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1 Inledning  
 

Muntlig språkfärdighet är en viktig del av språkkunskaper parallellt med läs- och skrivfärdighet samt 

hörförståelse. Enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 (i fortsättningen används förkortningen 

GLP2019) i Finland omfattar det andra inhemska språkets (svenska) uppdrag språkkunskapens olika 

delområden, det vill säga även muntliga språkkunskaper. Kommunikationsfärdigheter hör till de 

allmänna målen för undervisningen i svenska i finska gymnasiet, vilket betyder att även muntliga 

övningar görs fortlöpande under studiernas gång och dessutom grundar läroämnets bedömning sig på 

gymnasisternas muntliga kunskaper. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2019: 154–158). Trots detta 

testas gymnasisternas muntliga språkfärdigheter inte alls i studentexamensprovet.  

Det eventuella muntliga provet i studentskrivningar har diskuterats väldigt länge, men man är 

fortfarande i utvecklingsfasen. Eftersom muntliga språkkunskaper får en mer markerad ställning i den 

nyaste läroplanen GLP2019 nästa år kan ämnet ses som ännu mer aktuellt och viktigt att undersöka. 

(GLP 2015, GLP2019). Lärarnas åsikter om den muntliga språkfärdigheten verkar vara ganska 

entydiga. Bland annat Maarit Ervasti (2017) har undersökt gymnasielärarnas tankar om muntlig 

språkfärdighet och undervisning av muntliga språkkunskaper i svenska i sin pro gradu-avhandling 

”Glädjen att tala” – Svensklärarnas åsikter om muntliga språkkunskaper, deras undervisning och 

den nya läroplanen för gymnasiet. Ervasti konstaterar att majoriteten av lärarna ser den muntliga 

språkfärdigheten som väldigt viktig därför att de tycker att eleverna kommer att behöva muntliga 

språkkunskaper mest i framtiden, till exempel i arbetslivet. (Ervasti, 2017:66). Bland annat arbetslivet 

och framtidens krav kan ses som ett bra skäl till att testa gymnasisternas muntliga språkkunskaper 

även som delprov i studentexamen.  

För att lärarnas åsikter ser ganska entydiga ut är syftet med min avhandling att ta reda på 

gymnasisternas åsikter om det eventuella muntliga provet. Gymnasisterna har valts som målgrupp 

därför att de själva är de som förväntas kunna muntlig svenska i framtiden och även motsvara 

framtidens behov då betydelsen av muntliga språkkunskaper kan ses växa hela tiden. Med tanke på 

framtiden är det viktigt att veta hur mycket gymnasister egentligen vill satsa på inlärningen av muntlig 

svenska. Gymnasisterna själva vet om det som händer i klassrummet, till exempel hur olika lärare 

undervisar och testar deras muntliga språkfärdighet och dessutom vet de själva hur de lär sig språket. 

Gymnasisterna hör till målgruppen som testas i studentexamen och även därför är det i hög grad 
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motiverat att undersöka just deras åsikter. Som blivande lärare skulle jag själv vilja genomföra min 

undervisning enligt sådana principer som även gymnasisterna är nöjda med.  

Raja (2020) har nyligen undersökt gymnasisternas erfarenheter och behov av muntlig språkfärdighet 

i svenska och engelska och konstaterar att bland annat gymnasisternas egna tankar om sina 

språkkunskaper i muntlig svenska har en tydlig inverkan på hur de tänker om det muntliga provet i 

studentexamen (Raja 2020: 80–81). Eftersom Raja bara hade 10 informanter, alla från samma skola, 

tycker jag att det är viktigt att fortsätta undersöka ämnet vidare. I min undersökning står den muntliga 

studentexamen i svenska läroämnet i fokus och informanterna kommer från olika gymnasier från 

olika delar av landet. Genom att undersöka olika områden i Finland kan det även utredas om till 

exempel boendet i svenskspråkiga städer har inverkan på finskspråkiga gymnasisternas åsikter. 

Dessutom kan resultaten ge oss en översikt över undervisning och testning av muntliga 

språkkunskaper i klassrummet; varierar praxisen i olika delar av landet? Enligt Ejlertsson (2005) ökas 

säkerheten i resultaten om mängden av informanterna har varit stor. Med ett större urval kan det 

säkerställas att bortfallet inte blir för betydande och på det sättet blir undersökningen mer tillförlitlig. 

(Eljertsson 2005:17, 100). Med hjälp av gymnasisternas allmänna åsikter om ämnet samt kartläggning 

av deras bakgrund och kunskapsnivå granskar jag vad som kan påverka åsikterna om det muntliga 

provet i studentexamen i svenska språket. Undersökningens resultat kan ge oss en bättre bild av den 

muntliga språkfärdighetens nuläge ur elevperspektiv och dessutom lyfta upp anmärkningsvärda 

faktorer som måste beaktas när man fortsätter utveckla studentexamens muntliga prov i olika 

språkämnen. Även om utvecklingen av det muntliga provet har kommit långt, uppstår det fortfarande 

hinder som bromsar upp åtgärder. 

 

1.1  Syfte och frågeställning 
 

Syftet med avhandlingen är således att ta reda på vad abiturienter och elever i årskurs två i finska 

gymnasier i olika delar av landet tänker om det eventuella muntliga delprovet i studentexamen. Ett 

annat syfte är att ta reda på faktorer som påverkar uppkomsten av dessa åsikter. Flera undersökningar 

avslöjar gymnasisternas önskemål att ha mer muntlighet i skolan. Bland annat Jenny Hollméns (2007) 

pro gradu-avhandling Finska gymnasisters upplevelser av och uppfattningar om sin muntliga 

språkfärdighet i svenska visar att gymnasister skulle vilja öva mer muntlig kommunikation under 

lektionerna så att pratandet skulle kännas mer naturligt för dem (Hollmén 2007:56). Samma företeelse 

yttrar sig även i rapporten Svenska i finska gymnasier (2010:60) som genomförts av Maria Green-
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Vänttinen, Christina Korkman och Hanna Lehti-Eklund. I denna undersökning önskade de 

intervjuade gymnasisterna mer muntliga övningar, uppskattade parövningar och ville ha mer fri 

diskussion på lektioner. Om gymnasister vill prata mer på lektionerna, tycker de också att det skulle 

vara nyttigt att ha ett muntligt prov som en del av studentexamen?  

Som redan konstaterats kompletterar min undersökning Rajas (2020) undersökning, vars resultat 

delade 10 gymnasisters åsikter om det muntliga studentprovet i två grupper. Min undersökning 

genomförs både kvalitativt och kvantitativt, medan Raja gjorde enbart en kvalitativ undersökning 

genom att använda innehållsanalys (Raja 2020: 10). Med hjälp av s.k. deskriptiv statistik, kan jag 

beskriva materialet med hjälp av siffror och på det sättet besvara forskningsfrågorna. (Patel & 

Davidson 2017: 111). Syftet med min undersökning är att få mer generaliserbara resultat om ämnet 

och med ett större antal informanter kan detta möjliggöras. Jag ställer frågor till gymnasister genom 

Google forms- frågeformuläret och med hjälp av resultaten svarar jag på följande forskningsfrågor:  

 

1. Hurdana åsikter har finska gymnasister om testning och bedömning av muntliga 

språkkunskaper i studentexamensprovet i svenska språket? 

2. Hurdan inverkan har bostadsort på gymnasisternas åsikter?  

3. Vilka andra faktorer påverkar gymnasisternas åsikter? 

 

Som sagt koncentrerar jag mig mest på studentexamensprovet och därför behandlar mina 

forskningsfrågor gymnasisternas åsikter om det muntliga delprovet i studentexamen. Ändå kan 

många saker påverka gymnasisternas åsikter och därför frågar jag gymnasisterna även om allmänna 

faktorer som gäller muntlig språkfärdighet. Jag utreder hur de upplever till exempel undervisningen 

av muntlig språkfärdighet på lektioner samt de muntliga proven som ordnas under svenskkurserna. 

Jag tar reda på hur ofta gymnasisterna använder språket utanför gymnasiet och i hurdana situationer 

samt hurdana egna uppfattningar de har om sina svenskkunskaper. Dessutom utreder jag 

gymnasisternas allmänna vilja och intresse att lära sig muntliga språkkunskaper i svenska. 

 

 

1.2 Disposition  
 

Denna avhandling består sammanlagt av sex huvudkapitel med ett antal delkapitel som preciserar 
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ämnet. Efter denna inledning med syfte och forskningsfrågor går jag över till teoridelen. Först 

presenterar jag muntlig språkfärdighet i allmänhet som en del av språkinlärning genom att redogöra 

för olika teorier som har rått vid olika tidsperioder. Därefter utreds utmaningar som ofta förknippas 

med bedömning av muntliga språkkunskaper. I därpåföljande delkapitel avgränsar jag ämnet till 

finska gymnasier; hur lärs den muntliga språkfärdigheten som en del av gymnasieundervisningen och 

vad står i läroplanerna? Efter det presenterar jag det eventuella muntliga provet i 

studentexamensprovet i svenska genom att kartlägga dess svårigheter samt möjligheter och till slut 

redovisas tidigare forskning. I kapitel 3 presenterar jag materialinsamling genom att beskriva 

informanterna och dessutom redovisas den etiska sidan av undersökningen. I kapitel 4 introducerar 

jag min metod som är enkätundersökning och efter det granskar jag metoden kritiskt genom att utreda 

dess reliabilitet samt validitet. I kapitel 5 redogör jag för resultaten genom att analysera 

gymnasisternas svar. I det sista kapitlet sammanfattar jag alla resultaten samt granskar 

undersökningen kritiskt. 
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2 Teori 
 

I teoridelen presenterar jag den teoretiska referensramen som ligger bakom min undersökning. Delen 

börjar med mer allmän information om muntlig språkfärdighet samt dess historia och går sedan mot 

mer begränsade fakta, som granskar ämnet ur finska gymnasiers och läroplaners synpunkt.  

 

2.1  Muntlig språkfärdighet som en del av språkinlärning  
 

Som redan skrivits i inledningen, ses muntlig språkfärdighet nuförtiden som ett delområde i 

språkinlärning tillsammans med läskunskaper, skrivkunskaper och hörförståelse. Elina Tergujeff och 

Maria Kautonen (2017:12) konstaterar i sin bok Suullinen kielitaito – opi, opeta, arvioi att muntliga 

språkfärdigheter egentligen är primära i mänskolivet; till exempel barn lär sig det muntliga språket 

först före andra delområden. När det gäller inlärningen av främmande språk konstaterar Sauli Takala 

(1993:v) att den muntliga språkfärdigheten lärdes redan i antiken innan undervisning av 

skrivkunskaper hade börjat genomföras. Ändå blev den skriftliga språkförmågans ställning starkare 

under tiden och hela läget vände sig om; nuförtiden lärs muntliga språkkunskaper närmast med hjälp 

av skrivet språk (Takala 1993:63). I skolvärlden testas språkförmågan främst skriftligt, vilket gör 

tanken om muntliga språkfärdigheters prioritet ganska motstridig. Orsaker till skriftlighetens 

popularitet kan vara till exempel den lärobokscentrerade undervisningen som råder i skolor eller 

svårigheter som har uppstått vid testning av muntliga språkkunskaper. (Tergujeff & Kautonen 

2017:12). Det kan således märkas att inlärning av muntliga språkkunskaper på något sätt har förlorat 

sin ställning. Språkinlärning samt språkundervisning lever i en kontinuerlig förändring och redan i 

avlägsen historia har det funnits olika trender och teorier som växelvis har dominerat i olika 

tidsperioder. Även om den skriftliga språkförmågan har börjat dominera efter antiken, har 

kommunikativiteten ändå börjat öka i popularitet under de senaste åren. Muntliga språkfärdigheter 

har börjat ses som väsentliga kunskaper bland annat i arbetslivet på grund av globalisering. 

Mångsidiga språkkunskaper betonas ännu mer vilket har börjat avspeglas även i skolvärlden. 

(Tergujeff & Kautonen 2017:15). I detta kapitel fokuserar jag närmare på hur språkinlärningen och 

språkundervisningen genom åren har utvecklats till nuläget. Jag behandlar den utveckling som har 

skett under 1900-talet. 

Enligt Takala (1993:78–79) påverkades språkkunskapsteorier som rådde i olika perioder av andra 

dominerande trender, till exempel tankar om språkkunskapens struktur eller språkvetenskapens 

dåvarande huvudströmningar. På 1950–1960-talen rådde språkinlärningssynen behaviorism, som 
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ansåg att språkinlärningen bestod av olika delområden som alltid borde hållas separat vid 

testsituationer. Enligt denna syn skulle tolkning av testresultaten bli störd om språkkunskapens olika 

delområden blandades och på det viset påverkade varandra. Behaviorismen betonade reliabilitet, som 

beskriver testens tillförlitlighet och som visades genom användning av enbart flervalsfrågor i tester. 

Även objektivitet, som kan ses höra fast ihop med reliabilitet, började krävas i tester. Det viktigaste 

var att testen var tillförlitlig.  

På 1970-talet började synen på språkkunskaper utvidgas. Först och främst började man undersöka 

språkkunskapens struktur ännu djupare. Även om det redan länge hade påståtts att språkkunskap är 

en och samma enhetlig kunskap, visade 80-talets undersökningar att språkkunskapen snarare bestod 

av flera komponenter. Skillnaden med behaviorismen var att olika delområden av språket inte längre 

uppmanades hålla isär. Det betydde att man kunde till exempel behärska skriftlig förmåga utmärkt 

men fortfarande ha svårigheter med pratandet. Det visades ändå att språkkunskapens struktur kan 

förändras i takt med språkinlärningen; strukturens olika komponenter kan smälta samman ju mer man 

lär sig språket och skillnaderna mellan olika komponenter kan utjämnas på det sättet. (Takala 

1993:80–82). 

När språkteorierna blev mångsidigare på 1970-talet, tyckte forskare att de tidigare indelningarna av 

språkkunskapen inte längre räckte till; de såg språket som en del av en större kommunikativ 

företeelse. Användning av språket som kommunikationsverktyg blev centrumet i det här nya 

paradigmet och betydelsen av kontexten samt ändamålet med språket blev de viktigaste synpunkterna. 

(Takala 1993:82–83) En upphovsman till den kommunikativa språksynen var forskaren Noam 

Chomsky, som presenterade synen om språket som en medfödd förmåga. Därför att Chomskys 

perspektiv om kommunikativ språksyn bestod endast av grammatik, började Dell Hymes utvidga 

synvinkeln. (Kailio 2017:16). Språkets olika delar kunde inte hållas ifrån varandra utan alla delar 

måste användas på något sätt integrerat. Det började pratas om kommunikativ kompetens istället för 

språkförmåga. Den kommunikativa kompetensen betonade språkets funktionalitet och ett av de 

viktigaste kännetecknen var att använda autentiskt språk som är lämpligt i en viss kontext. Meningen 

med testning av kommunikativ kompetens var att ta reda på hur bra inlärare klarar sig med främmande 

språk i olika situationer. (Takala 1993:82–83). Även nuförtiden lyfts kommunikativitet upp i 

skolundervisningen som ett av de viktigaste målen i muntlig språkfärdighet (Tergujeff & Kautonen 

2017:17). 

Flera forskare har definierat kommunikativ kompetens på sitt eget sätt eller utvecklat en egen modell 

om kompetensen, vilket gör förklaring av kompetensen inte så enkelt. Bland annat Michael Canale 

och Merril Swain (1980) har utvecklat sin egen modell om den kommunikativa kompetensen, som 
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kan ses som den viktigaste modellen om språkkunskap på 1970-talet. De delar upp den 

kommunikativa språkförmågan i tre olika kategorier av kompetenser. Den första kategorin gäller 

språkliga förmågor såsom lexikala, fonologiska och syntaktiska kunskaper. Dessa kunskaper 

omfattar bland annat uttalskunskaper, ordförråd samt kunskaper att bilda ord och satser. Till den andra 

kategorin hör sociolingvistiska förmågor, bland annat behärskning av olika diskussionsnormer alltså 

kunskapen att använda språket som är lämpligt för en viss situation. Den sista kategorin gäller de 

strategiska förmågor som betyder både språkliga och kroppsliga kommunikationsstrategier, till 

exempel kroppsspråk eller ansiktsuttryck. När man pratar om den muntliga språkförmågan är det 

viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om språkliga färdigheter utan också andra färdigheter 

och kunskaper. (Tergujeff & Kautonen 2017:13) Därför används ordet muntliga språkfärdigheter 

istället för ordet muntliga språkförmågor i denna avhandling. Canales och Swains modell har fungerat 

som bas för flera andra senare modeller, till exempel för Bachmanns och Palmers modell som är mer 

detaljerad och som fokuserar på konkret användning av språket. Bachmanns och Palmers modell 

strävar efter att utreda de faktorer som kan ha inverkan på inlärarens framgång i testen. Förutom att 

den önskvärda språkkompetensen påverkar testresultaten kan förklaringen ligga även i andra faktorer, 

vilka man oftast försöker minimera. (Takala 1993:87). 

Även om muntlig språkfärdighet började förlora sin ställning efter antiken, har den kommunikativa 

språkundervisningen åter igen blivit populär under den senare delen av 1900-talet och kan för tillfället 

ses som den rådande trenden inom språkundervisning och läroplaner. Helt okomplicerat är det ändå 

inte. Enligt Tergujeff och Kautonen (2017:17–18) har det största målet i skolvärldens kommunikativa 

språkundervisning från och med 1970-talet varit att budskapet går fram. Detta har ofta prioriterats 

framför språkriktighet vilket har åsidosatt explicit undervisning av uttalet. Först på 2000-talet har 

man ändå börjat förstå att problem med uttalet kan även förorsaka problem i förståelsen, vilket 

betyder att uttalet ändå har en ganska stor roll i interaktion. I flera språk är det till exempel viktigt att 

ordet betonas rätt. Muntliga språkfärdigheter består av ett stort antal komponenter (bland annat 

budskapet och språkriktighet) som tyder att den kommunikativa språkundervisningen är en komplex 

företeelse. Alla komponenter måste beaktas inte bara i undervisningen utan också i testsituationerna.  

Enligt Takala (1993:83) började kommunikativ kompetens testas först efter att det hade undervisats 

en god stund. Det uppstod massor av svårigheter med testning och även om kommunikativ 

språkundervisning nuförtiden är ett vanligt sätt att undervisa, ses speciellt dess testning fortfarande 

som ganska utmanande. Enligt Takala (1993:143) betraktades muntliga språktester på 1970-talet som 

subjektiva samt opålitliga och detta ledde till favorisering av flervalsfrågor som huvudsakligen mätte 

ordförrådet. I något skede började man ifrågasätta flervalsfrågor som en metod som bedömde 
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elevernas muntliga språkfärdigheter utan att på riktigt testa muntliga kunskaper i sig själva. Fokus 

som i början hade varit på testernas reliabilitet, alltså tillförlitlighet av testen, flyttades till validitet 

som betonade det som testas istället för hur det testas. Utmaningarna med bedömningen av muntlig 

språkfärdighet har väckt mycket diskussion vid olika tidsperioder och i nästa kapitel kommer jag att 

titta närmare på utmaningar som fortfarande finns. Dessa utmaningar kan ses som ett av de största 

skälen varför man fortfarande inte testar muntliga språkfärdigheter i studentprovet i Finland. 

 

2.1.1 Utmaningar med bedömning av muntlig språkfärdighet 

 

Även om den kommunikativa språkundervisningen är en rådande trend i skolor idag och att tala 

betonas såväl i klassrummet som i läroplaner, ses dess bedömning fortfarande som mer utmanande 

än bedömningen av andra delar av språkkompetensen (Luoma 2004:170). Som kommer fram i kapitel 

2.1 gäller muntliga språkfärdigheter ett stort antal olika kompetenser som man måste vara medveten 

om i bedömningen. Utöver att vissa drag bedöms, finns det flera komponenter som inte alls borde 

påverka bedömningen, bland annat slumpmässiga faktorer som testens tidpunkt eller påverkan av 

varierande bedömare. (Takala 1993:87). Enligt Luoma (2004:170) är talandet ett speciellt system, 

vilket gör det även utmanande att bedöma. Jämfört med andra delar av språket, sker talandet i 

interaktion och kan därför inte alltid vara så pass förutsägbart. Om tal bedöms av människor istället 

för datorer kan bedömningen lätt variera mellan bedömare. På grund av dessa faktorer är det viktigt 

att reliabilitet och validitet alltid uppfylls i en testsituation. I detta kapitel går jag igenom de faktorer 

som kan göra bedömningen svår och dessutom de medel som kan användas för att underlätta 

bedömningen. 

Som redan konstaterats, är det oftast själva bedömningen som verkar förorsaka de flesta av problemen 

när det gäller muntliga språkfärdigheter. Enligt Takala (1993:143–145) måste man ändå komma ihåg 

att även om bedömning av muntliga språktest lyckas vara pålitlig, betyder det inte alltid att testen i 

sig själva skulle vara pålitliga. Om testen har formulerats till exempel på ett subjektivt sätt, kan 

objektiv bedömning inte rädda testen. Ett sätt att försöka undvika utmaningar med bedömning är att 

planera och förbereda testen noggrant i tid. För att säkerställa validiteten av testen måste man redan 

i början kontrollera att testen mäter de kunskaperna det har varit meningen att mäta, inte till exempel 

allmänna kunskaper om ämnet när det gäller ett muntligt prov. Förutom att testen måste mätas 

muntliga språkkunskaper, måste man också tänka på ändamålet med testen och med hjälp av det 

bestämma det särskilda bedömningssättet. Till exempel i inträdesprov är det vanligt att använda det 

normrelaterade betygssystemet, vilket arrangerar deltagarnas resultat i förhållande till varandra. Om 
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man däremot vill utreda individens inlärningsmål används oftast det kriterierelaterade 

betygssystemet, vilket beskriver deltagarnas presterande i förhållande till bedömningskriterierna som 

har bestämts i förväg. Även om dessa testtyper kan se likadana ut skiljer de sig från varandra med det 

hur resultaten tolkas och hurdana slutsatser som dras. När testen har planerats noggrant, blir även 

bedömningen lättare.  

Efter att ha planerat testen måste man bestämma bedömningssättet och precis som testen, måste även 

bedömningssättet planeras noggrant i förväg. Den muntliga prestationen kan bedömas i test på flera 

olika sätt, exempelvis som en sammanhängande helhet (holistisk bedömningsmetod) eller alternativt 

dela upp den till mindre delar som alla bedöms var för sig (analytisk bedömningsmetod). (Takala 

1993:146). Dessutom kan den muntliga språkfärdigheten testas i olika skeden av inlärningen. Man 

kan genomföra testen bland annat i början av studiehelheten (diagnostisk bedömning), vilket ger 

information om inlärarens utgångsläge. Man kan också testa inlärarens kunskaper under 

undervisningens gång (formativ bedömning), vilket kan genomföras bland annat genom att iaktta 

inlärares arbete under lektionerna eller genom att utföra olika slags uppgifter eller tester. Kanske det 

vanligaste sättet är ändå att testa inlärares kunskaper i slutet av studiehelheten (summativ bedömning), 

vilket oftast genomförs som slutprov. (Tergujeff & Kautonen 2017:155). Utöver att utmaningar kan 

ha sitt ursprung i själva testen eller i oplanerad bedömning kan det uppstå problem även med 

bedömningskriterier. Förutom att själva kriterierna måste utformas noggrant i förväg ska man 

bestämma om något av bedömningskriterierna är mer vägande än andra och således betonas på andra 

kriteriers bekostnad. (Takala 1993:146–148). Bedömningskriterierna måste alltid berättas för alla 

deltagare innan testen kan börja.  

Därför att språket är ett knepigt komplex kan även bedömningskriterierna variera i olika test. Takala 

(1993:156–157) har utrett några allmänt använda bedömningskriterier för den muntliga 

språkfärdigheten och även om dessa kriterier används mycket, uppstår det till och med problem med 

dem. Jag har valt att presentera dessa kriterier därför att de även visar den problematiska sidan av 

bedömningskriterierna, vilket ofta kan lämnas obeaktad.  Den första av kriterierna är behärskning av 

grammatik, till exempel formning av satser. Det viktigaste med bedömningen är att kunna skilja 

systematiska fel ifrån slumpmässiga misstag men problemet med kriteriet är ändå flera olika 

tolkningar om felets natur; några kan tycka att felet är litet medan andra tycker att felet är allvarligare. 

Istället borde man tänka på hurdana fel som försvårar förståelsen men även det kan vara svårt att 

definiera objektivt.  

Ett annat bedömningskriterium kan vara språkets flyt, vilket används ganska ofta som kriterium. Trots 

kriteriets allmänhet är det enligt Takala det svåraste att definiera. I motsats till grammatiken, finns 
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det inga normer eller regler som skulle definiera språkets flyt och oftast leder även detta till flera olika 

slags definitioner. (Takala 1993:158–159). Dessutom är själva uttalet ett kriterium som används ofta 

och som omfattar ganska många faktorer i sig, bland annat intonation, rytm och satsbetoning. 

Problemet med uttalet som bedömningskriterium är olika sätt att tala, till exempel dialekter. Dessutom 

kan det vara svårt att skilja uttalet från språkets flyt; hur bedöms till exempel talaren som pratar 

väldigt långsamt och således oförståeligt men som ändå uttalar satsbetoningarna på ett rätt sätt? 

(Takala 1993:163–164). Behärskning av ordförrådet kan också ses som ett kriterium och detta 

bedöms genom att granska bland annat lexikon, noggrannhet, tillräcklighet samt omfattning. Det är 

ändå svårt att få en helhetsbild av ordförrådets omfattning genom att utföra enbart ett kort muntligt 

prov. (Takala 1993:165).  

Det sista bedömningskriteriet som Takala introducerar är bedömningen av språkets lämplighet för 

situationen (engl. appropriacy). Det här kriteriet bedömer om deltagaren kan använda lämpligt språk 

som passar bra med situationen. Testsituationen är ändå bara en slags situation och problemet är att 

alla andra situationer uteblir då. Dessutom kan språket vara korrekt men ändå inte passa med den 

bestämda situationen. (Takala 1993:166–167). Som det kan märkas är valet av bedömningskriterierna 

inte alls lätt och man måste alltid ta hänsyn till alla problem som eventuellt kan uppstå med kriteriet. 

Även om kriterierna är mångsidiga och planerats ingående, kan de vara utmanande att använda. När 

man har valt vissa bedömningskriterier, måste man utforma en nivåbeskrivning som motsvarar 

bedömningskriterierna. Hurdana kunskaper behövs till ett visst betyg? Man måste planera bland annat 

mängden av nivåer genom att tänka på testens ändamål och målgrupp. (Takala 1993:177–182) Det 

som Takala betonar är att alltid nämna entydigt bara de språkliga drag i nivåskalan som ska bedömas 

i testen (Takala 1993:167). Utöver problematiska bedömningskriterier finns det ännu några saker till 

som kan påverka bedömningen. Enligt Takala (1993:191–192) kan testarens samt deltagarens 

personlighet, kön, ålder eller kulturbakgrund vara faktorer som påverkar bedömningen. Närvaron av 

andra människor i testsituationen, till exempel andra möjliga deltagare eller inverkan av testaren kan 

också förändra bedömningsresultaten (Takala 1993:167).  

En sak som har undersökts är inverkan av bedömarens utbildning. Enligt Tergujeff och Kautonen 

(2017:16–17) får språklärare nödvändigtvis inte tillräckligt resurser eller verktyg för att bedöma 

muntliga språkkunskaper. Orsaken till detta kan vara det att temat inte har behandlats tillräckligt inom 

lärarutbildningen. Elina Kailio (2017:1–4) har undersökt bedömningen ur lärarperspektiv i sin pro 

gradu avhandling Utmaningar i bedömningen av muntlig språkfärdighet i svenska på högskolenivå - 

vad bedöms och hur? genom att fråga högskolelärare vilka saker de har upplevt som svårt när de har 
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bedömt studerandes muntliga språkfärdigheter. Kailio konstaterar att muntlig språkfärdighet omfattar 

flera delar som skriftliga kunskaper inte gör, bland annat kroppsspråk eller atmosfären i gruppen. 

Dessutom kan språkfärdighet handla också om andra färdigheter än språkfärdighet, till exempel 

studerandes mod. Det så kallade icke-språkliga kan enligt lärarna göra bedömning av muntlig 

språkfärdighet subjektivare och på det sättet mer utmanande än bedömning av andra kompetenser av 

språket, till exempel skriftliga förmågor. Enligt Tergujeff och Kautonen (2017:30) har uppfattningar 

om personlighetens inverkan på språkförmågan växlat inom olika tidsperioder. Tidigare har man tänkt 

att en extrovert person skulle utvecklas till en bättre talare än en introvert person men nuförtiden tycks 

det inte vara så enkelt. Det viktigaste är att språklärare använder mångsidiga uppgifter i ett muntligt 

prov och dessutom uppmuntrar elever att använda språket på sitt eget sätt.  

Bedömningen känns således krävande enligt lärarna, vilket inte hjälper till med bristfälliga resurser 

av tid och pengar. Lärarna påpekar att det begärs dem att bedöma många studerandes prestationer 

efter varandra och oftast betyder muntliga prov även arbete utanför arbetstid. Dessutom är muntliga 

prov jobbiga att ordna därför att alla deltagare inte kan göra provet samtidigt i ett och samma rum. 

Lärare upplever det också som svårt att välja relevanta provtyper och oftast lider proven brist på 

autenticitet. Enligt lärarna skulle det vara väldigt viktigt att ta hänsyn till alla möjliga faktorer som 

kan påverka studerandes muntliga prestationer, men lätt är det inte alls.  (Kailio 2017: 56–62). Jag 

tror att dessa svårigheter har uppstått också på grund av lärarnas brist på erfarenhet. I allmänhet kan 

lärare vara mer erfarna att testa språkets andra, okomplicerade delområden som kan ses följa tydliga 

riktlinjer i bedömningen. Detta kan leda till beslutet att hellre utesluta testning av muntliga 

språkkunskaper. Även om Kailios undersökning har genomförts på högskolenivån, uppstår likadana 

svårigheter även på andra nivåer och därför skulle det vara viktigt att komma på någonting som skulle 

underlätta bedömningen.  

Som redan sagt kan en lösning till komplex bedömning av muntliga språkkunskaper vara att beskriva 

tydligare vad som bedöms. Henna Heinonen och Maria Kautonen (2017) presenterar i nätverket 

Kieliverkosto ett praktiskt verktyg för lärare som bedömer uttalet. De konstaterar att verktyget har 

fått sin inspiration i bedömningskriterierna i Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) som 

enligt Heinonen och Kautonen inte fungerar så bra som det borde göra. Enligt kriterierna i GERS 

bedöms uttalet genom att beakta begriplighet, främmande accent, uttalsfel, intonation och 

betoningar. Enligt Heinonen och Kautonen känns det här utvärderingsobjektet som ganska 

generaliserade och ytligt till exempel därför att kriterierna överlappar varandra och därför att även en 

modersmålstalare kan göra slumpmässiga uttalsfel i sitt tal. På grund av dessa brister har Heinonen 

och Kautonen genomfört sitt eget FOKUS- projekt, som fungerar som stöd för lärare som bedömer 
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muntliga språkfärdigheter i läroämnet svenska. Verktyget är en bedömningsmatris där alla viktigaste 

delområden i svenska uttalet har listats. Matrisen innehåller tre olika nivåer vilka är ljudnivån, 

ordnivån och meningsnivån. På ljudnivån delas bedömningen i vokaler och konsonanter. På ordnivån 

delas bedömningen i ljudlängder, ordbetoningar, reduktioner samt assimilationer och på 

meningsnivån kan det bedömas rytm, meningsbetoningar, intonation/språkmelodi, pauser samt 

taltempo. Dessa komponenter är viktiga för begriplighetens skull men alla komponenter behöver inte 

bedömas i en och samma bedömningsgång utan att hellre anpassa och begränsa matrisen enligt 

inlärarens färdighetsnivå samt provtypen som används. Man kan till exempel koncentrera sig enbart 

på ljudnivån men det viktigaste är att både lärare och inlärare vet tydligt vilka delområden som 

bedöms i uttalet. Även om matrisen kan underlätta bedömningen beror det i varje fall på kontexten 

hur uttalsfel påverkar begripligheten. Heinonen och Kautonen betonar att muntlig språkfärdighet 

borde dessutom alltid ses som en del av den övergripande språkförmågan med alla andra delområden.  

Förutom att Heinonen och Kautonen har utvecklat verktygen för bedömning av muntlig 

språkfärdighet finns det också andra stödmaterial som har utvecklats för att bidra till bedömningen. 

Boken Suullinen kielitaito – opi, opeta, arvioi skriven av Elina Tergujeff och Maria Kautonen 

fungerar som handbok till alla språklärare som bedömer muntliga språkkunskaper. Den nyaste 

läroplanen betonar bedömningen av muntliga språkkunskaper och Utbildningsstyrelsens provbank 

erbjuder tips och hjälp för bedömning av muntliga språkfärdigheter (Utbildningsstyrelsen, b). På 

grund av bedömningens utmaningar, borde det ändå finnas fler lösningar och utöver lärare skulle 

sådana hjälpmedel bidra även inlärare att uppfatta de centrala inlärningsmålen i muntlig svenska. I 

nästa kapitel tittar vi närmare på muntlig språkfärdighet ur finska gymnasiernas perspektiv. 

 

2.2  Muntlig språkfärdighet i finska gymnasier  
 

Även om bedömning av muntliga språkfärdigheter kan kännas utmanande är det enligt Tergujeff och 

Kautonen (2017:153) ändå lika viktigt som bedömning av andra delar av språket. Om bedömning av 

muntliga språkfärdigheter utesluts i skolor, lämnas en viktig del av inlärarens kompetens obeaktad. 

Att tala är en väsentlig del av språkkunskapen samt interaktion mellan människor och dessutom är 

muntliga språkfärdigheter samt kommunikationsförmåga lika mycket nämnda i läroplaner som andra 

delområden av språket. Även om muntliga språkkunskaper i nutidens gymnasier ses som en viktig 

del av språkundervisning och mångsidiga språkkunskaper betonas, har läget inte alltid varit så. Först 

sedan år 2010 har man börjat testa inlärares muntliga språkkunskaper i gymnasier genom att ordna 

den riksomfattande fördjupade kursen i muntlig språkfärdighet där det även ingår ett muntligt slutprov 
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utformat av Utbildningsstyrelsen (Utbildningsstyrelsen, 2009). Ändå fram till år 2016 när GLP2015 

togs i bruk var det frivilligt för gymnasier att erbjuda kursen. (Utbildningsstyrelsen, b). I detta kapitel 

koncentrerar jag mig på finska gymnasier och kartlägger hur uppfattningar av muntliga 

språkfärdigheter har förändrats med tiden inom gymnasievärlden och dess läroplaner.  

Som kommer fram i kapitel 2.1, började den kommunikativa språksynen vinna terräng på 1970-talet. 

Enligt Ari Huhta och Raili Hildén (2016:9–10) uppstod synen på kommunikativ kompetens redan år 

1970 i grundskolans läroplan och från och med år 1985 i läroplanen i gymnasier. Sedan dess har den 

kommunikativa språksynen varit med i alla följande läroplaner och uppfattningar om språkförmågan 

har utvidgats ännu mer under åren. Utöver att Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen har genomgått en omfattande reform, har även gymnasieutbildningen förändrats 

märkbart. Ett exempel på mångsidiga språkkunskaper, som den nuvarande Grunderna för gymnasiets 

läroplan 2015 betonar, är det vidgade textbegreppet som innefattar utöver det traditionella skrivna 

språket även det talade språket och till exempel bilder och videor. Multilitteracitet som kompetens 

mäter inte bara inlärares kunskaper att läsa och skriva utan också förmågan att till exempel tolka 

multimodala texter som uppstår i olika medier. Undervisningen i språkämnen strävar efter att 

uppmuntra inlärare att använda språket i olika sammanhang utanför skolan samt att lära sig olika 

språkinlärningsstrategier. (GLP2015:100). Tergujeff och Kautonen (2017:13) konstaterar att den 

muntliga språkfärdigheten inte har definierats tydligt i den nuvarande läroplanen. Målen för inlärning 

av det andra inhemska språket är förmågan att kommunicera, förmågan att tolka texter samt förmågan 

att producera texter. Begreppet det vidgade textbegreppet avskiljer inte den muntliga 

språkfärdigheten från den skriftliga språkförmågan. Detta kan leda lätt till situationen där läsare 

förknippar ordet ”text” hellre med skriftliga produktioner än muntliga.  

Utöver de rådande trenderna inom språkvetenskap har även Gemensam europeisk referensram för 

språk (GERS) påverkat märkbart språkundervisningen i Finland. Med hjälp av skalorna som ingår i 

GERS har det utarbetats en egen nivåskala till Grunderna för gymnasiets läroplan. (Tergujeff & 

Kautonen 2017:14). Den här tillämpade skalan används i gymnasier riksomfattande för bedömningen 

av språkkunskaper i det andra inhemska språket och de främmande språken.  Skalan heter Nivåskalan 

för språkkunskap och språkutveckling och den har tagits med i läroplanerna för språk i år 2003 men 

det förnyades för Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 vilket jag granskar nu.  

Meningen med nivåskalan är att i en viss lärokurs används en viss kunskapsnivå som målet för 

inlärningen, till exempel en studerande som läser A-lärokurs i det andra inhemska språket ska uppnå 

kunskapsnivån B2.1 som har angivits för lärokursen. Som sagt grundar bedömningen i språkämnen 

sig på alla delområden av språkkunskapen (förmågan att kommunicera samt tolka och producera 
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texter). Grundtanken med nivåskalan är att studerande framskrider till högre nivåer under studiernas 

gång. Alla kunskapsnivåer från den lägsta nivån A1.1 (de första grunderna i språket) till den högsta 

nivån C1.1 (avancerad språkfärdighet, grundnivå) har sina egna beskrivningar om de kunskaper som 

krävs. Meningen med nivåskalan är inte att fungera som bedömningskriterier utan som stöd och 

verktyg för både läraren och studerande. (Utbildningsstyrelsen, c). 

Att kursen i muntlig språkfärdighet har varit obligatorisk att erbjuda i olika språkämnen från och med 

år 2016 kan ses som ett stort steg även mot det eventuella muntliga provet som del av studentexamen. 

Utan jämlikheten mellan gymnasier skulle testning av muntliga språkfärdigheter i studentprovet vara 

omöjligt. Utbildningsstyrelsen har skapat en provbank som stöd för lärare. I provbanken presenteras 

olika uppgifter, anvisningar för bedömning samt olika tips för ordnande av proven. 

(Utbildningsstyrelsen, b). Problemet med kursen i muntlig språkfärdighet är ändå att gymnasisterna 

själva får bestämma om de avlägger kursen eller inte. Green-Vänttinen, Korkman och Lehti-Eklund 

(2010:33) konstaterar i sin undersökning att några lärare känner att deras största uppgift är att stöda 

gymnasister med de uppgifter som kommer att finnas i studentexamensprov och på grund av detta 

övas muntliga färdigheter för sällan. Ett sådant tankesätt kan också vara rådande hos studerande. 

Gymnasister vill kanske prioritera skriftliga uppgifter framför att tala därför att muntliga 

språkfärdigheter inte testas i studentexamen.  

Eftersom bedömning av muntliga språkkunskaper är så pass utmanande kan detta i värsta fall leda till 

en situation där bedömning av muntliga språkfärdigheten hellre utelämnas. Dessutom vilar ansvaret 

för deltagandet i kursen på gymnasisterna själva. Även om den muntliga språkkursen fortfarande är 

frivillig, borde åtminstone lärare komma ihåg att enligt GLP2015 måste muntliga språkkunskaper 

ändå övas på varje kurs i gymnasiet, fastän betoningen kan variera mellan kurser (GLP2015:100–

106). Även om muntliga språkkunskaper länge har bedömts på något sätt har det vanligtvis varit de 

aktiva eleverna som har setts som skickliga när det gäller muntliga språkkunskaper. De utåtriktade 

eleverna har fått bättre betyg, vilket inte nödvändigtvis berättar sanningen om deras muntliga 

språkkunskaper. (Tergujeff & Kautonen 2017:154).  Man har kommit långt med reformer men ändå 

har utvecklingen skett ganska långsamt. I augusti 2021 tas Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 i 

bruk och ännu mer utveckling förväntas ske även gällande muntliga språkkunskaper. I nästa kapitel 

granskar jag närmare hur den följande läroplanen ser ut och hurdana förändringar som förväntas ske 

inom den närmaste framtiden.  
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2.3  Muntlig språkfärdighet i Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 
 

Den nyaste Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 (GLP2019) tas i bruk i augusti 2021 medan den 

nuvarande gymnasiets läroplan (GLP2015) togs i bruk år 2016. (Utbildningsstyrelsen, a). I de två 

följande kapitlen jämför jag dessa två läroplaner och på det sättet presenterar de reformer som 

kommer att förverkligas under nästa år. Kapitel 2.3.1 fokuserar på undervisning och testning av 

muntliga språkfärdigheter medan kapitel 2.3.2 gäller bedömning av muntliga språkfärdigheter.  

 

2.3.1 Hur undervisas och testas muntlig språkfärdighet enligt GLP2019? 

 

Trots att muntliga språkkunskaper har uppnått ännu mer popularitet inom skolvärlden och enligt flera 

undersökningar vill inlärare prata mer i skolan, sker det inte några stora och konkreta förändringar i 

den tillkommande GLP2019 när det gäller muntliga språkkunskaper. De konkreta tillämpningarna till 

exempel den muntliga kursen eller praxis gällande muntliga prov och dess bedömning kommer inte 

alls att förändras. Utöver det förblir många mer abstrakta betoningar oförändrade i GLP2019 till 

exempel multilitteracitet, det vidgade textbegreppet eller betydelsen av mångsidiga språkkunskaper. 

Den muntliga språkfärdigheten får ändå en ännu mer markerad ställning i GLP2019 och dessutom 

kommer några andra konkreta förändringar genomföras som inte direkt gäller muntliga 

språkkunskaper men som kan också på lång sikt påverka även muntligheten i gymnasier. I denna 

avhandling granskas undervisning bara på basis av den nationala läroplanens grunder. Utöver den 

gemensamma läroplanen har varje gymnasium även sin egen lokala läroplan och det är möjligt att 

muntliga språkfärdighetens ännu mer markerade ställning i GLP2019 kan även påverka innehållen 

av lokala läroplaner. 

Även om flera saker förblir likadana i GLP2019 finns det ändå några tillägg som är alldeles nya. Ett 

bra exempel är begreppet mångsidig kompetens, som finns i den uppkommande läroplanen vid sidan 

av beskrivning av olika läroämnen (GLP2019: 155–157). Enligt Utbildningsstyrelsen bildar den 

mångsidiga kompetensen målet för varje läroämne och dessutom hänger det ihop med den väsentliga 

värdegrunden och uppdrag i gymnasieutbildningen. Den mångsidiga kompetensen innefattar sex 

delområden som är: kompetens för välbefinnande, global och kulturell kompetens, kommunikativ 

kompetens, etisk kompetens och miljökompetens, tvärvetenskaplig och kreativ kompetens samt 

samhällelig kompetens.  Meningen med kompetensen är inte att ersätta läroämnets egen innehåll och 

kompetensen genomförs avskilt med det huvudsakliga innehållet och målen av olika läroämnen. 

Huvudtanken med den mångsidiga kompetensen är att få gymnasister att tillämpa olika läroämnens 
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kunskaper i praktiken, till exempel i hobbyer. Målen med kompetensen är att studerande utvecklas 

även efter gymnasietiden till ”en allmänbildad och harmonisk människa” som är utrustad med sådana 

färdigheter som behövs i fortsatta studier och i arbetslivet. Den mångsidiga kompetensen blir konkret 

i läroämnena. Läraren kan antingen bestämma sig för att samarbeta med ett annat läroämne eller lyfta 

fram kompetensen ur det läroämnets synvinkel som hen själv undervisar. (Utbildningsstyrelsen, d).  

Utöver den mångsidiga kompetensen har det utförts även andra förändringar som gäller inte bara det 

andra inhemska språket eller andra språkämnen utan varje ämne i läroplanen. En stor förändring i 

GLP2019 är moduler som kommer att ersätta kurser. Precis som kurser kommer moduler beskriva 

läroämnets innehåll, mål och bedömning utan att förändra mängden av undervisningstimmar. 

Modulens omfattning definieras med studiepoäng och moduler lägger grunden till studieavsnitten 

som utformas lokalt vilket betyder att varje gymnasium fattar sina egna beslut gällande innehållet av 

studieavsnitten. Gymnasiet kan även kombinera moduler från olika läroämnen i ett och samma 

studieavsnitt. Studiehandledning kommer att erbjudas mer än tidigare och dessutom betonas 

samarbete till exempel med högskolor och arbetsliv. (Utbildningsstyrelsen, e). Både den mångsidiga 

kompetensen och moduler stöder ämnesöverskridande samarbete mellan läroämnena som ses som en 

väldigt viktig företeelse i nutidens gymnasieutbildning.  

När det gäller målen för undervisning i svenska språket har GLP2015 och GLP2019 ganska likadana 

riktlinjer. Målen som ingår i båda läroplanerna är till exempel att våga använda språket även utanför 

gymnasiet, att inse svenska språkets betydelse i Finland och att kunna identifiera sina egna kunskaper 

i språket. I GLP2019 indelas målen ändå i tre olika kategorier, som är kulturell och språklig mångfald, 

studiefärdigheter och kommunikationsfärdigheter; färdigheter att tolka och producera text. Målen i 

GLP2019 har beskrivits mer ingående och specificerade och kompletteras även med sådana mål som 

inte har förekommit i den tidigare läroplanen. Ett betydelsefullt tillägg till skillnad från GLP2015 är 

meningen som säger att inlärarna inte förväntas utveckla sin språkförmåga till modersmålnivå utan 

syftet med språkanvändning är snarare att den ömsesidiga förståelsen förverkligas och att 

kommunikationsfärdigheter förbättras. (GLP2015: 101, GLP2019: 157).  

Det andra inhemska språket (svenska) indelas i tre olika lärokurser som är A-lärokurs, B1-lärokurs 

och B3-lärokurs som alla har sina egna mål samt innehåll. I denna avhandling granskas bara den långa 

lärokursen (A-svenska) och den medellånga lärokursen (B1-svenska) därför att de är de mest populära 

valen hos finskspråkiga inlärare. Jag kommer dessutom att använda begreppet B-svenska istället för 

B1-svenska i avhandlingen. I den ankommande läroplanen genomförs det inte några stora 

förändringar gällande lärokurser förutom att alla kurser ersätts av moduler. I början av studierna utgår 

både den långa och den medellånga lärokursen från inlärarens egna förutsättningar och kunskaper. I 
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båda lärokurser förpliktar GLP2019 gymnasister till att skapa en egen språkprofil redan i den första 

modulen. (GLP2019: 132, 137).  Språkprofilen utarbetas under språkstudiernas gång och syftet med 

profilen är att studerande själv ska kunna utvärdera sina språkkunskaper och sedan observera hur 

kunskaperna utvecklas med tiden. Inlärarens språkliga medvetenhet utformar sig när hen börjar 

identifiera såväl sina styrkor som utvecklingsområden. (Utbildningsstyrelsen, f). I båda lärokurser 

blir moduler mer utmanande efter varandra och anspråksnivån höjs. Inlärares kunskaper utvecklas på 

ett mångsidigt sätt för olika moduler har olika betoningar och olika teman. Förutom att den långa 

lärokursen innehåller en modul mer än den medellånga lärokursen, kan det även märkas några 

innehållsliga skillnader mellan dessa två lärokurser. Bland annat skiljer sig deras mål från varandra 

därför att de gymnasister som har valt den långa lärokursen har börjat läsa språket tidigare. Målen 

med den långa lärokursen kräver till exempel mer tillämpning av språkkunskaper och språkstrategier 

redan i början. Modulerna i den långa lärokursen framskrider i snabbare takt mot mer krävande och 

fördjupade helheter bland annat mångsidigare kommunikationssituationer samt till exempel 

identifiering av olika varianter av svenska. (GLP2019:160–169). I båda lärokurserna är 

interaktionskunskaper viktiga och de nämns i beskrivningar av moduler med hänsyn till 

modulspecifika betoningar. Även om varje modul har sina egna innehåll står det ändå särskilt i slutet 

av beskrivningen av båda lärokurser att ”Muntlig och skriftlig kommunikation övas på ett mångsidigt 

sätt i alla moduler.” (GLP2019:160, 166).  

Förutom att muntliga språkkunskaper borde övas i varje kurs, innefattar båda lärokurser den speciella 

kursen i muntlig språkfärdighet som redan har presenterats i förra kapitlet. Uppgifter i kursen görs 

oftast parvis eller i grupper men även till exempel muntliga presentationer som måste planeras på 

förhand kan ingå i kursen. I slutet av kursen ordnas ett muntligt prov som har utarbetats av 

Utbildningsstyrelsen. Provet utförs parvis och varje par har cirka 15–20 minuter tid att göra provet. 

Det är viktigt att läraren hinner handleda alla studerande och därför borde man beakta att det inte 

finns för många deltagare i kursen. (Utbildningsstyrelsen, b). Ändå är bristen på deltagare ett mer 

sannolikt problem på grund av kursens frivillighet och faktumet att testning av muntliga 

språkfärdigheter fortfarande saknas i studentexamensprovet. Bedömning av muntlig språkfärdighet 

har fått ett eget kapitel i GLP2019. Kapitlet betonar att enligt Gymnasielaget måste muntliga 

språkkunskaperna bedömas precis som alla andra delområden (GLP2019:49).  

Förutom att muntliga språkfärdigheter lyfts fram i GLP2019 kan muntliga färdigheters ställning ha 

börjat förändrats även med hjälp av teknologin. Enligt mina egna observationer har teknologin 

bidragit till muntlig språkundervisning märkbart under de senaste åren. Muntliga språkfärdigheter 

kan idag läras in bland annat med hjälp av videor, podcast, filmer eller ordböcker som inkluderar 
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även uttalsmodeller. Enligt Tergujeff och Kautonen (2017:91–92) kan inlärare utveckla sin 

förståelseförmåga med hjälp av till exempel videor på nätet men dessutom kan sådana material ge 

inlärare uttalsmodeller. Det finns webbsidor som är speciellt riktade till språkinlärning och de kan 

fungera som stödmaterial inte bara för studerande utan också för språklärare. Istället för lyssnandet 

kan man koncentrera sig enbart på talproduktion till exempel med programmet Puppet Pals. Med 

Puppet Pals kan man göra egna dialoger med främmande språk. Inlärares röst manipuleras vilket kan 

minska besvärligheten som skulle uppstå i en ”vanlig” taluppgift. (Tergujeff & Kautonen 2017: 103–

104). 

Förutom att muntlig språkfärdighet undervisas och testas måste det även bedömas. I nästa kapitel 

redogör jag närmare för bedömningen av muntliga språkkunskaper enligt GLP2019 och de möjliga 

förändringar som kan urskiljas jämfört med den tidigare läroplanen.  

 

 

2.3.2 Hur bedömas muntlig språkfärdighet enligt GLP2019?  

 

Såsom jag redan konstaterat i denna avhandling är bedömningen av muntliga språkfärdigheter väldigt 

utmanande och resurskrävande. Trots det, hör undervisning av muntliga språkfärdigheter i varje 

modul i det andra inhemska språket i GLP2019, vilket betyder att muntliga språkfärdigheter måste 

även bedömas. Målet med bedömningen i det andra inhemska språket enligt GLP2019 är att stöda 

och uppmuntra studerande med inlärning av språket. Bedömningen grundar sig på läroämnets 

innehåll samt de allmänna målen som redan har presenterats i det senaste kapitlet. Alla målområden 

måste beaktas när vitsordet ges även om olika studieavsnitt kan betona olika kunskapsområden. Som 

redan presenterats fungerar Nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som stöd och verktyg 

för bedömningen och dessutom används även självvärdering och respons från medstuderande som en 

del av bedömning. Utöver ett eget kapitel om bedömningen av muntlig språkfärdighet i GLP2019 har 

även läroämnesspecifikt kapitel i det andra inhemska språket fått ett extra delkapitel om bedömningen 

av muntlig språkfärdighet. Det står i kapitlet att även utöver den muntliga kursen måste muntliga 

språkfärdigheter bedömas i läroämnet under både de obligatoriska och de valfria modulerna.  (GLP 

2019: 158–159). 

Även om den nationella läroplanen beskriver undervisningens allmänna principer, är det den lokala 

läroplanen som preciserar målen. På grund av det kan det uppstå skillnader mellan olika gymnasier 

när det gäller bland annat bedömningen; till exempel sättet att höja vitsordet, bedömningskriterier, 
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prov eller uppgifter under kurserna kan variera mellan gymnasier. Eftersom gymnasier följer sina 

egna lokala riktlinjer, kan även mängden av muntlighet variera mellan olika gymnasier. Några 

nationella riktlinjer måste ändå beaktas i alla lokala läroplaner, bland annat fortlöpande respons och 

handledning som betonas i GLP2019. (Utbildningsstyrelsen, g). 

Heta Lievonen skriver i Opettaja- tidningen (6/2020) att formativ bedömning poängteras i GLP2019 

mer än tidigare. Formativ bedömning betyder bedömning som ges under lärprocessen och som i hög 

grad sker muntligt mellan läraren och studeranden. Viktigt med formativ bedömning enligt Lievonen 

är att det inte får kännas för tungt för läraren att ge muntlig respons under lektionerna utan att det 

skulle vara så lätt som möjligt. Formativ bedömning skulle kunna vara en lösning för lärare som 

känner att bedömning av muntliga språkkunskaper i ett muntligt prov är för ansträngande. En annan 

viktig sak i bedömning av såväl muntliga som även andra färdigheter är att alltid komma ihåg att visa 

bedömningskriterierna på förhand. Som nämnts i kapitel 2.1.1 måste man beakta flera saker när 

bedömningen planeras och bedömningskriterierna utformas, så som reliabilitet, validitet och 

objektivitet. Däremot måste även exceptionella situationer till exempel distansundervisning och dess 

inverkan beaktas i bedömningen. (Utbildningsstyrelsen, g). 

Både A- och B-lärokursen i det andra inhemska språket innefattar en valfri modul som koncentrerar 

sig enbart på muntliga språkfärdigheter. I denna modul bedöms inlärares muntliga språkfärdigheter 

även genom ett muntligt prov. När studeranden har kommit igenom provet, får hen ett betyg som 

bilaga till gymnasieutbildningens avgångsbetyg. Varje studerande får ett vitsord mellan 4–10 som 

baserar sig såväl på provet som andra prestationer som studerande har genomförts under modulens 

gång. (GLP2019:159). Till exempel SUKOL (Språklärarförbundet i Finland, 2018) påpekar i sitt 

ställningstagande år 2018 att en obligatorisk kurs av muntlig språkfärdighet skulle vara ett viktigt 

steg mot framtidens studentexamen som även skulle innefatta ett muntligt prov. I nästa kapitel 

granskas studentexamen och det eventuella muntliga delprovet närmare. 
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2.4  Muntligt prov i studentexamen 
 

Enligt Studentexamensnämnden (u.å.) kan året 1852 ses som början på studentexamen i Finland och 

under åren har examen blivit en väsentlig del av Finlands skolväsen. Gymnasieutbildningens mål 

fungerar som grund för studentexamen och examen ger behörighet till finska högskolor. Utöver 

obligatoriskt prov i modersmål, måste studeranden välja tre prov till sin examen i de följande ämnena: 

det andra inhemska språket, ett främmande språk, matematik och ett realämne. Detta betyder att det 

andra inhemska språket inte är obligatoriskt om man istället för det väljer ett annat ämne.  

Studentexamens betydelse har nyligen ökats på grund av högskoleantagningsreformen som började 

genomföras från och med år 2018. Syftet med reformen är att över hälften av studerande som söker 

till högskolor kommer in på basis av studentexamensbetyg. Även om urvalsproven inte uteslutas helt 

och hållet förändrade s.k. betygbaserad antagning studentexamens vikt från och med 2020 då 

reformen sattes i bruk. (Undervisnings- och kulturministeriet, u.å.)  

När det gäller det andra inhemska språket och andra språkämnen innefattar studentproven fyra olika 

delar: hör- och läsförståelse, skriftlig framställning samt kunskaper om ordförråd och strukturer. 

Studeranden måste bli godkänd i alla delområden. (Studentexamensnämnden, 2020: 7). Som redan 

påpekats flera gånger innefattar studentexamensprovet inte något delprov i tal. I det följande kapitlet 

granskar jag vidare de aspekter som antingen stöder eller hindrar det eventuella muntliga provet som 

en del av studentexamen.  

 

 

2.4.1 Utmaningar och möjligheter i det eventuella muntliga provet i studentexamen 

 

Utmaningar med bedömningen av den muntliga språkfärdigheten har redan redogjorts i kapitel 2.1.1. 

Att tala ses som en komplex företeelse jämfört med andra språkets delområden vilket gör till exempel 

bedömningskriterier svåra att välja. Provuppgifter kan vara utmanande att utforma på ett objektivt 

sätt och flera saker måste beaktas samtidigt i provsituationen. Lärare måste utbildas för att bedöma 

uttalet vilket kräver mycket pengar och tid. Dessutom kan faktorer så som studerandes personlighet, 

olika slags talfel eller blyghet påverka testens resultat vilket kan förstöra testens validitet. Den enda 

saken som borde påverka testens resultat är deltagarens muntliga språkfärdigheter. 

Undervisningsministeriets arbetsgrupp genomförde en utredning år 2006 gällande bedömning av 

muntliga språkfärdigheter i Finlands gymnasier. Syftet med utredningen var att kartlägga olika 
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alternativ hur muntliga språkfärdigheter kunde bedömas i gymnasier. Resultatet av utredningen blev 

att det inte är realistiskt att testa gymnasisternas muntliga språkkunskaper i studentexamensprovet. 

Till följd av resultatet bestämde arbetsgruppen att omvandla en fördjupad kurs i A- och B-svenska 

till den muntliga kursen som fortfarande ingår i gymnasiets läroplan. Även om kursen inte blev 

obligatorisk ännu, fattades det beslutet att göra kursen obligatorisk i framtiden, genast när läroplanen 

nästa gång förnyas. Detta har ändå inte hänt även om läroplanen har reviderats redan två gånger efter 

år 2006. (Undervisningsministeriet, 2006:4). Utmaningar som framträdde i 

Undervisningsministeriets utredning år 2006 var till stor del likadana som redan har presenterats i 

kapitel 2.1.1. Till exempel mänsklig bedömning behandlades i utredningen. Om läraren bedömer 

prestationer, kan det vara svårt att vara jämlik och bedöma deltagarens färdigheter objektivt. 

Prestationen kan dock spelas in och bedömas av flera olika lärare men då uppstår problem med bristen 

på resurser och ökande ekonomiska kostnader. (Undervisningsministeriet 2006:26). Skulle det vara 

lättare att utföra bedömningen med en dator istället för människor då? 

År 2017 tog Finlands Språklärarförbund, SUKOL, ställning till framtidens muntliga språkprov i 

studentexamen. Även om Lärarförbundet ser testning av muntliga språkfärdigheter som en positiv 

reform betonar de i ställningstagandet att färdigheter inte kan bedömas enbart via en dator. Eftersom 

muntliga språkfärdigheter gäller även andra interaktionssätt än bara ord blir den datorbaserade 

bedömningen väldigt problematisk. Den sociala interaktionen kan inte märkas av en dator. 

(Språklärarförbundet i Finland, 2017). Toivanen (2019) skriver i Dialogi-tidningen att artificiell 

intelligens (AI) känner inte igen om talet är flytande respektive ickeflytande förrän talets parametrar 

har definierats tydligt. Utöver talets flyt borde även andra parametrar definieras för att AI skulle 

fungera ändamålsenligt. Att definiera talets parametrar ses som en väldigt krävande process och 

dessutom finns det sådana parametrar som är omöjliga att beskriva beräkningsmässigt, till exempel 

semantik. Även om den datorbaserade bedömningen kan eliminera bland annat intervjuarens eller 

parets inverkan på deltagarens testresultat kan det uppstå andra problem. Vi kan till exempel 

ifrågasätta testens autenticitet om den utförs genom att deltagaren pratar ensam till en dator. Det som 

försenar utvecklingen och gör dessa problem ännu svårare att lösa är ökning av studentexamens 

betydelse under de senaste åren. Alla reformer måste planeras noggrant så att tillgången på fortsatta 

studier skulle vara jämbördig för alla studerande.  

Utvecklandet har ändå fortsatts efter Undervisningsministeriets utredning år 2006. År 2017 

publicerades en ny utredning av Undervisnings- och kulturministeriet som behandlade utveckling av 

studentexamen. När det gäller muntliga språkfärdigheter föreslog arbetsgruppen att ett prov i 

muntliga språkfärdigheter skulle tas med i studentexamensprovet i främmande språk och det andra 



22 
 

inhemska språket. Det konstaterades i utredningen att möjligheter att ordna provet har förändrats på 

grund av digitalisering efter den senaste rapporten från 2006. Studentexamensnämnden satte 

utvecklingsarbetet i gång i samarbete med universitetens forskningsprojekt DigiTala. Det finns ändå 

fortfarande några saker som är lite problematiska och kommer att bromsa upp utvecklingen; man 

måste ta hänsyn till exempel utbildning av de som formulerar provuppgifter och de som bedömer 

studerandes prestationer. Dessutom måste bedömningskriterierna skapas och provet testas. 

(Undervisnings- och kulturministeriet, 2017: 51–53).  

DigiTala är ett forskningsprojekt vars syfte är att skapa ett databaserat muntligt prov som kan 

användas i framtiden som ett delprov i studentexamen. Aktörer som medverkar i projektet är 

Helsingfors universitet och Aalto-universitet som samarbetar med Jyväskylä universitet, 

Studentexamensnämnden, Språklärarförbundet i Finland och Utbildningsstyrelsen. Projektet omfattar 

sakkunskap inom olika forskningsområden så som pedagogik, fonetik och teknik. Genom att 

kombinera maskinell bedömning med mänsklig bedömning undersöker forskningsprojektet provets 

validitet i början. (DigiTala). I projektet används olika slags taluppgifter bland annat beskrivning av 

en bild eller läsning av en text. Med hjälp av dator kan bedömningsprocessen bli snabbare men även 

mänsklig bedömning behövs. Dator kan till exempel utvärdera uttalet och prosodi, medan lärare 

skulle bland annat ta hand om uttalets och uttryckets ändamålsenlighet. Man har redan testat provet i 

svenska språket med 500 elever och undersökningen fortsätter för tillfället. (Undervisnings- och 

kulturministeriet, 2017: 52).  

Muntliga språkfärdigheter testas som en del av några andra examina i Finland, vilket kan ge hopp 

även för studentexamens situation. Till exempel YKI-examen (den allmänna språkexamen) är riktad 

till vuxna människor, ofta till exempel till invandrare, oberoende hur man har skaffat sin 

språkförmåga. Utöver svenskan kan examen avläggas i engelska, spanska, italienska, franska, 

samiska, tyska, finska och ryska på olika språknivåer. Deltagarens muntliga språkfärdigheter bedöms 

genom att testa förmågan att kommunicera på språket i vardagliga, äkta och mångsidiga situationer. 

I svenska språket genomförs provet som intervju om cirka 15 minuter och det spelas in på band. 

Bedömningen sker mänskligt med hjälp av bedömningskriterier och bedömare är utbildade för att 

bedöma muntliga prov. Utbildnings- och kulturministeriet konstaterade i utredningen år 2006 att 

dessa YKI-uppgifter inte är lämpliga för gymnasister därför att uppgifterna är riktade till vuxna som 

har en viss slags erfarenhet av världen. Utöver YKI-examen testas muntlig språkförmåga även i IB-

examen. IB-examen är en internationell gymnasieutbildning som ger samma behörighet till högskolor 

som den vanliga finska studentexamen även om undervisningen sker på engelska. Dessutom hör ett 

muntligt prov till Reifeprüfug-examen som man kan avlägga i Tyska skolan i Helsingfors. Även den 
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här examen motsvarar Finlands studentexamen men det avläggs bara på tyska. Muntliga 

språkfärdigheter testas också som en del av det vanliga studentexamensprovet i flera andra länder än 

i Finland, till exempel i Storbritannien, Österrike, Norge, Sverige och Danmark. 

(Undervisningsministeriet, 2006: 18–21).  

I slutet av år 2019 har Studentexamensnämnden utarbetat den senaste planen som gäller utveckling 

av studentexamen år 2019–2022. Enligt planen kommer det muntliga delprovet inkluderas i 

studentexamensprovet i långa lärokurser i det andra inhemska språket och främmande språken stegvis 

under åren 2023–2025. Kostnadsberäkningen visar att muntligt prov kommer att krävas cirka 1,2–2,0 

miljoner euro. (Studentexamensnämnden 2019: 8–11). Även om förändringarna inte kommer att ske 

omedelbart, utvecklas muntliga provet hela tiden. Det är bra att saken diskuteras aktivt, man tar 

ställning och försöker komma på olika lösningar. Andra länder och andra examina kan fungera som 

förebilder för oss; de har visat att testning av muntliga språkfärdigheter inte är omöjligt. Kanske 

sådana modeller, framtidens utvecklingsarbete samt testning av olika provtyper kan bidra till att 

utvecklandet gå vidare.   

 

2.5  Tidigare forskning  
 

Både språklärares och gymnasisters åsikter har undersökts när det gäller undervisning och inlärning 

av muntliga språkfärdigheter. Bland annat Ervasti (2017:63) och Kailio (2017:16) konstaterar att även 

om bedömning av muntliga språkkunskaper är utmanande, är det en väldigt viktig del av 

språkinlärning enligt lärarna. Båda konstaterar dessutom att den kommunikativa språkundervisningen 

blir hela tiden mer och mer dominerande i klassrummet och det måste tas i beaktande när inlärares 

språkkunskaper bedöms. Ervastis (2017:63–65) undersökning visar att gymnasisternas attityder till 

svenska språket i allmänhet är ganska negativa och därför har lärare ett stort ansvar för att motivera 

dem. Enligt flera svensklärare är muntliga språkkunskaper de viktigaste kunskaperna i språkinlärning 

men gymnasisterna vågar inte använda muntlig svenska. Utöver blygheten i klassrummet anser 

inlärare själva att de inte kan använda muntlig svenska i Finland utanför skolan vilket gör inlärningen 

svår. I språkinlärning uppstår det ofta även brist på autenticitet vilket försämrar motivationen hos 

gymnasisterna ännu mer.  

Även om gymnasisters attityd till svenska språket i allmänhet har undersökts är undersökningen kring 

finska gymnasisternas åsikter om det eventuella talprovet som en del av studentexamen inte så pass 

omfattande. Den mest betydelsefulla tidigare forskningen för min avhandling är 

magisteravhandlingen ”Undervisning i muntlig språkfärdighet i svenska och engelska – 
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gymnasisternas erfarenhet och behov” skriven av Aleksiina Raja (2020) i Jyväskylä universitet. Raja 

har intervjuat 10 gymnasister som alla studerar i en och samma normalskola i Finland. Förutom att 

hon har utrett studerandes uppfattningar om muntlig språkfärdighet i allmänhet, har hon även tagit 

reda på deras åsikter om det eventuella muntliga provet i studentexamen i läroämnena svenska och 

engelska. Rajas undersökning visar att gymnasisternas egna tankar om sina språkkunskaper påverkar 

hur de tänker om det eventuella muntliga provet i studentexamen. Dessutom påverkar lärarnas sätt att 

undervisa muntliga språkfärdigheter. Gymnasisterna verkar ha samma åsikter om vad som oroar dem 

gällande det muntliga studentprovet; olika uppgiftstyper, hur bedömningen görs samt nervositet inför 

muntliga provet. Informanterna i undersökningen ställer sig ganska negativt till sin eventuella 

framgång i muntligt studentexamensprov i svenska vilket enligt deras egna åsikter beror på deras 

bristfälliga kunskaper. De svåraste dragen i svenska språket enligt inlärare är ”brist på ordförråd och 

språkriktighet” vilket kan lätt leda till en situation där inlärare inte vågar prata svenska. Resultaten 

med läroämnet engelska är motsatta; inlärare anser att de inte har några brister i ordförrådet i engelska 

och således vill de lära sig prata mer engelska. (Raja 2020:80–81). 

Gymnasisterna i Rajas undersökning tyckte att det viktigaste delområdet i språkinlärning var muntlig 

språkfärdighet, men de ansåg ändå att muntliga språkfärdigheter undervisas inte tillräckligt mycket i 

gymnasiet. Trots att alla informanter tyckte att de skulle klara sig bra i engelskans muntliga prov i 

studentexamensprovet, tyckte bara en av 10 studerande att hen skulle klara sig även i svenskans 

muntliga prov. (Raja 2020: 2). Fem av informanterna tyckte ändå att muntligt prov som en del av 

studentprovet skulle vara något positivt i framtiden medan 5 av informanterna var emot det (Raja 

2020: 68).  Informanterna i Rajas undersökning visade sig således inte vara så pass intresserade av 

det muntliga delprovet. Jag fortsätter undersökningen av gymnasisternas åsikter om ett muntligt prov 

i svenska och tar reda på hur ett större antal gymnasister i olika delar av landet tänker om saken. 

Dessutom tar jag reda på faktorer som kan påverka gymnasisternas åsikter.  
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3 Materialinsamling 
 

I detta kapitel presenterar jag informanterna som har deltagit i undersökningen. Dessutom lyfter jag 

fram forskningsetiken genom att beskriva hur jag har beaktat etiska forskningsregler när materialet 

har samlats in. 

 

3.1  Om informanterna och forskningsetik 
 

Som jag redan har skrivit i inledningen har gymnasisterna valts som informanter av goda skäl. Med 

tanke på framtiden är det viktigt att undersöka gymnasisternas åsikter därför att muntliga 

språkfärdigheters popularitet kan ses öka hela tiden och bland annat gymnasisterna är de som kommer 

i fråga beträffande i framtidens arbetsplatser. Studenter på gymnasienivån kan redan ha någon idé om 

sin framtid, till exempel om fortsatta studier eller sitt drömyrke; några kan åtminstone ha en aning 

om hur mycket svenska de kommer att behöva i framtiden. 

Innan jag skickade formuläret vidare, hade jag valt olika områden i Finland jag ville undersöka. Jag 

kontaktade sju gymnasier i olika städer och fick svar från fem olika gymnasier, i fyra olika områden. 

Områdena var Tammerfors, Helsingfors, Vasa och Jyväskylä. Andelen svenskspråkiga i dessa 

områden har enligt Statistikcentralen varit år 2019 följande: Vasa 23,2 %, Helsingfors 5,6 %, 

Tammerfors 0,5 % och Jyväskylä 0,2 %. (Statistikcentralen, 2019). Enligt språklagen (423/2003) är 

kommunen tvåspråkig om det bor båda finsk- och svenskspråkiga invånare där och minst 8 procent 

eller 3000 invånare hör till minoriteten. (Språklag 423/2003 § 5). Enligt denna definition är det bara 

Vasa som är procentuellt sett en tvåspråkig stad. Även Helsingfors kan räknas som en tvåspråkig stad 

därför att det bor över 3000 svenskspråkiga invånare där. Helsingfors är ändå en relativt stor stad 

vilket gör att det procentuellt blir bara 5,6 % svenskspråkiga som bor i Helsingfors. Jag har använt 8 

procent som en definition för en tvåspråkig stad i min avhandling. Därför räknas bara Vasa som en 

tvåspråkig stad i avhandlingen och ämnet har undersökts speciellt ur denna synpunkt när det gäller 

områdesindelningen. Antalet gymnasisterna som deltog från dessa fyra område var sammanlagt 220. 

Enligt Bell (2006:120) är det svårt att säga hur många svar för enkäten är tillräckligt, men meningen 

är att urvalet av svar representerar undersökningens mål på det sättet att man kan lätt svara på 

forskningsfrågorna med hjälp av resultaten.  

Mitt syfte var att undersöka gymnasister från olika områden och eftersom dessa fyra områden var 

inbördes annorlunda och så många gymnasister svarade, tänkte jag fortsätta med dessa svar och samla 
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inte mer. Av totalmängden av informanter kommer 45 gymnasister från Vasa, 27 från Helsingfors, 

101 från Tammerfors och 47 från Jyväskylä (se figur 1). Från Vasa, Tammerfors och Jyväskylä fick 

jag svaren från ett gymnasium medan två olika gymnasier deltog från Helsingfors. 152 av de 

sammanlagda informanterna läser B-svenska medan bara 68 gymnasister läser A-svenska (se figur 

2). Största delen av alla informanter går i årskurs 2 (84,1 %), näststörsta delen är abiturienter (14,5 

%) och resten (4,1 %) går i årskurs 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Antalet gymnasister enligt områden  Figur 2: Antalet gymnasister enligt lärokurs 

 

Enligt Patel och Davidson (2017) måste man följa vissa etikregler när man genomför en 

undersökning. Jag har följt deras fyra regler i min enkät på följande sätt. Alla deltagare vet 

forskningens syfte som står redan i följebrevet. Följebrevet kan ses som ett slags inledning för 

undersökningen där undersökningen motiveras samt alla nödvändiga informationer berättas. Alla 

informanter har deltagit frivilligt och deras svar behandlas konfidentiell. Deltagarna är anonyma från 

början till slut och det presenteras ingenting i avhandlingen som kan avslöja deras identitet (till 

exempel namnen av gymnasier). Bara jag själv har tillträde till svaren, som används bara till 

undersökningens ändamål och förstörs efter att avhandlingen är färdig. Enligt Patel och Davidson är 

det viktigt att dessa saker berättas för deltagarna innan de fyller frågeformuläret. Därför står det i 

följebrevet alla informationer samt mina kontaktuppgifter för eventuella följdfrågor. (Patel & 

Davidson 2017:62–75).  
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4 Metod 
 

I detta kapitel presenteras metoden på ett detaljerat sätt. Först motiverar jag valet av metod och efter 

det beskriver jag metodens olika faser. I slutet av kapitel granskar jag metoden kritiskt genom att 

utreda dess validitet och reliabilitet. 

 

4.1  Enkätundersökning och innehållsanalys som metod  
 

Metoden jag har använt för att samla in materialet är enkätundersökning och jag valde den därför att 

jag ville undersöka ett relativt stort urval gymnasister som bor i olika delar av landet. Som Patel och 

Davidson (2011:73) skriver i sin bok ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning” är enkätundersökning en metod som baserar sig på frågor. Enligt 

Ejlertsson (2005:11–12) är denna metod ett billigt och snabbt sätt att samla in en förhållandevis stor 

mängd information. Dessutom är det lätt att göra undersökningen i ett geografiskt vitt område. Alla 

deltagare får precis samma frågor, de kan svara i lugn och ro och det finns inte någon s.k. 

”intervjueffekten” som skulle påverka svaren.  

Jag började utföra undersökningen genom att formulera frågor till enkäten. Enligt Patel och Davidson 

är standardisering en viktig aspekt att tänka på när man arbetar med enkätsfrågor. Det betyder att 

man måste beakta hur frågorna är utformade och i vilken ordning de kommer att ställas. (Patel & 

Davidson 2011: 75–76). Jag standardiserade frågorna i denna undersökning redan i början vilket 

betyder att frågeformuläret innehöll samma frågor för varje deltagare som ställdes i en och samma 

ordning. Frågorna är utformade på det sättet att de är så neutrala som möjligt. Enligt Patel och 

Davidson får frågorna inte vara känsliga, ledande eller värderande utan mer som objektiva och 

neutrala. (Patel & Davidson 2011: 77–79). Min enkät börjar med neutrala frågor vars uppgift är att 

utreda svarares bakgrund och att inleda till ämnet. Efter kartläggning av bakgrunden, delas de 

egentliga frågorna i tre olika delområden. De tre delområdena omfattar frågor om muntlig svenska i 

allmänhet, frågor om det eventuella muntliga provet som en del av studentexamen samt frågor om 

bedömning av muntlig språkfärdighet. Frågorna som valdes är tydliga, korta och enkla. Som Patel 

och Davidson skriver måste man undvika långa frågor som innehåller komplexa ord till exempel 

fackord (Patel & Davidson 2011:78). Jag har använt vanliga ord som inte kan missuppfattas av 

gymnasisterna. De flesta av mina enkätfrågor har fasta svarsalternativ men några av frågorna är fria 

som besvaras med egna ord. 
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Alla flervalsfrågor i frågeformuläret har inte precis likadana svarsalternativ vilket enligt Patel och 

Davidson (2011:79) kan medverka till att informanterna inte fastnar i ett och samma svarsmönster. 

Frågorna är mångsidiga och varierande. Enkäten avslutas med ett utrymme där informanterna kan 

lämna sina egna kommentarer eller frågor om ämnet. Utrymmet fungerar som en försäkring för att 

gymnasisterna har sagt allt de vill säga. För att upprätthålla gymnasisternas motivation har jag valt ta 

sammanlagt 39 frågor som alla inte är obligatoriska. Enligt Eljertsson (2005) borde man ha högst 40–

50 frågor att svara på när man gör enkätundersökningen. Innan jag skickade formuläret vidare, hade 

jag även testat det i vårt pro gradu-seminarium för att försäkra mig om att instruktioner samt frågor 

var lätta att förstå samt att prova till exempel hur lång tid det tar att besvara enkäten. Den slutliga 

enkäten, som jag skickade ut till gymnasier, finns som bilaga i slutet av denna avhandling.  

Min undersökning är både kvalitativ och kvantitativ. Enligt Patel och Davidson (2011:120) används 

kvalitativ bearbetning när man analyserar något slags textmaterial. I denna undersökning är öppna 

frågor sådana som gymnasisterna har svarat med egna ord och som måste analyseras kvalitativt. Jag 

analyserar dem genom att använda innehållsanalys som forskningsteknik. Enligt Judith Bell 

(2006:129) innebär innehållsanalys att man letar efter vissa termer eller faktorer i materialen och 

analyserar sedan hur ofta de kommer fram. Efter det analyseras och tolkas dessa faktorer i ett 

sammanhang. Jag har delat upp mitt material i olika kategorier som jag granskar i tur och ordning. 

Utöver den kvalitativa delen kommer jag också reda ut forskningsproblemet med hjälp av siffror. Jag 

räknar procentuellt hur svaren fördelas och på det sättet beskriver jag det insamlade materialet med 

hjälp av beskrivande tabeller och figurer. I nästa kapitel kommer jag att granska metoden kritiskt 

genom att gå igenom dess reliabilitet och validitet.  

 

4.2  Kritik om insamling av materialet 

 
Som alla metoder, måste även enkätundersökning granskas kritiskt. Genom att undersöka metodens 

reliabilitet samt validitet kan vi utreda metodens tillförlitlighet samt lämplighet. Enligt Judith Bell 

(2006: 117) betyder reliabilitet tillförlitlighet som kan mätas genom att tänka på om instrumentet 

skulle ge samma resultat i en annan situation när undersökning genomförs med likadana 

omständigheter. Eftersom jag undersöker åsikter, kan många olika faktorer påverka resultaten. Enligt 

Bell kan informanterna till exempel ha tittat på ett TV-program nyligen som har haft inverkan på hans 

eller hennes åsikter. Enligt Patel och Davidson (2011: 105) är det väldigt svårt att kontrollera 

reliabilitet i förväg när det gäller enkätundersökning. Som sagt har frågorna planerats noggrant så att 

gymnasisterna inte kommer att missuppfattas dem. Dessutom har jag varit särskilt exakt med 
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instruktionerna i varje fråga. Enligt Ejlertsson (2005) är bortfallet en allmän nackdel med 

enkätundersökningar. Det betyder att alla personer inte nödvändigtvis svarar på enkäten eller på några 

enstaka frågor om de har till exempel konstruerats på ett dåligt sätt. (Ejlertsson 2005: 12). Det 

eventuella bortfallet måste tas i hänsyn när svaren analyseras och slutsatserna dras.  

Enligt Bell och Nilsson (2006) är validitet ett svårare begrepp att beskriva. De skriver att validiteten 

uppfylls om en fråga lyckas beskriva det som man vill att den ska beskriva. Till exempel i en 

enkätundersökning är det viktigt att ställa tydliga frågor som ger svaren precis till det man vill veta. 

Dessutom är det viktigt att man har tillräckligt många informanter. Bell och Nilsson (2006) 

konstaterar att om undersökningen inte är reliabel, saknas då även validitet; undersökningen kan inte 

ses som trovärdig om någondera saknas. (Bell & Nilsson 2006: 117–118). Även om frågorna har 

utformats noggrant kan det alltid hända att informanter ändå missuppfattar frågan vilket påverkar 

testens validitet. Dessutom påverkar sättet att analysera svaren även validitet. I slutet av avhandlingen 

analyseras det på nytt hur validiteten och reliabiliteten i undersökningen genomfördes.  
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5 Resultat och analys  

 

 
I detta kapitel kommer jag att svara på mina tre forskningsfrågor som har presenterats i kapitel 1.1. 

Jag har delat in analysen i fyra olika delkapitel som är: gymnasisternas kunskaper och åsikter i olika 

delar av landet (5.1), gymnasisternas allmänna åsikter om muntliga uppgifter och muntliga prov (5.2), 

gymnasisternas åsikter om testning av muntlig språkfärdighet i studentexamen (5.3) och faktorer som 

kan påverka gymnasisternas åsikter (5.4). I det första delkapitlet (5.1) analyserar jag hur 

gymnasisternas svar fördelas enligt de områden där de går i gymnasiet. Först tar jag reda på 

gymnasisternas kunskapsnivåer i olika områden och sen kommer jag att utreda hur olika åsikter skiljer 

sig från varandra i olika områden. I det andra delkapitlet (5.2) utreder jag gymnasisternas allmänna 

åsikter om muntliga uppgifter och muntliga prov som ordnas under svenskkurser. I det tredje 

delkapitlet (5.3.) tar jag reda på vad gymnasisterna tänker om det eventuella muntliga provet som en 

del av studentexamen. Dessutom granskar jag närmare gymnasisternas motiveringar till sina svar. I 

det sista delkapitlet (5.4.) analyserar jag hur andra faktorer så som gymnasisternas lärokurs samt 

kunskapsnivå kan påverka deras åsikter och uppfattningar. 

 

 

5.1  Gymnasisternas kunskaper och åsikter i olika delar av landet 

 
Syftet med detta kapitel är att granska skillnader som finns mellan olika bostadsorter där 

gymnasisterna går i gymnasiet i fråga om deras betyg, självuppskattade kompetens, deltagande i 

svenskans muntliga kurs eller studentprov samt vanor att göra muntliga prov under kurser eller att 

använda muntliga svenska utanför klassrummet. Jag frågade efter gymnasisternas två senaste 

kursbetyg och efter att ha beräknat medeltalet har kursbetygen varit följande i olika städer: 7,94 i 

Vasa, 8,33 i Helsingfors, 7,49 i Tammerfors och 8,64 i Jyväskylä oberoende av vilken lärokurs de 

läser. Utöver att kursbetygen inte skiljer sig mycket från varandra, verkar det inte vara något samband 

mellan ett högt betyg och ett stort antal svenskspråkiga i området. Som sagt är Vasa den enda staden 

som räknas som tvåspråkig i min undersökning. Det som ändå kan noteras är att i Jyväskylä, där 

gymnasisterna har det bästa genomsnittliga kursbetyget, läser merparten, 85 %, av informanterna den 

medellånga B-svenskan medan till exempel i Vasa läser varenda informant den långa A-svenskan. 

Som det kommer fram i kapitel 2.3.1 är studiehelheterna i den långa A-svenskan på gymnasienivån 

mer krävande och fördjupade bland annat därför att inlärarna har börjat läsa lärokursen tidigare. 
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Dessutom frågade jag gymnasisternas egen bedömning om deras muntliga språkkunskaper på en 

skala från 4 till 10. Det självbedömda betyget är i genomsnitt 7,69 i Vasa, 7,48 i Helsingfors, 6,86 i 

Tammerfors och 7,49 i Jyväskylä. I detta fall har Vasa det högsta genomsnittliga betyget, även om 

skillnaderna i betygen fortfarande är små mellan städerna. I allmänhet kan vi konstatera att 

gymnasisterna från alla fyra områden bedömer att deras muntliga språkkunskaper i genomsnitt är 

sämre jämfört med betyget de har fått i svenskan. Även i Rajas (2020:64–68, 59) undersökning har 

informanterna ansett att deras muntliga språkkunskaper i svenska är så pass bristfälliga att de klarar 

sig enbart i enkla språkanvändningssituationer. Gymnasisterna i Rajas undersökning har dessutom 

konstaterat att muntligheten borde övas mer i skolan i motsats till dagens rådande undervisningssätt 

där fokus snarast ligger på grammatik och skriftlighet. Förklaringen till de sämre självbedömda 

betygen i muntliga språkkunskaper kan ligga i den lärobokscentrerade språkundervisningen där bland 

annat utmaningar vid testning av muntliga språkkunskaper har lett till en situation då språkets andra 

delområden fortfarande uppskattas mer än muntlig kompetens (se Tergujeff & Kautonen 2017). Så 

som gymnasisterna även i Ervastis (2017:63–65) undersökning anser är det sällan man kan använda 

muntlig svenska utanför klassrummet. Om grammatik och skriftlighet betonas i skolan framför 

muntlighet kan detta förklara ett lite högre självbedömt betyg hos gymnasisterna i Vasa som troligtvis 

hör mer svenska i sin vardag utanför klassrummet.  

Jag frågade gymnasisterna även om de kommer att skriva svenska i studentexamen.  Som det kommer 

fram i kapitel 2.4 behöver man inte skriva svenska ifall man väljer ett annat ämne bland de fyra 

obligatoriska ämnena. Av totalmängden (220) valde 108 av gymnasisterna alternativet ”Ja”, 90 av 

gymnasisterna svarade ”Nej” medan resten av informanterna ännu inte visste hur de kommer att göra. 

Genom att jämföra olika områden kan vi märka en betydande skillnad i Vasa och Helsingfors jämfört 

med Jyväskylä och Tammerfors. I Vasa och Helsingfors kommer nästan alla informanter skriva det 

andra inhemska språket i studentskrivningar. Antalet svenskspråkiga är större i Vasa och Helsingfors 

jämfört med Jyväskylä och Tammerfors där även svaret på denna fråga var det motsatta; merparten 

av gymnasisterna i Jyväskylä och Tammerfors har valt att inte skriva svenska i studentskrivningar. 

(se figur 3). Även om det kan ligga många faktorer bakom detta val, kan ett större antal 

svenskspråkiga i Vasa och Helsingfors påverka gymnasisternas positiva val gällande 

studentskrivningar. 
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Figur 3: Kommer du att skriva svenska i studentskrivningar? (Enligt områden.) 

 

Jag frågade gymnasisterna också om de kommer att delta i kursen i muntlig språkfärdighet som 

nuförtiden erbjuds riksomfattande i varje gymnasium i Finland. Merparten av alla svarade ”Nej” (106 

gymnasister) medan 78 gymnasister inte var helt säkra och bara 33 svarade ”Ja”. Tre av alla 

gymnasister hade redan avlagt kursen. Genom att jämföra olika områden kan vi lägga märke till en 

likadan företeelse som i studentskrivningar när det gäller svaren i Jyväskylä och Tammerfors. 

Gymnasisterna i dessa städer ställer sig ganska negativt till den muntliga kursen; i båda städerna var 

det tydligt merparten som svarade nekande på frågan om deltagandet. Även om Jyväskylä och 

Tammerfors följer samma mönster som i föregående fråga, är svaren från Helsingfors och Vasa lite 

annorlunda jämfört med svaren om studentskrivningarna. I Helsingfors har merparten bestämt sig att 

delta i kursen medan i Vasa är de flesta av informanterna väldigt osäkra (se figur 4). I Vasa kan 

företeelsen ändå förklaras med faktorn att nästan alla gymnasister som svarade (98 %) gick i årskurs 

två istället för att vara abiturienter. Det är ganska klart att elever i årskurs två inte ännu vet säkert 

vilka kurser de kommer att avlägga under det sista gymnasieåret. Även i Tammerfors gick nästan alla 

informanter (97 %) i årskurs två medan mängden elever i årskurs två i Jyväskylä (60 %) inte var så 

stor. Även om några gymnasister i Tammerfors och Jyväskylä svarade att de inte säkert vet hur de 

kommer att göra med kursen, var det merparten som valde det tydliga ”Nej” som svar. Oberoende av 
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informanternas ålder kan detta helt nekande svar förklaras även med ett lågt antal svenskspråkiga i 

dessa städer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Kommer du att avlägga kursen i muntlig språkfärdighet? (Enligt områden.) 

 

Förutom att gymnasisternas val att delta i studentskrivningar eller muntlig kurs kan påverkas av 

området där de går i gymnasiet, kan även praxisen gällande muntliga prov variera enligt olika 

områden. Även om muntliga språkkunskaper måste övas och bedömas under varje kurs enligt den 

nuvarande GLP2015 är det bara kursen i muntlig språkfärdighet som innefattar ett obligatoriskt 

muntligt prov. Som redan skrivits i kapitel 2.3.1 kan lokala läroplaner ha olika betoningar när det 

gäller bland annat muntliga prov och därför frågade jag gymnasisterna hur ofta muntliga prov hålls 

genomsnittligt under en kurs. Resultaten jag fick var väldigt intressanta därför att i den enda 

tvåspråkiga staden, Vasa, svarade merparten av gymnasisterna att det ”inte alls” ordnas muntliga prov 

under svenskkurser.  Även i svaren från Helsingfors upprepas samma företeelse. Däremot har 

merparten av gymnasisterna i Jyväskylä och Tammerfors svarat att det ordnas ”cirka ett prov under 

en kurs”. (se figur 5). Det som jag ändå märkte i efterhand var att jag inte alls hade definierat 

begreppet muntligt prov vilket kan leda till en situation där man förstår det på varierande sätt.  
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Figur 5: Hur ofta hålls det muntliga prov under kurser i ditt gymnasium? (Enligt områden.) 

 

Jag frågade även om gymnasisternas vanor att använda svenska språket utanför klassrummet. Trots 

att resultaten visar att muntliga språkprov inte hålls i Vasa och Helsingfors så pass ofta som i andra 

städer, visar svaren på denna fråga att gymnasisterna i Vasa och Helsingfors använder svenska utanför 

klassrummet oftare än gymnasisterna i Jyväskylä och Tammerfors. Nästan alla informanterna i 

Tammerfors och Jyväskylä har svarat att de ”inte alls” eller ”väldigt sällan” använder svenska utanför 

klassrummet medan bara få gymnasister i Vasa och Helsingfors har svarat ”inte alls” utan fler 

gymnasister har utöver alternativet ”väldigt sällan” valt alternativet ”då och då” eller alternativet 

”ganska ofta” (se figur 6).  
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Figur 6: Hur ofta använder du muntlig svenska utanför klassrummet? (Enligt områden.) 

 

För att kunna fördjupa mig i gymnasisternas vanor om användning av svenska utanför klassrummet, 

hade jag en öppen fråga där jag frågade om de specifika situationer då gymnasister använder muntlig 

svenska. Frågan lydde ”Ifall du använder muntlig svenska utanför klassrummet, i vilket samband?”. 

Resultaten visar att gymnasisterna i allmänhet pratar svenska mest med sina familjer, släktingar och 

vänner. Om vi tittar på olika områden skiljer resultaten sig i Vasa lite jämfört med andra städer. I 

Vasa använder många gymnasister svenska i hobbyer, på jobbet eller i konversationer med 

finlandssvenskar. Däremot svarades i de tre andra städerna att gymnasisterna utöver med vänner och 

familj använder svenska bara om de åker utomlands, till Sverige eller till Åland. Ett väldigt populärt 

svar i Tammerfors, Jyväskylä och Helsingfors var att använda svenska i samband med skämtande, 

för skojs skull utan anledning eller när man skojar med vänner om egna bristfälliga svenskkunskaper 

(se exempel 1).  

 

(1) ”Puhun kavereilleni vitsillä huonoa ruotsia” 

”Jag pratar dålig svenska på skoj med mina vänner” 
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Bara få informanter skrev att de läser högt sina svenskläxor eller tittar på svenskspråkiga filmer eller 

tv-serier. Målet som både den nuvarande GLP2015 och den tillkommande GLP2019 innefattar är att 

våga använda svenska även utanför gymnasiet (se kapitel 2.3.1). Detta mål verkar inte uppfyllas helt 

i alla fyra städer. 

Slutsatsen vi kan dra är att även om det inte finns några märkbara skillnader mellan gymnasisternas 

genomsnittliga betyg i olika städer, kan området och dess svenskspråkiga invånarantal förklara 

gymnasisternas beslut att skriva svenska i studentskrivningar eller delta i kursen i muntlig 

språkfärdighet. Dessutom påverkar de lokala läroplanerna i olika områden om muntliga prov hålls 

under kurser eller inte, vilket känns konstigt därför att enligt läroplanen måste muntliga 

språkfärdigheter ändå bedömas under varje kurs (se kapitel 2.3.2). Resultaten jag har fått kan dock 

bero på många olika faktorer utöver området, till exempel inlärarens egen motivation, lärokursen 

inläraren har valt eller till exempel årskursen inläraren går i. Jag tror att abiturienter redan vet mer än 

elever i årskurs två när det gäller till exempel om de ska delta i kursen i muntlig färdighet eller i 

studentprovet i svenska. Även gymnasisternas vanor gällande användning av svenska utanför 

klassrummet kan påverkas av yttre faktorer så som motivation eller attityd till språket men en analys 

av svaren på de öppna frågorna visar att också bostadsorter har någon form av inverkan. Hur ofta och 

i hurdana situationer gymnasisterna använder svenska utanför klassrummet varierar tydligt mellan 

det tvåspråkiga Vasa och de tre andra städerna. För att området tycks påverka gymnasisternas 

beteendemönster i någon mån påverkar det nödvändigtvis även gymnasisternas åsikter om det 

muntliga provet i studentexamen.  

Efter att ha tagit reda på områdets inverkan på gymnasisternas kunskaper, tankar och vanor kring 

svenska språket koncentrerar jag mig på gymnasisternas åsikter om muntlighet i allmänhet i följande 

kapitel. Hurdana tankar har finska gymnasister, oavsett var de bor, kring muntliga uppgifter och prov 

i läroämnet svenska?  

 

5.2  Gymnasisternas allmänna åsikter om muntliga uppgifter och muntliga prov  
 

Utöver bostadsort kan gymnasisternas allmänna åsikter om muntligheten i läroämnet svenska påverka 

deras åsikter om det eventuella muntliga delprovet i studentexamen. Det första påståendet 

gymnasisterna svarade på i denna kategori var ”Muntliga övningar som görs under lektionerna är 

nyttiga enligt min åsikt” och svaren som största delen av alla gymnasister gav var ”av samma åsikt” 

(123 gymnasister) eller ”delvis av samma åsikt” (81 gymnasister). Däremot var svaren på påståendet 
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”Muntliga prov som hålls under lektionerna är nyttiga enligt min åsikt” annorlunda. Även om 92 av 

gymnasisterna valde svarsalternativet ”delvis av samma åsikt” indelades resten av svaren ganska jämt 

i osäkra, nekande och delvis jakande svar (se figur 7). Som jag redan har konstaterat i föregående 

kapitel har jag inte definierat begreppet muntligt prov vilket kan leda till olika uppfattningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: ”Muntliga övningar/prov som görs/hålls under lektionerna är nyttiga enligt min åsikt.” 

Förutom att muntliga övningar ansågs vara nyttiga, tyckte nästan alla informanter att det skulle vara 

nyttigt att kunna prata flytande svenska i allmänhet; på påståendet ”Jag tycker att det skulle vara 

nyttigt att kunna prata flytande svenska” svarade 112 gymnasister (50,9%) ”av samma åsikt” och 69 

gymnasister (31,4%) ”delvis av samma åsikt”. Det går alltså att konstatera att gymnasisternas 

inställning till muntlig svenska och dess nytta är ganska positiv. 

Utöver påståendena om nyttan av muntliga övningar eller flytande svenskkunskap, frågade jag om 

gymnasisterna i allmänhet tycker om muntliga övningar eller prov. Trots att någonting kan anses som 

nyttigt betyder det inte automatiskt att det dessutom skulle vara kul eller roligt.  Påståendena på 

enkäten var ”Jag tycker om muntliga övningar.” och ”Jag tycker om muntliga prov.”. Resultaten 

följer samma mönster där övningar visar sig vara populära hos gymnasisterna medan de ställer sig 

ganska negativa till prov. Svaren på påståendena om muntliga övningar fördelar sig på det sättet att 

92 gymnasister har svarat ”av samma åsikt” och 55 gymnasister ”delvis av samma åsikt” medan 

svaren på påståenden om muntliga prov visar att merparten av informanterna (104) har valt 
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svarsalternativet ”av annan åsikt” (se figur 8). Även i detta fall måste vi komma ihåg att muntliga 

prov kan betyda olika saker för olika gymnasister. Dessutom måste vi beakta att några gymnasister 

till exempel i Vasa och Helsingfors tidigare har svarat att det inte ordnas några muntliga prov i deras 

gymnasier. Det blir svårt att svara på de här frågorna om muntliga prov om de inte ordnas i ens eget 

gymnasium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: ”Jag tycker om muntliga övningar/muntliga prov.” 

 

Resultaten jag hittills har fått visar att jämfört med muntliga prov är muntliga övningar ganska 

omtyckta bland gymnasister. Dessa resultat följer även resultaten i tidigare forskning som också har 

visat att elever vill gärna lära sig muntliga språkkunskaper i skolan (se t.ex. Hollmén 2007 och Green-

Vänttinen & Korkman & Lehti-Eklund 2010). För att fördjupa mig mer i gymnasisternas åsikter om 

muntliga övningar ställde jag dem följande öppen fråga ”Berätta med dina egna ord, hurdana 

muntliga övningar är bästa enligt din åsikt?”. Gymnasisternas svar visar att de gillar mest att göra 

muntliga övningar med paret eller i små grupper för att känna sig trygga (se exempel 2). Många har 

skrivit att det är viktigt att kunna prata i lugn och ro i en trygg atmosfär medan det värsta är om man 

blir tvungen att prata inför hela klassen. Samma mönster kommer fram även i Rajas (2020:58) 

forskning där gymnasisterna har svarat att det känns tryggast att göra muntliga övningar med en 

bekant. Dessutom har många av mina informanter skrivit att lättsamma uppgifter är de bästa, att allt 

inte bedöms och att man får prata och göra fel utan att vara rädd för ett dåligt betyg.  
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(2)” Esim. Paritehtävät ihmisen kanssa, jonka tunnet, tällöin ei kasaannu paineita. ” 

”Till exempel parövningar med paret som du redan känner. Då blir man inte så stressad.”  

 

 Det som delade åsikter var ”friheten” i muntliga uppgifter. En övningstyp som ofta används som 

muntlig övning är så kallade ”A-B-lappar” då man översätter ett ord, uttryck eller meningar direkt 

från källspråket till målspråket muntligt med hjälp av paret som har det rätta svaret på pappret. 

Somliga tycker att det bästa är att använda A-B- lappar som stöd medan andra tycker att det bästa är 

att få prata fritt utan att ha några färdiga formuleringar på pappret (jfr Green-Vänttinen & Korkman 

& Lehti-Eklund 2010). Dessutom svarade några gymnasister att det skulle vara bäst att ha några 

stödord men annars att få prata fritt medan några svarade att de helst skulle vilja läsa färdiga 

målspråkliga meningar direkt ur papper utan att vara tvungna att översätta någonting. En del av 

gymnasisterna skrev att när det gäller muntliga uppgifter är det viktigaste att använda så lätta och 

enkla uppgifter som möjligt medan en annan del av gymnasisterna tyckte att det skulle vara bäst att 

inte alltid använda för enkla uppgifter. Sådana varierande svar beror troligtvis på inlärarnas olika 

kunskapsnivåer och dessutom tankar om muntlighetens betydelse. Diskussionsämnen som används i 

övningar har också lyfts upp. Enligt många informanter är det viktigt att ämnena som används är 

intressanta och mångsidiga. 

Det är inte så konstigt att gymnasisterna ser så pass positivt på muntliga övningar. Svaren på ett par 

frågor avslöjar nämligen att gymnasisterna uttryckligen skulle vilja lära sig att prata när det gäller 

svenska språkets olika delområden. Dessa resultat följer även resultaten i tidigare forskning (se t.ex. 

G-V & Korkman & L-E 2010 och Raja 2020). På påståendet ”Jag skulle vilja lära mig att prata 

svenska bättre” har merparten av gymnasisterna (140) svarat ”av samma åsikt” medan näststörsta 

delen (54) har svarat ”delvis av samma åsikt”. Dessutom hade jag en fråga som ”Vilken av följande 

kunskapsområden skulle du vilja kunna bäst i svenska?” och bland språkets fyra delområden hade 

merparten av deltagarna (137) valt förmågan att kunna tala svenska framför andra kunskapsområden. 

Efter att tala kom förmågan att förstå muntlig svenska med 48 svar (se figur 9). 
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Figur 9: ”Jag skulle vilja prata bättre svenska.”/ Vilket av följande kunskapsområden skulle du vilja kunna 

bäst i svenska? 

 

Även om muntliga prov inte har visat sig vara så pass populära hos gymnasisterna ställer de sig 

positivt till muntliga övningar. Resultaten visar att en stor del av informanterna ser den muntliga 

språkfärdigheten som en nyttig förmåga och kanske på grund av det tycker de att även muntliga 

övningar i skolan är viktiga (jfr G-V & Korkman & L-E 2010). Jämfört med språkets andra 

delområden kommer förmågan att kunna tala svenska i genomsnitt på första plats i gymnasisternas 

ranking. Enligt svaren på den öppna frågan verkar åtminstone en del av gymnasisterna oroa sig över 

jobbiga eller komplicerade övningar som måste göras inför hela klassen och som dessutom kan sänka 

betyget i läroämnet. Även om åsikterna om den bästa typen av muntlig övning skiljer sig från varandra 

svarar merparten av gymnasisterna att de helst skulle vilja göra övningar med ett par som de känner 

från förut. I nästa kapitel tar jag reda på gymnasisternas åsikter om det eventuella muntliga delprovet 

i studentskrivningarna. Som redan har konstaterats har flera informanter inte alls muntliga prov under 

svenskkurser vilket kan ha påverkat deras svar på tidigare frågor om muntliga prov. 

Studentskrivningar är ändå ett gemensamt mål för varje gymnasist och därför är frågan om ett 

muntligt prov i studentexamen relevant för dem alla. 
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5.3  Gymnasisternas åsikter om testning av muntlig språkfärdighet i studentexamen 
 

Efter att ha utrett praxis och åsikter gällande muntliga prov som ordnas under svenskkurser går jag 

över till gymnasisternas åsikter om det eventuella muntliga delprovet i studentskrivningar. I Rajas 

(2020) undersökning gick 10 informanters åsikter isär när det gällde det muntliga studentprovet. För 

att kunna undersöka mina informanters åsikter om det muntliga studentprovet har jag ställt följande 

påstående i frågeformuläret: ”Jag tycker att det skulle vara bra om man testade även muntliga 

språkkunskaper som en del av studentprovet i svenska.” Svaren visar att även mina informanter har 

väldigt uppdelade åsikter. Även om största delen av gymnasisterna (74) har svarat ”delvis av samma 

åsikt” är deras antal ändå inte så stort och dessutom fördelas resten av svaren ganska jämnt mellan 

olika svarsalternativ (se figur 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 10: ”Jag tycker att det skulle vara bra om man testade även muntliga språkkunskaper som en del av 

studentprovet i svenska.” 

 

Även om jag utredde områdets inverkan redan i kapitel 5.1 var jag tvungen att kolla om olika områden 

påverkade även svaren på denna fråga, därför att det eventuella muntliga provet i studentexamen står 

i fokus för hela undersökningen. Resultaten visar ändå områdesmässigt ingenting man borde 

koncentrera sig närmare på därför att gymnasisternas svar fördelas ganska jämt i olika kategorier även 

inom vissa städer. För att kunna ta reda på gymnasisternas åsikter lite djupare har jag ställt en 
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följdfråga ”Varför/varför inte?”. De som har föredragit det muntliga delprovet har motiverat sina svar 

på varierande sätt. En del av gymnasisterna har skrivit att muntliga språkkunskaper är en del av 

språket som borde bedömas så som de andra delarna av språket bedöms. Dessutom har många skrivit 

att muntliga språkfärdigheter är de som man behöver mest i ens liv. I det vardagliga livet är det 

viktigare att kunna tala svenska jämfört med grammatik och skriftlig språkförmåga enligt 

gymnasisterna (se exempel 3).  

 

(3) ”Koska, jos vaikka kadulla joku tulee kysymään jotakin ruotsiksi, siihen vastataan puhumalla.” 

”Eftersom, om någon till exempel på gatan kommer och frågar någonting, ska man svara genom att 

prata.” 

 

Några har också påpekat att vi bor i Finland och därför borde vi kunna prata svenska här. Dessa svar 

går hand i hand med den mångsidiga kompetensen som är en viktig komplettering i den 

uppkommande läroplanen GLP2019 (se kapitel 2.3.1). Att färdigheterna som har uppnåtts i gymnasiet 

kan utnyttjas även i framtiden kan ses ett viktigt mål i läroplanen och det verkar även gymnasisterna 

förstå. 

Förutom dessa motiveringar vädjade många till nyttan med testning därför att på det sättet skulle 

gymnasisterna studera läroämnet på ett annorlunda sätt. Som det kommer fram i kapitel 2.2 (G-V & 

Korkman & L-E 2010) känner några lärare sig ansvariga för att undervisa mest de färdigheter som 

testas i studentexamensprov och detta verkar stämma även med en del av gymnasisternas tankesätt 

när det gäller inlärning. Flera gymnasister har svarat på följdfrågan att de skulle fokusera mer på 

muntlig svenska om det testades i studentexamensprov. Jag hade även ett separat påstående som lydde 

”Om det testades muntlig språkfärdigheten i studentexamensprov, skulle jag studera svenska på ett 

annorlunda sätt.” Resultaten visar att även om väldigt många var emot provet enligt de föregående 

öppna svaren var det ändå merparten som svarade ”delvis av samma åsikt” (87) eller ”av samma 

åsikt” (47) (se figur 11). Vi kan ändå konstatera att denna fråga inte alls beskriver det annorlunda 

sättet och betyder alltså inte att gymnasister skulle studera mer muntligt svenska utan enbart ändra på 

sin stil att studera. Ändå förstärker svaren på den öppna frågan att testning av muntlig språkfärdighet 

i studentexamensprovet skulle befrämja inlärningen av muntlig svenska åtminstone i några 

gymnasisters fall. 
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Figur 11: ”Om det testades muntlig språkfärdighet i studentexamensprov, skulle jag studera svenska på ett 

annorlunda sätt.” 

 

Även om flera gymnasister stöder det muntliga delprovet i studentexamen är det ändå många som är 

emot det. Svaren på den redan presenterade följdfrågan visar att det största skälet till negativitet mot 

provet är det att provet känns spännande, tryckande och stressande. Flera gymnasister upplever att ett 

muntligt prov som en del av studentexamen skulle förorsaka väldigt mycket extra ångest utöver det 

att redan provet i sig känns jobbigt och oroande (se exempel 4). Några har också skrivit att ökande 

stress som ett muntligt prov skulle förorsaka skulle lätt leda till en situation där man hellre låter bli 

att skriva svenskan.  

 

(4) ”Koe on jo tarpeeksi jännittävä tilanne, suullinen vaan pahentaisi sitä.” 

”Provet är redan nu en tillräckligt spännande situation, muntligt prov skulle bara göra det värre.” 

 

Förutom att många är oroade över den ökande stressen i testsituationen verkar många oroa sig även 

över sina betyg. I flera svar skriver gymnasisterna att deras betyg troligtvis skulle bli sämre om man 

testade muntliga språkfärdigheter i studentprovet. Det var faktiskt någonting jag frågade även som en 

separat fråga. Påståendet lydde: ”Jag tror att jag skulle få ett bättre betyg i studentexamensprovet i 

svenska om det fanns ett muntligt prov med”. Merparten av deltagarna valde alternativet ”av annan 

åsikt” (85) medan bara 27 gymnasister svarade ”av samma åsikt” (se figur 12). Även om det inte var 
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alla som svarade så kan vi ändå dra slutsatsen att en större del av gymnasisterna tror att deras betyg 

snarare skulle bli sämre än bättre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: ”Jag tror att jag skulle få ett bättre betyg i studentexamensprovet i svenska om det fanns ett muntligt 

prov med.” 

 

Förutom över dessa faktorer oroar många sig över hur provet skulle genomföras och ordnas utan att 

det skulle bli ojämlikt för deltagare. Jag hade en annan öppen fråga om gymnasisternas åsikter om 

bedömning av muntliga provet i studentskrivningar. Frågan var en följdfråga till påståendet ”Jag ser 

bedömning av muntlig språkfärdighet som problematiskt i studentexamensprov” och det lydde: ”Ifall 

ja, hur?”. Svaren jag har fått på följdfrågan visar att de gymnasister som ser bedömningen som 

problematisk oroar sig över likadana aspekter, till exempel bedömningskriterier och det hur de kan 

väljas ut utan att bli ojusta för deltagare. Frågan som många gymnasister har ställt till mig i 

frågeformuläret är hur provet skulle bedömas. Så som bland annat Canales och Swains (1980) modell 

visar innefattar kommunikativ språkförmåga olika slags kompetenser och kommunikationsstrategier 

som kan vara svåra att bedöma samtidigt.  Eftersom bedömningskriterierna är ganska svåra att 

bestämma och använda är gymnasisternas bekymmer inte helt grundlösa (se Takala 1997). Flera 

informanter har dessutom undrat hur bedömare kan bedöma varje deltagare på ett likadant sätt. 

Överhuvudtaget har många nämnt orättvisan som ligger bakom provet. Enligt informanterna talar alla 

människor olika; till exempel blyghet eller olika talfel verkar oroa gymnasisterna väldigt mycket. Det 

som också ger anledning till bekymmer är organisering av provet i praktiken. Till exempel oljud eller 

tekniska problem som kan uppstå har väckt frågan om hur allt kan organiseras på ett lämpligt sätt. 
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Dessa bekymmer är motiverade (se kapitel 2.4.1). Dessutom har gymnasisterna tagit upp stress, sina 

egna bristfälliga kunskaper i muntlig svenska och den spännande situationen med provet.   

Även om många svarade tidigare att det är bäst att göra muntliga uppgifter med ett par eller i små 

grupper svarade gymnasisterna ändå nu att det muntliga studentexamensprovet skulle de helst vilja 

göra ensamma därför att paret kan påverka resultatet. Jag hade även ett separat påstående kring ämnet 

som lydde ”Om det testades muntliga språkfärdigheter i studentexamensprov skulle det vara bäst att 

göra provet ensam istället för med paret” och största delen av gymnasisterna (80) svarade ”av samma 

åsikt” på påståendet. Dessutom svarade den näststörsta delen (39) ”delvis av samma åsikt”. Ändå var 

resten av svaren ganska fördelade bland gymnasister. Gymnasisterna är bekymrade över sina betyg 

och dessutom kan högskoleantagningsreformen (se kapitel 2.4) förstärka gymnasisternas olika åsikter 

om muntliga prov på lektioner och i studentexamensprovet. Det kan kännas tryggare att göra provet 

ensam och vara ansvarig för betyget själv utan att någon annan har möjlighet att påverka resultaten. 

 Jag hade även en följdfråga om gymnasisternas önskemål om provtypen. Frågan var: ”Vilken av 

dessa provtyper skulle du helst vilja göra i det muntliga språkprovet i studentskrivningar?” och 

svarsalternativen var ”Jag skulle helst läsa en färdig text”, ”Jag skulle helst prata fritt om ett färdigt 

ämne”, ”Jag skulle helst diskutera med paret” samt ”Någonting annat”. Den största merparten hade 

svarat ”Jag skulle helst läsa högt en färdig text” (se figur 13). Svaren på det öppna svarsalternativet 

”Något annat” visade att somliga skulle vilja kombinera uppgifter till exempel högläsning och 

diskussion medan andra svarade att de inte skulle vilja göra något muntligt prov alls. Varierande 

åsikter om provtyper kan bero på flera faktorer bland annat gymnasisternas personlighet eller egna 

styrkor och svagheter gällande muntliga språkkunskaper i svenska. Det har redan konstaterats att flera 

aspekter kan förstöra testens validitet, vilket betyder att provtypen måste planeras noggrant innan 

man kan bestämma sig att använda provet på riktigt som en del av studentskrivningarna. 
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Figur 13: ”Om det testades muntliga språkfärdigheter i studentexamensprov skulle det vara bäst att göra 

provet ensam istället för med paret”/ Vilken av dessa provtyper skulle du helst vilja göra i det muntliga 

språkprovet i studentskrivningar? 

 

 

Slutsatsen vi kan dra om gymnasisternas åsikter om testning av muntlig språkfärdighet i 

studentexamen är att de har väldigt uppdelade åsikter och att de inte tar tydligt ställning för eller emot 

muntliga provet. Dessutom har de gett varierande motiveringar till att de ställer sig negativa eller 

positiva till provet. Gymnasisterna som ser det muntliga provet som positivt vädjar till muntliga 

språkkunskapers viktighet i vardagligt liv. De ser muntliga språkfärdigheter som en del av 

språkkunskap som man skulle studera mer i skolan om det testades i studentexamen (se t.ex. Green-

Vänttinen & Korkman & L-E 2010 och Ervasti 2017). De gymnasister som är emot studentprovet 

vädjar bland annat till stress som provet skulle förorsaka. Gymnasisterna är dessutom oroade över 

sämre betyg och svårigheter som ordning av provet skulle förorsaka. Även i Rajas (2020) 

undersökning oroar gymnasister sig för hur provet ska ordnas och bedömas samt hur nervositeten 

inför provet kan påverka resultaten (se kapitel 2.5).  

Även om gymnasisterna anser muntliga övningar som nyttiga är provet en mer komplicerad helhet 

som gymnasisterna inte ställer sig så positiva till i klassrummet eller som en del av studentskrivningar 
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(se kapitel 5.2).  Av kapitel 5.1 framgår att många gymnasister inte har muntliga prov i svenskkurser. 

Även detta kan påverka gymnasisternas åsikter om det muntliga provet i studentskrivningar. Det kan 

även vara svårt att föreställa sig provet när de inte har sett något tydligt exempel på det. Alla kan ha 

olika föreställningar och uppfattningar om hurdant provet eventuellt skulle vara.  

Ovan har jag presenterat gymnasisternas kunskaper, uppfattningar och åsikter om muntlig färdighet 

och muntligt prov och även utrett dem ur bostadsortens synvinkel. I det sista delkapitlet utreder jag 

ifall det finns andra faktorer som har någon koppling till gymnasisternas åsikter och uppfattningar så 

som gymnasisternas lärokurs samt kunskapsnivå.  

 

5.4  Faktorer som kan påverka gymnasisternas åsikter och uppfattningar 
 

Som redan konstaterats i kapitel 5.1. kan en svenskspråkig bostadsort påverka gymnasisternas åsikter 

och kunskaper i muntlig svenska. Eftersom mitt delsyfte har varit att ta reda på faktorer som kan 

påverka gymnasisternas åsikter, utreder jag även andra påverkande faktorer. Sådana är bland annat 

inlärarens personlighet, attityd, motivation, lärokursen inläraren går på eller inlärarens 

språkkunskaper. De två sistnämnda har jag redan ställt frågor om och de kan således fördjupas mer. 

I kapitel 5.4.1 utreder jag hur lärokursen som gymnasisterna går på (A respektive B-svenska) påverkar 

valet att delta i studentexamensprovet eller kursen i muntlig språkfärdighet. Dessutom undersöker jag 

hur lärokursen kan påverka gymnasisternas åsikter om det eventuella muntliga provet i 

studentskrivningar. I kapitel 5.4.2 tar jag reda på kunskapsnivåns inverkan på valet att delta i 

studentexamensprovet eller kursen i muntlig språkfärdighet samt dess inverkan på åsikter om det 

eventuella muntliga provet i studentskrivningar. 

 

5.4.1 Lärokursens inverkan 

 

Lärokurserna A och B har olika kunskapsnivåer som mål för inlärningen (se kapitel 2.2). Antalet 

informanter i min undersökning som läser B-svenska är nästan tre gånger större än antalet informanter 

som läser A-svenska. Att jag bara har haft 68 gymnasister som läser A-svenska kan påverka även 

reliabiliteten av resultaten vilket jag måste beakta. Jag utreder nedan hur lärokursen påverkar 

gymnasisternas val att delta i studentexamensprov i svenska genom att lärokursvis redogöra för hur 

gymnasisterna har svarat på frågan ”Kommer du att skriva svenska i studentskrivningarna?”. 

Resultaten visar tydligt att merparten av de som läser A-svenska har svarat jakande medan merparten 
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av de som läser B-svenska har svarat nekande på frågan (se figur 14). Det jakande svaret av 

gymnasisterna som läser A-svenska är dessutom tydligare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Kommer du att skriva svenska i studentskrivningar? 

 

Efter att ha utrett deltagandet i studentskrivningar har jag tagit reda på lärokursens inverkan på 

deltagandet i kursen i muntlig språkfärdighet. Det har framgått att många av de som går i årskurs två 

inte har varit så säkra på deltagandet i muntlig kurs, vilket påverkar även dessa resultat. Merparten 

av de som läser A-svenska kommer från Vasa, gick i årskurs två och var osäkra på deltagandet i den 

här muntliga kursen. Resultaten visar ändå att merparten av de som läser B-svenska är säkra på att de 

inte kommer att delta i kursen i muntlig språkfärdighet. Det nekande svaret av de som läser B-svenska 

är dessutom tydligare än det nekande svaret av de som läser A-svenska (se figur 15). 
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Figur 15: Kommer du att avlägga kursen i muntlig språkfärdighet? 

 

Till slut har jag utrett hur lärokursen påverkar gymnasisternas åsikter gällande muntliga provet i 

studentskrivningar. Resultaten visar ändå inget samband mellan någondera lärokursen och 

gymnasisternas åsikter och därför presenterar jag inte resultaten i detalj.  

Slutsatsen vi kan dra är att de som läser den långa A-svenskan kommer mer sannolikt att skriva 

svenska språket i studentskrivningar medan merparten av de som läser B-svenska inte kommer att 

skriva svenska. Liknande mönster gäller även kursen i muntlig språkfärdighet. Trots att flera 

informanter är osäkra om deltagandet är det ändå största delen av de gymnasister som läser B-svenska 

som har svarat nekande på frågan. Eftersom det är obligatoriskt att läsa svenska i Finland är man 

tvungen att välja någondera lärokursen. Vi kan anta att de som inte är så intresserade av svenska 

språket väljer hellre den medellånga lärokursen framför den långa. Det är dessutom möjligt att byta 

lärokursen mitt under studier och troligtvis har de som inte är så pass intresserade valt studera B-

svenska senast i gymnasiet. Detta kan förklara företeelsen där de som läser B-svenska är inte så ivriga 

att delta i studentskrivningar eller muntliga kursen jämfört med de gymnasister som läser A-svenska. 

Deltagandet kan ändå ha något slags samband med gymnasistens kunskaper i läroämnet, vilket jag 

utreder i nästa delkapitel. 

 

 

5.4.2 Kunskapsnivåns inverkan 

 

Förutom att lärokursen kan påverka gymnasisternas vilja att delta i studentskrivningar och den 

muntliga kursen, har jag även utrett kunskapsnivåns inverkan. Jag har granskat kunskapsnivåns 

inverkan på samma faktorer som i föregående delkapitel. När det gäller deltagandet i 

studentexamensprov i svenska har jag valt att undersöka gymnasisternas genomsnittliga betyg, alltså 

två senaste kursbetyg, därför att studentexamensprovet inte ännu har någonting att göra med muntliga 

språkkunskaper. Däremot har jag valt att undersöka gymnasisternas självbedömda betyg om deras 

muntliga språkfärdigheter när jag granskar hur kunskapsnivån påverkar deltagandet i muntlig kurs 

eller åsikter om det eventuella muntliga provet. Eftersom gymnasisterna själva har bedömt sina 

muntliga språkkunskaper kan jag inte vara säker på att de stämmer med den egentliga kunskapsnivån. 
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Detta betyg är ändå det närmaste man kan få uppgifter om när det gäller gymnasisternas muntliga 

språkkunskaper och därför har jag bestämt mig att använda det. Även Raja (2020) konstaterar i sin 

undersökning att gymnasisternas egna tankar om sina muntliga språkkunskaper påverkar det hur de 

tänker om det eventuella muntliga provet i studentexamen (se kapitel 2.5). I varje undersökningsfall 

har jag delat betygen i tre grupper som är: 4–6, 7–8 och 9–10.  

Först har jag undersökt hur gymnasisternas genomsnittliga kursbetyg påverkar deras val att delta i 

studentexamensprovet i svenska. Av gymnasisternas svar framgår att de som har fått högre betyg i 

två senaste svenskkurser oftare har svarat ”Ja” på frågan ”Kommer du att skriva svenska i 

studentskrivningar?”. Likaså har de som har fått sämre betyg i de två senaste kurserna vanligtvis 

svarat ”Nej” på frågan (se figur 16). Det känns ganska naturligt att de som har bättre kunskaper i 

svenska, är även säkrare på att de kommer att skriva svenska i studentskrivningar.  

 

 

Figur 16: Kommer du att skriva svenska i studentskrivningar? 

Den andra faktorn som jag har utrett är hur gymnasisternas självbedömda betyg i muntlig 

språkfärdighet påverkar deras val att delta i kursen i muntlig språkfärdighet. Även i detta fall måste 

man komma ihåg att många som gick i årskurs två var osäkra på deltagandet. Resultaten följer delvis 

samma mönster som i föregående fråga. De som bedömer sina muntliga språkkunskaper med de lägsta 

betygen (4–6) har oftast valt svarsalternativet ”Nej” på frågan ”Kommer du att avlägga kursen i 

muntlig språkfärdighet?”. Därför att så många av gymnasisterna har varit osäkra på deltagandet blir 

det svårt att analysera svaren av de som har bedömt sina muntliga språkfärdigheter med betygen 7–8 

eller 9–10 (se figur 17). 
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Figur 17: Kommer du att avlägga kursen i muntlig språkfärdighet?  

 

Trots att lärokursen inte påverkade märkbart gymnasisternas åsikter om det muntliga provet, är det 

annorlunda när det gäller gymnasisternas kunskapsnivå. Påståendet jag hade ställt till gymnasisterna 

om det muntliga provet i studentskrivningar var: ”Jag tycker att det skulle vara bra om man testade 

även muntliga språkkunskaper som en del av studentprovet i svenska”. Genom att jämföra 

gymnasisternas självbedömda betyg av muntlig språkfärdighet och svaren på påståendet kan vi märka 

att de som bedömer sina muntliga språkkunskaper med högre betyg (9–10) oftare har valt 

svarsalternativet ”delvis av samma åsikt” (10) eller ”av samma åsikt” (10). Däremot har de som 

bedömer sina muntliga språkkunskaper med lägre betyg (4–6) oftare valt svarsalternativet ”av annan 

åsikt” (se figur 18).  Vi kan således konstatera att samma mönster som framgår av Rajas (2020) 

undersökning, stämmer även med min undersökning; de som bedömer sina muntliga språkfärdigheter 

som bättre ställer sig även mer positiva till det muntliga provet jämfört med de som inte anser att de 

är bra på att prata svenska. 
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Figur 18: ”Jag tycker att det skulle vara bra om man testade även muntliga språkkunskaper som en del av 

studentprovet i svenska” 

 

Slutsatsen om kunskapsnivåns inverkan på gymnasisternas åsikter eller uppfattningar är att ju högre 

betyg gymnasister har fått i de två senaste kurserna i svenska desto mer sannolikt kommer de delta i 

studentexamensprovet i svenska. Det framgår ändå inte hur betyget eller beslutet att skriva svenska, 

har påverkat varandra. Om en gymnasist först har bestämt sig för att skriva svenska i 

studentskrivningar kan ett bra betyg även vara ett resultat av beslutet. Utöver det genomsnittliga 

kursbetyget finns det även ett samband mellan låga självbedömda muntliga språkfärdigheter och ett 

nekande svar att inte delta i kursen i muntlig språkfärdighet. Gymnasisternas egen bedömning av sina 

muntliga språkkunskaper kan dessutom påverka deras åsikter om det eventuella muntliga provet i 

studentexamen. De som bedömer sina muntliga språkkunskaper som bättre ställer sig även mer 

positivt till ett muntligt delprov i studentexamen. Som redan tidigare har konstaterats kunde beslutet 

att testa gymnasisternas muntliga språkkunskaper som en del av studentexamensprovet påverka 

gymnasisternas sätt att studera muntlig svenska vilket också kunde påverka gymnasisternas 

kunskaper.   
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6 Sammanfattning och slutdiskussion  
 

Syftet med denna avhandling har varit att utreda finska gymnasisters åsikter om det eventuella 

muntliga delprovet i studentexamen i svenska språket. Resultaten som jag har fått genom att granska 

gymnasisternas svar i frågeformuläret visar att även om gymnasisternas åsikter skiljer sig från 

varandra uppstår det ändå vissa faktorer som tillsammans kan ses påverka gymnasisternas åsikter och 

uppfattningar.  

Min första forskningsfråga var: ”Hurdana åsikter har finska gymnasister om testning och bedömning 

av muntliga språkkunskaper i studentexamensprovet i svenska språket?”. Merparten av 

gymnasisterna ser muntliga övningar som nyttiga och skulle vilja lära sig att tala svenska precis som 

de redan presenterade tidigare forskningar har visat (se Green-Vänttinen & Korkman & Lehti-Eklund 

2010 och Raja 2020). Trots detta är muntliga prov inte så populära bland gymnasisterna varken i 

klassrummet eller i studentprovet. En faktor som kan förklara detta är att gymnasisterna verkar vara 

oroade över sina betyg. De önskar att till och med muntliga övningar som görs under lektioner skulle 

vara lättsamma istället för krävande så att man skulle kunna öva sig i lugn och ro. När det gäller 

muntligt prov i studentexamen har gymnasisterna åsikter både för och emot. En del av dem anser att 

det muntliga delprovet i studentexamen känns som stressande och spännande. En annan sak som 

bekymrar gymnasisterna är det hur provet ska ordnas i praktiken. De är oroade över hur provet kan 

bedömas på ett jämlikt sätt samt hurdana bedömningskriterierna skulle vara. Den problematiska sidan 

av bedömningskriterier har presenterats i kapitel 2.1 och även om valet av bedömningskriterierna kan 

vara utmanande är det ändå viktigast att visa dem tydligt för alla deltagare före provet (se Takala 

1993). En lösning till den utmanande bedömningen åtminstone under lektionerna kunde vara att dela 

bedömningen i mindre komponenter (analytisk bedömning) och fokusera på en nivå (t.ex. ordnivån) 

i taget, så som till exempel FOKUS-projektet visar (se Heinonen & Kautonen 2017). 

En lite större majoritet av gymnasisterna ställer sig ändå positivt till muntliga delprovet i 

studentexamen och de har motiverat sin inställning genom att vädja till exempel till betydelsen av 

muntlig svenska i vardagen. Flera gymnasister ser muntliga språkkunskaper som ett viktigt delområde 

i språket och dessutom har flera av dem svarat att de skulle förändra sitt sätt att studera muntlig 

svenska om det testades i studentexamensprovet. Gymnasisternas egen bedömning av sina kunskaper 

av muntlig svenska kan ses påverka deras åsikter om det muntliga provet i studentexamen. Dessutom 

svarade några av gymnasisterna att de inte kommer att skriva svenska i studentskrivningar, vilket 

troligtvis också påverkar deras åsikter. Flera gymnasister upplever att deras muntliga språkfärdigheter 

inte är så bra vilket får dem att bli bekymrade över ett dåligt betyg, troligtvis ännu mer på grund av 
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högskoleantagningsreformen (se kapitel 2.4). Om gymnasisternas muntliga språkkunskaper övades 

mer under kurser med lägre tröskel, utan en sträng bedömning som gymnasisterna anser som 

stressande, kunde deras inställning till muntliga prov bli annorlunda. Enligt min åsikt kan muntliga 

prov kännas som främmande och besvärliga därför att de andra delområdena i språket länge har 

uppskattats mer än muntliga språkfärdigheter och dessutom har skriftliga prov dominerat i 

skolvärlden. En annan lösning till att bedömning av muntliga språkfärdigheter upplevs som 

utmanande kunde vara favorisering av formativ istället för summativ bedömning (se Lievonen 2020). 

I stället för ett stort och stressande muntligt prov i slutet av kursen skulle det vara bättre med 

kontinuerlig respons om muntliga språkfärdigheter under kursens gång. Flera gymnasister tycker att 

muntliga språkkunskaper inte övas tillräckligt i skolan och dessutom finns det gymnasier där muntliga 

språkkunskaper inte alls testas. Det känns inte så konstigt att en stor del av gymnasisterna ställer sig 

negativt till det eventuella muntliga provet i studentexamen när muntliga övningar samt prov under 

kurser inte görs lika ofta som de skriftliga.  

Som vi redan har konstaterat är det väldigt många faktorer som kan påverka gymnasisternas åsikter. 

Den första faktorn jag undersökte var bostadsort och den andra forskningsfråga var: ”Hurdan 

inverkan har bostadsort på gymnasisternas åsikter?”. När det gäller genomsnittliga kursbetyg i 

svenska finns det inte några stora skillnader mellan de fyra bostadsorterna: Vasa, Helsingfors, 

Tammerfors och Jyväskylä. Trots det var det självbedömda betyget av muntliga språkfärdigheter i 

svenska lite högre bland de gymnasister som kommer från den enda tvåspråkiga staden, Vasa. 

Dessutom använder gymnasisterna i Vasa oftare muntlig svenska utanför klassrummet och i mer 

mångsidiga situationer jämfört med gymnasisterna i de tre andra städerna. I Vasa och Helsingfors 

kommer merparten av gymnasisterna att skriva svenska i studentskrivningar i motsatsen till 

Tammerfors och Jyväskylä. Dessutom har merparten av gymnasisterna i Tammerfors och Jyväskylä 

svarat att de inte heller kommer att delta i kursen av muntlig språkfärdighet. Vi kan således konstatera 

att gymnasisternas svar i Tammerfors och Jyväskylä skiljer sig från gymnasisternas svar i Vasa och 

Helsingfors och att gymnasisterna i Tammerfors och Jyväskylä ställer sig på något sätt mer negativt 

till muntlig svenska. Gymnasisterna som kommer från Vasa ställer sig mest positivt till muntlig 

svenska vilket kan förklaras med ett större antal svenskspråkiga i Vasa. Det oväntade resultatet var 

ändå att muntliga prov inte ordnas så pass ofta i Vasa och Helsingfors jämfört med de mest 

finskspråkiga städerna Tammerfors och Jyväskylä. 

Det finns några faktorer som ändå kan ha påverkat de ovannämnda resultaten. Till exempel en lägre 

årskurs har troligtvis påverkat gymnasisternas osäkra svar om de kommer att delta i en muntlig kurs 

eller inte. Dessutom läser informanterna både A- och B-svenska, vilket betyder att vi inte kan jämföra 
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till exempel de kursbetyg som gymnasisterna har fått i olika bostadsorter därför att olika lärokurser 

kräver olika kunskaper. Dessutom är antalet gymnasister från Helsingfors betydligt mindre jämfört 

med antalet gymnasister som kommer från de tre andra städer. 

Utöver bostadsorten finns det även andra påverkande faktorer och den sista forskningsfrågan var 

således: ”Vilka andra saker påverkar gymnasisternas åsikter?”. Informanternas uppfattningar och 

åsikter om muntliga språkfärdigheter kan påverkas av flera faktorer till exempel ens egen attityd, 

personlighet eller det att man inte nödvändigtvis har haft några muntliga prov under kurser i svenska. 

Ändå undersökte jag gymnasisternas lärokurs och kunskapsnivå närmare. Resultaten visar att 

merparten av de som läser B-svenska har svarat nekande på frågan om deltagandet i 

studentskrivningar eller muntlig kurs. Däremot har merparten av de som läser A-svenska svarat 

jakande på frågan om deltagandet i studentskrivningar, även om de inte är så säkra på deltagandet i 

muntlig kurs. Detta kan berätta om lägre motivation för språket hos de som läser B-svenska eller 

möjligen högre mål hos de som läser A-svenska. Dessutom kan kunskapsnivån ses påverka 

gymnasisternas val att delta i studentskrivningar och muntlig kurs på det sättet att de som har fått 

sämre betyg eller bedömt sina muntliga språkkunskaper som sämre, kommer inte att delta i 

någondera. Kunskapsnivån påverkar också gymnasisternas åsikter om muntligt studentexamensprov; 

de som har bättre betyg ställer sig mer positivt till det eventuella muntliga provet i studentexamen. 

När det gäller undersökningens reliabilitet (se kapitel 4.2) kan jag inte vara säker på om informanterna 

svarade sanningsenligt. Dessutom svarade alla informanter inte på varje öppen fråga utan några av 

dem hoppade över genom att skriva bara ett streck. Jag kan inte vara säker på om någon av 

informanterna har svarat mer än en gång eller om någon av frågorna har förståtts fel av informanterna. 

Dessa saker är ganska omöjliga att utreda. Undersökningens validitet har uppfyllts däremot utan 

problem eftersom gymnasisternas svar har gett svar på mina forskningsfrågor.  

Även om muntliga språkfärdigheter inte ännu testas i studentprovet utvecklas provet hela tiden vidare. 

Till exempel Digitala-projektet, nya möjligheter med teknologin samt muntliga studentexamensprov 

i andra länder som förebilder kan bidra till utvecklandet (se kapitel 2.4.1). Att kursen i muntlig 

språkfärdighet måste ordnas i varje gymnasium idag har varit ett stort steg framåt även om kursen 

inte ännu är obligatorisk för gymnasister. Efter att läroplanen har inletts i augusti 2021 kan man börja 

undersöka hur dess genomförande har påverkat undervisning och bedömning av muntliga 

språkfärdigheter i svenska. Till exempel gymnasisters åsikter kunde utredas igen efter tillämpningen 

av den nya läroplanen. Även om det inte kommer att ske några stora och konkreta förändringar i och 

med GLP2019 när det gäller muntliga språkkunskaper får muntligheten ändå en mer markerad 

ställning (se GLP2019), vilket till exempel kan påverka innehållet i lokala läroplaner. Bland annat 
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mångsidig kompetens som uppmuntrar gymnasisterna att tillämpa sina kunskaper även utanför 

gymnasiet är en aspekt som kan främja gymnasisters muntliga språkkunskaper (se GLP2019). Mycket 

beror på lärare och deras sätt att undervisa samt resurser som lärare får, bland annat stöd och verktyg 

för bedömning av muntliga språkkunskaper. Gymnasisternas önskemål att öva mer muntlig svenska 

måste tas hänsyn till. Gymnasisterna i olika delar av landet föredrar lätta övningar som inte alltid 

bedöms och som kan göras i lugn och ro med paret. Med hjälp av en trygg atmosfär i klassrummet 

skulle muntliga övningar och prov inte kännas så spännande och stressande. Om muntliga 

språkfärdigheter övades tillräckligt mycket under lektionerna, även enligt gymnasisterna, skulle 

gymnasisterna troligtvis vara bättre beredda också för det muntliga provet som en del av 

studentskrivningar i framtiden.   
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