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1 INLEDNING 

I Finland har muntliga färdighet senaste årtiondet fått ett lyft och det har diskuterats livligt.  Det 

anses mer och mer ovanligt att kunna bara ett språk. Nu mera anses det vara vanligare att prata 

flera en två språk. Det har delvis att göra med den globaliserande världen och det konstanta 

informationsflödet. Informationsflödet har möjliggjort att människor ser och hör språk som de 

inte haft tillgång till tidigare. Detta har gjort människor mer intresserade av språk och därmed 

även påverkat språkundervisningen.  

 

Fokus vid språkundervisningen i Finland har tidigare legat på skriftliga språkfärdigheter (Ti-

ittula 1993: 63), men med de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

(GLGU 2014) bör betoningen skifta mer mot muntliga färdigheter. Detta tema intresserar mig 

på grund av att som kommande lärare kommer jag att fokusera speciellt på elevernas muntliga 

kunskaper. Tanken om att fokusera mer på muntlig språkfärdighet är inte något som kommit 

fram de senaste åren utan Salo-Lee (1993, 1) påpekar att redan på 90-talet prioriterades det hos 

utbildningsstyrelsen. Temat är på nytt aktuellt på grund av kommande ändringen i studentexa-

men där ett muntligt prov tas i bruk de kommande åren (Undervisnings- och Utbildningsstyrel-

sen 2017). Läroplanen trädde i kraft hösten 2016 och med förändringen kom behovet för nya 

läromedel.  

 

I denna avhandling kommer jag analysera två läroböcker i B1-svenska i årskurs 9. Läroböck-

erna under granskning är På gång 3 och Hallonbåt 5–6.  Båda läroböckerna är nya och speciellt 

gjorda med GLGU 2014 i åtanke. Med hjälp av forskningsfrågorna kommer jag analysera böck-

ernas muntliga uppgifter samt vilka färdigheter böckerna ger eleverna gällande uttal. I den här 

avhandlingen fokuserar jag på läroböckerna ur elevernas synpunkt, det vill säga jag tar inte i 

hänsyn om läroböckerna har extra material på internet.   
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med min kandidatavhandling är att ta reda på hur läroböckerna På gång 3 och Hallonbåt 

5–6 följer läroplanens riktlinjer när det gäller muntliga övningar. Jag kommer analysera hur-

dana muntliga uppgifter böckerna har och även hur de olika uppgiftstyperna är uppdelade. I 

min undersökning kommer jag även att undersöka hur uttalsundervisningen syns i läroboken. 

Detta gör jag genom att granska hurdana övningar läroböckerna har gällande uttal.  

 

Mina forskningsfrågor är följande: 

1. Hurdana muntliga uppgifter finns i På gång 3 och Hallonbåt 5–6? 

2. Uppfyller På gång 3 och Hallonbåt 5–6 de kriterier som läroplanen 2014 beskriver för 

muntlig språkfärdighet i B1-svenska? 

3. Hurdana övningar finns det om uttal i läroböckerna På gång 3 och Hallonbåt 5–6? 

 

Med hjälp av dessa forskningsfrågor vill jag få reda på vilka olika sätt eleverna får öva på sina 

muntliga kunskaper och går dessa sätt i linje med GLGU (2014). För det andra är jag intresserad 

av hur eleverna konkret får träna på sitt uttal. Ger läroböckerna hjälpmedel för eleverna att öva 

på sitt uttal eller faller det på lärarens ansvar eller finns det eventuellt ingen fokus på det över-

huvudtaget?  
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2 TEORETISKA UTGÅNSGPUNKTER 

 

I det här kapitlet kommer jag att redovisa avhandlingens teoretiska ram samt tidigare studier. 

Läroboksanalyser har gjorts tidigare ur flera olika synvinklar, såsom hurdan könsfördelning är 

det i läroböckernas bilder. Undersökningar kring läroböcker har för det mesta gjorts som kan-

didatavhandlingar så forskningen kring temat är begränsad.  

 

2.1 Muntlig språkfärdighet 

Muntlig språkfärdighet är en del av användarens kommunikativa kompetens. Hildén (2000, 173) 

definierar muntlig språkfärdighet som kunskap och färdighet att avklara sådana kommunikativa 

situationer där man är i interaktion med andra deltagare. Hildén (2000, 173) konstaterar att för 

att vara muntligt språkkompetent måste man kunna samspela med sociolingvistiska, pragma-

tiska och språkliga kompetenser. Med detta menar Hildén (2000) att talet bör vara tillräckligt 

flytande, språkligt noggrant och tillräckligt omfattande. Vidare konstaterar Hildén (2000: 173) 

att ens muntliga språkfärdighet inte är begränsad till ett språk, utan alla språk ingår och tillsam-

mans utvecklar de inlärarens kommunikativa kompetens. Salo-Lee (1993, 2) instämmer med 

Hildéns (2000) definition om muntlig språkfärdighet men påpekar även att kommunikation all-

tid är kulturberoende.  

 

Hildén (2000, 172) konstaterar att kommunikation är när både talaren och åhörare är i kontakt 

med varandra (se även Yli-Renko 1993,29). Tiittula (1993, 65) konstaterar detsamma men på-

pekar också att det inte alltid behöver vara verbalt utan det kan även vara icke-verbal kommu-

nikation. Med icke-verbal kommunikation menar Tiittula (1993, 65) betoning och andra proso-

diska fenomen samt fysiska företeelser. Verbal kommunikation omfattar sådana drag som 

grammatik och ordförråd. Salo-Lee (1993, 8) konstaterar att fast talaren tvekar behöver det inte 

betyda att hen har dåliga muntliga språkfärdigheter.   

 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014: 345) lyfter fram muntlig 

språkfärdighet som ett av de centrala teman inom B1-svenska. Enligt GLGU (2014: 346) 
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fokuserar kurserna på kommunikation och interaktion. Till exempel i andra kursens beskrivning 

står det att eleverna övar på kunskaper i interaktion och inlärarna uppmuntras till mångsidig 

användning av språk i olika situationer (GLGU 2014: 346). 

2.1.1 Uttal enligt Kautonen och Kjellin 

Uttal är en del av muntlig kommunikation som påverkar mottagarens förståelse, därmed anser 

jag det nödvändigt att behandla i samband med muntliga språkfärdigheter. Kjellin (2002: 23) 

definierar uttal som människans sätt att tala alltså språkets alla former av muntlig kommunikat-

ion. Enligt Kautonen (2019: 13) består uttal av enskilda ljud och prosodi vilka påverkar lyssna-

rens förståelse och kan även ge intryck av talarens kunskaper, såsom professionella kompetens. 

Prosodi innehåller drag som betoning, intonation, taltempo och kvantitet. Kautonen (2019: 13) 

konstaterar vidare att talarens kunskaper i uttal kan påverka inlärarens motivation att använda 

språket. Därför anser Kautonen (2019:13) uttal som en viktig del av muntlig färdighet. Även 

om Kautonen (ibid.) anser uttal viktigt så har det haft en marginell roll inom språkundervisning 

(Gilbert 2010, Derwing 2010, citerad i Kautonen 2019: 13). Detta kan enligt Kautonen (2019:14) 

bero på att lärare känner att deras kunskaper i uttal och dess bedömning är bristande. Fast läro-

planen (2014: 346) lyfter fram muntlig färdighet som ett centralt tema så nämns uttal bara en-

staka gånger, till exempel observerar man skillnaderna mellan sverigesvenskt och finlands-

svenskt uttal.  

 

2.1 Läroplanen och den gemensamma europeiska referensramen 

 

Gemensam europeisk referensram för språk (2009) är utarbetad av Europarådet och översatt av 

skolverket. Meningen med GERS är att den ska erbjuda gemensamma grunder åt länder och 

skolor för att utarbeta kursplaner, läroplaner, examina och läromedel för språkinlärning i hela 

Europa (GERS 2009. 1). I Europa följer läromedel, läroböcker och läroplaner referensramen. 

Referensramen omfattar även sex olika färdighetsnivåer: användare på nybörjarnivå A1-A2, 

självständig användare B1-B2, avancerad användare C1-C2 (GERS, 2009. 23). Referensramen 

omfattar även kompetensområden som är viktiga för språkinlärning. De kompetenser som 

nämns i GERS (2009) är generell och kommunikativ kompetens. I min studie fokuserar jag på 

den kommunikativa kompetensen för den innefattar sådana färdigheter som lingvistisk, 
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sociolingvistisk och pragmatisk kompetens (GERS 2009: 106). Lingvistisk kompetens omfattar 

sådana drag som ordförråd, grammatik, fonologi, semantik, ortografi och ortoepisk kompetens. 

Sociolingvistiska kompetenser handlar om språkets sociala aspekter såsom hälsningsfraser och 

artighetskonventioner. Pragmatisk kompetens uppdelas enligt GERS (2009: 119) också i tre 

delkategorier: diskurskompetens, funktionell kompetens och utformingskompetens. Dessa 

kompetenser är bundna till muntlig språkfärdighet och uttal. Nedan presenterar jag dessa fär-

dighetsnivåer när det gäller en inlärares förmåga att använda språkliga resurser. 

 

Tabell 1Allmänna färdighetsnivåer för språklig repertoar (GERS 2009: 107) 

 Allmän språklig repertoar 

C2 Behärskar en bred språklig repertoar väl och kan använda den till att formulera tankar exakt, betona vissa 

saker, få fram nyanser och undanröja tvetydigheter. Visar inga tecken på att behöva begränsa det han/hon 

vill säga. 

C1 Kan välja en lämplig formulering från en bred språklig repertoar för att uttrycka sig tydligt utan att behöva 

begränsa det han/hon vill säga. 

B2 Kan uttrycka sig tydligt och utan att ge nämnvärt intryck av att behöva begränsa det han/hon vill säga. 

Har tillräckligt bred språklig repertoar för att kunna ge tydliga beskrivningar, uttrycka åsikter och utveckla 

argument utan att alltför uppenbart behöva leta efter ord. Kan använda vissa komplexa satskonstruktioner 

för att göra detta. 

B1 Har tillräckligt stor språklig repertoar för att kunna beskriva oväntade situationer, förklara huvudpunkterna 

i en idé eller ett problem förhållandevis exakt och uttrycka tankar om abstrakta eller kulturella ämnen som 

musik och filmer. 

Har tillräckliga språkliga resurser för att klara sig och ett tillräckligt stort ordförråd för att uttrycka sig, om 

än ibland med viss tvekan och med hjälp av omformuleringar, om ämnen som familj, hobbyer, intressen, 

arbete, resor och aktuella händelser. Måste dock upprepa sig och har ibland även svårt att formulera sig på 

grund av begränsningar i ordförrådet. 

A2 Har ett grundläggande språkligt förråd som gör att han/hon kan hantera vardagssituationer med förutsägbart 

innehåll, även om han/hon i allmänhet måste kompromissa om budskapet och leta efter ord. 

Kan producera korta vardagsuttryck för att tillgodose enkla, konkreta behov: personlig information, dagliga 

rutiner, önsk-ningar och behov, begäran om information. Kan använda grundläggande satsstrukturer och 

kommunicera med inlärda fraser, korta ordgrupper och fasta formule-ringar om sig själv och andra, vad de 

gör, platser, ägodelar etc.Har ett begränsat förråd av korta inlärda fraser som täcker förutsägbara vardags-

situationer. Avbrott och missuppfattningar uppstår ofta i andra situationer än vardagssituationer. 

A1 Har ett mycket grundläggande förråd av enkla uttryck om personliga detaljer och konkreta behov. 
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I tabellen beskriver GERS (2009) hur en inlärare ska kunna använda språket med tanke på alla 

ovannämnda kompetenser. En inlärare på färdighetsnivå C1 har en nativliknande språklig re-

pertoar och klarar av nästan alla språkliga situationer medan en inlärare på färdighetsnivå B1 

kan hantera en mångfald av språkliga situationer men med viss tvekan. I Finland undervisar 

man i långlärokurs (A-svenska) och medellång lärokurs (B-svenska). I A-svenska strävar ele-

verna mot en B2-färdighetsnivå och i medellång lärokurs är eleverna i färdighetsnivån B1. 

 

Grunderna för den grundläggande utbildningen (GLGU, 2014) är utarbetad av utbildningssty-

relsen och dess syfte är att stödja och styra undervisningen och skolarbetet samt främja en en-

hetlig grundläggande utbildning på lika villkor (GLGU. 2014: 9). Läroplanen togs i bruk 2016 

och betonade muntliga kunskaper mer än tidigare. GLGU är utarbetad av utbildningsstyrelsen 

och har den gemensamma europeiska referensramen som teoretisk ram. Läroplanens syfte är 

inte att ge lärarna instruktioner hur de ska lära utan ge dem hjälpmedel till undervisningen. Det 

finns en nationell version av läroplanen som sedan utarbetas till lokala läroplan för städer och 

kommuner. Den lokala läroplanens syfte är att styra undervisningen mot de gemensamma nat-

ionella målen samt mål som är viktiga på en lokal nivå.   

 

GLGU  (2014) ger även anvisningar till specifika läroämnen som till exempel andra inhemska 

språket, matematik och fysik. Utgångspunkterna för språkundervisningen är att undervisningen 

ska stärka och stödja elevernas språkliga medvetenhet på alla språk samtidigt. Eleverna ska 

uppmuntras till att lära sig flera språk och använda sina kunskaper i andra språk för att lära sig 

nya. GLGU (2014: 325) betonar att undervisningen ska stärka elevernas självförtroende när det 

gäller språkanvändning.  

 

Målsättningen för B1-svenska i årskurserna 7–9 är att förstärka det tidigare lärda och att ut-

veckla elevernas språkliga slutledningsförmåga och språkinlärningsförmåga. GLGU (2014: 

345) lyfter även fram att eleverna ska nå djupare förståelse av kulturella skillnader. Nedan har 

jag listat de viktigaste målen för undervisningen i B1-svenska för årskurserna 7–9. 

De centralaste arbetssätten för andra inhemska språket i årskurserna 7–9: 
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• användning av olika inlärningsstrategier, läromedel, inlärningsmiljöer på ett inlärnings-

motiverande sätt. Användning av självständig och långsiktigt arbetande samt vägled-

ning mot kritisk informationssökning. 

• teman som är aktuella för eleverna, elevernas intressen samt framtida studier och ung-

domarnas arbetsliv. 

• svenskans språkvariation samt nordiska språk och kulturer. Lyfta fram skillnaderna mel-

lan sverigesvenska och finlandssvenska. 

• tränar på interaktionsfärdigheter och uppmuntra eleverna att använda språk i olika situ-

ationer och medium. (GLGU 2014: 346.). 

2.2  Tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlar jag tidigare forskning kring muntlig språkfärdighet och läroboksana-

lyser. Jag presenterar två studier, en magisteravhandling som behandlade muntliga färdigheter. 

Den andra studien jag presenterar är också en magisteravhandling som undersökte hur nordiska 

länder behandlas i läroböcker. Jag kommer att presentera skribenternas tema, metodik och cen-

tralaste resultat. 

 

Kulmala (2013) analyserade i sin magistersavhandling muntliga färdigheter i två B1-läroboks-

serier Premiär och Galleri. Premiär är en läroboksserie för högstadieskolan och Galleri en 

läroboksserie för gymnasienivå. Båda läroboksserierna är utgivna av förlaget Otava. Läroboks-

serierna är baserade på den gamla läroplanen GLGU 2004 och GLGY 2003 (grunderna för 

läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar).  

 

I sin avhandling använde Kulmala (2013) primärt kvalitativ analys genom att analysera och 

kategorisera muntliga övningarna i läroboksserierna. Kulmala använde även kvantitativa drag 

i sin analys för hon räknade och mängden övningar och presenterade sina resultat med hjälp av 

procenttal. Kulmala (2013) utarbetade en egen kategorisering enligt uppgiftsinstruktionerna. 

Kategoriseringen hon använde i sin avhandling var sång-, upprepnings-, läs-, översättnings-, 

fråge-, berättande-, drama och spelövningar. 
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Resultaten i Kulmalas (2013) undesökning visade att Premiär innehöll överlag fler muntliga 

övningar än Galleri. Premiär hade också fler repetetionsövningar när Galleri inte hade några. 

I sin diskussion föreslår Kulmala att skillnaden kan bero på gymnasiets fokus på studentexamen 

och att muntliga färdigheter inte testas i studentskrivningarna.  

 

Bergman (2018) kartlagde i sin magistersavhandling hur andra nordiska länder behandlas i lär-

oböckerna och som andra mål hade Bergman att undersöka hur läroboksserien Magnet uppfyll-

ler GLGY (2003) krav för läroböckerna. Magnet är en läroboksserie för svenska i B1-nivå på 

gymnasiet och är baserade på GLGY 2003. I undersökningen granskade Bergman (2018) de 

läroböckerna i serien som ingick i de obligatoriska kurserna. Bergman (2018: 25–26) använde 

i sin studie kvalitativ deduktiv innehållsanalys.  

 

Resultaten i Bergmans (2018) avhandling visade att läroboksserien Magnet fyller de kvar som 

GLGY 2003 anvisar. Resultaten visar att Magnet inkluderade alla de olika nordiska länderna 

men man behandlade mest Sverige. Läroboksserien hade till och med en lärobok som behand-

lade Finland och Svenskfinland. Hon kom fram till läroboksserien hade ett mångsidigt kultur-

innehåll och innehållet gav eleverna möjligheten för diskussion.   

 

Tidigare forskning visar att läroböckerna i Finland har en hög kvalité och de uppfyller läropla-

nens mål. Kulmala kom fram i sin studie att Otavas läroboksseier Precis och Galleri uppfyller 

läroplanens mål för muntlig språkfärdighet. Bergman (2018) kom däremot fram till att läro-

böckerna uppfyller läroplanens mål även när det gäller nordisk kultur. Även om dessa under-

sökningar behandlar olika läroböcker tyder det på att oavsett läroboksförfattare och bokförlag 

är standarden för läroböcker hög.  
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3 MATERIAL OCH METOD 

I detta kapitel presenterar jag noggrannare mitt material (3.1) vilket består av läroboksserierna 

Hallonbåt 5–6 och På gång 3. Dessutom kommer jag att presentera metoden jag använder i min 

analys av läroböckerna. (3.2)  

 

3.1 Material 

I den här undersökningen kommer jag analysera på två läroböcker i svenska för årskurserna 8–

9 (På gång och Hallonbåt) och ta reda på hurdana uppgifter och hjälpmedel i muntlig färdighet 

läroböckerna ger eleverna. Jag har valt att analysera dessa två böcker för att båda böckerna är 

nya och därmed antar jag att läroböckerna följer både GLGU 2014 och GERS 2009. 

 

På gång är en läroboksserie gjord av Sanoma Pro Oy 2018. Läroboken är gjord av Marjatta 

Ahokas, Anne Ainoa, Minna Kunttu och Anders Nordgren. Läroboksserien baserar sig på nivån 

B1 och är riktad för årskurserna 6–9. Läroboksserien består av 3 böcker och varje bok har en 

skild textbok och en övningsbok. På gång har även en e-bokversion. Med bokserien har Sanoma 

Pro Oy lanserat en mobilapplikation som innehåller böckernas ordförråd. Läroboksserien är 

byggd på GLGU och enligt Sanoma Pro Oy’s egna beskrivning av läroboksserien sägs det att 

serien betonar muntlig kommunikation. På gång 3 är läroboksseriens sista lärobok och är gjord 

för årskurs 9. Läroboken består av tio kapitel vilket inkluderar inledning- och avslutningskapitel.  

 

Hallonbåt är en läroboksserie gjord av Sanoma Pro Oy. Läroboken är gjord av Appel, M. Jo-

hansson, K. Lötjönen, A. Määttä, O. Nordman, L. Salo, O-P och Wallinheimo, K. Läroboksse-

rien baserar sig på B1-nivån och är riktad för årskurserna 6–9. Läroboksserien består av 3 

böcker. Till skillnad mot På gång serien har Hallonbåt en gemensam text- och övningsbok. 

Hallonbåt är en läroboksserie som i sin deskription baserar sig starkt på muntliga uppgifter. 

Med hjälp av autentiska videor, texttyper och situationer som är kända för eleverna ger Hallon-

båt mångsidiga verktyg att lära sig svenska. I min analys kommer jag att analysera Hallonbåt 

5–6 som är gjord för årskurserna 8-9. 
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3.2 Metod 

I den här studien kommer jag att använda kvalitativ innehållsanalys. På grund av att jag kommer 

att räkna och kategorisera de muntliga uppgifter som förekommer i läroböckerna kommer jag 

även att använda kvantitativ analys vilket kommer framstå som numerärt data i analysen. Me-

toden valde jag för materialet består av läroböcker, vilket är färdigt material. 

 

Enligt Tuomi och Sarajärvi (2018) är innehållsanalys en bra metod för analys där man något 

fritt kan tillämpa flera teoretiska och epistemologiska utgångspunkter. Utgångspunkten i inne-

hållsanalys är i materialet och teorin används som hjälpmedel för analysen. När analysen görs 

om läroböcker, dokument eller en skriven intervju handlar det om materialbaserad innehållsa-

nalys. Analysen görs objektivt och resultaten påverkas inte av tidigare iakttagelser eller teore-

tiska utgångspunkter och ska kunna bli kvantifierade (Silverman 2006, citerad i Tuomi & Sa-

rajärvi 2018). Miles och Huberman (1994, citerad enligt Tuomi & Sarajärvi 2018) delar upp 

materialbaserad innehållsanalys i tre delar, reducering, gruppering och abstrahering. Reduce-

ring är enligt Tuomi och Sarajärvi (2018) att begränsa sitt material så man kan fokusera enbart 

på det forskade ämnet. Gruppering är däremot att man sammansätter liknande företeelser under 

kategorier. Grupperingen fungerar enligt Tuomi och Sarajärvi (2018) som en grund för studien. 

Tuomi och Sarajärvi (2018) konstaterar att abstrahering händer efter gruppering och där skiljer 

man på undersökningens centrala information och det som inte viktigt.  

 

I denna avhandling har jag reducerat materialet till muntliga övningar och uttalsövningar. Som 

hjälp för kategoriseringen kommer jag att använda en utarbetad version av Kulmalas (2013: 27) 

kategorisering som hon använde i sin magisteravhandling. Uppgifternas kategorisering kommer 

baserar sig på uppgifternas anvisningar.  
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4 ANALYS OCH RESULTAT 

I det här kapitlet kommer jag presentera resultaten av läroboksgranskningen. Jag har räknat och 

kategoriserat de muntliga uppgifter som förekommer i läroböckerna. Jag har också räknat alla 

uppgifter i boken för att få reda på hur stor andel av uppgifterna är muntliga. Därefter kommer 

jag jämföra läroböckerna sinsemellan och till sist analysera hur läroböckerna följer läroplanens 

(2014) målsättningar. Jag har bestämt mig att inkludera bilder på vissa uppgifter för att bättre 

visa hurdana uppgifter det finns i läroböckerna. För detta har jag frågat lov av bokförlaget, 

vilket de godkände. 

4.1 Muntliga uppgifter i Hallonbåt 5–6 och På gång 3 

I det här kapitlet presenterar jag resultaten av min läroboksanalys. Jag kommer att först berätta 

om hurdana arbetssätt läroböckerna framhäver mest. Jag kommer även att definiera vad jag har 

behandlat som en muntlig uppgift i denna studie. Därefter kommer jag gå igenom kategorise-

ringen av uppgiftstyper och presentera de uppgiftstyper som framkommer i läroböckerna. I slu-

tet berättar jag om vad uppgiftstypernas mål är enligt min mening. För att bättre jämföra hur 

mycket fokus det ligger på muntliga uppgifter har jag även räknat alla uppgifter i läroböckerna.  

 

Hallonbåt 5–6 hade totalt 389 uppgifter av vilka 114 var muntliga. På gång 3 hade totalt 443 

uppgifter av vilka 56 var muntliga. Även om Hallonbåt 5–6 behandlar både årskurs 8 och års-

kurs 9 så har den mindre uppgifter än På gång 3. Detta beror delvis på att i Hallonbåt 5–6 är 

bara huvuduppgiften numrerad. Däremot i På gång 3 hade alla uppgifter eget nummer. Hallon-

båt 5–6 är även mer kompakt än På gång 3, Hallonbåt 5–6 har bara en lärobok som innehåller 

texter och uppgifter. Däremot har På gång 3 både en uppgiftsbok och en skild textbok. Procen-

tandelen muntliga uppgifter av alla uppgifter i Hallonbåt 5–6 är 29 procent medan procentan-

delen i På gång 3 är 12,64 procent. 

 

De muntliga uppgifterna som framkom i läroböckerna Hallonbåt 5–6 och På gång 3 var för det 

mest par- eller gruppövningar. I den här undersökningen använder jag begreppet muntliga upp-

gifter och med det anser jag en uppgift som görs muntligt på svenska och i interaktion med 

andra. I den här avhandlingen har jag inte tagit hänsyn till skriftliga uppgifter utan jag har 
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fokuserat enbart på uppgifter som görs muntligt, om uppgiften är uppdelad i två olika delar där 

ena är skriftlig och den ena muntlig har jag räknat med den.  

 

Bild 1 Ett exempel på tvådelad uppgift, där ena delen är skriftlig och andra muntlig. (På gång 3: 
43) 

 

I min analys av läroböckerna Hallonbåt 5–6 och På gång 3 fanns det 8 olika typer av muntliga 

uppgifter. Kategorierna jag använt i analysen är fråge-, läs-, video-, spel-, översättning-, berät-

tande-, drama-, och upprepningsövningar. Som hjälpmedel för att placera uppgifterna i katego-

rierna använde jag uppgiftsinstruktionerna, till exempel en dialog presenterades oftast som 

Prata med din kompis (fi. Keskustele parin kanssa) eller läsövningar presenterades med Läs till 

ditt par (fi. Lue parillesi). 

 

Kategoriseringen som Kulmala (2013) använde i sin magistersavhandling använder jag som 

stöd för de olika definitionerna av uppgifterna. Övningarnas definition däremot baserar sig på 

min uppfattning om uppgiftens syfte, till exempel uppgifterna med instruktionen Prata med din 

kompis ingår inte alla uppgifter i samma kategori utan kunde variera mellan till exempel fråge-

och upprepningsövningar. Kategoriseringen av uppgifterna var inte enkel för det baserar sig på 

min egen uppfattning om vad syftet med uppgiften är. Resultaten i liknande undersökningar 

kan variera på grund av tolkningsskillnader. I kategoriseringen använde jag mig av bokens in-

struktioner så mycket som möjligt. I Hallonbåt 5–6 fanns också symboler som visade vad me-

ningen i uppgiften var. Man var ändå tvungen att ta hänsyn till att vissa delar av uppgiften kunde 

ha flera olika uppgiftstyper, såsom första delen av uppgiften var skriftlig och andra delen munt-

lig men bilden visade bara att man skulle skriva. 
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Tabell 2 Typer och mängd av muntliga uppgifter i läroboksserierna På gång 3 och Hallonbåt 5–6 

 

Tabell 2 presenterar mängden och variationen mellan muntliga uppgifterna i läroböckerna På 

gång 3 och Hallonbåt 5–6. Jag bestämde mig att granska ämnet genom procentandelar på grund 

av att läroboken Hallonbåt 5–6 är menad för årskurserna 8–9 medan På gång 3 är enbart en 

lärobok för årskurs 9 så den numerära skillnaden kan vara missvisande. Tabellerna visar vari-

ation mellan de mest förekommande typerna av övningar. På gång 3 hade totalt 56 muntliga 

uppgifter av vilka majoriteten var berättande-, fråge- och upprepningsövningar. Dessa tre typer 

av uppgifter täcker 79 procent av alla muntliga uppgifter i läroboken. Däremot har Hallonbåt 

5–6 totalt 114 muntliga uppgifter och 78 procent av dessa är antigen fråge-, upprepnings- eller 

läsövningar. En märkvärdig skillnad i andelen uppgifter var berättandeövningar, På gång 3 hade 

29 procent berättandeövningar medan Hallonbåt 5–6 hade bara 5 procent. De här uppgiftsty-

perna tyder på att elevernas kunskaper inom ordförråd och grammatik är tillräckligt bra för att 

kunna producera korta meningar som att svara på korta frågor. Syftet med fråge-, och berättan-

deövningar är att producera egna meningar med hjälp av sitt ordförråd och samtidigt träna på 

sitt uttal medan upprepningsuppgifter däremot fokuserar mer på uttal med hjälp av repetition.  

 

Läsövningar förekom som del 2 av uppgiften, första delen skriftlig och efter det läste man upp 

det man skrivit (se t.ex. På gång 3: 64 7b). Meningen med sådana uppgifter är att inkludera 

29%

27%

23%

11%

5%

2% 2% 2%

Typen av muntliga uppgifter i 
läroboken På gång 3 

Berättandeövning Frågeövning
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Översättningsövning Dramaövning

Spelövning Videoövning

5%
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Berättandeövning Frågeövning
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Översättningsuppgift Dramaövning

Spelövning Videoövning
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muntliga aspekter till vanligtvis skriftliga uppgifter. Med hjälp av sådana uppgifter kan man få 

variation på undervisningen. Spelövningar förekom bara en gång i På gång 3 och tretton gånger 

i Hallonbåt 5–6, vilket är den största skillnaden mellan läroböckerna. I Hallonbåt 5–6 fanns 

dessa uppgifter i nästan varje kapitel, men uppgifterna var ofta likadana. Ett exempel på spelöv-

ningar är pantomim, det framkom båda läroböckerna. 

 

Dramaövningar förekom bara en gång sammanlagt i båda läroböckerna. Det kan tyda på att 

elevernas pragmatiska kunskaper inte är tillräckliga för att skådespela. Dramaövningar kräver 

att eleverna engagerar sig väldigt mycket, vilket kan vara svårt redan på sitt modersmål och 

ännu svårare när man kanske känner sig osäker att prata främmande språk. Dramaövningar kan 

däremot fungera bra som uppgiftstyp då man vill placera eleverna i en sådan situation där de 

måste använda språket uppfinningsrikt. Översättningsövningar har jag kategoriserat som upp-

gifter där man översätter meningar. Dessa uppgifter anses ofta vara skriftliga uppgifter och görs 

sällan muntligt. Men i dessa två läroböcker fanns det övningar där man skulle muntligt översätta 

färdiga meningar från finska till svenska.  

 

Bild 2 Översättningsuppgift som görs först skriftligt och sedan muntligt. (På gång 3: 123) 

 

4.2 Uppfyller läroböckerna läroplanens kriterier? 

I denna avhandling hade jag som andra forskningsfråga om läroböckerna Hallonbåt 5–6 och På 

gång 3 uppfyller de kriterier som läroplanen utsätter. I detta kapitel kommer jag redovisa 
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resultaten till den andra forskningsfrågan: Uppfyller På gång 3 och Hallonbåt 5–6 de kriterier 

som läroplanen 2014 beskriver för muntlig språkfärdighet i B1-svenska? 

 

 

I läroboken Hallonbåt 5–6 förekommer olika diskussionssituationer. Inläraren lär sig om språk-

liga situationer inom arbetslivet och framtida studier. I boken får man också besöka andra nor-

diska länder genom kapitlen. Inlärarna får också konkreta exempel på vad man kan göra i dessa 

länder med stor eller liten budget (se sida 42). Läroboken tar även hänsyn till olika medier 

genom att diskutera nyheter. Eleverna lär sig även samhälleliga företeelser genom att diskutera 

återvinning och handla på loppmarknad. Läroboken ger även träning på olika interaktionssitu-

ationer med hjälp av att ändra på den fysiska ställningen eleverna har. I en kommunikativ upp-

gift stod det i instruktionerna att eleverna ska göra diskussionen med ryggarna mot varandra 

sedan stående på ett ben. Jag anser att med lärobokens varierande och mångsidiga temaområden 

samt arbetssätt motsvarar läroplanens kriterier för språkinlärning (mer om kriterierna se 2.1). 

Hallonbåt 5–6 uppfyller även enligt min åsikt läroplanens kriterier för muntliga språkfärdig-

heter. Läroboken betraktar muntlig språkfärdighet mångsidigt och med varierande arbetssätt 

och utsätter eleverna för flera olika språkanvändningssituationer. Läroboken är även väldigt 

kommunikativ med lite över 29 procent muntliga uppgifter av alla uppgifter.  

 

Läroboken ger även eleverna bra färdigheter om de nordiska språkmiljöerna. Eleverna lär sig 

andra nordiska språk som isländska, danska och norska. Boken lyfter även fram varierande 

finlandssvenska dialekter samt den språkliga variationen i Sverige. Boken använder även videor 

av en finlandssvensk kille som heter Tomppa för att förmedla information om olika dialekter. 

Den nordiska synvinkeln är väldigt tydlig i Hallonbåt 5–6.  

 

På gång 3 börjar från elevernas perspektiv och första temat är sommarlov. I läroboken hanterar 

man även andra nordiska länder mer från ett kulturellt perspektiv. Eleverna lär sig fakta om 

länderna såsom sevärdheter och speciella maträtter som associeras med landet. Förutom det 

nordiska perspektivet har På gång även teman som behandlar samhälleliga företeelser, pengar, 

sociala median, känslor, utbildning, jobb och framtidsplaner. Dessa teman fungerar som hjälp-

medel för diskussionerna och eleverna för öva på att vara i olika situationer som till exempel 

hur man frågar om man kan låna pengar (se sida 37 E, På gång 3). Den kommunikativa 



16 

 

perspektiven är mindre i På gång 3 än i Hallonbåt 5–6, det syns även på antalet muntliga upp-

gifter i läroboken. Läroboken har 56 muntliga uppgifter medan hela boken innefattar 443 upp-

gifter. Enligt min analys uppfyller inte På gång 3 de kommunikativa målen läroplanen (2014) 

framför. De betraktar inte språkanvändningssituationer mångsidigt utan de flesta uppgifterna är 

läroboksberoende, det vill säga muntliga uppgifter som baserar sig på bokens uppgift och är 

inte i samband till verkliga livet. 

 

Bild 3 Exempel på läroboksbundna muntliga uppgifter. (På gång 3: 122) 

 

Både Hallonbåt 5–6 och På gång 3 har en väldigt stark kulturell synvinkel, vilket GLGU (2014) 

förutsätter som ett av de centrala målen för B1-svenska. Norden och de andra nordiska länderna 

förekommer mångsidigt och ger eleverna en omfattande syn på Norden. Hallonbåt 5–6 hade en 

starkare språklig identitet för de presenterade alla de olika nordiska språken medan På gång 3 

presenterade länderna bara ur det kulturella perspektivet. Båda läroböckerna tog hänsyn till 

finlandssvenskans roll i Finland och presenterade variationen inom dessa på olika vis.  
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4.3 Uttalet i läroböckerna 

Min sista forskningsfråga var Hurdana övningar finns det om uttal i läroböckerna På gång 3 

och Hallonbåt 5–6? I det här kapitlet kommer jag redovisa mina resultat av analysen av läro-

böckerna. Jag har analyserat om det förekommer uppgifter med uttal i fokus och hurdana öv-

ningarna är.  

 

I Hallonbåt 5–6 hade författarna gjort beslutet att istället för att bara ha ordlistor även inkludera 

fraslistor. I dessa hade man tagit hänsyn till märkvärdiga skillnader mellan finlandssvenska och 

sverigesvenskans uttal. Fraslistorna hade fonetisk skrift bredvid varje ord medan ordlistorna 

fokuserade mer på ordens kongruens. Varje kapitel i Hallonbåt 5–6 bestod av en uttalsuppgift. 

Teman som förekom i läroboken var till exempel konsonantens uttal, [g] -, [sk] -, [a/e] -, [o]-

ljudet). Det fanns även uppgifter om satsbetoning och ordbetoning.  

 

Bild 4 Exempel på fraslista med fonetisk skrift. (Hallonbåt 5–6: 56) 

 

I min analys av På gång 3 hittade jag inte några uppgifter där man övade uttalet. Även i På gång 

3 hade ordlistorna ordens fonetiska skrift vid orden som skiljde sig mest. Detta kan tyda på att 

läroboksförfattarna bestämt sig för att inte inkludera uttal i årskurs 9 utan man fokuserar på 

andra saker såsom grammatik eller ordförråd. Detta går ihop med tidigare undersökning (jfr 

diskussionen i Kautonen 2019). Med att inte inkludera uppgifter enbart för uttal faller under-

visningen av det på enstaka lärare.  GLGU (2014) nämner inte uttalsundervisning skilt och 

därmed kan uttalsundervisningens omfattning i läroböckerna vara beroende på läroboksförfat-

tarnas egna kunskaper och intresse. 
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5 DISKUSSION 

I detta avsnitt sammanfattar jag de mest centrala resultaten i min undersökning och besva-

rar mina forskningsfrågor. Jag kommer jämföra resultaten av de läroböcker jag analyserat 

samt jämföra resultaten med tidigare studier. Dessutom kommer jag diskutera studiens va-

liditet och reliabilitet.  

 

Min första forskningsfråga var Hurdana muntliga uppgifter förekommer i På gång 3 och 

Hallonbåt 5–6? I den här studien kategoriserade jag alla muntliga uppgifter. I läroböckerna 

hittade jag sammanlagt åtta olika kategorier. Alla kategorier fanns inte i båda läroböckerna, 

till exempel Hallonbåt 5–6 hade inga dramaövningar när På gång hade en. De övriga kate-

gorierna som jag hittade är: upprepnings-, berättande-, läs-, video-, översättnings-, spel- 

och frågeövningar. Läroböckerna hade variation mellan uppdelningen av uppgiftstyperna.  

 

Hallonbåt 5–6 hade 72 procent av muntliga uppgifterna i bara två kategorier, frågeövningar 

och upprepningsövningar. Detta tyder på att elevernas kunskaper inom språket är bra nog 

att producera egna meningar, som till exempel svar på frågor. Resterande tjugoåtta procent 

blev uppdelat på de övriga sex kategorierna. Läsövningar (17%) och spelövningar (13%) 

hade nästan lika stor andel medan berättande-, video- och översättningsövningar alla hade 

5 procent eller mindre. Även om läs- och spelövningar utgjorde en klart mindre andel av 

uppgifter än de två största är de ändå relativt vanliga. Läsövningar bestod av färdiga me-

ningar så eleverna behöver bara fokusera och träna på deras muntliga kunskaper. Meningen 

med spelövningarna är att få varierande inlärningssituationer och arbetssätt. De fungerar 

som en mer avslappnad aspekt i inlärningen.  

 

På gång 3 hade tre olika kategorier som förekom mest, frågeövningar (27%), upprepnings-

övningar (23%) och berättandeövningar (23%). Upprepnings- och berättandeövningarna 

har samma andel men deras språkliga utgångspunkt är inte densamma. Upprepningsöv-

ningarna tränar inlärarens muntliga kunskaper via repetition medan berättandeövningarna 

tränar elevernas producering av språk. Klart minsta andelarna i På gång 3 var drama-, spel 

och videoövningar de framkom bara i 2% av uppgifterna.  
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Genom att hålla mig till de procentuella andelarna i resultaten har jag tagit till hänsyn det 

att Hallonbåt 5–6 är en lärobok för årskurserna 8–9 och På gång 3 är enbart en lärobok för 

årskurs 9. Mängden muntliga uppgifter i På gång 3 var förvånande låg. Läroboken hade 

knappt 13 procent muntliga uppgifter vilket tyder på att läroboken inte har haft muntlighet 

som ett centralt delområde. 

 

Min andra forskningsfråga behandlade GLGU (2014) kriterier och om läroböckerna fyller 

de här kriterierna. Min analys visar att Hallonbåt 5–6 uppfyller läroplanens kriterier om 

mångsidiga språkanvändningsmiljöer och situationer. På gång 3 uppfyller enligt min ana-

lys inte GLGUs kriterier för muntliga språkfärdigheter. På gång 3 lyckades inte enligt min 

mening att erbjuda eleverna situationer som liknar det verkliga livet. I läroböckerna be-

handlar man teman som är aktuella för eleverna, till exempel sociala media och samhälle-

liga teman som återvinning. Läroböckerna utsätter eleverna även för olika kommunikativa 

situationer där de får öva på sina muntliga färdigheter.  

 

Min sista forskningsfråga var hur förekommer uttalsundervisning i läroböckerna På gång 

3 och Hallonbåt 5–6? Hallonbåt 5–6 hade klart tagit uttalsundervisning som en central del 

i boken. Den hade i varje kapitel någon typ av uppgift gällande uttal. Hallonbåt 5–6 hade 

även i fraslistorna orden i fonetisk skrift, vilket förvisso På gång 3 även hade men i mindre 

mån. På gång 3 hade inte tagit någon ställning till uttal. Det fanns varken uppgifter om 

uttal eller hänvisning till centrala skillnader i uttal. Detta kan tyda på att läroboksförfattarna 

inte fokuserat på uttal. Läroplanen (GLGU 2014) ger inte några kriterier gällande uttal och 

därmed kan det ses som mindre viktigt än till exempel grammatik eller muntliga färdig-

heter.  
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