i mer spontana situationer. 

Med skriftliga texter brukar man ha tid att fundera på innehållet och formuleringen men i 

kommunikativa och muntliga sammanhang behöver man kunskaperna i att kommunicera omedelbart 

och då ska man kunna spontant förmedla budskapet. Ändå behöver man ordförrådet, som man 
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utnyttjar även i muntliga sammanhang men man ska inte tänka för mycket på grammatiken utan hellre 

på den kommunikativa sidan.  

Enligt många lärare i forskningen är brist på motivation en grund till att det finns uppmaningar i 

undervisning av muntliga språkkunskaper. Mervi kommenterar att studerandenas motivation inte 

räcker, och brist på motivation syns speciellt hos de svagare studerandena. Enligt henne upplever 

studerandena att de inte lär sig av de muntliga övningarna. Laurén (se 3.3.5 sidan 25) anser att 

språkundervisningen har koncentrerat sig alltför mycket på själva språket och inte på 

kommunikationen. Detta kan vara en av grunderna till att även gymnasisternas ser skriftliga 

kunskaperna och skriftliga övningarna som effektivare och nyttigare. Därtill verkar en del av lärarna 

i forskningen se svenska som strukturspråk, vilket betyder att undervisningen ska koncentrera sig på 

grammatiken istället för muntliga kommunikationsövningar. Denna aspekt borde enligt min mening 

inte påverka övningstyper, eftersom grammatik även kan undervisas och övas muntligt.  Moilanen 

anser att grammatiska övningar alltid kan muntliggöras (se 3.3.2 sidan 20). Enligt min mening kan 

grammatiken behandlas muntligt genom att diskutera och fråga inlärarnas erfarenheter. Problemet i 

grammatikundervisningen enligt min mening är att grammatiken undervisas nästan alltid som en 

separat del. Därigenom kan gymnasisterna tänka att det verkligen är separat från språkets andra delar. 

Om grammatiken skulle undervisas till exempel i samband med andra muntliga övningar kunde 

reglerna läras in genom att använda dem. 

En utmaning i undervisning av muntliga språkkunskaper är tidsbristen för enligt Mervi kräver det 

mycket tid att göra upp muntliga övningar. Av min egen erfarenhet kan jag säga att det finns mycket 

färdiga muntliga övningar, som kan utnyttjas i undervisningen. Till och med för grammatiska saker 

finns det muntliga övningar som inte är krävande. Övningarna behöver enligt min mening vara 

speciellt långa, utan även korta och enkla övningar stöder gymnasisternas inlärning. Det är viktigt att 

inlärarna får upplevelser i att tala språket för då ser de att även med bristfälliga muntliga kunskaper 

kan man uttrycka sig och därigenom lära sig något mera.  

En del av lärarna upplever studerandenas blyghet som utmaning i muntliga övningar. Anna 

konstaterar att de blyga och inåtvända studerandena vållar problem, för både läraren och motparten i 

pararbete har svårt att höra vad de tystlåtna studerandena säger, för de talar ofta så tyst. Susanna 

beskriver uppmaningar i exempel 18. 

 

Exempel 18. Studerandenas blyghet att börja producera språket, osäkerheten på egna 

språkkunskaper. Alltså skicklighet i att uppmuntra dem till att börja tala samt att säga: 

du kan ju och du blir förstådd. 
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Studerandenas blyghet beror kanske delvis på bristande språkkunskaper. Susannas utmaning är 

därmed att kunna uppmuntra studerandena till att producera språket. Gymnasisterna kan ju annars 

vara blyga även i andra sammanhang än i kommunikation på ett främmande språk. Till hjälp kunde 

vara att låta gymnasisterna själva välja grupper eller par, vilka de jobbar i. Precis som Raunio (se 

3.3.1 sidan 18) beskriver är det viktigt att det känns tryggt att använda det inlärda språket i 

kommunikationen. Genom att bilda mindre grupper i diskussionsövningar och andra muntliga 

övningar är det kanske lättare för gymnasisterna att delta i diskussionen. Det är också viktigt att 

läraren påpekar att det inte är farligt om man gör fel utan felen borde ses som en naturlig del av 

språkinlärningen. 

En av lärarna tar upp en uppmaning, som handlar om studerandenas lättja. Därtill kan det vara fråga 

om att gymnasisterna inte förstår vad som ska övas och på vilket sätt övningarna är till nytta. Airi 

beskriver problemet under sina lektioner i exempel 19. 

  

Exempel 19. Uppmaningen är att studerandena gör de givna övningarna för snabbt och 

de tar inte hänsyn till att det är meningen att öva så grundligt som möjligt. Därtill en del 

av studerandena byter språket till finska när läraren går någonstans. 

 

Problemet i Airis situation är därmed att gymnasisterna inte förstår att meningen med övningarna är 

att försöka lära sig så mycket som möjligt av övningarna. Detta problem har jag med stött på när jag 

har undervisat i gymnasiet. När jag har funderat på varför saken är så har jag kommit till den slutsatsen 

att studerandenas motivation inte räcker till att de skulle uppfatta att meningen är att öva så 

mångsidigt som möjligt. Läraren borde uppmuntra studerandena till att byta roller i de muntliga 

parövningarna, repetera innehållen och olika regler samt ordförrådet. Diskussionsgrupperna kan 

bildas på det sätt att inlärarna vågar prata och använda språket och även diskutera ämnena som kanske 

inte ingår i själva temat. Enligt Hildén (se 3.3.1 sidan 19) är det även viktigt att bilda grupperna 

genom att inlärarna med samma inlärningstyper ingår i samma grupp. För att inlärarna ska lära sig 

allra effektivast borde de få även feedback av läraren, men den ska ske på det sättet att läraren inte 

vanhedrar lärarna. Enligt Raunio (se 3.3.1 sidan 18) ska alla få stöd och handledning i muntlig 

kommunikation oberoende av övningens karaktär. Läraren ska uppmuntra gymnasisterna till att fråga 

om de inte vet något eller läraren kan ge personlig feedback till alla medlemmar i 

undervisningsgruppen. Eftersom inlärarna kanske inte har kunskaper eller språköra för att höra när 

de gör fel ska läraren använda sin professionalitet och handleda gymnasisterna på ett lämpligt sätt. 

Det är ändå viktigt att minnas att lärarens feedback inte får vara för hård kritik utan den borde hellre 
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ske på det sättet att den främjar språkinlärningen och att den inte förnedrar inläraren. (se 3.3.1 sidan 

19) Enligt min mening är det viktigt att läraren närmar sig inläraren från samma nivå, inte uppifrån. 

Därför är det viktigt att lägga märke till interaktion och kommunikation i klassrummet.  
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6 LÄROPLAN, MATERIAL OCH MUNTLIG KURS 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera och analysera lärarnas svar gällande den nyaste läroplanen, 

materialet till kurserna samt den muntliga kursen och muntliga språkkunskapernas utvärdering. En 

del av svaren presenteras i löpande text men jag har velat plocka fram ett par exempel inom varje 

ämne.  

 

 

6.1 Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 
 

I skolorna upplevs nu stora förändringar, eftersom den nya läroplanen har trätt i kraft under hösten 

2016. Därför ville jag fråga lärarna hur de tolkar den nya läroplanen och på vilket sätt ändringarna 

syns i undervisningen. Som tidigare presenterades (se 2.1 sidan 8) har det skett vissa ändringar i 

läroämnet svenskans betydelse och innehåll. Kraven på olika språkliga kunskaper har delvis ändrats. 

I den nyaste läroplanen, Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, framhäver Utbildningsstyrelsen 

den kommunikativa sidan av språket ännu mer jämfört med de tidigare läroplanerna. Jag har frågat 

lärarna vad som kommer att vara annorlunda i undervisningen under den nyare läroplanen, om deras 

syner på följande åtagande i Grunderna för gymnasiets läroplan 2015; övning på färdigheten i att 

kunna agera som aktiv debattör och som åhörande språkbrukare (Opetushallitus 2015: 91) samt på 

vilket sätt olika kommunikationssituationer ingår i lektionerna.  

När lärarna frågades vad som kommer att förändras i undervisningen under den nya läroplanen, var 

det många som ansåg att det inte syns på något vis i undervisningen. För många har de saker, som 

nämns i den nyaste läroplanen, varit med i undervisningen och i kursinnehållen redan tidigare. Juha 

konstaterar att eftersom han alltid har betonat muntliga språkkunskaper i undervisisningen blir det 

inte mycket nytt med i undervisningen. Airi beskriver noggrant varför undervisningen inte blir 

speciellt mycket påverkad av läroplansändringen i exempel 20. 

 

Exempel 20. Det sker inte så stora förändringar, för jag har redan hittills undervisat 

ganska kommunikativt. Jag har utnyttjat också teknologin under flera år och proven har 

varit elektroniska redan åtminstone tre år… tidigare krävde jag inget bevis på muntliga 

språkkunskaper men nu ska alla redan på den första kursen ge det genom ett WhatsApp-

meddelande. 
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Som Airi beskriver, har hon redan i många år utnyttjat de elektroniska testningssystemen och annars 

använt teknologi i undervisningen. Hösten 2016 har hon även börjat kräva ett bevis på muntliga 

språkkunskaper. Jag anser att ett WhatsApp-meddelande är ett kreativt sätt att samla in 

gymnasisternas ljudinspelningar eftersom det inte är så stor press på studeranden då. Att spela in 

diskussionerna eller de upplästa texterna hemma är förmodligen mycket trevligare för inläraren 

eftersom han eller hon får i egen takt i lugn och ro göra uppgiften. Enligt min mening är det ändå 

viktigt att gymnasisterna under lektionerna ska visa att de kan tala svenska, delta i diskussion och 

använda språket även ansikte mot ansikte, för om de bara spelar in något hemma i sitt eget rum, kan 

det därefter vara svårt att tala svenska i en helt vanlig kommunikationssituation. 

Många lärare ser de muntliga språkkunskapernas betydelse samt digitaliserande av läromaterial som 

största förändringar i läroplansbyte. Muntliga språkkunskaper betonas alltmer hela tiden.  En del kan 

ändå inte säga vad som kommer att förändras och på vilket sätt allting genomförs i framtiden eftersom 

när lärarna svarade på enkäten hade den nyaste läroplanen varit i kraft först några månader. 

Majoriteten av lärarna hade därmed undervisat endast den första kursen enligt den nyaste läroplanen. 

Pekka (se exempel 21) har tydliga åsikter om vad som kommer att vara annorlunda. 

 

Exempel 21. En stor förändring är digitalisering, som lyckligtvis ger nya möjligheter 

också i övning av muntliga språkkunskaper. På den första kursen lägger jag inte märke 

till betygsättning i muntlig produktion men i senare kurser kommer det att vara en del 

av betygsättningen. I läroboken, som jag använder, lägger man vikt på de vardagliga 

situationerna i muntliga övningar men de mera krävande situationerna har man inte 

glömt. I och för sig håller mängden av övningar i muntliga språkkunskaper och uttal på 

att öka.  

 

Pekka anser att digitaliseringen är den största förändringen som sker i läroplansbyte. Enligt honom 

ger det nya möjligheter i övning på muntliga språkkunskaper. Enligt min mening kan det vara svårt 

för lärarna som inte är vana vid att använda teknologin och alla nyaste elektroniska apparater i sin 

undervisning eller i vardagen. Digitaliseringen ger nog nya möjligheter och vägar att lära och öva på 

olika kunskaper, men det kan också vara väldigt tidskrävande för läraren att utfärda, korrigera och 

betygsätta övningarna. Det kommer lyckligtvis hela tiden ut nya färdiga elektroniska material, som 

kan utnyttjas .En del av lärarna har svårt att säga vad som kommer att vara annorlunda, för de har så 

lite erfarenhet av undervisning enligt den nyaste läroplanen. Den störta delen av lärarna anser ändå 

att de muntliga språkkunskapernas betydelse i undervisning av svenska är den största förändringen 

jämfört med den tidigare läroplanen. Liisa konstaterar att även om hon inte har hunnit undervisa så 

mycket enligt den nyare läroplanen, är den muntliga sidan av språkundervisningen det som kommer 



52 
 

 

att bli allt väsentligare. Enligt Anna framhävs kommunikationen och visualiteten i den nyaste 

läroplanen. Hon ger ett exempel på visualiseringen: videor används som material i 

hörförståelseproven. 

Gymnasisternas färdigheter i att agera som aktiv deltagare i diskussionen samt åhörande 

språkanvändare är en aspekt som finns med i den nyaste läroplanen och ska övas under 

gymnasiekurserna i svenska. Lärarna frågades hur dessa kunskaper övas under kurserna. En del av 

lärarna vill att gymnasisterna skulle leva med i vad de säger, genom att leva sig in i situationen och 

till och med ta en annan roll. Juha uppmuntrar sina gymnasister till att diskutera mycket även om 

språknivån ofta är ganska låg efter grundskolan. Han anser att gymnasisterna inte borde vara rädda 

för att göra fel. Enligt min mening är det viktigt att gymnasisterna får prata fritt utan att läraren hela 

tiden korrigerar och kommenterar. Dock ska läraren kommentera ifall gymnasisterna använder sitt 

modersmål för mycket i diskussionerna, men speciellt i början av studierna i gymnasiet borde 

eleverna uppmuntras till att prata fritt. När de har fattat modet till att använda svenska som 

kommunikationsmedel med kompisarna i klassrummet kan läraren lägga mera märke till felen och 

kommentera och korrigera de allmänna felen. Enligt min mening lär man sig bort från felen genom 

att använda språket och genom att höra den rätta versionen till exempel av läraren. 

Airi kommenterar agerandet som aktiv deltagare samt åhörande språkanvändare i diskussioner i 

exempel 22. 

  

Exempel 22. Vi övar på denna kunskap med lärobokens övningar. Vi övar till exempel 

på att instämma andras åsikter, om det finns en sådan övning i läroboken. Jag strävar 

efter att betona även i instruktioner att man inte kan lyssna passivt utan man ska reagera 

på det som motparten säger. 

 

Airis kommentar därmed att det är viktigt att kunna reagera på motpartens kommentarer i 

diskussioner. Som Tiittula (se 3.1 sidan 15) konstaterar är det finska sättet att kommunicera på 

främmande språk ganska passivt. Det är kanske det största problemet i kommunikationen. Därför 

skulle det vara viktigt att öva på att reagera på andras kommentarer och uttalanden. I diskussionen 

agerar vi växelvis som talare och åhörare (se 3.1 sidan 14) och därför borde vi kunna både tala och 

lyssna till samt reagera på motpartens kommentarer. Av min egen erfarenhet kan jag säga att många 

läroböcker innehåller instruktioner om att hur man kan instämma andras åsikter eller på vilket sätt 

man kan uttrycka oenigheten.  
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Den sista frågan om läroplanen handlar om agerande i olika interaktionssituationer. Lärarna berättar 

om på vilket sätt det ingår i deras lektioner. Susanna konstaterar att hon betonar dessa kunskaper när 

de handlar om vissa ämnesområden. Hon brukar fråga gymnasisterna hur man pratas om saker och 

ting på svenska. I exempel 23 konstaterar Kirsi övningar som handlar om agerande i olika 

interaktionssituationer.  

 

Exempel 23. Vi övar på agerandet i olika fiktiva situationer samt gör 

hörförståelseövningar som hänger ihop med olika kommunikationssituationer. 

Meningen med dessa övningar är att lära eleverna hur man ska agera i motsvarande 

situationer. 

 

Kirsi tar därmed upp också hörförståelseövningar. Att höra på exempel på att hur man kan 

kommunicera på någon interaktionssituation är viktigt med tanke på inlärningen. En del av 

gymnasisterna lär sig kanske mycket bättre av att höra än av att läsa eller tala. Att lyssna på olika 

exempel är viktigt också med tanke på uttalet. Inlärarna ska höra autentiska 

språkanvändningssituationer, för GGLP 2015 (se 2.1 sidan 10) betonar autentiska och naturliga 

kommunikationssituationer. Pekka konstaterar att den nyaste läroplanen inte har gett något nytt med 

tanke på viktighet av agerande i olika kommunikationssituationer. Enligt honom har dessa saker övats 

på redan länge. Många lärare strävar efter att stimulera olika slags interaktionssituationer i 

klassrummet för att ge gymnasisterna möjligheter att öva på respektive situationer.   

 

 

6.2 Material 
 

Först frågade jag lärarna om läroboksserien som används. Majoriteten av lärarna konstaterar att 

läroboksserien som används i deras gymnasier är Galleri. Många gymnasier använder Magnet-serien. 

Dessa två läroboksserier används enligt GGLP 2003. De som har börjat gymnasiet hösten 2016 har i 

många gymnasier Fokus som läroboksserie. Fokus är den nyaste av dessa läroboksserier och den 

baserar sig på GGLP 2015. Läroboksserier presenterades tidigare i samband med undervisning av 

muntliga språkkunskaper (se 3.3.4 sidan 24)  

Majoriteten av lärarna, som använder Galleri som läroboksserie i gymnasieundervisning, verkar vara 

nöjda med den. Jaana anser ändå att Galleri innehåller betydligt mera krävande övningar jämfört med 

den nyare Fokus-serien. Ritva konstaterar däremot att hon inte gillar de strukturerade 

diskussionsövningar som finns mycket i Galleri. Hon kritiserar även att i Galleri finns det ganska få 
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muntliga övningar. Det finns ändå många, som anser att Galleri är en lämplig serie för övning på 

muntliga språkkunskaper. Mervi beskriver Galleri i exempel 24. 

  

Exempel 24. Galleri har fungerat bra i undervisning av muntliga språkkunskaper. I 

boken finns mycket diskussionsövningar och tillräckligt material och övningarna är 

mest på passande nivå samt exemplen är tydliga. Även seriens färdiga a/b-

diskussionsövningar är bra och användbara och det finns ofta olika alternativ att välja 

mellan. 

 

Mervis kommentarer om Galleri-serien är positiva. Att övningarna är på passande nivå för 

gymnasisterna är speciellt viktigt enligt min mening. Om övningarna är antingen för svåra eller för 

enkla tappar gymnasisterna sin motivation till övningarna. Det är intressant att Mervis och Ritvas 

åsikter om övningarna i Galleri är motsatta. Det är ändå förståeligt, eftersom olika 

undervisningsgrupper kan vara på så pass olika språknivåer. Även enstaka gymnasister kan till och 

med förstå övningarna på olika sätt. Som Hildén (se 3.3.1 sidan 19) konstaterar kan olika inlärare 

förstå en och samma uppgift på olika sätt. Därför är det viktigt att läraren identifierar och känner till 

olika inlärningstyper och kan därigenom dela in gymnasisterna i grupper, som kan arbeta tillsammans. 

Även övningarna kan underlättas, och om läraren ser att några övningar är för krävande eller för lätta 

kan han eller hon göra övningar på olika nivåer. Muntliga övningar borde byggas på det sättet att de 

lättaste enstaka övningarna står först och därefter blir övningarna mera krävande. Mervi berättade 

också att exemplen i Galleri är tydliga. Det är viktigt speciellt i grammatik enligt min mening. Om 

exemplen inte finns eller de är för svåra eller otydliga är det svårt för många gymnasister att förstå 

vad det är fråga om. Läraren kan även hitta på egna exempel eller låta gymnasisterna göra egna. När 

jag var i gymnasiet hade vi Galleri som läroboksserie. Jag anser att Galleri innehåller mångsidiga 

övningar och speciellt muntliga övningar var lämpliga och roliga, inte för svåra.  

Den andra läroboksserien Magnet väcker för det mesta positiva tankar hos informanterna. Det finns 

ändå några dåliga sidor. Enligt Anna kunde Magnet innehålla mera muntliga övningar. Eftersom det 

inte finns tillräckligt muntliga övningar måste hon göra upp egna övningar. Andra lärare har 

avvikande åsikter. I följande finns det Airis kommentar om Magnet (se exempel 25). 

 

Exempel 25. Den tidigare läroboken Magnet var mångsidig och rolig, den innebär en 

massa varierande extramaterial och muntliga repetitionsövningar. Det fanns även 

uttalsövningar i samband med nästan alla texter. 
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Airi tar upp uttalsövningarna i sitt svar. Som Lintunen (se 3.3.2 sidorna 19−20) konstaterar är det 

viktigt att undervisa uttal för det är separat från det skrivna språket. Därför borde det finnas separata 

instruktioner till uttalet. Variationen i lärarnas svar gällande Magnet-seriens lämplighet som material 

till undervisning av muntliga språkkunskaper kan bero på att Anna, vars åsikt om Magnet 

presenterades tidigare, ser muntliga språkkunskaper som en oerhört viktig del av språkkunskaper. 

Hon konstaterar att hon inte behöver betona de muntliga språkkunskapernas viktighet för 

gymnasisterna eftersom även hennes undervisningsgrupper ser den muntliga sidan av språket som en 

naturlig del av språkkunskaper.  Det finns ändå några informanter som ser skriftliga språkkunskaper 

som en viktigare del av kunskaperna, till exempel Mervi. Airi nämnde i exempel 12 att Magnet är en 

rolig serie. Informanten Liisa konstaterar att ifall övningarna är inspirerande blir aktiviteten större 

automatiskt.  

Lärarna har tills frågeformuläret skickades inte haft så mycket erfarenheter av att använda Fokus som 

läromaterial, men en del av lärarna kommenterade ändå den nyaste av läroboksserierna. Juha 

kommenterar att Fokus innehåller relativt mycket diskussionsövningar. Airi är däremot besviken på 

att alla parövningarna i Fokus verkar vara likadana och tråkiga. Hon konstaterar också att det knappast 

finns strukturerade uttalsövningar i boken. Airi jämför Fokus med den tidigare läroboksserien 

Magnet, som enligt henne var mångsidig.  

I exempel 26 beskriver Jaana kraven på språkkunskaper i Fokus, som baserar sig på den nyaste 

läroplanen GGLP 2015. 

 

Exempel 26. Galleri innehåller betydligt mera krävande uppgifter än till exempel Fokus. 

I den nyaste läroplanen har man observerat studerandenas verkliga kunnande efter 

grundskolan och man är inte på lika hög nivå. Den [Fokus] stöder bra [undervisning av 

muntliga språkkunskaper], för det finns mycket övningar. (i hakparentes finns mina 

tillägg) 

 

Övningarnas nivå diskuterades redan tidigare. Jaanas tanke om att Fokus motsvarar bättre den riktiga 

språknivån hos gymnasisterna är intressant att höra. När jag har undervisat i gymnasiet har jag faktiskt 

märkt att Magnet-serien inte motsvarar riktigt gymnasisternas språkliga nivå efter grundskolan. 

Språkliga nivåer är dock individuella och delvis även regionala, för i vissa områden kan inlärarna 

vara mer motiverade till att studera svenska på grund av att de stöter på svenskspråkiga människor i 

sin vardag. Till dessa kommunikationssituationer behöver gymnasisterna öva på mer spontana 

situationer. Enligt Ritva finns det mera spontana och muntliga övningar i Fokus jämfört med den 

äldre läroboksserien Galleri. 
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Till sist frågade jag lärarna om de använder något annat material än läroboksseriens material under 

kurserna. Som Moilanen (se 3.3.2 sidan 20) konstaterar borde lärarna våga avvika från läroböckernas 

övningar och låta gymnasisterna öva på olika sätt. Fem av lärarna berättar att de inte använder något 

annat material. Susanna konstaterar att de inte har tid med något extramaterial. Enligt Juha kan han 

inte använda extramaterial i undervisningen på grund av tidsbrist, standarden på språkkunskaper och 

stora undervisningsgrupper. Pekka beskriver användningen av extramaterial i exempel 27. 

 

Exempel 27. Bra idéer är alltid stulna och inlånade. Jag lånar idéer från andra böcker, 

om övningen verkar vara fungerande eller lämplig. Då kan det vara att jag kopierar 

övningen som sådan eller modifierar den. Dialogövningarna kan enkelt visas på 

filmduken eller dela ut i PDF-form på nätet, då studeranden kan läsa filen med sin 

mobil. Jag utvecklar också egna idéer… 

 

Pekkas kommentar om att bra idéer alltid är inlånade stämmer enligt min mening. Lärarna borde hela 

tiden iaktta sin omgivning för att få nya idéer av allt som händer omkring. Detta ingår ganska centralt 

i läraryrket enligt min mening. Det är viktigt att kunna bygga olika slags övningar. Det är också sant 

att alla övningar inte fungerar bra med alla undervisningsgrupper, men det borde läraren känna till i 

undervisningen. Av min egen erfarenhet kan jag kommentera att det kan vara svårt att känna igen 

olika inlärningsstilar och olika undervisningsgrupper i början av karriären men hela tiden blir det 

lättare att veta vilka övningar som passar för vilka undervisningsgrupper. Som lärare kan man utnyttja 

alla möjliga medel för att samla in material till undervisningen. Det är viktigt att övningarna som 

används är tillräckligt varierande och verkligen stöder inlärarnas språkutveckling. Läraren borde 

alltid kunna motivera varför vissa övningar tas med. Detta hänger ihop med Kjellins (se 3.3 sidan 17) 

uttalanden om lärarens filosofi bakom undervisningen. Läraren borde enligt honom kunna motivera 

varför något görs på ett visst sätt i undervisningen.  

Det var positivt att få veta att många lärare använder mycket annat material än endast den 

läroboksserien som används i respektive gymnasier. Många lärare använder Svensklärarna i Finlands 

extramaterial som finns fritt tillgängligt till svensklärarna. En del av lärarna utnyttjar även övningar 

från andra läroböcker.  
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6.3 Muntlig kurs 
 

En del av frågorna i frågeformuläret handlar om den riksomfattande muntliga kursen. Frågorna 

handlar om kursens innehåll, material som används, användning av svenska under kursen samt på 

vilket sätt läraren lägger märke till gymnasisternas uttal. De flesta lärare använder antingen boken 

Galleri 6 eller Magnet 6. Susanna konstaterar att under hennes muntliga kurs utnyttjar hon 

ämnesområdena som finns med i läroboken Magnet. Ämnen som finns med är filmer och teater, 

litteratur, bildkonst, arkitektur samt boende, tema- eller festdagar. Gymnasisterna får öva på alla dessa 

situationer i praktiken. Anna utnyttjar den sjätte boken av Magnet-serien. Mervi påpekar att materialet 

som används ska vara relevanta för gymnasisterna. Enligt min mening är valet av temat speciellt 

viktigt på den muntliga kursen. Ämnena ska vara intressanta, relevanta och på något sätt beröra 

gymnasisterna. Om diskussions- och övningsämnena är intressanta och lämpliga, ger det motivation 

till inlärarna att delta mer aktivt i övningarna och prata ut sina åsikter om saker och ting. Naturligtvis 

är det lättare att delta i diskussionen som handlar om ett tema som är bekant från tidigare än ett tema, 

som är något helt nytt. När Jaana frågades om den muntliga kursens innehåll svarade hon följande: 

 

Exempel 28. De vanliga kommunikativa situationerna samt att reagera i dem, att läsa 

texter och att referera dem, att berätta om sina egna erfarenheter och sin närmaste krets, 

att diskutera om de nordiska länderna, medier, litteratur, resor, mänskliga förhållanden, 

multikulturalitet samt grammatik. 

 

Jaanas beskrivning (exempel 28) om den muntliga kursen ger en bra helhetsbild av vad en muntlig 

kurs kan innehålla. I princip kan teman handla om vad som helst, och precis som många lärare har 

svarat, kan alla teman och innehållen som har funnits med i andra kurser vara med i den muntliga 

kursen. Att berätta om sina egna erfarenheter och sina närmaste är dock ett enkelt sätt att uppmuntra 

gymnasisterna att prata friare. Som Hildén (se 3.2 sidan 16) konstaterar innebär muntlig 

språkfärdighet även den sociolingvistiska kompetensen, vilket betyder att man ska kunna uttrycka 

sociala relationer genom språket. Därför skulle det vara viktigt att gymnasisterna får öva på att berätta 

om sina egna erfarenheter, om sina närmaste människor och om mänskliga relationer i allmänhet. 

Den sociolingvistiska kompetensen syns ju speciellt i språkliga val, till exempel vilka ord man 

använder eller vilken ton man pratar i. 

Den största delen av lärarna använder svenska nästan hela tiden under den muntliga kursen. Om 

läraren talar om grammatiska saker verkar den allmänna tendensen vara att byta till finska. När Ritva 
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frågades om hon hela tiden använder svenska och om hon kräver gymnasisterna att göra detsamma 

svarade hon på följande sätt: 

 

Exempel 29. Jag använder väldigt mycket svenska och även om jag inte kräver att 

studerandena ska använda språket hela tiden, börjar de använda språket allt mer utan att 

de ens märker eller tänker på det. I slutet av kursen förbjuder jag gymnasisterna att 

använda andra språk (än svenska) och vi brukar ta med kroppsspråket ifall det finns 

uttryck som inte går att kringgå. 

 

Ritva nämner i exempel 29 det icke-verbala ”språket”, det vill säga kroppsspråket, som är en viktig 

del av den kommunikationen som vi har i vardagen. Att ha med kroppsspråket i undervisningen av 

muntliga språkkunskaper är viktigt även med tanke på den hela kommunikationen. Som Tiittula (se 

3.1 sidan 14) konstaterar är det icke-verbala ”språket” viktigt med tanke på hela språkinlärningen, 

eftersom det icke-verbala påverkar även tolkningen och genom att använda till exempel miner eller 

gester kan talaren komplettera, ersätta eller till och med ändra sitt budskap. Dessa miner och gester 

hjälper talaren att förmedla sitt budskap och de hjälper även åhöraren, som vill förstå motpartens 

uttalanden. Enligt min mening är kroppsspråket speciellt viktigt eftersom det är ett språk, som är 

gemensamt för oss alla, oberoende av vilket språk vi talar eller i vilket land vi bor. I många situationer, 

har jag märkt, kan man dra nytta av gester eller miner för att kunna förmedla sitt budskap och att 

kunna bli förstådd. 

Ritva nämner även att hon inte kräver av sina gymnasister att använda svenska hela tiden i början av 

kursen men mot slutet blir det obligatoriskt. Ändå agerar hon som språkmodell för gymnasisterna, 

för hon berättar att hon använder svenska mycket under lektionerna. Enligt Tornberg (se 3.3.1 sidan 

18) är det viktigt att målspråket används som kommunikationsmedel i klassen. Tornberg konstaterar 

att det finns en allmän tendens att byta till modersmålet ifall det finns problem i förståelse. Hon 

påpekar ändå att just då borde målspråket användas, för då behöver man riktig kommunikation, i 

vilken inlärningen är allra effektivast. Jag anser att läraren borde hålla sig till målspråket och till 

exempel genom olika hjälpmedel stödja sitt budskap. Om läraren, som kanske är den enda 

rollmodellen som språkanvändare för inlärarna, byter till finska när det finns problem i 

kommunikation och förståelse, är det lättare eller mer tillåtet för gymnasisterna att göra detsamma. 

Även om studerandena inte skulle förstå vad läraren talar om finns det nog andra sätt att stödja eller 

komplettera sitt budskap än att byta till modersmålet. Läraren kan använda bilder, gester, miner eller 

exempelfall för att få inlärarna att begripa vad det är fråga om. Läraren kan därtill påpeka att det inte 

är viktigt att förstå vartenda ord utan det räcker med att helhetsbilden är klar för inlärarna. Tornberg 
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(se 3.3.1 sidan 17) påpekar även att färdigheten att kommunicera ska först finnas mellan människorna 

innan individen själv får kunskapen att kommunicera på ett visst språk. 

I samband med frågor om den muntliga kursen frågade jag lärarna på vilket sätt de lägger märke till 

gymnasisternas uttal. Majoriteten av lärarna har valt att korrigera uttalet genom att ta upp de svåraste 

eller problemorsakade orden eller uttrycken gemensamt med hela undervisningsgruppen och bara 

några få brukar då och då korrigera gymnasistens uttal personligt. Anna beskriver uttalsövningarna 

och korrigeringen i exempel 30. 

 

Exempel 30. Vi gör separata uttalsövningar och lägger märke till orden som är svåra att 

uttala när vi stöter på sådana. Jag uppmuntrar studerandena till att alltid fråga om de 

inte vet hur något ord uttalas.  

 

Att hitta det korrekta uttalet kräver tid och motivation. Anna berättar om att under hennes lektioner i 

muntlig kurs gör man separata muntliga övningar samt lägger märke till orden som verkar vara svåra 

för inlärarna. Enligt Kjellins (se 3.3.2 sidan 20) trestegsprocess i inlärning av uttal ska inläraren föst 

finna det korrekta uttalet, vilket sker oftast genom läraren. Med tanke på att läraren må vara den enda 

som agerar som exempel på en målspråkstalare för inläraren ska läraren erbjuda det korrekta uttalet. 

Läraren ska därmed ha utmärkta kunskaper i att uttala svenska.  Som Kjellin (se 3.3.2 sidan 20) 

konstaterar är läraren ansvarig för att inlärarna får höra det korrekta uttalet. Först därefter ska inlärarna 

börja automatisera det korrekta uttalet. I automatisering av uttalet behöver inlärarna oftast många 

veckors övning för att nå det perfekta uttalet. När inlärarna har lärt sig det korrekta uttalet kan de 

därefter börja tillämpa sina kunskaper i andra sammanhang. Det är ändå viktigt att veta att varje 

språktalare har sitt eget uttal, även om grundreglerna är gemensamma. 

Kaija konstaterar i sitt svar att under hennes lektioner övar man på uttal med separata övningar men 

hon korrigerar bara de värsta felen i uttal. Detta motiverar hon med att även engelskan kan talas med 

många olika accenter. Enligt henne är budskapet det viktigaste men i arbetslivet ska man kunna skriva 

vårdat språk.  Jag är delvis av samma åsikt med Kaija, för det är just viktigast att man lyckas med att 

förmedla budskapet. Uttalsfelen är enligt min mening ofarliga om de inte stör förmedling av 

budskapet eller ändrar betydelsen. Ändå är det viktigt att läraren ingriper i felen under lektionerna, 

för det är till inlärarnas nytta att höra hur uttalet borde vara. Mervi beskriver ingripandet i felen i 

exempel 31. 
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Exempel 31. Vanligtvis när jag hör någon uttala fel ingriper jag inte i det genast utan 

jag samlar felaktigt uttalade orden på papper och till exempel innan vi går till nästa 

övning kan jag skriva orden på tavlan och då går vi tillsammans igenom ordens korrekta 

uttal. 

 

Mervis sätt att ingripa i felen stöder Linnaruds och Lehtinens (se 3.3.1 sidan 19) uttalanden gällande 

social bekräftelse. Linnarud  (se 3.3.1 sidan 19) konstaterar därmed att det är viktigt att göra skillnad 

mellan hård kritik och undvikandet av att felen skulle leva vidare. Hon anser att under själva 

kommunikationen borde läraren inte ingripa i felen. Mervi agerar alltså på det sättet rätt att hon tar 

upp felen tillsammans med hela gruppen och därigenom känns responsen inte så personligt och 

fördömande. Enligt min mening borde inlärarna inse att felen är en naturlig del av språkinlärningen 

och genom felen kan man alltid lära sig. Dock kan läraren ge respons även personligt, men då ska 

feedback ges på det sättet att andra inlärare inte hör det. Olika gymnasister kan ha olika sätt att ta 

emot kritik eller respons, andra tål det inte alls och andra vill ha det personligt. Därför är det viktigt 

att läraren känner till inlärarnas sätt ett hantera saker och möta kritik. En del av inlärarna kan även 

kräva rak respons och kritik av läraren. Då ska de ha en möjlighet att få feedback. 

 

 

6.4 Utvärdering 
 

I slutet av frågeformuläret frågade jag lärarna om vilka saker de lägger märke till när de utvärderar 

studerandenas muntliga språkkunskaper. Lärarna verkar ha relativt varierande syner på bedömning 

av muntliga språkkunskaper. Jari konstaterar att han inte bedömer muntliga språkkunskaper utan han 

ser det hellre som en del av aktiviteten under lektionerna. Om studeranden deltar ivrigt i muntliga 

par- och gruppövningar, räknas det till fördel i kursbetyget. För Juha räcker det med att gymnasisterna 

ens försöker och kan producera lite språket muntligt medan Paula lägger märke till att hur förståeligt 

studerandena uttrycker sina tankar och vilka saker de kan diskutera.    

En del av lärarna nämner språkriktigheten i sina svar. Anna konstaterar att språkriktigheten inte är 

den viktigaste aspekten, men den påverkar helheten. Ordförråd och fraser som används är viktiga för 

många lärare. Kaija konstaterar till och med att miner och gester samt hänsyn till samtalspartnern är 

viktiga med tanke på bedömningen. I Susannas svar kommer fram ett par centrala punkter i muntlig 

kommunikation. 
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Exempel 32. Åhöraren förstår oberoende av felen, uttalet är på den nivån att åhöraren 

kan lätt förstå talet, och hur mångsidigt studeranden använder ordförrådet och uttrycken. 

 

I Susannas svar i exempel 32 kan man läsa att det inte är farligt om man gör fel. Redan tidigare har 

jag konstaterat att även gymnasisterna borde inse att felen är en naturlig del av inlärningen. Även om 

läraren själv borde agera som rollmodell för gymnasisterna i användning av målspråket är det inte 

farligt om även läraren gör fel då och då. Läraren ska inte sträva till att göra fel men läraren borde 

inse att det inte är farligt att säga fel. Precis som Linnarud (se 3.3.1 sidan 19) anser är det lättare för 

gymnasisterna att ta emot korrigeringar om de ser felen som en naturlig del av språkinlärningen. 

Läraren ska påpeka att förmedling av budskapet är det viktigaste med tanke på den muntliga 

kommunikationen. Susanna nämner även uttalet. Kjellin (se 3.3.2 sidan 20) konstaterar att 

uttalundervisningen syfte inte är att varje inlärare ska nå ett perfekt uttal utan behärskning av uttalet 

hjälper inläraren i hela språkinlärningen. Enligt min mening ska läraren inte kräva av gymnasisterna 

att de talar en viss dialekt eller en viss variant av svenska, utan var och en kan ha sin egen accent. 

Uttalet ska vara förståeligt, eftersom bara då kan samtalspartnern förstå vad man har att säga men alla 

behöver inte tala på samma sätt.  

Flytet i talet är centralt enligt många lärare. Marita tar fram kunskapen i att upprätthålla 

kommunikationen med olika fraser medan Airi prefererar ordförrådet och flytet i talet och enligt 

henne ska man inte lägga för mycket vikt vid grammatik. Ritva betonar inte så mycket innehållet i 

utvärdering av muntliga språkkunskaper, vilket syns i hennes svar i exempel 33. 

 

Exempel 33. Kommunikationen, intonationen, tonvikten, naturlighet – och glädjen att 

tala! 

 

Ritvas åsikt om utvärdering av muntliga språkkunskaper koncentrerar sig på själva situationen. Det 

är viktigt att det uppstår kommunikation mellan samtalsparterna och enligt henne är det viktigt att 

använda intonationen och tonvikten i förmedling av budskapet. Detta var ingen överraskning för 

Ritva konstaterade tidigare (se 5.4 sidan 39) att gymnasisterna får öva på att ta sig olika roller, till 

exempel som arg, amerikanare etc. Då ska man utnyttja speciellt mycket intonation och tonvikt i 

uttalandena. Det viktigaste är ändå att man har glädjen att tala. Hela kommunikationen under 

lektionerna borde basera sig på att man har ivrigheten och glädjen att kunna tala svenska så mycket 

som möjligt. Enligt min mening borde klassrumskommunikation byggas genom att motivera inlärarna 

att använda språket och läraren borde erbjuda gymnasisterna lämpliga övningar så att de skulle förstå 

att det verkligen är nyttigt att kunna kommunicera på svenska. Ritvas kommentar gällande glädjen 
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att tala är enligt min mening en av de väsentligaste sakerna med tanke på hela forskningen. Inlärarna 

och läraren borde i samarbete skaffa positiv atmosfär i klassrummet genom att samarbeta och 

kommunicera. Enligt min mening borde läraren använda svenska så mycket som möjligt så att 

inlärarna skulle se språket som kommunikationsmedel i klassrummet. Därigenom kan inlärarna själva 

börja använda språket i klassrummet, först delvis och därefter kanske även hela tiden. Språket som 

läraren använder borde inte vara för krävande utan han eller hon borde anpassa språket till 

gymnasisternas språkliga nivå.  

Jaana nämner många saker som påverkar utvärderingen. Hennes svar finns i exempel 34.  

  

Exempel 34. Uttal, ordförrådets omfattning och strukturer samt språkriktigheten, 

hänsyn till samtalspartnern. Förmedling av budskapet är viktigt. 

 

Hänsyn till samtalspartner är en intressant aspekt enligt min mening. För att kunna kommunicera på 

ett lämpligt sätt på ett främmande språk ska man känna till olika regler som ingår i kommunikationen. 

Detta stöder Fants (se 3.3 sidan 17) antagande om att muntlig kommunikation ses som social 

verksamhet och dess regler varierar i olika situationer och olika kulturer. Enligt Backlund (se 3.1 

sidan 14) finns det även separata regler för turtagning i kommunikationen. På grund av dessa aspekter 

borde inlärarna kunna ta hänsyn till samtalspartnern, reagera på något sätt till det som samtalspartnern 

säger och fråga något mer om de inte förstå vad den andra har att säga. Kaija nämnde att till och med 

användning av det icke-verbala språket påverkar bedömningen. Enligt min mening är det viktigt att 

kunna stöda sitt budskap med miner och gester, eftersom ifall man använder helt motsatta miner och 

gester i kommunikationen kan budskapet bli helt annorlunda och man kan bli missförstådd.  
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7 DISKUSSION 

 

Den muntliga kommunikationens roll i språkundervisningen och språkinlärningen betonas alltmer 

hela tiden. Som Laurén (se 3.3.5 sidan 25) konstaterar har språkundervisningen i Finland koncentrerat 

sig alltför mycket på själva språket och inte på kommunikationen. Även om muntlig kommunikation 

alltid baserar sig på andra språkkunskaper känns det vettigt att språkundervisningen blir mera 

kommunikativ med tiden. Situationer, som gymnasisterna kan stöta på i vardagen med 

svenskspråkiga människor, brukar vara helt vanliga kommunikationssituationer, då man ska kunna 

berätta om vad man anser eller vad man vill ha.  

Attityden är viktig i svenskundervisningen. Min forskning visade att en del av gymnasisterna inte har 

motivation till att lära sig svenska eller använda språket i muntliga situationer. Läraren har ansvar för 

att motivera gymnasisterna att lära sig språket. Kanske till exempel olika positiva erfarenheter av 

användning av språket även utanför klassrummet kunde väcka gymnasisternas intresse till att studera 

svenska. Den låga standarden på språkkunskaper i svenska efter grundskolan påverkar även lärarnas 

möjligheter att erbjuda lämpliga språkanvändningssituationer. Motivationen till att tala svenska 

kunde höjas genom att välja diskussionsämnena på basis av gymnasisternas egna intressen. Det är 

nog lättare att prata om något som är bekant för en än något som man inte alls känner till. Det är ändå 

viktigt att inläraren borde själv hitta viljan att lära sig.  

Den senaste trenden i språkundervisningen är digitaliseringen. Olika elektroniska testningsmedel 

samt elektroniska läromaterial ger mera möjligheter till språklärarna att testa och erbjuda 

gymnasisterna nya vägar att använda och lära sig svenska. Den nyaste läroplanen påpekar att 

gymnasisterna ska kunna utnyttja olika medier och i undervisningen borde man använda mångsidigt 

material, som är nära gymnasisterna. Det är ändå viktigt att övningarna som läraren erbjuder är 

tillräckligt meningsfulla och även tillräckligt krävande, så att de verkligen är till nytta.  

Forskningen visade att undervisning av muntliga språkkunskaper redan länge ha betonats i 

språkundervisningen. Under det senaste årtiondet har svenskundervisningen gått mot den 

kommunikativa riktningen. Även om den nyaste läroplanen betonar kommunikationen har de tidigare 

läroplanerna tagit upp kommunikationen och muntliga språkkunskaper nästan lika mycket. Olika 

medel att lära sig språk har kommit med i samband med den nyaste läroplanen för gymnasiet. Många 

lärare ser ändå muntlig språkfärdighet som viktig del av språkkunskaperna, några till och med som 

det viktigaste. I dagens värld framhävs språkkunskaper och i skolvärlden har man börjat satsa på 

autentiska inlärningssituationer samt undervisning som överskrider läroämnesgränser. 
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Språkundervisningen borde vara autentisk. För att lära sig kommunicera på ett främmande språk ska 

man få öva på sådana situationer, som man kan stöta på i vardagen. Språkliga kunskaper handlar 

mestadels om att våga använda dessa kunskaper som man har skaffat. Även om språkkunskaperna 

skulle vara begränsade borde man våga använda dem. Varje språkanvändningssituation ökar 

språkkunskaperna. Om man märker att man kan klara sig i någon situation, som man skulle inte ha 

trott att kunna göra, ger den även motivation till att lära sig något mera. Det är viktigt att acceptera 

att felen är en del av språkinlärning och att alla gör fel. I undervisningen kunde lärarna erbjuda 

gymnasisterna möjligheter till att använda språket i så autentiska situationer som möjligt. Dock bär 

inläraren själv det största ansvaret för språkinlärningen, men lärarens uppdrag är att erbjuda lämpliga 

och nyttiga språkinlärningssituationer, för att studerandena skulle inse att det är nyttigt att kunna 

språk. Därigenom har studerandena motivation till att söka sig till situationer, där man kan stöta på 

svenskspråkiga människor och utnyttja sina språkkunskaper.  

Studien visade att blygheten verkar vara ett problem i undervisning av muntliga språkkunskaper. 

Blygheten kan bero på många olika saker. Bristande språkkunskaper kan leda till att man skäms för 

att man inte kan tillräckligt bra. En del av gymnasisterna kan vara blyga till sin karaktär. Utmaningen 

är att motivera och uppmuntra även sådana gymnasister som inte vågar använda sina muntliga 

språkkunskaper. Grupperna och paren som man jobbar i borde vara passande på det sättet att alla 

parterna vågar delta och öppna sin mun. Läraren borde känna till olika inlärningsstilar och olika sätt 

att lära sig och använda språket så att grupperna som man jobbar med i diskussionerna skulle jobba 

bra ihop.  

Svenskans ställning i Finland har fått även kritik. Många kritiserar den obligatoriska skolsvenskan på 

grund av att många barn i olika delar av landet inte alls stöter på svenska i sin vardag. Ändå borde 

man tänka på att svenska är det andra inhemska språket i Finland. Språket borde läras för att kunna 

kommunicera åtminstone muntligt på svenska, för man kan i många yrken behöva kunskaper i 

svenska. En del av finländarna är svenskspråkiga och i många kommuner ska man få service på 

svenska. Att kunna svenska ökar även arbetsmöjligheter inte bara i det svenskspråkiga Finland utan 

också överallt i Norden. 

Utmaningar som jag stötte på i genomföring av denna studie handlade mestadels om att få tillräckligt 

många informanter. Med tanke på att pro gradu-avhandlingen ska vara tillräckligt omfattande var det 

krävande att få med informanterna. Det är förståeligt att lärarna inte har tid med något extra för det 

finns hela tiden mycket att göra i lärararbetet. Speciellt under hösten 2016, då förfrågningen 

genomfördes, var det mycket på gång i skolvärlden på grund av läroplansbytet. Även 

studentskrivningarna och speciellt de elektroniska studentskrivningarna kräver säkert tid av lärarna. 

Jag är ändå nöjd med att så många lärare ville delta i denna undersökning och att jag fick en så 
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heterogen informantgrupp. Även om man inte kan dra allmänna slutsatser av denna studie på grund 

av informantgruppens storlek kan många språklärare dra nytta av att få veta på vilka olika sätt 

muntliga språkkunskaper kan undervisas och vilka utmaningar man kan stöta på i 

gymnasieundervisningen. Ändå kan man få olika slags uppfattningar om hur det är med undervisning 

av de muntliga språkkunskaperna i gymnasiet, vad som kan vara krävande och vad verkar vara det 

effektivaste sättet att lära sig tala svenska. Det skulle vara intressant att forska temat med en större 

informantgrupp och kanske genom att koncentrera sig på bara några frågor och fundera mer 

djupgående på de muntliga språkkunskapernas betydelse. Alla informanternas svar var ändå till nytta 

med tanke på att vad jag själv kan lära mig av detta arbete.  

Ämnet kan forskas vidare på många sätt. Både lärarna och gymnasisterna kunde frågas om 

undervisning av de muntliga språkkunskaperna samt den nya läroplanens inverkan på 

undervisningen. Materialet kunde samlas in genom att intervjua informanterna för att få mer 

information. Ett intressant ämne är att undersöka hurdana muntliga övningar används i 

grammatikundervisning. Realisering av grunderna för gymnasiets läroplan 2015 i 

språkundervisningen kunde forskas om ett par år när både lärarna och inlärarna har mera erfarenheter 

av den nyaste läroplanen.  
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8 SAMMANFATTNING 

 

Denna studie har haft som syfte att redogöra för gymnasielärarnas åsikter om undervisning av 

muntliga språkkunskaper och muntlig färdighet i svenska. Jag samlade in materialet genom att göra 

ett frågeformulär som innehåller 30 frågor gällande svenskundervisning i gymnasiet. Frågorna 

handlade om muntliga språkkunskapers betydelse, andelen muntliga övningar, muntliga övningars 

karaktär, olika undervisningsmetoder och den nyaste läroplanen för gymnasiet. Informantgruppen 

bestod av 16 lärare, som kommer från olika delar av Finland. Informanternas ålder varierar mellan 

27 år och 60 år. Informanterna valdes genom att skicka runt ett e-postmeddelande till ungefär 120 

svensklärare i Finland under hösten 2016.  

Forskningens syfte var att få svar till följande frågor gällande undervisning av muntliga 

språkkunskaper: 

 

1) Hurdana metoder och arbetsformer använder lärarna i undervisning av muntliga 

språkkunskaper? 

2) På vilket sätt påverkar den nya läroplanen svenskundervisningen i gymnasiet? 

3) Hur viktig del av språkkunskaper är muntliga språkkunskaper enligt lärarna? 

 

Jag delade upp forskningsresultaten och informanternas svar till olika ämnesområden. Den första 

delen av analysen handlade om de muntliga språkkunskapernas betydelse för språkundervisningen. 

De flesta av informanterna ser muntliga språkkunskaper som ytterst viktiga kunskaper med tanke på 

hela språkinlärningen och språkundervisningen. De motiverar denna åsikt med att det är just i de 

muntliga kommunikationssituationerna som gymnasisterna troligtvis kommer att stöta på svenska 

språket och kommer att behöva kunskaper i att kommunicera muntligt på svenska. Informanterna 

motiverar de muntliga språkkunskapernas viktighet också med att gymnasisterna kommer att behöva 

svenska i sina fortsatta studier och arbetlivet. Ett par informanter ser de muntliga språkkunskaperna 

som mindre viktiga med tanke på hela språkinlärningen. Kaija motiverar det med att svenska är ett 

“strukturspråk” och man borde koncentrera sig på det skriftliga.  

Majoriteten av informanterna anser att det inte finns tillräckligt mycket tid för muntliga övningar på 

kurser i svenska i gymnasiet. Ändå använder största delen av informanterna minst en fjärdedel av 

lektionerna till muntliga övningar. De lärare som inte har tid att använda så mycket muntliga övningar 

motiverar detta med att gymnasisternas språknivå är så pass låg och studentskrivningarna styr 
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undervisningens innehåll och att studentskrivningarna inte har någon muntlig del. Ändå anser många 

av informanterna att alla övningarna kan göras i muntlig form. En informant konstaterade till och 

med att man inte kan använda tid för muntliga övningar för gymnasisterna talar inte fritt under 

lektionerna. Jaana konstaterade däremot att det oftast är lättast att öva på muntligt, om man använder 

strukturerade övningar, som passar för studerande med olika språkliga nivåer. Endast några få lärare 

anser att de har tillräckligt tid för muntliga övningar. 

Jag frågade informanterna hur mycket de använder svenska på lektionerna. Alla informanter har som 

vana att hälsa på gymnasisterna på svenska i början av lektionen. Instruktioner till olika övningar 

samt hemuppgifter ger många lärare både på svenska och på finska. En del av informanterna 

konstaterar att användning av svenska beror mycket på respektive undervisningsgruppens språkliga 

nivå samt en enskilda studerandes språkliga nivå. Med några gymnasister kan lärarna kommunicera 

på svenska men enligt många informanter verkar det vara så att läraren använder svenska och 

gymnasisterna svarar på finska. En av informanterna anser att användning av svenska i hälsningar 

och instruktioner i klassrummet är lite tillgjort och det främjar inte gymnasisternas språkinlärning.  

Det allmänna sättet att arbeta muntligt under lektionerna är att göra pararbete enligt informanterna. 

Speciellt AB-kort, det vill säga övningar med informationsluckor är populära. En av informanterna 

motiverade användningen av AB-kort med att motparten har en möjlighet att korrigera och hjälpa till 

ifall man gör fel eller inte kan något. En del av informanterna använder lärarstyrda diskussioner, då 

läraren ger stödfrågor eller på andra sätt kan hjälpa gymnasisterna i utformningen. Även 

gruppdiskussionerna används men inte lika mycket som parövningarna. Under många lärares kurser 

ska man hålla en presentation, och detta motiveras med att sådana kunskaper behövs i arbetslivet. 

Olika ordförklaringsspel används som muntliga övningar. Detta motiveras med att man kan stöta på 

sådana situationer i det verkliga livet att man ska kunna kringgå något ord eller uttryck som man inte 

minns. Det var intressant att se att några lärare även har tagit med videoinspelningarna som muntliga 

övningar. En av lärarna har krävt av gymnasisterna att spela in en video om något givet tema. Uttal 

övas genom att göra separata uttalsövningar samt genom att gymnasisterna ska kommentera 

varandras uttal.  

Jag frågade även om informanternas åsikter om det effektivaste sättet att lära sig muntliga 

språkkunskaper. En del av dem konstaterade att repetitionen är allra viktigast med tanke på 

inlärningen. Problemet med repetering är att det inte finns tillräckligt med tid för att repetera övningar 

av likadan karaktär många gånger. Några informanter nämnde även mångsidigheten i övningarna som 

bra sätt att lära sig muntliga kunskaper. Grammatiken, ordförrådet och samtalsfraserna är en viktig 

del av muntliga kommunikationen enligt många informanter. Enligt en av lärarna borde övningarna 
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som används vara för instruerade och därefter kan man använda övningar med mindre instruktioner. 

Informanten nämner även lämpliga teman, som gymnasisterna har något att säga om.  

Utmaningar i undervisning av muntliga språkkunskaper var en del av analysen. Den största 

utmaningen verkar vara bristande språkkunskaper.  Många informanter konstaterade att 

gymnasisterna har så pass låg språklig nivå att de inte kan göra så mycket muntliga övningar. Även 

brist på motivationen är en utmaning i undervisningen. Tidsbristen tas upp i många svar.  En del av 

informanterna konstaterade att gymnasisterna är för blyga och osäkra för att göra muntliga övningar.   

En del av lärarna hade ändå inte stött på några speciella problem i undervisning av muntliga 

språkkunskaper och deras undervisningsgrupper hade inga svårigheter i att kommunicera på ett 

främmande språk.  

En del av informanternas undervisning har inte blivit påverkad av läroplansbytet på grund av att de 

redan tidigare har undervisat ganska kommunikativt. En del av informanterna kommenterade ändå 

att digitaliseringen är den största förändringen som sker. De elektroniska testningssystemen kommer 

att vara med allt mer hela tiden. Många lärare svarade att muntliga språkkunskapernas betydelse 

betonas i den nyaste läroplanen. En av lärarna konstaterade att kommunikationen och visualiteten 

kommer att bli allt viktigare under den nyaste läroplanen.  

En tanke som finns med i den nyaste läroplanen är att gymnasisten ska kunna agera som aktiv 

deltagare och reagerande åhörare i diskussioner. Informanterna konstaterade att man ska kunna 

reagera i olika språkanvändningssituationer och till och med leva sig in i situationer så att inlärningen 

är allra effektivast. Informanterna uppmuntrar sina gymnasister till att tala fritt och den största delen 

av lärarna vill inte avbryta gymnasisternas diskussioner med korrigeringar. Korrigeringarna kan störa 

gymnasisterna och de kan till och med sluta diskutera på svenska om de hela tiden kritiseras.  

Olika interaktionssituationer står i centrum i GGLP 2015. Många informanter konstaterade att de 

diskuterar med gymnasisterna hur man ska agera i vissa kommunikationssituationer samt de försöker 

bygga upp fiktiva situationer, som inlärarna ändå kunde stöta på i sitt liv. En av lärarna tar upp 

hörövningarna, som handlar om någon viss kommunikationssituation. Därigenom lär sig 

gymnasisterna hur man ska agera i respektive situationer.  

De tre populäraste läroboksserierna för B-svenska i gymnasiet är Galleri, Magnet och Fokus. Fokus 

är den nyaste av dem och baserar sig på den nyaste läroplanen GGLP 2015. Informanterna, som 

använder Galleri som läroboksserie verkar för det mesta vara nöjda med andel och karaktär av 

muntliga övningarna i serien. Enligt informanterna finns det mycket diskussionsövningar samt 

tillräckligt muntligt extramaterial. Ändå kritiserade en del av lärarna Galleri. En av lärarna 



69 
 

 

konstaterade att det finns mycket strukturerade muntliga övningar, som hon inte gillar. Enligt samma 

lärare finns det inte tillräckligt med muntliga övningar i Galleri.   

Magnet fick berömmelser av lärarna. Enligt många informanter, som har Magnet som läroboksserie, 

är Magnet en mångsidig bok med tanke på muntliga övningarna. Det finns också mycket muntliga 

repetitionsövningar. En lärare kritiserade läroboksserien för att böckerna inte innehåller tillräckligt 

muntliga övningar. Detta beror troligtvis på att respektive lärare ser muntliga språkkunskaper som en 

speciellt viktig del av språkkunskaperna.  Den nyaste läroboksserien Fokus hade majoriteten av 

lärarna så lite erfarenheter av att de inte har kommenterat den på något sätt. En informant som 

kommenterade läroboksserien Fokus i sina svar konstaterade att i den nyaste läroplanen och 

läroboksserien har man observerat studerandenas verkliga kunnande efter grundskolan. Enligt denna 

informant är Fokus bättre en de tidigare läroboksserierna med tanke på muntliga övningar.  

Informanterna verkar använda relativt mycket extramaterial i samband med undervisning av muntliga 

språkkunskaper. Fem av dem konstaterade att de inte använder extramaterial speciellt på grund av 

tidsbristen. En av informanterna konstaterade att han samlar in idéer från andra läroböcker. Många 

informanter utnyttjar även Svensklärarna i Finlands extramaterial. Några lärare brukar göra egna 

övningar. 

Informanterna berättade om den muntliga kursens innehåll, material samt på vilket sätt de 

kommenterar studerandenas uttal. Jag frågade även om användning av svenska under den muntliga 

kursen. Många informanter använder Galleri 6 eller Magnet 6. Dessa böcker är avsedda för den 

muntliga kursen. Innehållet handlar mest om kulturella aspekter samt boende. En av informanterna 

påpekade att det viktigaste är att ämnena är lämpliga för gymnasisterna. På den muntliga kursen övar 

man på helt vanliga kommunikativa situationer, som man kan stöta på. Även mänskliga förhållanden 

diskuteras mycket. Den stora majoriteten av lärarna använder svenska nästan hela tiden under den 

muntliga kursen men de kräver inte av gymnasisterna att göra detsamma. Den rådande tendensen är 

att ju längre kursen har varit på gång desto mer ska även gymnasisterna prata svenska. Under den 

muntliga kursen ska gymnasisterna göra separata uttalsövningar enligt majoriteten av informanterna. 

Informanterna tar sällan upp uttalsfel personligt med gymnasisterna eftersom de prefererar att skriva 

upp de mest påfallande felen och fundera på uttalet tillsammans med hela gruppen.  

Till sist tog jag med informanternas tankar om utvärdering av muntliga språkkunskaper. En del av 

informanterna betonar att det är viktigast att gymnasisterna försöker sitt bästa och är aktiva under 

lektionerna. Några informanter lägger speciellt mycket märke till olika enstaka detaljer i inlärarnas 

uttalanden. Till exempel Ritva konstaterade noggrant vilka saker hon lägger märke till i muntliga 

övningar. Hon kommenterade även tonvikten, intonationen och betonade glädjen att tala. Glädjen att 
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tala, som jag valde till avhandlingens rubrik, är enligt min mening till och med den väsentligaste 

aspekten som har tagits upp i denna studie. Om både inläraren och läraren har glädjen att 

kommunicera på svenska ökar det motivationen i hela inlärningssituationen. Det var intressant att 

uppleva att majoriteten av lärarna ser förmedling av budskapet som viktigaste aspekt i muntliga 

språkkunskaper. Om gymnasisten kan förmedla budskapet och samtalspartnern förstår det, spelar det 

ingen roll om talaren gör fel eller inte kan uttala alla ord just på det perfekta sättet. Denna aspekt vill 

även jag som lärare betona. 
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BILAGA  

 

Kysely lukion ruotsinopettajille 

Olen 24-vuotias pohjoismaisen filologian opiskelija Oulun yliopistossa. Kirjoitan pro gradu -

tutkielmani suullisen kielitaidon opettamisesta lukion ruotsin kursseilla. Tulevana ruotsin kielen 

opettajana olen kiinnostunut tutkimaan sitä, millä tavoin suullista kielitaitoa ja suullista valmiutta 

voidaan opettaa, miten eri opettajat toteuttavat suullisen kielitaidon opetusta ja millaisena he 

näkevät suullisen kielitaidon merkityksen lukion ruotsin tunneilla. Vastauksenne pidetään 

nimettöminä eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tutkimuksen jälkeen vastauksenne 

hävitetään. Työpaikkanne nimeä ei mainita missään yhteydessä. Teillä on myös mahdollista vetäytyä 

pois tutkimuksesta, jos niin tahdotte. Kysymyksiin vastaamiseen menee noin puoli tuntia.  

Pyydän teitä vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti. Olisin 

kiitollinen, jos lähettäisitte vastauksenne 18.11.2016 mennessä. 

      Esitiedot 

1. Ikäsi ja sukupuolesi. 

2. Mitkä ovat opetettavat aineesi? 

3. Kuinka kauan olet toiminut kieltenopettajana? 

4. Mikä oli pääaineesi opiskellessasi kieltenopettajaksi? 

5. Mitä ruotsin kursseja opetat lukiossa? 

Yleistä suullisesta kielitaidosta 

6. Millä tavoin motivoit opiskelijoitasi puhumaan ruotsia?  

7. Kuinka tärkeänä osana ruotsinopetusta pidät suullista kielitaitoa? Perustele vastauksesi. 

8. Kuinka suuri osa opetuksestasi koostuu suullisista harjoituksista? 

9. Kuinka paljon käytät opettajana ruotsin kieltä oppitunneilla seuraavissa tilanteissa? 

• tervehtiminen 

• tunnin aloitus ja lopetus 

• tehtävien ohjeistukset 

• muu keskustelu opiskelijoiden kanssa 
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Suullisen kielitaidon opettaminen 

10. Millaisia opetusmetodeja käytät suullisen kielitaidon opetuksessa? (parityöt, keskustelut, 

ryhmätyöt, opettajajohtoiset keskustelut jne.) 

11. Millaisia tunneillasi tehtävät suulliset harjoitukset yleensä ovat?(kirjan tehtävät, pelit, leikit, 

sanomalehdet, esitelmät, draama, teatteri jne.) 

12. Mitä kirjasarjaa lukiossanne käytetään?  

13. Kuinka hyvin kirjasarja mielestäsi tukee suullisen kielitaidon opettamista? Perustele vastauksesi. 

14. Käytetäänkö oppitunneillasi muitakin kuin kirjasarjan laatimia tehtäviä? Jos, niin millaisia ne 

ovat? 

15. Millaisia tehtäviä pidät suullisen kielitaidon oppimisen kannalta olennaisina? Perustele 

vastauksesi.  

16. Millä tavoin edesautat opettajana sitä, että suulliset tilanteet oppitunneilla ovat 

mahdollisimman autenttisia kommunikointitilanteita? 

17. Millaisia haasteita olet kohdannut suullisen kielitaidon opettamisessa? 

18. Millä tavoin opiskelijasi oppivat mielestäsi suullista kielitaitoa parhaiten? 

19. Onko suullisen kielitaidon harjoitteluun mielestäsi tarpeeksi aikaa lukion kursseilla? 

 

Lukion suullinen kurssi 

20. Jos pidät lukion suullista kurssia, vastaa tähän. Millaisia sisältöjä kurssilla käydään? 

21. Millaista materiaalia suullisella kurssilla käytetään? (onko käytössä kirja, laaditko itse 

materiaalia, käytätkö valmiita materiaaleja) 

22. Miten toimit ruotsin kielen kanssa suullisella kurssilla? (puhutko itse koko ajan ruotsia, vaaditko 

opiskelijoita kommunikoimaan koko ajan ruotsiksi jne.?) 

23. Millä tavoin kiinnität huomiota opiskelijoidesi ääntämiseen? 
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Uusi opetussuunnitelma 

  

24. Syksyllä 2016 otettiin käyttöön uusi Lukion opetussuunnitelma. Mitkä asiat muuttuvat 

opetuksessasi ja kurssisisällöissä opetussuunnitelmamuutoksen myötä? 

25. Uudessa opetussuunnitelmassa (LOPS 2015) ruotsin B1-oppimäärässä jo lukion ensimmäisillä 

kursseilla ”harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana 

kielenkäyttäjänä”. Millä tavoin toteutat tämän opetuksessasi? 

26. Opetussuunnitelman mukaan lukion ensimmäisistä kursseista lähtien on keskeisenä asiana 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen. Millä tavalla erilaiset vuorovaikutustilanteet 

(ruotsin kielellä) sisältyvät oppitunteihisi? 

 

Sisällöt ja arviointi 

27. Millä tavoin se, että ylioppilaskokeissa ei ole suullista osuutta, vaikuttaa opetukseesi ja sen 

sisältöön lukion kursseilla? 

28. Millä tavoin opiskelijat saavat itse vaikuttaa kursseilla oleviin sisältöihin suullisissa 

harjoituksissa? 

29. Jos pidät kursseillasi suullisia kokeita, vastaa tähän. Millaisia ovat pitämäsi suulliset kokeet? 

30. Mitä asioita huomioit arvioidessasi opiskelijoiden suullista kielitaitoa? 

Lämmin kiitos osallistumisestasi tutkimukseeni! Lähetäthän vastauksesi joko suoraan 

sähköpostiviestinä tai sähköpostin liitteenä 18.11.2016 mennessä sähköpostiosoitteeseeni 

maarit.ervasti@student.oulu.fi . 

Ystävällisin terveisin  

Maarit Ervasti  

pohjoismainen filologia, Oulun yliopisto 
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