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Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia muutoksia B1-ruotsin oppikirjojen suullisissa 

tehtävissä tapahtuu ala-asteen ja lukion välillä. Mahdollisia muutoksia ja niiden syitä pohditaan 

aiheelle oleellisen kirjallisuuden ja opetussuunnitelmien avulla. Tutkimus on relevantti uusien 

opetussuunnitelmien ja opetusmateriaalien takia. Kyseisiä muutoksia ei myöskään ole aikaisemmin 

tutkittu. 

 

Puhuttu kieli on kielen alkuperäinen muoto ja sillä on paikkansa myös monien ihmisten arjessa. 

Koulumaailmassa kirjoitettu kieli on kuitenkin ollut kieltenopiskelussa dominoivampi osapuoli 

monien vuosien ajan. Vasta 1970-luvun ja kommunikatiivisen kieltenopetuksen tuomien muutosten 

jälkeen puhuttu kieli on alkanut saada enemmän painotusta. Muutos on vienyt pääpainon 

täydellisestä ääntämisestä kykyyn kommunikoida suullisesti muiden kanssa ja tulla ymmärretyksi. 

 

Tutkielman materiaalina toimii kaksi kirjasarjaa. Trampolin-kirjasarjan kirjat edustavat ala- ja 

yläkoulun oppimateriaalia, kun taas Fokus-kirjasarjan kirjat edustavat lukion oppimateriaalia. 

Molemmat kirjasarjat on tehty uusien opetussuunnitelmien mukaisiksi. Materiaali on analysoitu 

käyttäen laadullista sisällönanalyysia. Lisäksi tutkimus sisältää tulosten pohjalta tehtyjä omia 

havaintojani materiaalista. 

 



 

 

 

Tutkielman tulokset osoittavat, että eri koulutasojen välillä on joitain selkeitä eroja ja joitain hieman 

pienempiä eroja. Ylemmille tasoille mentäessä ääntämisen harjoittelu muuttuu toistamisesta 

lukemisen kautta harjoitteluun. Suulliset tehtävät muuttuvat myös työtavoiltaan kattavimmiksi ja 

sisältävät monipuolisempaa työskentelyä. Lisäksi tehtävät, jotka sisältävät draaman piirteitä, pelejä 

ja leikkejä, muuttuvat harvinaisemmiksi.  

 

Tutkielmassa näitä muutoksia tulkitaan aiheelle relevantin kirjallisuuden ja opetussuunnitelmien 

avulla. Tämänhetkisten kieltenopetuskäsitysten mukaan opetuksessa ei tähdätä täydelliseen 

ääntämiseen, jonka lisäksi opetussuunnitelmissa linjatut tavoitteet ääntämiselle lukion B1-ruotsissa 

edellyttävät perusteiden osaamista. Lukion opetussuunnitelman perusteissa mainitaan lisäksi, että 

opiskelijan tulisi oppia käyttämään kieltä luovasti ja rakentavasti. Tämän voidaan nähdä selittävän, 

miksi lukiossa on työtavoiltaan kattavampia ja monipuolisempia tehtäviä. Pelejä ja leikkejä 

käytetään opetuksessa motivoimaan ja ne nostetaan myös peruskoulun opetussuunnitelman 

perusteissa tärkeäksi työtavaksi. Pelien ja erilaisten leikillisten tehtävien määrän lasku lukioon 

mentäessä on täten linjassa näiden ohjeistusten kanssa. Lisäksi lukion opetussuunnitelman painotus 

luovaa ja rakentavaa kielenkäyttöä kohtaan voidaan ajatella selittävän muutoksen kohti tehtäviä, 

joissa on paremmat mahdollisuudet ilmaista itseään. 
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1 Inledning 

 

Som blivande lärare i svenska och engelska ser jag muntliga kunskaper som en mycket viktig del av 

språkkunskap. Skriftliga kunskaper är också viktiga men de har ofta betonats mycket starkare än de 

muntliga kunskaperna. Betoningen på skriftliga aspekter har kommit mycket klart fram i skolorna 

där största delen av proven utförs skriftligt. Speciellt på gymnasiet är betoningen på skriftliga 

kunskaper tydlig eftersom studentskrivningarna inte för tillfället testar muntliga kunskaper. Det är 

ett problem som ändå nu har observerats och diskuterats. Om skolorna och studentexamen börjar 

testa elevernas språkkunskaper även med muntliga prov är det viktigt att de muntliga övningarna i 

läromedlen förbereder eleverna och studerandena för detta. Det finns en stor skillnad mellan de 

kunskaper en elev på lågstadiet har och de kunskaper en studerande på gymnasiet har, vilket betyder 

att de muntliga övningarna borde anpassas till de olika kunskapsnivåerna som finns på de olika 

skolnivåerna. Den här avhandlingen diskuterar hur muntliga övningar i läromedel i B1-svenska 

förändras när man rör sig från lägre skolnivåer till högre skolnivåer. Som material använder jag 

läroboksserierna Trampolin och Fokus som analyseras med en kvalitativ innehållsanalys. 

 

1.1 Bakgrund 

Harjanne (2006: 21) betonar vikten av det muntliga språket och framhäver att människornas 

vardagliga liv bygger på muntligt språk, på att lyssna och prata. Greene (2013: 549–551) skriver att 

de muntliga kunskaperna har utforskats i flera tusen år. Även han betonar de muntliga kunskapernas 

betydelse för människornas allmänna liv. Erdönmez (2014: 39) konstaterar att för flera människor 

är det de muntliga kunskaperna som visar om någon är flytande i ett språk eller inte. 

 

Tergujeff & Kautonen (2019: 17) påminner om att när man lär sig ett nytt språk fungerar det inte på 

samma sätt som när man lär sig sitt modersmål. Enligt dem hjälper det att leva i en miljö där man 

hör och får använda språket. Tergujeff et al. (2019: 98–102) menar ändå att det inte räcker utan att 

också olika muntliga övningar behövs som stöd. Tergujeff & Kautonen (2019: 17) anger ändå att 

muntliga kunskaper inte förut har fått lika mycket betoning i undervisningen vilket har orsakat att 

en del av lärarna är osäkra på hur de ska undervisa i muntliga kunskaper. 

 

Rossi et al. (2017: 21–23) beskriver svensk språkutbildning i Finland och noterar att det är 

obligatoriskt att studera svenska; undervisning i svenska som det andra inhemska språket inleds på 
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lågstadiet och studierna fortsätter ända till högskolan där studerandena måste kunna svenska på en 

viss nivå. År 2014 publicerades de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen och de togs i bruk mellan åren 2016 och 2019. 2019 publicerades de nya grunderna för 

gymnasiets läroplan som togs i bruk för dem som började gymnasiet hösten 2021. De nya 

läroplanerna innebär förändringar i utbildningen och nya läromedel i skolorna som följer de här nya 

läroplansgrunderna. Dufva & Mäntylä (2017: 99) tar fram att det är vanligt för språklärare att 

använda läromedel mycket som stöd för undervisningen. Det betyder att läromedlen har en mycket 

stor roll för det som eleverna lär sig i skolan och hurdana attityder eleverna och studerandena 

utvecklar mot svenska språket.  

 

Tidigare magisteravhandlingar som liknar den här avhandlingen har gjorts av Kulmala (2013) och 

Peltoniemi (2021). Kulmala har i sin avhandling undersökt hur de muntliga övningarna förändras 

från högstadiet till gymnasiet medan Peltoniemi har undersökt två läroboksserier för gymnasiet. Två 

studier som inte liknar den här avhandlingen men utnyttjas som bakgrund är Green-Vänttinen et 

al.:s (2010) undersökning om svenska studier i gymnasiet och Lehti-Eklund & Green-Vänttinens 

(2011) undersökning om svenska studier i grundskolan. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka hur muntliga övningar i läromedel i svenska 

förändras när man rör sig från lågstadium till gymnasium och mitt fokus är på B1-svenska. Jag 

analyserar därmed läromedel i B1-svenska från lågstadium till gymnasium. Vidare är jag intresserad 

av att se hurdana slutsatser som kan dras utifrån skillnaderna och om de kan förklaras med hjälp av 

läroplanerna eller relevant teori om språkinlärning. Mina forskningsfrågor är följande: 

  

1. Vilka förändringar sker det i muntliga övningar i läromedel i B1-svenska från 

lågstadium till gymnasium? 

2. Vilka orsaker finns det till de eventuella skillnaderna? 

 

Ämnet är värt att undersöka eftersom det inte finns tidigare forskning med precis samma syfte. 

Muntliga övningar har forskats i men det finns inte studier om hur de förändras från lågstadium till 

gymnasium. Undersökningen motiveras även av att de nya läroplanerna har tagits i bruk. I och med 

de nya läroplanerna är också mitt material nytt och har därmed inte undersökts tidigare. 
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1.3 Disposition 

Avhandlingen fortsätter med kapitel 2 där jag presenterar avhandlingens teori. I teorikapitlet 

fokuserar jag på att ge en bakgrund till muntliga kunskaper och deras inlärning men inramningen 

inkluderar också relevant teori som gäller läromedel. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning som 

fungerar som stöd för den här avhandlingen. I kapitel 4 diskuteras hur avhandlingen har utförts och 

vad materialet består av. I kapitel 5 presenteras och diskuteras analysresultaten och i kapitel 6 

sammanfattas avhandlingen. 

 

2 Teori 

 

I det här kapitlet presenterar jag teori som är relevant för min avhandling. Jag inleder med allmän 

teori om muntliga kunskaper och deras plats i skolvärlden, med speciellt fokus på B1-svenska (2.1). 

Eftersom avhandlingen är en läromedelsanalys presenterar jag också teori som gäller 

läroboksstudier (2.2). 

 

2.1 Muntliga kunskaper 

I det följande ger jag en allmän bakgrund till muntliga kunskaper. Efter det tar jag fram vad 

läroplanerna säger om muntliga kunskaper i B1-svenska (2.1.1). Jag avslutar delkapitlet med 

teoretiska synpunkter och tips på undervisning i muntliga kunskaper (2.1.2). 

 

Greene (2013: 549) noterar att muntlig kommunikation är ett ämne som har studerats i flera 

årtusenden. Han tillägger att ämnet har undersökts redan i forntida Egypten och att litteraturen från 

den tiden är fortsatt relevant. Greene (2013: 549) noterar vidare att orsaken till det här flera tusen år 

gamla intresset är att det är fråga om ett viktigt ämne som påverkar människornas liv. Harjanne 

(2006: 21) resonerar i samma banor och poängterar att muntligt språk är en viktig del av vårt 

vardagliga liv eftersom det bygger på att lyssna och prata.  

 

Harjanne (2006: 23–34) tar upp att talspråk är språkets ursprungliga form och har andra normer än 

skriftspråk. Hon anger att det finns skillnader i produktion, mottagning, syfte och de situationer där 

språket används. Hon tillägger att en central del av talspråket är att det finns en tidsbegränsning när 

man använder det vilket betyder att tal är flyktigt och processbetonat. Hughes & Reed (2017: 4) 

skriver att pratande är en kunskap som kräver flera andra kunskaper och Erdönmez (2014: 40–43) 

tar fram att man kan dela kunskaper i muntligt språk i tre delar. Den första delen mekanik innehåller 
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artikulering, grammatik och ordförråd; det handlar alltså om att kunna använda rätta ord i rätt 

ordning med rätt artikulering. Den andra delen är funktion som innehåller färdighet att använda 

språk i olika sammanhang för olika funktioner. Talaren måste till exempel förstå när det är skäl att 

prata formellt och när det kan vara bättre att inte vara så formell. Den tredje delen Erdönmez (2014) 

tar upp är sociala och kulturella regler och normer vilket handlar om regler och strukturer som 

finns i kommunikation, till exempel vilka roller deltagarna antar i en diskussion. 

 

Erdönmez (2014: 39) menar att muntliga kunskaper ofta är det första människor tänker på när de 

definierar om en person är flytande i ett språk eller inte. Muntliga kunskaper ses som den viktigaste 

delen av språkkunskap och en del uppfattar till och med muntliga kunskaper som detsamma som 

språkkunskap. Enligt Erdönmez (2014: 39) är det till och med vanligt att mäta språkutveckling 

enligt hur man klarar sig i muntlig kommunikation i stället för i läsande, förståelse eller skrivande. 

Greene (2013: 551) tar upp att tidigare undersökningar även visar att muntliga kunskaper har stor 

påverkan på det sociala livet. Ju bättre kunskaper man har desto lättare är det att skapa och 

underhålla sociala kontakter, vilket för sin del återspeglas på ens välbefinnande. Tergujeff & 

Kautonen (2019: 15–17) betonar också vikten av muntliga kunskaper och noterar att muntliga 

kunskaper har börjat värdesättas mer i arbetslivet i och med den globaliserade världen eftersom 

kommunikation i arbetslivet har bytt form. De beskriver att där man förr skickade brev och epost är 

det nuförtiden vanligt att ha samtal eller videosamtal där de muntliga kunskaperna är mycket 

viktiga, vilket har lett till att det krävs språkkunskaper i olika språk i många olika slags vanliga 

yrken. Greene (201: 549) betonar också de muntliga kunskapernas betydelse på jobbmarknaden där 

de ses som en av de viktigaste kunskaperna och enligt tidigare undersökningarna har de också stor 

inverkan på de resultat man får i jobbet.  

 

Muntlig kommunikation kräver olika slags språkliga kunskaper. Talaren måste kunna planera och 

formulera informationen som hen vill förmedla och kunna artikulera sitt budskap. Planerandet 

handlar om kognitiva kunskaper, formuleringen om lingvistiska kunskaper och artikuleringen om 

fonetiska kunskaper. De andra personerna som deltar i interaktionen måste kunna lyssna, 

identifiera, förstå och uppfatta informationen. Lyssnande handlar om auditiva kunskaper, 

förståendet om lingvistiska kunskaper, identifierande om semantiska kunskaper och uppfattandet 

om kognitiva kunskaper. Samtalsdeltagarna behöver också ta hänsyn till kontext och kunna 

formulera sitt meddelande utifrån verbal och ickeverbal information. (Harjanne 2006: 21–22.) 

 



 

5 

 

Förutom de ovannämnda färdigheterna tillägger Harjanne (2006: 22) att muntlig kommunikation 

också förutsätter kommunikationsfärdigheter. Hon noterar att kommunikationsfärdigheterna kan 

uppfattas bestå av fyra olika komponenter och fortsätter med att beskriva de här komponenterna. 

Den första av dem är verbala och icke-verbala kunskaper som inkluderar fonetiska kunskaper, 

kunskap om olika ord eller idiom och att kunna använda lämpliga gester och miner. Den andra 

komponenten är strategikunskaper som betyder att kunna delta i interaktionen, ta och tilldela turer 

och att kunna formulera sina åsikter. Den tredje komponenten är funktionella kunskaper som 

innehåller förmåga att ge och ta emot information och att identifiera sociala normer som finns och 

förhålla sig till dem. Den fjärde komponenten är mottagnings- och evalueringskunskaper som 

innebär att kunna ta emot och evaluera information. Greene & Burleson (2003) diskuterar olika 

kommunikationsfärdigheter i sin bok och även de listar de här fyra komponenterna bland de 

centrala kunskaperna. En skillnad i jämförelse med Harjanne (2006) är att de inte nämner verbala 

kunskaper separat men de lyfter ändå fram att verbala kunskaper behövs för att vara en kompetent 

deltagare i interaktion (Greene & Burleson 2003: 180). 

 

Med tanke på svenska språket i Finland finns det flera motiv till att lära sig kommunicera muntligt 

på svenska. Tergujeff & Kautonen (2019: 15–17) påminner om att det nuförtiden inte är ovanligt att 

stöta på människor som pratar något annat språk än finska. Vidare påminner de om att svenska är ett 

språk med historisk närvaro i Finland, som i dagens läge är speciellt vanligt vid de sydvästra 

kustområdena. Bland annat Elio (2004) och Norrby et al. (2015: 122) tar upp att både svenska 

språket och den svenskspråkiga minoriteten har en stark ställning i Finland. År 2020 fanns det 

287 871 människor i Finland med svenska som modersmål vilket betyder att ungefär 5,2 % av 

populationen är svenskspråkig (Finlands officiella statistik, 2021).  

 

2.1.1 Muntliga kunskaper i finsk språkutbildning och B1-svenska 

Dufva & Mäntylä (2019: 100) noterar att eftersom skrivet språk traditionellt har haft mer prestige 

än muntligt språk har språk i regel utforskats genom skriftliga aspekter. Det har enligt dem lett till 

att skriftligt språk har setts som mer korrekt medan muntligt språk uppfattats som ”en bristfällig 

avledning”. Dufva & Mäntylä (2019: 100) tar vidare fram att de här synvinklarna också har 

påverkat språkundervisningen.  

 

Tidigare har det varit vanligt att man i skolan sätter mer vikt på skriftliga kunskaper i andra och 

främmande språk. Speciellt grammatik, lexikon och förmåga att skriva är delområden som ofta har 
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ansetts vara viktigare än de muntliga kunskaperna. Situationen har motiverats med att eleverna lär 

sig muntliga kunskaper automatiskt när de hör språket i skolan och på fritiden. En annan orsak är att 

skriftspråk automatiskt får mer betoning eftersom eleverna studerar med stöd av en lärobok. Många 

lärare anger också att det är jobbigt att hålla och bedöma muntliga prov. Vidare kan man påstå att 

många nuvarande lärare inte har haft lika mycket betoning på muntliga kunskaper när de själva varit 

i skolan och därför kan vara osäkra på att undervisa i ämnet. (Tergujeff & Kautonen 2019: 12, 17.) 

 

Tergujeff & Kautonen (2019: 17–18) anger att undervisning i muntliga kunskaper nuförtiden syftar 

på att eleverna och studerandena blir förstådda medan syftet förut har varit att kunna uttala perfekt. 

De menar att förr i tiden var det främsta fokuset på uttal som har övats till exempel genom att 

upprepa efter en modell eller att läsa högt. Harmer (2001: 201) resonerar i samma banor och 

förklarar att de muntliga övningarna inte mera fokuserar på att eleverna och studerandena blir 

perfekta i uttal och grammatik utan att fokus har skiftat mot mer kommunikativa aspekter. Tergujeff 

& Kautonen (2019: 17–18) tar fram att kommunikativ språkundervisning blev populärt på 1970-talet 

och efter det har uttal fått allt mindre betoning i språkundervisningen. Enligt Tergujeff & Kautonen 

(2019: 17–18) har i stället olika samtalsövningar blivit vanligare tillsammans med andra former av 

kommunikativ undervisning. 

 

Tergujeff & Kautonen (2019: 17–18) förklarar ändå att på 2000-talet har man förstått att även uttal 

kan vara mycket viktigt eftersom felaktigt uttal i vissa situationer kan leda till missförstånd. 

Huhtamäki & Zetterholm (2017: 57) observerar att enligt deras undersökning anser lärarna att uttal 

är en viktig aspekt av språket som borde få tillräcklig uppmärksamhet i undervisningen. Harmer 

(2001: 183) noterar ändå att en del lärare tänker att eleverna kan lära sig att uttala ord korrekt utan 

att speciellt fokusera på det, vilket kan vara sant för vissa elever. Han tillägger att det är mycket 

nyttigt att också fokusera på uttal ibland eftersom då lär eleverna sig att höra skillnader mellan olika 

ljud vilket leder till att eleverna lär sig om språkets egenskaper. Harmer (2001: 183) exemplifierar 

med att läraren med förklararingar och demonstration om hur olika ljud uttalas kan bidra till att 

utveckla elevernas uttal.  

 

Rossi et al. (2017: 21) tar upp att barn i Finland kan börja studera svenska språket redan i förskolan. 

De tillägger att i grundskolan, gymnasiet, yrkesskolan och högskolan är det obligatoriskt att studera 

svenska. I grundskolan kan eleverna börja studera svenska som modersmål eller som A-lärokurs på 

första eller andra klassen (GLGU 2014: 103–128). De kan också börja studera svenska som det 

andra inhemska språket på tredje klass (kallas för A1-svenska) eller på fjärde eller femte klass (A2-
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svenska). Om eleverna inte har studerat den långa lärokursen, A1- eller A2-svenska, börjar eleverna 

studera den medellånga B1-svenskan på femte eller sjätte klass. Förut har det inte varit obligatoriskt 

att studera svenska på lågstadiet men i den nyaste läroplanen för grundskolan har man ändrat på det 

och nuförtiden börjar eleverna studera svenska senast på femte eller sjätte klassen. På gymnasiet är 

det nuförtiden också möjligt att studera B3-svenska för de studerande som tidigare har blivit 

befriade från studierna i svenska. Största del av eleverna börjar sina svenskastudier som B1-svenska 

på femte eller sjätte klassen (tidigare på sjunde klassen). I högskolan måste studerandena studera 

svenska och kunna visa att de kan språket på en viss nivå. (Rossi et al. 2017: 21–23.) 

 

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (GLGU 2014: 205) har B1-

svenska för klasserna 3–6 flera målsättningar som handlar om muntliga kunskaper. Undervisningen 

ska syfta på att eleverna får öva sina kommunikativa kunskaper i en tolerant miljö. Eleverna ska 

uppmuntras att hitta olika situationer utanför skolan där de kan använda svenska. Undervisningen 

ska stödja eleverna att öva olika kommunikativa situationer med betoning på muntliga situationer. 

Eleverna ska också uppmuntras att be om repetition och långsammare tempo om de har svårigheter 

att förstå. Olika fraser som har att göra med artighet bör läraren också undervisa i. Eleverna ska 

därtill uppmuntras att använda kontext för att förstå förutsebart muntligt och skriftligt språk som är 

på en lämplig nivå. Undervisningen ska erbjuda en riklig mängd av situationer där eleverna kan öva 

korta diskussioner och skrivande. (GLGU 2014: 205.) 

 

Också i klasserna 7–9 finns det flera målsättningar i GLGU (2014: 333–334) som handlar om 

muntliga kunskaper. Undervisningen ska styra eleverna mot positiv interaktion där det viktigaste är 

att eleverna blir förstådda. Eleverna ska uppmuntras att hitta möjligheter att använda svenska i sitt 

eget liv och stödas att använda svenska i olika situationer i skolan och utanför skolan. 

Undervisningen ska ge möjligheter att öva användning av olika medier genom att använda muntligt 

och skriftligt språk. Eleverna ska stödas att använda olika kommunikationsstrategier. Eleverna ska 

också lära sig mer om artighet. Eleverna ska vidare uppmuntras att förstå muntliga och skriftliga 

texter som är lämpliga för deras ålder och som de är intresserade av. Undervisningen ska även 

erbjuda en riklig mängd av situationer där eleverna kan öva korta diskussioner och skrivande med 

fokus på betoning och väsentlig information. (GLGU 2014: 333–334.) 

 

Grunderna för gymnasiets läroplan (GLGY 2019: 129, 136–139) tar upp olika målsättningar som 

finns för B1-svenska och muntliga kunskaper i svenska. Undervisningen ska syfta till att 

studerandena blir modigare att använda svenska mångsidigt i olika situationer där det är möjligt och 
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där det inte är meningen att kommunicera på samma nivå som de som har svenska som modersmål. 

Undervisningen ska också sträva efter att studerandena kan uppvisa information, kunskaper och 

vilja att använda svenska på ett kreativt och konstruktivt sätt. Studerandena ska också få 

erfarenheter om olika svenskspråkiga studie- och arbetssituationer. Muntliga kunskaper kommer 

även fram i målsättningarna och i de centrala innehållen för enstaka obligatoriska moduler. I 

modulen RUB11 syftar undervisningen på att studerandena blir modigare att använda svenska i 

vardagliga interaktionella situationer, med betoning på muntliga aspekter. Studerandena ska också 

utveckla sina kommunikationsfärdigheter. I modulen RUB12 ska undervisningen syfta på att 

studerandena lär sig att berätta om sitt eget liv, sina relationer och sin närmaste krets i olika 

situationer med hjälp av olika medium. Undervisningen ska också syfta på att förbättra 

studerandenas samtals- och lyssnandekunskaper. I de centrala innehållen ingår det att använda 

svenska i situationer som hör till studerandenas vardag och att öva uttal. I modulen RUB15 ska 

undervisningen syfta på att studerandena blir modigare att använda svenska i interaktionella 

situationer som handlar om studier och arbete. Till de centrala innehållen hör även interaktionella 

situationer som handlar om studier och arbete. (GLGY 2019: 128–129, 136–140.) 

 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) är ett instrument som 

Europarådet har utarbetat för att kunna ha en gemensam referensram för språkkunskap i olika 

länder, utbildningssektorer och institut (Council of Europe 2020: 27). Det finns sex olika nivåer 

som går från A1 till C2. De finska läroplanerna har anpassat det här systemet och planerat olika 

nivåer av kunskaper för språkundervisning i Finland (GLGY 2019: 370).  

 

Kunskapsnivån man syftar på efter sjätte klass för att få betyget åtta kräver nivån A1.2 i 

interaktionella kunskaper och nivån A1.1 i kunskaper att producera texter. Bland de interaktionella 

kunskaperna nämns att eleven klarar slumpmässigt av de vanligaste interaktionella situationerna 

och behöver mycket hjälp. I kunskaperna att producera text sägs det att eleven kan uttrycka sig 

mycket begränsat med hjälp av ord och fraser som har övats i undervisningen. I kunskaperna att 

producera text nämns det att eleven kan uttala några av de övade fraserna på ett begripligt sätt. 

(GLGU 2014: 206–207.) 

 

Kunskapsnivån man syftar på efter nionde klass är A1.3 för att få betyget åtta. Eleven ska klara sig i 

vanliga kommunikationssituationer även om hen ibland tar stöd av samtalspartnern. Eleven behöver 

ofta be om repetition och behöver olika hjälpmedel i kommunikationen men kan reagera med korta 
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uttryck eller andra små reaktioner. Eleven kan de vanligaste principerna om att vara artig och kan 

uttala de övade fraserna på ett begripligt sätt. (GLGU 2014: 335–336.) 

 

I gymnasiets B1-svenska syftar man på kunskapsnivån B1.1 (GLGY 2019: 152). Enligt GLGY 

(2019: 370) kräver den här nivån att den studerande kan kommunicera, delta i vardagliga 

diskussioner och uttrycka sina åsikter utan större problem. Den studerande måste också kunna i viss 

grad vara initiativrik och kolla om diskussionspartnern har förstått vad den studerande har sagt. Om 

den studerande inte vet något ord kan hen gå omkring ordet eller formulera frasen på ett annat sätt. 

Den studerande kan också diskutera ordets betydelse om hen inte vet vad det betyder. Den 

studerande kan vara artig i interaktionen och har kännedom om kulturella artighetsprinciper. Den 

studerande kan också utnyttja uttalsprinciper i andra kontexter än de som hen har övat sig på. 

 

2.1.2 Att stödja utvecklingen av muntliga kunskaper 

Att lära sig ett nytt språk fungerar inte på samma sätt som att lära sig sitt modersmål, påminner 

Tergujeff & Kautonen (2019: 17). De förklarar att man inte lär sig automatiskt genom att lyssna på 

språket speciellt om man inte lever i ett område där man får mycket språklig input. Enligt Lehti-

Eklund & Green-Vänttinen (2011: 34) anser eleverna i grundskolan och på gymnasiet att det mest 

effektiva sättet att lära sig tala svenska är att få tala svenska. 

 

Det finns allmänna råd som stöder lärare i undervisningen av muntliga kunskaper (se t.ex. 

Erdönmez 2014; Tergujeff et al. 2019; Tergujeff & Kautonen 2019). Tergujeff et al. (2019: 98–102) 

tar fram några råd och noterar att det krävs mycket muntlig övning för att utveckla muntliga 

kunskaper samt att läraren borde integrera undervisningen av muntliga kunskaper eftersom det då 

inte blir en extra aspekt som studeras bara nu och då. Läraren ska inte vara rädd för att ge respons 

men måste kunna göra det så att det uppmuntrar eleverna (Tergujeff et al. 2019: 98–102; Erdönmez 

2014: 46). Erdönmez (2014: 46) anger att aktiviteter som eleverna kan repetera ger en chans för 

lärarrespons och stöder eleverna att utveckla talandet, stärka självsäkerheten och få mer övning. 

Tergujeff et al. (2019: 98–102) och Erdönmez (2014: 46) noterar att det är mycket nyttigt om 

eleverna vet vad de ska lära sig när de gör övningar och Erdönmez (2014: 46) lyfter vidare fram att 

eleverna borde ha ett mål som de strävar mot. Han tar också fram att strukturerade aktiviteter 

hjälper eleverna att veta vad de ska göra och när de är färdiga, samtidigt som det skulle vara bra att 

övningarna har rum för deltagarnas personlighet, kreativitet och för humor. Erdönmez (2014: 46) 

och Tergujeff & Kautonen (2019: 17) påminner om att olika människor lär sig på olika sätt och att 
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det är viktigt att ska ta det i beaktande. Tergujeff & Kautonen (2019: 17) tar upp att även om en 

elev kan lära sig genom att bara lyssna kan det vara mycket svårt för en annan att processa det som 

hen hör och lära sig utifrån det. Tergujeff et al. (2019: 98–102) tar fram att när läraren planerar 

undervisningen ska hen ta elevernas kunskap och önskemål i beaktande och fundera på hurdana 

behov eleverna kan ha nu eller i framtiden. 

 

Det finns olika övningar som rekommenderas för att förbättra muntliga kunskaper. Erdönmez 

(2014: 50) beskriver två olika övningar som stöder utvecklingen av de muntliga kunskaperna. En av 

dem är upprepningsövningar. Att lära sig prata ett språk kräver mycket övning och fokus enligt 

honom. Man lär sig att prata genom att lyssna och repetera och därför är upprepning ett viktigt sätt 

att lära sig muntliga kunskaper i ett nytt språk. Ett annat viktigt sätt Erdönmez (2014: 50) tar upp är 

att läsa högt, vilket också stöder muntliga kunskaper och erbjuder en övergång från skriftligt till 

muntligt. Harmer (2001: 271–274) beskriver sex olika övningar för undervisning av muntliga 

kunskaper. Den första är övningar där eleverna spelar upp olika texter. De ger bra möjligheter att 

tillsammans med hela klassen öva framträdande, betoning, intonation och snabbhet. Den andra är 

övningar som innebär att eleverna kommunicerar tillsammans med någon annan och försöker lösa 

ett problem. Detta slags övningar hjälper med att lära eleverna uttrycka sig. Den fjärde är övningar 

som innebär att eleverna lär sig presentera saker på målspråket och formulera sina tankar utifrån 

anteckningar. Den femte är övningar där en elev frågar och en annan svarar. Dessa övningar är bra 

eftersom de ger båda deltagarna en chans att prata och hjälper med att repetera vissa vanliga 

strukturer som finns i språket. (Harmer 2001: 271–274.) 

 

Den sjätte typen av övningar som Harmer (2001: 274) tar fram är övningar som fokuserar på att 

simulera autentiska situationer. Dessa övningar stöder med att göra språket mer flytande och att ge 

färdigheter att använda målspråket i specifika situationer. Tergujeff et al. (2019: 98–102) betonar 

också betydelsen av sådana övningarna och skriver att även om alla muntliga övningar är nyttiga 

behövs det också övningar som simulerar riktiga samtalssituationer för att eleverna ska bli 

medvetna om muntliga språkdrag. Erdönmez (2014: 44–45) stöder tanken om att autentiska 

situationer är viktiga. Enligt honom borde eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i 

situationer som påminner om autentiska situationer eftersom målet är att förbereda dem att använda 

språket i riktiga situationer. Med tanke på autentiska situationer tar Tergujeff & Kautonen (2019: 

17) upp att för många elever känns det svårt att lära sig svenska eftersom de inte hör språket i 

vardagen även om det finns mycket gratis svenskspråkigt material på nätet. Tergujeff & Kautonen 

(2019: 17) noterar att man inte kan lita på att eleverna hittar vad som helst från nätet utan lärarna 
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måste stödja dem med det. Lärarna måste därmed lära eleverna att hitta och använda de chanser 

som finns omkring dem. 

 

Kangas (2014: 73) tar upp olika lekar och spel som verktyg i lärandet. Hon skriver att lekar och spel 

under de senaste åren har fått mer fokus och att undervisningsspel och -lekar kan uppfattas som en 

finsk exportprodukt. Kangas (2014: 73) konstaterar att genom olika lekar och spel kan elevernas 

intresse och motivation väckas. Erdönmez (2014: 46) resonerar i samma banor och menar att det 

ibland kan vara en bra idé att låta eleverna tävla i aktiviteten eftersom det kan väcka motivation. I 

GLGU (2014: 30) ges instruktioner för olika arbetssätt i grundskolan och en av dem är de 

möjligheter som spel och lek ger. Olika lekar och spel tas också upp i de mångsidiga 

kompetensmålen för lågstadiet (GLGU 2014: 21, 156). I instruktionerna som gäller det andra 

inhemska språket kommer det också fram att det ska finnas lekfullhet i lärandet och att eleverna 

måste få testa sina språkkunskaper med hjälp av olika spel (GLGU 2014: 197, 325). 

 

2.2 Läroboksforskning 

Ammert (2011: 28–33) presenterar och beskriver tre olika perspektiv för att studera läroböcker: 

processuellt, strukturellt och funktionellt. Ett processuellt perspektiv betyder att man studerar boken 

som en del av en process. Ett strukturellt perspektiv betyder att man analyserar vad det är som har 

påverkat att läroboken har tillkommit och blivit sådan som den är. Det tredje perspektivet är att se 

på läroböckerna från ett funktionellt perspektiv och då vill läroboksforskaren se på vad det är som 

läroboken förmedlar. I denna avhandling studerar jag läroböcker från ett funktionellt perspektiv och 

jag är därmed intresserad av vad böckernas muntliga övningar förmedlar. 

 

Ammert (2011: 34–37) tillägger att läroböckernas funktion kan betraktas ur tre olika infallsvinklar. 

Det första är att se på hur läroböcker väljs och hur de används. Det andra sättet är att se hur eleverna 

tar emot läroböckernas innehåll och perspektiv. Med det här sättet är det möjligt att undersöka vilka 

kunskaper och färdigheter läroböckerna kan stimulera och hurdana resultat som kan uppnås. Det 

tredje sättet handlar om innehållet och hurdant perspektiv det ger till eleverna och detta är det sätt 

jag i min avhandling kommer att betrakta mitt material från. 

 

I Finland har läromedlen mycket makt i språkundervisning. Undervisningen bygger på 

läroböckernas innehåll. Utöver läroböckerna används grammatikböcker, ordlistor, ljudinspelningar 

och också många andra slags material i undervisningen. Ett mångsidigt material stöder även med att 
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utveckla språkkunskaper mångsidigt men det beror ändå på lärarens val vilka aspekter som betonas. 

(Dufva & Mäntylä 2019: 99–100.) 

 

Dufva & Mäntylä (2019: 102–115) presenterar hur språkundervisningsläromedel utvecklats i 

Finland och berättar hur muntliga aspekter har tagits fram. Ett av de första läromedlen för 

språkundervisning i Finland var Sebald Haydens Formulae Puerilium Colloquiorum som fick en 

finsk översättning år 1644. I den boken kom muntliga aspekter fram genom dialoger som hade 

översatts och fungerade som instruktioner. År 1887 gavs Hermann Pauls Saksan kielioppi ut som 

förlaget hade tillämpat för finska skolor. I den här boken behandlades de muntliga kunskaperna i 

början av boken genom att beskriva bokstäver, deras uttal, rättstavning och betoning. Boken 

behandlar inte de muntliga kunskapernas betydelse i interaktion. (Dufva & Mäntylä 2019: 104–

105.) 

 

Efter andra världskriget började fokuset på muntliga kunskaper i läromedlen öka. Ett exempel på 

det är Lyydia Almilas Jokamiehen englanninkirja som gavs ut 1947. Också den här boken tar fram 

muntliga aspekter genast i början men ger mer konkreta råd och använder fonetiska markeringar 

som hjälper läsaren att veta hur orden borde uttalas. Boken ger också skriftliga råd till läsaren om 

språket och uttalet. Vidare lyfter boken fram vanliga dialoger som man kan öva, tar upp små fel 

som kan ändra meningarnas betydelse och ger konkreta tips för diskussioner. (Dufva & Mäntylä 

2019: 105–106.) 

 

Ett av de mest använda svenska läromedlen i Finland på 1950-talet och i början av 1960-talet var 

Marjo Kaukorantas och Marjatta Nikkinens Lär dig Svenska 1–2. Boken består av texter, några 

sånger, grammatik och övningar. Författarna instruerar att lärarna och eleverna borde använda 

enbart svenska i undervisningen och hoppas att eleverna klarar av att använda enbart svenska. 

Boken ger fonetiska instruktioner för ord som antas vara svåra men det finns inga övningar eller 

instruktioner som klart skulle ha fokus på att utveckla elevernas muntliga kunskaper. Boken 

innehåller en övning som uppmuntrar att fundera på hur eleverna kan hjälpa två killar att komma 

från Mikaelsgatan till Senatstorget i Helsingfors men boken ger inte rätta svar. (Dufva & Mäntylä 

2019: 107–108.) 

 

Efter 1970-talets förändring med starkare betoning på kommunikativ språkundervisning är det 

småningom möjligt att se en skillnad i läromedlen. I Action-bokserien för engelska i gymnasiet tas 

muntliga kunskaper fram genast i inledningen, där det sägs att alla skriftliga dialoger presenterar 
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olika ämnen och ger färdigheter för muntlig kommunikation om ämnena. I målen nämns att 

studerandena ska klara av de vanligaste kommunikationssituationerna. Övningarna är ändå till 

största del fortfarande olika texter som studerandena ska läsa högt och översätta muntligt. Övningar 

som simulerar autentiska situationer har färdiga repliker på skriftspråk och studerandena kan inte 

påverka innehållet på något sätt. (Dufva & Mäntylä 2019: 109–110.) 

 

Dufva & Mäntylä (2019: 110) tar avslutningsvis fram lärobokserien ProFiles som användes år 2019 

då deras text gavs ut. Den innehåller också färdiga dialoger och repliker men har ett bredare fokus 

på pratande. Boken ger konkreta råd för diskussioner till exempel genom att ta fram hur 

engelskspråkiga inte kan tåla tystnad och att det därför är viktigt att ickeverbalt visa att man hänger 

med i diskussionen när man lyssnar. Vidare tar boken fram hurdana funktioner muntligt språk har. 

(Dufva & Mäntylä 2019: 110.) 

 

3 Tidigare forskning 

 

De skillnader som sker i muntliga övningar i B1-svenska när man rör sig från lågstadiet till 

gymnasiet har inte forskats i tidigare. Det finns ändå studier om förändringar som sker i muntliga 

övningar i B1-svenska när man rör sig från högstadiet till gymnasiet. Muntliga övningar i olika 

gymnasieläromedel i B1-svenska har också jämförts. Vidare har man också undersökt 

undervisningen i B1-svenska i grundskolan och i gymnasiet.  

 

Kulmala (2013) har i sin pro gradu avhandling undersökt muntliga övningar i två läroboksserier: 

Premiär (högstadiet) och Galleri (gymnasiet). Hon har använt GLGU 2004 och GLGY 2003 som 

stöd i analysen. Syftet med hennes undersökning är att se om övningarna på gymnasiet är mer 

krävande och om eleverna/studerandena lär sig nya delkompetenser eller bygger på den existerande 

kunskapen. Hon har också utrett om de muntliga övningarna betonar vissa kompetenser och hur de 

muntliga övningarna anknyter till läroplanen och den europeiska referensramen. 

 

Kulmala (2013: 25) har definierat muntliga övningar som övningar som görs muntligt på svenska. 

Hon har inte kategoriserat till exempel övningar där eleverna översätter muntligt från svenska till 

finska som muntliga övningar. Om en övning har många uppgifter kategoriseras den som muntlig 

om minst en av uppgifterna är muntlig. 
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Peltoniemi (2021) har också undersökt muntliga övningar i lärobokserier i sin magisteravhandling. 

Hon har använt gymnasieläroboksserierna Fokus och Precis som material och GLGY 2015 som 

stöd för analyserna. Syftet med hennes avhandling är att reda ut vilka typer av muntliga övningar 

det finns i materialet och hurdana likheter det finns i dem. Också hennes avhandling studerar hur 

materialet anknyter till läroplanen. 

 

Kulmala (2013: 27) har gjort en egen klassificering av olika muntliga övningar för sin avhandling. 

Hon har delat in böckernas övningar i åtta olika kategorier: upprepnings-, läs-, översättnings-, fråge-

, berättande-, drama-, spel- och sångövningar. Hon beskriver att skillnaden mellan upprepnings- och 

läsövningar är att upprepningsövningarna innehåller lyssnande. Översättningsövningar beskriver 

hon som övningar där eleverna översätter en färdig finsk text muntligt till svenska och 

frågeövningar som övningar där eleverna svarar på frågor. Övningar med berättande beskriver hon 

som övningar där eleverna berättar något. Vidare beskriver hon att i dramaövningar spelar eleverna 

någon annan, i spelövningar finns det någon sorts tävlande medan sångövningar innehåller sånger. 

Peltoniemi (2021) har använt Kulmalas (2013) kategorisering som utgångspunkt. Hon har lämnat 

bort kategorin sångövningar eftersom det endast finns några sådana i hennes material. I stället har 

hon valt att skapa en ny kategori; medieövningar. Denna kategori inkluderar övningar där eleverna 

spelar in en video- eller audiofil. Peltoniemi (2021) har också skapat en kategori som omfattar de 

övningar som kan tillhöra flera olika övningskategorier. 

 

Kulmalas (2013) avhandling visar att de muntliga övningarnas andel är lite större på högstadiet (32 

%) än på gymnasiet (30 %). Upprepningsövningar och läsövningar är vanligare på högstadiet än på 

gymnasiet (36 % jämfört med 1 % och 24 % jämfört med 16 %). Översättningsövningar är ändå 

mycket vanligare på gymnasiet (16 %) än på högstadiet (4 %). Frågeövningar är mycket vanliga i 

båda serierna. Övningar med berättande är den största kategorin på gymnasiet (33 %) och de är 

ganska vanliga också på högstadiet (19 %). Sångövningar är inte inkluderade i läroboken för 

gymnasiet men drama- och spelövningar återfinns i läromedlen både på gymnasiet och på 

högstadiet.  

 

Kulmala (2013) drar olika slutsatser utifrån de resultat hon kommit fram till. Hon konstaterar att 

övningarna blir längre och mångsidigare på gymnasiet. De kräver också större ordförråd och mer 

komplex grammatik. På gymnasiet har studerandena mer frihet i övningarna jämfört med 

övningarna på högstadiet. På gymnasiet krävs det noggrannare kunskaper och studerandena kan inte 
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använda strategiska kompetenser eller kompensera eventuella bristfälliga kunskaper lika mycket. 

(Kulmala 2013.) 

 

Peltoniemis (2021) avhandling visar att ungefär en tredjedel av alla övningar i materialet är 

muntliga och det finns ingen stor skillnad mellan den här siffran i de två serierna som hon har 

analyserat. Hon observerar att i hennes material är de vanligaste övningarna sådana som hör till 

flera olika kategorier och övningar med berättande, vilket enligt henne visar att böckerna betonar 

övningar där eleverna kan utnyttja sina språkkunskaper mångsidigt. Det stora antalet övningar med 

berättande anser hon visa att man uppmuntrar den studerande att lära sig berätta om sina tankar 

muntligt och att berätta om olika ämnen. Den tredje vanligaste kategorin i Precis är 

upprepningsövningar och i Fokus frågeövningar medan medieövningar är den ovanligaste kategorin 

i båda serierna. Spel- och dramaövningar är inte heller vanliga i någondera serien. Typiska 

kombinationer i Fokus är översättnings- och läsövningar medan det i Precis är översättnings- och 

dramaövningar som är den vanligaste kombinationen. (Peltoniemi 2021.) 

 

Lehti-Eklund & Green-Vänttinen (2011) har undersökt undervisningen i svenska språket i finska 

grundskolor medan Green-Vänttinen et al. (2010) har undersökt undervisningen på gymnasier. Båda 

undersökningar syftar till att studera på respektive skolnivåer vilka kännetecken det finns i 

svenskundervisningen, hur eleverna och lärarna uppfattar undervisningen och vilka faktorer i skolan 

som stöder undervisningen. 

 

Lehti-Eklund & Green-Vänttinen (2011: 41–44) tar fram olika aspekter av muntliga färdigheter i 

grundskolan. Enligt dem finns det skillnader i svenskundervisningen i grundskolor beroende på 

läraren men det blir tydligt att muntliga färdigheter är en aspekt som lärarna faktiskt funderar på. En 

lärare berättar att ungefär hälften av lektionen handlar om muntliga färdigheter. En annan lärare 

lyfter fram att hon vill satsa på att alla elever ska få prata under lektionen. Hon har valt att låta 

eleverna jobba varje lektion med samma par även om de inte alltid skulle jobba så ambitiöst 

eftersom det uppmuntrar även de blygaste och tystaste eleverna att prata. Övningstyper som lärarna 

i Lehti-Eklund & Green-Vänttinens (2011: 41–44) forskning lyfter fram är AB-lappar, alltså 

övningar där den ena utför en uppgift och den andra ser det rätta svaret, övningar där eleverna övar 

att berätta om något till exempel bokens text, övningar där de instruerar varandra med hjälp av olika 

material och elaboreringar. Lärarna lyfter också fram högläsning och uttalsövningar som de 

använder för att öva uttal.  
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I Green-Vänttinen et al.:s  (2010: 29–31) undersökning på gymnasiet kommer det fram att 

undervisningen i muntliga färdigheter hela tiden är med i undervisningen. Övningarna är också 

elevcentrerade. Övningar där studerandena diskuterar böckernas texter, svarar på frågor eller 

diskuterar påståenden som handlar om innehållet i böckerna lyfts fram. Lärarna i undersökningen 

använder också olika autentiska material som diskussionsämne och en del av dem låter eleverna öva 

att tala enligt teman som finns i de här materialen. I undersökningen kommer det också fram att 

lärarna betonar att eleverna ska få prata. En lärares motto är att ”man använder öra, kamrat och 

språk i skolan och bok, penna och gummi hemma” (Green-Vänttinen et al. 2010: 30). 

 

Med den här avhandlingen syftar jag på att fylla den forskningslucka som finns med tanke på 

utvecklingen av de muntliga övningarna i läroböcker när man rör sig från en skolnivå till en annan. 

Kulmala (2013) har undersökt skillnaden som sker när man rör sig från nionde klass till 

gymnasium, medan jag i den här avhandlingen studerar skillnaderna ända från lågstadiet till 

gymnasiet. Vidare används Kulmalas (2013) och Peltoniemis (2021) avhandlingar som modeller för 

de analyser som görs i denna avhandling. Den information om undervisning kring muntliga 

övningarna som Green-Vänttinen et al. (2011) och Lehti-Eklund & Green-Vänttinen (2010) har fått 

fram i sina undersökningar används senare i den här avhandlingen för att diskutera resultatet av 

analysen. 

 

4 Material och metod 

 

I det här kapitlet beskriver jag det material och den metod som jag använder i min avhandling. Jag 

börjar med att beskriva materialet i delkapitel 4.1. Efter det presenterar jag min metod, kvalitativ 

innehållsanalys, i avsnitt 4.2. Jag går även igenom vilket system jag har använt för att kategorisera 

och jämföra muntliga övningar i materialet. 

 

4.1 Material 

Jag använder två olika läroboksserier för B1-svenska som material i min avhandling. Serierna 

omfattar alla skolnivåer från lågstadiet till gymnasiet. Jag har valt de här serierna eftersom böckerna 

är mycket nya och följer den nyaste läroplanen, men också för att de här böckerna inte ännu har 

studerats. Genom att studera ett bokförlags böcker är det också möjligt att se en planerad 

utvecklingsgång från unga barn till unga vuxna. Jag analyserar inte de extra material som hör till 

serierna. 
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I analysen har jag utgått ifrån digitalt undervisningsmaterial, dvs. en digital version av den fysiska 

boken som är avsedd för lärarna. Ett undantag utgörs dock av Trampolin 5, som jag har analyserat 

utifrån den tryckta boken eftersom analysen gjordes innan det digitala undervisningsmaterialet hade 

blivit färdigt. Varje bok har också en digital bok för eleven/studeranden som görs utifrån den 

fysiska boken. Det kan eventuellt finnas en mycket liten skillnad mellan den fysiska och den 

digitala boken, till exempel om den fysiska boken har uppgifter som inte kan göras på samma sätt i 

den digitala boken. 

 

4.1.1 Trampolin 

Trampolin är en ny läroboksserie för B1-svenska i grundskolan. Den första boken Trampolin 1–2 

har publicerats år 2020 och den nyaste boken Trampolin 5 år 2022. Serien är utgiven av bokförlaget 

Otava och författarna är Anna Blom, Mikaela Friis, Siri Liukkala, Sari Mommo och Sari Vesa. 

Varje bok finns i fysisk och i digital version och varje bok har också en neråt differentierande 

version som kallas för Min bok.  

 

Trampolin-böckerna börjar med en Hoppa in! -del som fokuserar på att väcka elevernas motivation 

att studera svenska. Efter det följer det i bok 1–2 åtta kapitel och i de andra böckerna fyra kapitel. 

Varje kapitel innehåller delarna Temaord, Lexikon, Text, Grammatik, Hoppa högt och Kulturhopp. I 

vissa böcker finns det en Kolla hur du lär dig! -del i mitten av boken och/eller en Fundera på vad 

du kan! -del i slutet av boken. I dem funderar eleverna på vad de har lärt sig och utvärderar hur de 

har lärt sig. I slutet finns det en Hoppa ut! -del som fokuserar på repetition och funktionella 

övningar. Allra sist har boken därtill en sammanfattande grammatikdel och i den digitala boken 

finns även extrauppgifter. 

 

4.1.2 Fokus (LOPS21) 

Fokus är en läroboksserie för B1-svenska i gymnasiet. Fokus är inte en ny serie som Trampolin men 

serien har uppdaterats så att den går ihop med den nyaste läroplanen GLGY 2019. Fokus 1–2 

(LOPS21) och Fokus 3 (LOPS21) har publicerats 2021 och resten av böckerna i serien kommer att 

ges ut senare. Den här serien är också utgiven av bokförlaget Otava och författarna är Anna Blom, 

Sanna Huuskonen, Sari Kaunisto, Marko Paasonen och Anssi Salonen. Boken finns i fysisk version 

och i digital version.  
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Fokus-böckerna börjar med att ge studerandena olika tips som är nyttiga för att studera svenska och 

för att använda böckerna. Böckerna ger tips för hur studerandena kan studera olika aspekter av 

språket till exempel hur de kan utveckla sina muntliga kunskaper. Studerandena får också en lista på 

vanliga fraser som ofta behövs i vardagliga samtal. Efter det kommer det en Start-del där 

studerandena övar uttal och vardagliga samtalssituationer och repeterar centrala konstruktioner. 

Eleverna får här också bedöma sina kunskaper och lägga upp lärandemål för sig själv. Sedan följer 

olika delar, som innehåller ett kapitel med en text och/eller ett kapitel med ett tema, och till sist 

finns det en grammatikdel.  

 

I min avhandling kommer jag att analysera Fokus 1–2 och 3 eftersom de används i de obligatoriska 

modulerna för B1-svenska. Fokus 4 och 5 som hör till de obligatoriska modulerna RUB14 och 

RUB15 publiceras först senare och är därför inte inkluderade i analysen. 

 

4.2 Metod 

I det följande beskriver jag hur jag genomför analysen. Jag börjar med att berätta om min metod 

som är en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa drag. Därefter fortsätter jag med att gå igenom 

hur kategoriseringen fungerar i min avhandling och vad jag baserar systemet på.  

 

4.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Mayring (2014: 365–367) presenterar kvalitativ innehållsanalys som en metod som utnyttjar 

kvalitativa och kvantitativa egenskaper och därmed följer ett mixed methods -upplägg. I 

innehållsanalysen kombineras en kvalitativ analys som fokuserar på att kategorisera 

undersökningsmaterialet med en kvantitativ metod som undersöker frekvenser av kategorierna. 

Mayring (2014: 367) noterar att det under åren har funnits olika beskrivningar av metoden; förr 

fokuserade man endast på att analysera innehållet av materialet men senare har man också använt 

metoden för att dra slutsatser om textens ursprung och tillstånd. Kyngäs et al. (2011: 139) skriver att 

innehållsanalys används för att göra kvalitativa undersökningar och för att analysera kvalitativa svar 

i kvantitativa undersökningar. De nämner att det finns flera beskrivningar av metoden men allmänt 

kan den beskrivas som en metod som syftar till att analysera material objektivt och systematiskt. 

Med metoden är det möjligt att beskriva de fenomen som undersöks genom olika begrepp, 

kategorier och modeller (Kyngäs et al. 2011). 
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Enligt Kyngäs et al. (2011: 139) kan analysen göras deduktivt eller induktivt. En deduktiv analys 

baserar sig på information som redan finns medan en induktiv analys vägleds framåt av materialet. 

Mayring (2014: s. 376–378) redogör för deduktiv kategorisering, eller strukturering, vilket är den 

form av metoden som jag använder i denna avhandling. Han instruerar att börja med att komma på 

vad man vill undersöka. Sedan väljer man olika kategorier utifrån teori. Den här teorin är i mitt fall 

Peltoniemis (2021) kategorisering. Efter det måste man som forskare göra noggranna regler för 

kategorierna och ge exempel på dem. Mayring (2014) ger tre viktiga rekommendationer som hjälper 

med kategoriseringen. Den första är att det måste finnas noggranna regler för kategorierna. Den 

andra är att man bör ge exempel som ger en tydlig bild av kategorierna. Den tredje är att när det 

uppstår problem så gör man regler som hjälper att placera materialet i en viss kategori. Följande 

steg är enligt Mayring (2014) att börja gå igenom materialet och göra preliminära kategoriseringar. 

Efter att man har gått igenom en del av materialet går man bakåt och kollar sitt 

kategoriseringssystem och justerar det vid behov. Sedan går man igenom resten av materialet och 

fortsätter ta ett steg tillbaka och göra justeringar vid behov. Kyngäs et al. (2014: 139) tar fram att en 

lyckad innehållsanalys kräver att forskaren lyckas reducera materialet tillräckligt och väljer olika 

begrepp som ger en pålitlig bild av materialet. 

 

Undersökningen kan fortsätta på olika sätt beroende på forskningsfrågan. I enlighet med metodens 

målsättningar har det skapats två olika analysmetoder: frekvensanalys och eventualitetsanalys. Den 

första analysmetoden siktar på att räkna vissa element i materialet och jämföra frekvenserna av de 

olika elementen, medan den andra siktar på att utforska om olika element har en viss frekvens i 

samma kontext och om de har en koppling till varandra. (Mayring 2014: 367–368.) 

 

Kvalitativ innehållsanalys har ändå fått mycket kritik under åren. Enligt Mayring (2014: 368–369) 

har metoden fått kritik för att den inte kan uppnå målen som den siktar på. Kyngäs et al. (2011: 139) 

pekar ut att i en induktiv innehållsanalys kommer forskaren på olika kategorier men att den här 

processen kan vara svår att presentera skriftligt för läsaren. Med deduktiva analyser är problemet 

ofta att forskaren inte har lyckats reducera materialet tillräckligt och därför har för få kategorier. De 

pekar ut att problemet tvärtom även kan vara att forskaren har för många kategorier, vilket tyder på 

att hen inte har lyckats med kategoriseringen. Enligt Elo et al. (2014: 7) har forskarna ofta 

svårigheter att avgöra om deras undersökningar med kvalitativa innehållsanalyser är pålitliga eller 

inte.  
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För att undvika problem med kvalitativ innehållsanalys instruerar Elo et al. (2014: 7) att fundera 

över om metoden kan användas i undersökningen och om den kommer att ge tillräckligt med 

resultat. Elo et al. (2014) observerar också att det är viktigt att fokusera på det kvalitativa i stället 

för det kvantitativa. Andra aspekter som de tar upp är att själv kunna reflektera kring sin 

undersökning, att ha ett tillräckligt rikt material och att vara systematisk och kolla tillräckligt ofta 

att kodningen fungerar. Kyngäs et al. (2011: 140) skriver att det är viktigt att beskriva noggrant för 

läsaren vad man gör i forskningen. De skriver att det också är viktigt att visa sambandet mellan 

materialet och resultatet. 

 

4.2.2 Kategorisering av muntliga övningar 

Kategoriseringssystemet som jag använder i min avhandling baserar sig på systemet som Kulmala 

(2013) och Peltoniemi (2021) har använt. Kulmala (2013) har i sin avhandling gjort en 

kategorisering för muntliga övningar som Peltoniemi (2021) har bearbetat på basis av sitt material. 

Jag utgår själv från Peltoniemis (2021) bearbetade version i min kategorisering och har bearbetat 

den vidare utifrån mitt eget material. Alla exempel av olika övningar som lyfts fram är översatta till 

svenska av mig och anges i parentes efter exemplen. 

 

För att kunna kategorisera muntliga övningar måste principerna vara klara; det måste vara tydligt 

vad som är en övning och vad som är en muntlig övning. Jag har definierat en övning som en 

instruktion som har en titel och/eller ett nummer. Jag har inte räknat med självvärderingarna som 

övningar förutom de självvärderingar som har en titel och/eller ett nummer. Kultursidorna som 

finns i Trampolin 5 för de nordiska länderna ses som en uppgift per land. Varje övning där 

instruktionerna ger möjlighet för en elev/studerande att säga någonting högt är en muntlig övning. I 

vissa övningar kan eleverna/studerandena ha möjlighet att välja mellan ett skriftligt och ett muntligt 

arbete men i dessa fall ser jag på de här övningarna från det muntliga perspektivet. Ett kriterium är 

ändå att eleverna/studerandena måste prata svenska i övningarna och sådana övningar där de pratar 

finska ser jag således inte som muntliga övningar. Vidare har jag utgått ifrån att om en övning är 

delad i flera delar, till exempel a och b, är varje del en egen övning. Övningar som innehåller flera 

anvisningar men inte är delade i olika delar ses som en enda muntlig övning, om en eller flera av 

uppgifterna kräver muntligt arbete.  

 

Den första kategorin som jag utgår ifrån i min avhandling är upprepningsövningar. I de här 

övningarna hör inläraren olika ord, meningar eller uttryck och upprepar dem. Ofta finns det 
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fonetiska markeringar i de här övningarna som stöd. Upprepningsövningarna fokuserar på att öva 

olika ljud och fokuserar alltså på uttal. De kan jämföras med upprepningsövningarna som Erdönmez 

(2014: 50) tar upp. Ett exempel på en upprepningsövning i mitt material: 

 

3b Lyssna och säg efter: Kuuntele ja toista a-kohdan ilmaukset. (Trampolin 4: 7) 

(Lyssna och upprepa uttrycken i a-delen.) 

 

Den andra kategorin är läsövningar. Peltoniemi (2021: 30) har beskrivit den här kategorin som 

övningar där eleverna/studerandena har en färdig text som de läser igenom högt. Hon tillägger att 

övningar i den här kategorin fokuserar på prosodin. I mitt grundskolematerial finns det inte 

övningar som skulle notera prosodi skilt och vidare finns det flera övningar som inte innehåller hela 

texter som eleverna/studerandena ska läsa. Av den här orsaken har jag justerat beskrivningen och 

kategoriserat alla övningar där instruktionerna uppmuntrar att läsa något visst textavsnitt högt som 

en läsövning. Jag har valt att det som eleverna/studerandena läser inte nödvändigtvis är färdigt 

material utan det kan till exempel handla om att eleven först har svarat på frågor eller fyllt i satser 

skriftligt och efter det läser dem högt. Läsövningarna fokuserar alltså på att öva läsande och uttal 

och kan jämföras med läsövningarna som Erdönmez (2014: 50) tar upp. Ett exempel på en 

läsövning i mitt material:  

 

5d: Lue tehtävän 5c lauseet parisi kanssa ääneen ja suomentakaa ne. (Fokus 1–2: 34) 

(Läs meningarna i övning 5c högt med ditt par och översätt dem tillsammans till 

finska) 

 

Den tredje kategorin är frågeövningar. Frågeövningarna är muntliga övningar där en person ställer 

frågor och någon annan svarar på dem. Kulmala (2013: 28) och Peltoniemi (2021: 30) noterar båda 

att övningarna påminner om en intervju. Största delen av övningarna innehåller färdiga frågor. 

Frågeövningarna övar flera slags språkliga kunskaper. Den som gör uppgiften söker eller formulerar 

information och berättar det muntligt till den andra. Den här kategorin kan jämföras med Harmers 

(2001: 274) övningar där en frågar och en annan svarar. De här övningarna ger alltså alla 

medlemmar en chans att vara med muntligt och hjälper dem att repetera vissa strukturer som finns i 

språket. Övningarna kan också anses förbereda inför autentiska situationer där man frågar och 

svarar. Ett exempel på en frågeövning i mitt material: 
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6a: Esitä Heta stolen -kysymykset parillesi. Vaihtakaa myös rooleja. (Fokus 1–2: 158) 

(Ställ Heta stolen -frågorna till ditt par. Byt också roller.) 

 

Den fjärde kategorin är översättningsövningar. De här muntliga övningarna har ord, uttryck eller 

längre delar av en text som eleverna/studerandena ska översätta muntligt. Kategorin innehåller bara 

de muntliga övningarna där eleverna/studerandena översätter från finska till svenska. Övningar där 

de översätter från svenska till finska fokuserar inte på att förbättra muntliga kunskaper i svenska 

och de utelämnas därför. Översättningsövningarna hjälper eleverna att lära sig orden eller fraserna 

som de översätter och kombinerar det med uttal. Ett exempel på en översättningsövning i mitt 

material: 

 

30 Jobba med kompisen: Työskentele parisi kanssa. Toinen on A ja toinen B. Peitä 

parisi laatikko. Sano tummennettu virke ruotsiksi. Parisi tarkistaa. A aloittaa. 

(Trampolin 1–2: 139) (Jobba med ditt par. Den ena är A och den andra är B. Täck 

över ditt pars låda. Säg den markerade meningen på svenska. Ditt par kontrollerar. A 

börjar.) 

 

Den femte kategorin är övningar med berättande. Peltoniemi (2021: 31) och Kulmala (2013: 48) 

beskriver den här kategorin som mycket bred.  Kategorin innehåller muntliga övningar där 

eleverna/studerandena på svenska ska berätta något eller diskutera olika ämnen. Berättandet kan ha 

att göra med konkreta saker som hur en sats fortsätter eller hur man böjer ett ord eller mer abstrakta 

saker som till exempel att eleverna/studerandena ska berätta om sina egna tankar kring något ämne. 

Kategorin omfattar också muntliga övningar som förutsätter att den som gör uppgiften söker 

information från nätet och presenterar det och muntliga övningar där eleverna/studerandena ska 

skapa en presentation och presentera den. Den här kategorin kan jämföras med Harmers (2011: 

271–274) övningar som innehåller presentationer, diskussioner och kommunicerande för att lösa ett 

problem. De här övningarna stöder alltså de kommunikativa kunskaperna och beroende på övningen 

kan de stödja formuleringen av egna tankar och förmågan att uttrycka sig själv. Ett exempel på en 

övning med berättande i mitt material: 

 

11b: Työskennelkää 2–4 hengen ryhmissä ja keskustelkaa tehtävän 11a avulla. (Fokus 

1–2: 203) (Jobba i grupper på 2–4 personer och diskutera med hjälp av övning 11a.) 
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Peltoniemi (2020: 32) skriver att det finns övningar där eleverna/studerandena uppmuntras att 

diskutera ett ämne med kompisen men där det finns färdiga frågor i övningen som 

eleverna/studerandena ska ställa och/eller fundera på. Hon har valt att ta instruktionerna och syftet i 

beaktande i hennes kategorisering. Om frågorna fungerar som diskussionsämne har hon 

kategoriserat dem som övningar med berättande. I mitt material finns det likadana övningar och jag 

har valt att räkna övningen som en frågeövning om instruktionerna anger att eleverna/studerandena 

ska intervjua eller ställa frågor till någon annan. Om det finns övningar med färdiga frågor som 

stödfrågor men instruktionerna inte säger någonting om intervjuande eller frågande utan 

uppmuntrar att diskutera mer fritt så räknar jag övningen som en övning med berättande. Ett 

exempel på en sådan övning med berättande i mitt material: 

 

5b: Kuuntele jokin Miriam Bryantin ruotsinkielinen kappale. Keskustele sitten parisi 

kanssa. (Fokus 3: 124) (Lyssna på någon svenskspråkig sång av Miriam Bryant. 

Diskutera sedan med ditt par.) 

 

Den sjätte kategorin är dramaövningar. Peltoniemi (2021) anger att de här övningarna avspeglar 

autentiska situationer och diskussioner som man kan stöta på i vardagslivet. De här övningarna 

innebär att eleverna/studerandena simulerar någon situation antingen i en viss roll eller som sig 

själv. Övningen behöver inte innehålla uppträdande utan det kan helt enkelt handla om att läsa en 

kort diskussion mellan två personer med sitt par. Den här kategorin kan jämföras med Harmers 

(2001: 274) övningar som simulerar autentiska situationer och därmed stöder eleven att utveckla ett 

flytande språk som hen kan använda i olika autentiska situationer. Dramaövningarna fokuserar på 

att förbereda för olika autentiska situationer. Ett exempel på en dramaövning i mitt material:  

 

5 Prata: Käy tervehtimässä kolmea luokkakaveria eri tavalla ruotsiksi. (Trampolin 1–

2: 24) (Gå och hälsa på tre av dina klasskamrater på olika sätt.) 

 

Den sjunde kategorin är spelövningar. De här övningarna innehåller lekfullt spelande, en lek eller 

en tävling. Övningarna kräver inte att man räknar poäng eller tävlar mot varandra utan det kan 

handla om ett spel eller en lek utan en vinnare eller något specifikt mål. De här övningarna följer 

det som Kangas (2014: 73) tar upp om lekfullhet. Övningarna fokuserar alltså på att väcka intresse 

och motivation genom lekfullhet och olika spel. Ett exempel på en spelövning i mitt material: 
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34 Gissa: Yksi oppilaista poistuu luokasta. Muut valitsevat sillä aikaa yhden henkilön 

joukostaan. Oppilas palaa luokkaan ja yrittää arvata, kenet muut ovat valinneet. 

(Trampolin 1–2: 189) (En elev går ut ur klassrummet. Under tiden väljer de andra en 

person i gruppen. Eleven kommer tillbaka in i klassrummet och försöker gissa vem de 

andra har valt.) 

 

Den åttonde och sista kategorin är övningar som hör till flera kategorier. Skillnaden till Peltoniemis 

(2021) kategorisering är att hon har tagit i beaktande övningarnas möjliga skriftliga aspekter i den 

här kategorin vilket jag inte gör. Spelövningar är ett undantag och de räknas endast som 

spelövningar även om de därtill skulle innehålla till exempel översättning. Ett annat undantag är 

överlappningen mellan frågeövningar och dramaövningar eftersom det alltid kunde vara möjligt att 

frågesituationerna är autentiska situationer och därför skulle vara dramaövningar. Ett exempel på en 

upprepning + frågeövning i mitt material: 

 

4b: Kuuntele ja toista kysymykset. Haastattele sitten pariasi tekstin sisällöstä. (Fokus 

3: 152) (Lyssna och upprepa frågorna. Intervjua därefter ditt par om textens 

innehåll.) 

 

Jag valde att lämna bort kategorin medieövningar som Peltoniemi (2020) använde i sin analys. Jag 

beslöt att göra det eftersom Peltoniemi (2021) inte hade övningar i sitt material som skulle höra 

endast till den här kategorin. Därtill är det i min avhandling ingen skillnad om 

eleverna/studerandena ska läsa en text högt eller om de också ska spela in det eftersom det inte 

ändrar på övningens muntliga aspekter. 

 

5 Analys 

 

I det här kapitlet presenterar jag analysen av mitt material. Jag studerar först läroböckerna på varje 

skolnivå genom att diskutera de olika kategoriernas andelar och typiska övningar som återkommer i 

materialet (5.1–5.3). Därefter jämför jag skolnivåerna med varandra (5.4) och avslutningsvis 

diskuterar jag möjliga orsaker för de eventuella skillnaderna och drar slutsatser av resultaten (5.5). 

Alla exempel på olika övningar som lyfts fram är översatta till svenska av mig och översättningarna 

anges i parentes efter exemplen. 
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5.1 Lågstadium 

I det här avsnittet redovisar jag resultatet för lågstadiets läromedel i B1-svenska. Figur 1 visar de 

olika kategoriernas procentuella andelar på lågstadiet i ett liggande stapeldiagram. Kategoriernas 

konkreta mängd anges i parentes bredvid staplarna. 

 

 

Figur 1 Muntliga övningar på lågstadiet 

 

I figur 1 framgår att upprepningsövningar (22,8 %) är den klart största kategorin på lågstadiet. I 

storleksordning är följande kategori övningar med berättande (17,9 %), frågeövningar (15,9 %), 

övningar som hör till flera kategorier (14,5 %), spelövningar (13,8 %) och läsövningar (10,3 %). De 

två minsta kategorierna utgör mycket små andelar. Översättningsövningarnas andel är endast 2,8 % 

och dramaövningarnas andel endast 2,1 %. 

 

Upprepningsövningar i Trampolin 1–2 återkommer ofta i vissa kontexter. Varje kapitel börjar med 

en upprepningsövning där eleverna lyssnar på och upprepar kapitlets temaord. Före kapitlets text 

finns det ordlistor och tillsammans med dem finns det en övning där eleverna ska lyssna och 

upprepa orden som hör till texten. Liknande övningar finns också i varje kapitel efter texten där 

eleverna uppmanas upprepa ord och fraser som är centrala för kapitlets och textens tema och 

innehåll. Vidare har en del av kapitlen en övning där eleverna lyssnar på texten en mening åt 

gången och upprepar det de hör. Ett exempel på en typisk upprepningsövning: 
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1 Lyssna och säg efter: Kuuntele ja toista ilmaukset. (Trampolin 1–2: 23) (Lyssna och 

upprepa uttrycken.) 

 

Frågeövningarna är också mycket vanliga i Trampolin 1–2 och det finns en viss typ av frågeövning 

som återkommer ofta. Övningar där eleverna ska fråga och svara på basis av textens innehåll finns i 

de flesta kapitlen. Ett exempel på en sådan frågeövning: 

 

20b Prata: Esitä a-kohdan kysymykset ruotsiksi parillesi. Pari vastaa tekstin 

perusteella. Vuorotelkaa. (Trampolin 1–2: 105) (Ställ frågorna i a-delen till ditt par. 

Ditt par svarar på basis av texten. Turas om.) 

 

En typisk läsövning som finns i Trampolin 1–2 är övningar som uppmuntrar eleverna att läsa 

kapitlets text högt. Ibland ska eleven läsa texten tillsammans med ett par och ibland självständigt. 

Sådana övningar återkommer i nästan varje kapitel. Ett exempel på en sådan läsövning: 

  

16 Läs: Lue teksti Skolan i Tumba ääneen parisi kanssa ruotsiksi. (Trampolin 1–2: 

156) (Läs texten Skolan i Tumba högt på svenska tillsammans med ditt par.) 

 

Spelövningar återkommer också ofta i Trampolin 1–2. En typisk spelövning i boken är övningar där 

någon sorts spel eller lek demonstreras på en video. Dessa spelövningar finns i varje kapitel. Ett 

exempel på en sådan spelövning: 

 

32 Jobba med klassen: Katsokaa väri- ja vaateleikkivideo ja toimikaa ohjeiden 

mukaan. (Trampolin 1–2: 188) (Titta på färg- och klädleksvideon och följ 

instruktionerna.) 

 

Översättningsövningarna i Trampolin 1–2 är mycket få men det är ändå värt att notera att de alla är 

likadana. Samtliga översättningsövningarna är A/B-övningar där den ena översätter och den andra 

kollar det rätta svaret. Ett exempel på en sådan översättningsövning: 

 

19 Prata. Työskentele parisi kanssa. Toinen on A ja toinen B. Peitä parisi laatikko. 

Sano tummennettu virke ruotsiksi. Parisi tarkistaa. A aloittaa. (Trampolin 1–2: 159) 

(Jobba med ditt par. Den ena är A och den andra är B. Täck över ditt pars låda. Säg 

den markerade meningen på svenska. Ditt par kontrollerar. A börjar.) 
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Figur 2 är ett liggande stapeldiagram som innehåller statistik om kategorin övningar som hör till 

flera kategorier på lågstadiet. Figuren visar de olika kombinationerna som den här kategorin 

innehåller på lågstadiet och deras procentuella andelar av alla övningar som hör till denna kategori. 

Kategoriernas konkreta mängd anges i parentes bredvid procentandelen. 

 

 

Figur 2 Övningar som hör till flera kategorier på lågstadiet 

 

Figur 2 visar att det på lågstadiet är läsövningar som kopplas ihop med andra övningskategorier. 

Även om dramaövningar är en mycket liten kategori (se figur 1) finns det flera övningar som är 

både läs- och dramaövningar. Man kan alltså inte säga att övningar med inslag av drama är ovanliga 

på lågstadiet. Det finns också en övning som kombinerar läsande med översättning. 

 

Övningar som hör till flera kategorier innehåller två typer av övningar som återkommer ofta i 

Trampolin 1–2. I slutet av varje kapitel finns det en Småprat-övningshelhet. Eleverna ska först 

lyssna på en dialog och efter det översätta dialogen till finska. Efter det ska de läsa dialogen, vilket 

är en läs- och dramaövning. Sist ska de ännu läsa dialogen men byta ut vissa ord till egna ord vilket 

också är en läs- och dramaövning. 41c och 41d är exempel på sådana övningar: 

 

41c Läs: Lue dialogi ääneen parisi kanssa. Vaihtakaa osia. (Trampolin 1–2: 116) (Läs 

dialogen högt med ditt par. Byt roller.) 

41d Prata: Tehkää omia dialogeja korvaamalla korostetut kohdat. (Trampolin 1–2: 

116) (Byt ut de markerade delarna och gör egna dialoger.) 

 

 

5.2 Högstadium 

I det följande presenterar jag resultatet för högstadiets läromedel i B1-svenska. Figur 3 visar de 

olika kategoriernas procentuella andelar på högstadiet i ett liggande stapeldiagram. Kategoriernas 

konkreta mängd anges i parentes bredvid staplarna. De blå staplarna anger information som gäller 
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Trampolin 3, de orange staplarna anger information som gäller Trampolin 4 och de grå staplarna 

information som gäller Trampolin 5.  

 

 

 

Figur 3 Muntliga övningar på högstadiet 

 

I figur 3 framgår det att i Trampolin 3 är det övningar med berättande (24,4 %) som är den 

vanligaste kategorin. Efter det är de största kategorierna frågeövningar (18,9 %), 

upprepningsövningar (16,7 %) och övningar som hör till flera kategorier (16,7 %). Därefter blir det 

ett litet hopp i andelen, med spelövningar (11,1 %) och läsövningar (10 %) som de följande 

kategorierna. Översättningsövningar och dramaövningar är de klart minsta kategorierna i Trampolin 

3. Översättningsövningarnas andel är endast 2,2 % och dramaövningar förekommer inte alls. 

 

Figur 3 visar vidare att i Trampolin 4 är det upprepningsövningar (21,7 %) och övningar med 

berättande (21,7 %) som utgör de största kategorierna. Frågeövningar (16,9 %) är den tredje 

vanligaste kategorin, följt av övningar som hör till flera kategorier (14,5 %), spelövningar (12 %) 
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och läsövningar (7,2 %). De två minsta kategorierna är även i denna lärobok översättningsövningar, 

med en andel på 4,8 % och dramaövningar med en andel på 1,2 %. 

 

Figur 3 visar också att i Trampolin 5 är läsövningar (21,6 %) den vanligaste kategorin. De följande 

kategorierna är upprepningsövningar (18,9 %), övningar som hör till flera kategorier (17,6 %), 

spelövningar (16,2 %), övningar med berättande (14,9 %) och frågeövningar (8,1 %). De två minsta 

kategorierna är även i denna lärobok översättningsövningar och dramaövningar som båda har en 

andel på 1,4 %. 

 

På högstadiet innehåller upprepningsövningar tre typ av övningar som återkommer ofta. Varje 

kapitel börjar med en upprepningsövning där eleverna lyssnar på och upprepar orden som hör till 

kapitlets temaord. Före texten finns det en ordlista för texten och tillsammans med den finns det en 

upprepningsövning där eleverna ska lyssna och upprepa orden i ordlistan. Efter texten finns det 

också alltid en övning eller två övningar som uppmuntrar att lyssna och upprepa olika ord, fraser 

eller meningar som är relevanta för kapitlets text och tema. Ett exempel på en typisk 

upprepningsövning: 

 

13a Lyssna och säg efter: Kuuntele ja toista ilmaukset. (Trampolin 4: 112). (Lyssna 

och upprepa uttrycken.) 

 

Frågeövningar innehåller i Trampolin 3 och 4 en typ av övning som återkommer i varje kapitel. 

Böckernas texter innehåller en snabba svar -del där texternas personer ger korta svar på vardagliga 

korta frågor. De här två böckerna har övningar där eleverna först själva svarar på frågorna och efter 

det pratar och svarar tillsammans med en kompis. Ett exempel på en sådan frågeövning: 

 

13b Prata: Käy a-kohdan valinnat suullisesti lävitse parisi kanssa. Vaihtakaa lopuksi 

osia. (Trampolin 3: 114). (Gå muntligt igenom valen i a-delen med ditt par. Byt roller 

till slut.) 

 

Trampolin 3 och 4 innehåller också en typ av övning med berättande som är mycket vanlig. Efter 

frågeövningarna som diskuterats ovan finns det alltid en övning där eleverna uppmuntras att 

tillsammans med ett par komma på olika ordpar. Ett exempel på en sådan övning med berättande: 
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12c Prata: Keksi parisi kanssa lisää sanapareja. (Trampolin 4: s. 112) (Hitta på flera 

ordpar med ditt par.) 

 

På högstadiet är översättningsövningarna ovanliga men de som finns är alla likadana. Också på 

högstadiet gäller det då A/B-övningar där eleverna jobbar parvis. Den ena eleven översätter sin del 

och den andra kollar om översättningen är korrekt. Ett exempel på en sådan översättningsövning: 

 

18 Prata: Työskentele parisi kanssa. Toinen on A ja toinen B. Peitä parisi laatikko. 

Sano tummennettu virke ruotsiksi. Parisi tarkistaa. A aloittaa. (Trampolin 5: 33) 

(Jobba med ditt par. Den ena är A och den andra är B. Täck över ditt pars låda. Säg 

den markerade meningen på svenska. Ditt par kontrollerar. A börjar.) 

 

Läsövningarna är vanliga på högstadiet över lag men speciellt i Trampolin 5. Trampolin 5 

innehåller en typ av läsövning som återkommer i varje kapitel. Diktera-övningarna är en typ av 

A/B-övning där den ena eleven läser en text och den andra fyller i sin text utifrån det som den andra 

läser. Ett exempel på en sådan läsövning: 

 

17b Diktera: Työskentele parisi kanssa. Toinen on A ja toinen B. Peitä parisi laatikko. 

A aloittaa ja lukee tekstin ääneen. B täydentää puuttuvat sanat ruotsiksi. Vaihtakaa 

sitten rooleja ja tarkistakaa lopuksi. (Jobba med ditt par. Den ena är A och den andra 

är B. Täck över ditt pars låda. A börjar och läser texten högt. B fyller i de ord som 

saknas i texten. Byt sedan roller och kontrollera till slut.) 

 

Figur 4 är ett liggande stapeldiagram som innehåller statistik om kategorin övningar som hör till 

flera kategorier på högstadiet. Figuren visar de olika kombinationerna som den här kategorin 

innehåller på högstadiet och deras procentuella andelar av alla övningar som hör till denna kategori. 

Kategoriernas konkreta mängd anges i parentes bredvid staplarna. De blå staplarna anger 

information som gäller Trampolin 3, de orange staplarna anger information som gäller Trampolin 4 

och de grå staplarna anger information som gäller Trampolin 5. 
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Figur 4 Övningar som hör till flera kategorier på högstadiet 

 

Figur 4 visar att läs + drama är den vanligaste kombinationen också på högstadiet men den 

kombinationen blir stegvis ovanligare när man går till högre årsklasser. I Trampolin 3 omfattar den 

här kombinationen 78,6 % av övningarna i kategorin övningar som hör till flera kategorier. I 

Trampolin 4 är andelen 75,0 % och i Trampolin 5 är den 61,5 %. Två andra kombinationer som 

finns på högstadiet är läs + översättning och läs + berättande. Kombinationen läs + översättning har 

en andel på 14,3 % i Trampolin 3, 8,3 % i Trampolin 4 och 15,4 % i Trampolin 5. Kombinationen 

läs + berättande blir stegvis vanligare på högstadiet. Kombinationens andel är 7,1 % i Trampolin 3, 

16,7 % i Trampolin 4 och 23,1 % i Trampolin 5. 

 

Övningar som hör till flera kategorier innehåller två typer av övningar som återkommer ofta på 

högstadiet. Också i Trampolin 3–5 finns det en Småprat-övningshelhet i slutet av varje kapitel. Den 

här delen innehåller två övningar som är kombinationer av läs- och dramaövningar. 34c och 38d är 

exempel på sådana övningar: 

 

34c Läs: Lue dialogi ääneen parisi kanssa. Vaihtakaa osia. (Trampolin 3: 101). (Läs 

dialogen högt med ditt par. Byt roller.) 

 38d Prata: Tehkää omia dialogeja korvaamalla korostetut kohdat. (Trampolin 4: 99). 

(Byt ut de markerade delarna och gör egna dialoger.) 
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5.3 Gymnasium 

I detta avsnitt går jag igenom resultatet för gymnasiets läromedel i B1-svenska. Figur 5 visar de 

olika kategoriernas procentuella andelar på gymnasiet i ett liggande stapeldiagram. Kategoriernas 

konkreta mängd anges i parentes bredvid staplarna. De blå staplarna anger information som gäller 

Fokus 1–2 och de orange staplarna anger information som gäller Fokus 3. 

 

 

Figur 5 Muntliga övningar på gymnasiet 

 

I figur 5 framgår det att i Fokus 1–2 är övningar som hör till flera kategorier (32 %) den klart största 

kategorin. Efter det är de största kategorierna läsövningar (18 %) och övningar med berättande 

(17,4 %) som är nästan lika stora. Frågeövningar (11,8 %) och upprepningsövningar (11,8 %) är de 

följande kategorierna. De tre minsta kategorierna är översättningsövningar vars andel är 4,5 % och 

dramaövningar och spelövningar som båda har en andel på 2,2 %. 

 

Figur 5 visar också att i Fokus 3 är de största kategorierna övningar med berättande och övningar 

som hör till flera kategorier, som båda har en andel på 26 %. De följande kategorierna är 

läsövningar och frågeövningar som båda har en andel på 17,7 %. De tre minsta kategorierna är 

upprepningsövningar vars andel är 7,3 % medan dramaövningar och spelövningar inte alls är 

inkluderade i Fokus 3. 
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Läsövningar är en av de största kategorierna på gymnasiet och innehåller en typ av övning som 

återkommer ofta både i Fokus 1–2 och Fokus 3. Efter varje text finns det en övning där den 

studerande ska läsa texten högt igenom med sitt par. Ett exempel på en sådan läsövning: 

 

 3b: Lue teksti parisi kanssa ääneen. (Fokus 1–2: 196). (Läs texten högt med ditt par.) 

 

Frågeövningar innehåller också en typ av övning som återkommer ofta i Fokus 1–2 och Fokus 3. 

Efter de flesta texterna finns det en övning där den studerande ska ställa sitt par frågor och svara 

utifrån texten. Ett exempel på en sådan frågeövning: 

 

4c: Haastattele pariasi tekstin sisällöstä tehtävän 4a kysymyksillä ruotsiksi. 

Täydentäkää tarvittaessa toistenne vastauksia. (Fokus 3: 96) (Intervjua ditt par om 

textens innehåll. Komplettera varandras svar om det behövs.) 

 

Figur 6 är ett liggande stapeldiagram som innehåller statistik om kategorin övningar som hör till 

flera kategorier på gymnasiet. Figuren visar de olika kombinationerna som den här kategorin 

innehåller på gymnasiet och deras procentuella andelar av alla övningar som hör till denna kategori. 

Kategoriernas konkreta mängd anges i parentes bredvid staplarna. De blå staplarna anger 

information som gäller Fokus 1–2 och de orange staplarna anger information som gäller Fokus 3. 
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Figur 6 Övningar som hör till flera kategorier på gymnasiet 

 

Figur 6 visar hurdana kombinationer av övningar det finns på gymnasiet. I Fokus 1–2 finns det tio 

olika kombinationer och i Fokus 3 finns det åtta olika kombinationer. Det finns också några 

kombinationer som innehåller tre olika kategorier. I båda böckerna förekommer kombinationen läs 

+ drama + översättning och i Fokus 1–2 förekommer därtill kombinationen upprepning + läs + 

fråge. De två största kategorierna i båda böckerna är upprepning + läs och läs + drama. 

Kombinationen upprepning + läs har en andel på 20 % i Fokus 1–2 och en andel på 34, 8 % i Fokus 

3. Läs + dramaövningarna har en andel på 36,4 % i Fokus 1–2 och 30,4 % i Fokus 3. 

 

Övningar som hör till flera kategorier innehåller två typer av övningar som återkommer ofta i 

gymnasiet. I Fokus 1–2 och Fokus 3 finns det i varje text- och temakapitel en övning där den 

studerande först ska lyssna och upprepa och efter det läsa igenom orden med sitt par. Ett exempel 

på en sådan kombination: 

 

2a: Kuuntele ja toista. Lue sitten parisi kanssa ääneen. Antakaa toisillenne palautetta 

ääntämisestä. (Fokus 1–2: 32) (Lyssna och upprepa. Läs sedan högt med ditt par. Ge 

varandra respons om uttalet.) 
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Vidare finns det i varje temakapitel en övning där den studerande ska läsa en dialog med sitt par. De 

här övningarna är kombinationer av läs + drama. Ett exempel på en sådan övning: 

 

2a: Lue tehtävän 2a vuoropuhelu parisi kanssa ääneen. (Fokus 3: 81). (Läs dialogen i 

övningen 2a högt med ditt par.) 

 

 

5.4 Jämförelse mellan skolnivåerna 

I detta avsnitt jämför jag resultaten mellan lågstadiet, högstadiet och gymnasiet. Tabell 1 visar de 

muntliga övningarnas antal på de tre skolnivåerna, övningarnas sammanlagda antal och de muntliga 

övningarnas andel av alla övningar. Tabellen visar information för varje skolnivå men också för 

varje bok som ingår i materialet. 

 

Tabell 1 Distribution av övningarna i materialet 

 Muntliga övningar Övningar sammanlagt % 

Lågstadium  145 464 31,1 % 

Trampolin 1–2 144 463 31,1 % 

Högstadium 247 830 29,8 % 

Trampolin 3 90 283 31,8 % 

Trampolin 4 83 291 28,5 % 

Trampolin 5 74 256 28, 9 % 

Gymnasium 274 890 30, 9 % 

Fokus 1–2 178 542 32,8 % 

Fokus 3 96 348 27,6 % 

 

Tabell 1 visar att de muntliga övningarnas andel av samtliga övningar är omkring 30 % i alla 

böcker. Fokus 1–2 har den största andelen muntliga övningar (32,8 %) medan Fokus 3 har den 

minsta (27,6 %). Man kan också se att de muntliga övningarnas andel av alla övningar är störst på 

lågstadiet (31,1 %) och minst på högstadiet (29,8 %). Skillnaden är ändå bara 1,3 %. 

 

Figur 7 visar de olika kategoriernas procentuella andelar på lågstadiet, högstadiet och gymnasiet i 

ett liggande stapeldiagram. De blå staplarna anger information som gäller lågstadiet, de orange 
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staplarna anger information som gäller högstadiet och de grå staplarna anger information som gäller 

gymnasiet. I figur 7 framgår det att det finns skillnader mellan de vanligaste och de ovanligaste 

övningskategorierna på de tre skolnivåerna. På lågstadiet är upprepningsövningar den vanligaste 

kategorin, på högstadiet är övningar med berättande den vanligaste kategorin och på gymnasiet är 

övningar som hör till flera kategorier den vanligaste kategorin. Den ovanligaste kategorin på alla 

skolnivåer är dramaövningar medan den näst ovanligaste kategorin är översättningsövningar i 

grundskolan och spelövningar på gymnasiet. 

 

 

Figur 7 Muntliga övningar på alla skolnivåer 

 

Figur 7 visar att två kategorier har en nedåtgående utveckling mellan skolnivåerna. 

Upprepningsövningarna är de vanligaste muntliga övningarna på lågstadiet men deras andel blir 

klart mindre när man går till högre årskurser. På lågstadiet är upprepningsövningarnas andel 22,8 

%, på högstadiet är andelen 19 % och på gymnasiet är andelen 10,2 %. På gymnasiet är andelen 

med andra ord lite under hälften av vad den är på lågstadiet. Frågeövningarna följer samma 

utveckling men med mycket mindre förändringar. Deras andel är 16 % på lågstadiet, 15 % på 

högstadiet och 13,9 % på gymnasiet. Skillnaderna i frågeövningarna är alltså mycket små. 
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Läsövningarna har en tendens att bli vanligare ju högre skolnivå det är fråga om enligt figur 7. På 

lågstadiet är läsövningarnas andel 10,3 %, på högstadiet är andelen 12,6 % och på gymnasiet är 

andelen 17,9 %. 

 

Det finns två kategorier som är mycket små på alla skolnivåer. Som det framgår i figur 7 är 

översättningsövningarnas andel på lågstadiet och högstadiet 2,8 % och 4,7 % på gymnasiet. 

Andelen är alltså störst på gymnasiet men ändå mycket liten och skillnaden jämfört med 

grundskolan är inte stor. Dramaövningarnas andel är 2,1 % på lågstadiet, 0,8 % på högstadiet och 

1,5 % på gymnasiet. Dramaövningarna är därmed vanligast på lågstadiet, men också i den här 

kategorin är skillnaderna mycket små. 

 

I figur 7 framgår det vidare att två kategorier inte uppvisar stora skillnader mellan alla skolnivåer 

men däremot en stor skillnad mellan grundskolan och gymnasiet. I spelövningar kan man se en 

mycket klar förändring när man rör sig från grundskolan till gymnasiet. På lågstadiet är 

spelövningarnas andel 13,8 % och på högstadiet 13,0 %. På gymnasiet är andelen enbart 1,5 %. 

Också övningar som hör till flera kategorier uppvisar en stor skillnad mellan grundskolan och 

gymnasiet. Deras andel på lågstadiet är 14,5 % och 16,2 % på högstadiet. På gymnasiet är andelen 

till och med 29,9 %, dvs. dubbelt högre än andelen på lågstadiet. 

 

Figur 8 visar de olika kombinationerna som förekommer i kategorin övningar som hör till flera 

kategorier på alla skolnivåer. Informationen visas i ett liggande stapeldiagram. De blå staplarna 

anger information som gäller lågstadiet, de orange staplarna anger information som gäller 

högstadiet och de grå staplarna anger information som gäller gymnasiet. 
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Figur 8 Övningar som hör till flera kategorier på alla skolnivåer 

 

Figur 8 visar att övningar som hör till flera kategorier har mycket fler olika kombinationer på 

gymnasiet jämfört med grundskolan. På gymnasiet finns det tio olika kombinationer jämfört med 

två på lågstadiet och tre på högstadiet. På gymnasiet finns det också övningar som hör till tre olika 

kategorier medan alla kombinationer i grundskolan är kombinationer av två kategorier. 

 

Som det framgår i figur 8 finns det två kombinationskategorier som förekommer på alla skolnivåer. 

I grundskolan finns det en mycket typisk kombination, nämligen läs + drama. De här övningarnas 

andel av kategorin är 95,2 % på lågstadiet och 71,8 % på högstadiet. Den här kombinationen är 

också den vanligaste kombinationen på gymnasiet men andelen är bara 34,6 %. Det är alltså tydligt 

att den här kombinationen blir ovanligare när man rör sig till högre skolnivåer. På gymnasiet finns 

det ändå även översättning + dramaövningar och deras andel av kategorin är 6,4 %, vilket ändå inte 

påverkar minskningen av drama. Den andra kombinationen som finns på alla nivåer är läs + 

översättning. Deras andel är 4,8 % på lågstadiet, 12,8 % på högstadiet och 7,7 % på gymnasiet. Här 

är det därmed inte möjligt att observera en tydlig utveckling.  
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Figur 8 visar att det finns en kombination som förekommer på högstadiet och gymnasiet men inte 

på lågstadiet. Kombinationen läs + berättande har en andel på 15,4 % på högstadiet och 12,8 % på 

gymnasiet. Den här kombinationen följer inte heller någon klar utveckling från en skolnivå till en 

annan. Kombinationer som endast förekommer på gymnasiet är upprepning + läs, upprepning + 

fråge, upprepning + läs + berättande, läs + drama + översättning, fråge + berättande, översättning + 

berättande och översättning + drama. 

 

Vidare förekommer det både likheter och skillnader vad gäller typiska muntliga övningar i 

läroböckerna. Varje bok innehåller upprepningsövningar i början av kapitlen men på gymnasiet 

kombineras de här övningarna med läsning. Frågeövningar om texternas innehåll förekommer också 

på varje skolnivå. Läs + dramaövningar förekommer i grundskolan i slutet av varje kapitel och på 

gymnasiet finns de tillsammans med dialoger som har kopplats till olika teman. Vidare finns det 

läsövningar i alla böcker där eleverna/studerandena ska läsa texterna högt. En stor skillnad är att på 

lågstadiet finns det regelbundna spelövningar. Även om spelövningar är vanliga också på högstadiet 

finns det inte där en återkommande typ av spelövning medan dessa övningar är mycket ovanliga på 

gymnasiet där det inte heller finns någon återkommande spelövningstyp. En annan stor skillnad är 

att i grundskolan är alla översättningsövningarna A/B-övningar medan materialet på gymnasiet 

även innehåller andra typer av översättningsövningar. 

 

5.5 Slutsatser 
 

Erdönmez (2014: 46) och Tergujeff et al. (2019: 98–102) poängterar att det är viktigt att eleverna 

får prata mycket för att utveckla sina muntliga kunskaper. Analysen i den här undersökningen visar 

att ungefär var tredje eller fjärde övning i läroböckerna i svenska är en muntlig övning, vilket tyder 

på att läromedlen är i samklang med teorin och erbjuder flera chanser till muntlig utveckling. Det 

finns flera aktiviteter i läromedlen som läraren kan använda som stöd för att öva elevernas eller 

studerandenas muntliga kunskaper.  

 

Analysen framhäver tydliga skillnader i två kategorier som speciellt fokuserar på uttal. 

Upprepningsövningarnas andel blir klart mindre från de lägre årskurserna till de högre, vilket 

antyder att i takt med att språkkunskaperna utvecklas börjar man fokusera på att öva uttal på andra 

sätt. Samtidigt blir läsövningarna vanligare vilket kan betyda att fokus går från upprepning till 

läsande. Tergujeff & Kautonen (2019: 12) noterar att språkundervisningen inte nuförtiden fokuserar 

lika mycket på att eleverna ska lära sig uttala det nya språket perfekt. I GLGU (2014) är 
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målsättningen att eleven kan uttala några av de övade fraserna förståeligt efter sjätte klass och efter 

nionde klass ska hen kunna uttala alla de övade fraserna förståeligt. GLGY 2019 (152, 370) lyfter 

fram att studerandena efter gymnasiet ska kunna uttalsprinciperna också i kontexter som de inte har 

övat sig på. Målsättningarna blir därmed mer krävande på de högre skolnivåerna och kräver mer 

kunskap av eleverna/studerandena. En möjlig slutsats av detta är att det på gymnasiet inte behövs 

lika mycket övning med modell för uttal, eftersom studerandena förväntas ha lärt sig grunderna för 

det redan tidigare och även med mindre övning kan tillämpa principerna. Målet är inte heller ett 

perfekt uttal utan att bli förstådd och därför är det möjligt att ge mer ansvar till studerandena att 

tillämpa principerna i stället för att uppmuntra dem att lära sig uttala perfekt efter en färdig modell. 

 

Det är ändå viktigt att ta hänsyn till att i övningarna som hör till flera kategorier finns det flera 

övningar där man har kombinerat uttal och läsning på gymnasiet. Upprepning har också 

kombinerats med frågeövningar. Om man inte endast beaktar övningar som fokuserar på 

upprepning utan också övningar som innehåller upprepning är skillnaden inte lika stor, men det 

finns trots allt en skillnad. 

 

En tredje märkbar skillnad i övningarna är att det finns en mycket större mängd olika kombinationer 

i övningar som hör till flera kategorier på gymnasiet jämfört med grundskolan. I GLGY (2019: 129 

& 136–139) är en målsättning att studerandena kan använda svenska på ett kreativt och konstruktivt 

sätt, vilket är något som krävs i övningar som kombinerar egenskaper ur olika övningstyper. 

Skillnaden syftar på att muntliga övningar i grundskolan är enklare än på gymnasiet eftersom det 

krävs färre olika kunskaper i en övning på de lägre skolnivåerna. 

 

En fjärde skillnad är att spelövningarna är mycket vanliga i grundskolan medan de är ovanliga på 

gymnasiet. Detta kan förklaras av att lekfullhet lyfts fram som ett viktigt arbetssätt i GLGU (2014) 

både i allmänhet men också när det gäller B1-svenska. I GLGY (2019) finns det inte längre en 

betoning på lekfullhet och det förklarar varför den här skillnaden uppstår. Kangas (2014: 73) tar upp 

att lekfullhet används för att väcka motivation och intresse. Erdönmez (2014: 46) stöder den här 

tanken och exemplifierar att olika sätt att tävla väcker motivation. Med tanke på det kan man dra 

slutsatsen att olika lekar och spel i grundskolan används som hjälp för att väcka intresse och 

motivation men på gymnasiet görs det inte i samma utsträckning. 

 

Den femte skillnaden gäller dramaövningar och kombinationer som innehåller drama. Övningar 

som innehåller drama är vanligare ju lägre skolnivåer det är fråga om. Erdönmez (2014: 44–45) och 
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Tergujeff et al. (2019: 98–102) betonar vikten av att simulera autentiska situationer och även om det 

inte finns många dramaövningar i mitt material har drama kombinerats med andra kategorier. I 

grundskolan är det vanligt att simulera autentiska situationer med hjälp av manuskript, alltså 

läsövningar. Även på gymnasiet finns det sådana övningar men drama kombineras också med 

översättning. Det som står i GLGU (2014) och som Kangas (2014: 73) tar upp om lekfullhet är en 

förklaring till det här eftersom det kan vara en mycket lekfull situation i klassrummen när eleverna 

simulerar autentiska situationer. Också den här skillnaden kan förklaras med att GLGY (2019: 129 

& 136–139) nämner att man på gymnasiet syftar till att kunna använda språket kreativt och 

konstruktivt, vilket betyder att det är lämpligare på gymnasiet att ge mer rum för studerandena att 

friare använda svenska i stället för att ge dem en viss ram inom vilken de ska öva språket. Det här är 

också i linje med Erdönmez (2014: 46) tanke om att övningarna borde ge eleverna möjlighet att visa 

personlighet, kreativitet och humor. 

 

Avslutningsvis är det värt att notera att flera av de muntliga övningarna på alla skolnivåerna inte 

endast fokuserar på uttal. Tergujeff et al. (2019: 98–102) rekommenderar att integrera undervisning 

av muntliga kunskaper med andra aspekter av språkundervisning och det görs i det undersökta 

materialet. Det är möjligt att tolka att upprepnings- och läsövningarna fokuserar speciellt på uttal 

och analysen visar att materialet innehåller flera övningar som samtidigt lär ut andra aspekter av 

muntliga språkfärdigheter. 

 

6 Sammanfattande diskussion 

 

Muntliga kunskaper är viktiga i mångas vardagliga liv (se t.ex. Erdönmez 2014; Greene 2013; 

Harjanne 2006). Från ett historiskt perspektiv har muntliga kunskaper ändå inte fått mycket fokus i 

språkundervisning tills de senaste åren då man har börjat fokusera mer på dem (se t.ex. Tergujeff & 

Kautonen 2019). I dagens läge är det vanligaste syftet med undervisningen dock att eleverna kan 

göra sig förstådda på målspråket (se t.ex. Harmer 2001). 

 

Syftet med den här avhandlingen har varit att undersöka hur muntliga övningar i läroböcker i 

svenska som andra inhemska språk förändras på vägen från lågstadiet till gymnasiet. Avhandlingen 

bidrar till att fylla en forskningslucka eftersom det inte finns tidigare forskning om motsvarande 

utvecklingsgång. Därtill motiverar de nya läroplanerna och de nya läromedlen ämnet för 

avhandlingen.  
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Materialet i avhandlingen har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys och därtill har resultatet 

diskuterats i ljuset av relevant litteratur. Analysen lyfter fram fem huvudsakliga skillnader mellan 

de tre skolnivåernas läromedel i B1-svenska. Upprepningsövningar, spelövningar och övningar som 

hör till flera kategorier med inslag av drama blir ovanligare när man rör sig till högre skolnivåer. 

Däremot blir läsövningar och olika övningskombinationer vanligare på högre skolnivåer. Med tanke 

på typiska övningar i de olika kategorierna finns det också vissa skillnader. Översättningsövningar 

är ovanliga på alla skolnivåer men det sker en skillnad mellan översättningsövningarna i 

grundskolan och i gymnasiet. Vad gäller spelövningar finns det regelbundet övningar som instruerar 

till olika lek och spel med en video på lågstadiet medan liknande övningar inte finns på andra 

nivåer.  

 

Det är möjligt att förklara de här skillnaderna och dra olika slutsatser utifrån dem. 

Språkundervisning fokuserar inte längre på perfekt uttal (Tergujeff & Kautonen 2019: 12). 

Läroplanerna lyfter fram målsättningen att eleverna efter nionde klass ska kunna uttala de övade 

fraserna förståeligt (GLGU 2014: 335–336) och efter gymnasiet ska studerandena kunna 

uttalsprinciperna också i kontexter som de inte har övat (GLGY 2019: 152, 370). Därmed är det 

möjligt att dra slutsatsen att i grundskolan fokuserar eleverna på att lära sig grunderna i uttal och 

därför finns det flera upprepnings- och läsövningar i grundskolan. Med tanke på övningar som hör 

till flera kategorier sägs det i GLGY (2019: 129 & 136–139) att studerandena ska kunna använda 

svenska på ett kreativt och konstruktivt sätt, vilket behövs i övningar som hör till flera kategorier. 

Skillnaderna i spelövningar kan förklaras med att GLGU (2014) betonar olika spel och lek som 

viktiga arbetssätt båda allmänt och i B1-svenska medan GLGY (2019) inte gör det. Kangas (2014: 

73) och Erdönmez (2014: 46) diskuterar hur spel kan användas för att väcka motivation och 

intresse. Detta innebär i förlängningen att motivation och intresse delvis väcks på andra sätt i 

grundskolan än i gymnasiet. Skillnaderna i kombinationerna som innehåller drama kan förklaras i 

ljuset av flera olika källor. Det är troligtvis en mycket lekfull situation i klassen när eleverna 

simulerar olika situationer och då aktualiseras det som Kangas (2014: 73) och GLGU (2014) tar upp 

om spel och lekfullhet. Vidare kan skillnaden också förklaras med det som GLGY (2019: 129 & 

136–139) tar upp om att kunna använda språket på ett kreativt sätt i gymnasiet. Det kan tolkas 

betyda att övningarna på gymnasiet ger mer frihet och utrymme för studerandena att använda 

svenska vilket hänger ihop med det som Erdönmez (2014: 46) tar upp om att övningarna ska ge 

möjlighet att visa personlighet, kreativitet och humor.  
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I ljuset av tidigare forskning är det möjligt att dra vissa slutsatser av resultaten. Övningstyperna som 

Green-Vänttinen et al. (2011: 41–44) lyfter fram från grundskoleundervisningen är typiska också i 

mitt grundskolematerial. I mitt material är AB-övningar de enda översättningsövningarna i 

grundskolan men det finns inte många av dem. I Lehti-Eklund & Green-Vänttinens studie (2010: 

29–30) kommer det fram att övningarna på gymnasiet är mycket elevcentrerade, vilket hänger ihop 

med resultatet av min analys. Upprepningsövningar som blir mer ovanliga på gymnasiet kräver att 

de studerande noggrant följer instruktioner medan de andra övningarna till största del är sådana där 

eleverna och studerandena kan jobba självständigt inom den ram som övningen ger. Övningarna 

som förekommer i min analys motsvarar det som Lehti-Eklund & Green-Vänttinen (2010: 29–30) 

lyfter fram som typiska övningar på gymnasiet. 

 

Kulmalas (2013) avhandling visar att de muntliga övningarnas andel av alla övningar är omkring 30 

% på högstadiet och på gymnasiet, vilket stämmer väl överens med min analys. Också Peltoniemi 

(2021) noterar att omkring en tredjedel av hennes material är muntliga övningar. Även i Kulmalas 

(2013) analys var upprepningsövningarna vanligare på högstadiet än på gymnasiet men i hennes 

undersökning var också läsövningarna vanligare på högstadiet. Övningar med berättande var den 

vanligaste kategorin på gymnasiet i hennes studie vilket de är också i min studie. Kulmala (2013) 

lyfter därtill fram att övningarna på gymnasiet blir mångsidigare, vilket de också blir i mitt material 

med tanke på de olika kategorikombinationerna. I Peltoniemis (2021) avhandling är de vanligaste 

övningarna övningar med berättande och övningar som hör till flera kategorier, vilket enligt henne 

antyder att böckerna betonar övningar som låter studerandena utveckla sina kunskaper mångsidigt. 

Även det här stämmer överens med min undersökning.  

 

Avhandlingens resultat ska inte tolkas som absoluta utan mer som vägledande tendenser. Mitt 

material består av endast två läroboksserier och de har båda publicerats av ett och samma förlag. 

För att få mer noggrann och mångsidig information skulle en större mängd läromedel från olika 

förlag behöva analyseras. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till att det i kvalitativ innehållsanalys 

hör till att generalisera och kategorisera materialet. För att få noggrannare information om 

övningarna borde de analyseras var för sig som sina egna enheter. Det är också viktigt att komma 

ihåg att det som jag tolkar som det huvudsakliga syftet i en övning inte nödvändigtvis är det samma 

som övningens författare har tänkt på. En begränsning är också att det med den kvalitativa 

innehållsanalys jag valt att göra är svårt att reda ut utvecklingar som sker inom varje kategori. En 

övning med berättande kan på lågstadiet handla om att berätta siffrorna mellan ett och tio till sitt par 

medan det på gymnasiet kan handla om att diskutera egna åsikter om klimatförändring. Det är alltså 
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inte möjligt att dra slutsatser om övningarnas svårighetsgrader. Med tanke på övningar med 

berättande är det också lite problematiskt att det är en mycket bred kategori som är svår att dela in i 

mindre kategorier. I materialet blir det därtill i vissa situationer oklart om övningen utförs muntligt 

eller skriftligt. 

 

I framtiden skulle det vara intressant att studera förändringarna på en större skala. I en sådan studie 

skulle jag även kunna ta med läromedel för tidigarelagd språkundervisning och ända upp till 

vuxenutbildning. Då skulle jag kunna utforska en mer långsiktig utvecklingsgång. Det skulle också 

vara intressant att studera övningarnas innehåll i större detalj i stället för att enbart kategorisera 

dem. Det skulle öppna upp en möjlighet att fokusera mera på hurdana teman som övningarna lyfter 

fram och hurdana frågor som studeras vid sidan av själva språket. Avslutningsvis vill jag ännu 

konstatera att om man i framtiden börjar bedöma muntliga kunskaper i studentskrivningarna blir 

forskning av muntliga övningar i läromedel allt mer relevant och viktigt. 
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